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BEFONT, (be-font) ősz. mn. Aminek szálai bi-
zonyos rendben öszve vannak szedve, tekergetve, köt-
ve. Befont haj, «sí«k, serény, lófarfc.

BEFONYORODIK, (be-fonyorodik) ősz. k. lásd
BEFONDOLÓDZIK.

BEFOR, (be-for) ősz. fn. tt. befor-t. Szembeteg-
ség, midőn a szemhéjak befelé nőnek, mintegy befor-
dulnak a szembe.

BEPORCSIPESZ, (befor-esipesz) ősz. fn. Sebé-
szi eszköz, melylyel a befornemü szembajt mütétele-
zik. V. ö. BEFOR.

BEFORDUL, (be-fordúl) ősz. önh. Menés köz-
ben az útról félre tér, és bemegy valahová. Befordulni
a csárdába egy italborra. Pestről Bécsbe mentében be-
fordult Esztergámba. Fordulj be hozzánk egy-két órára.
Hasonló félretérési értelműek: Befordul a kocsi az
árokba. Itt befordul az út az erdőbe.

BEFORFOGÓ, (befor-fogó) ősz. fn. Fogóféle se-
bészi eszköz, melyet a bcfor műtéteiénél használnak.
V. ö. BEFOR.

BEFORDÍT, (bo-fordít) ősz. áth. 1; Valamely
testet saját sarka vagy tengelye körül mozgatva be-
tol, benyom, behajt valahová. Az udvaron levő hordót
befordítani a pinczetorokba. 2) Valaminek külső lap-
ját, oldalát befelé hajtja, mely esetben a belső oldal
kifordíttatik. Aki a bunda bőrét befordítja, az a sző-
rét kiforditja.

BEFORGAT, (be-forgat) ősz. gyak. áth. 1) Több
holmit úgy forgat, hogy külső lapjaik, oldalaik befelé
álljanak. A könyveket sarokkal beforgatni a szekrény
fiókjába. 2) Bizonyos térbe, öbölbe, hengerget, höm-
bölyget.

BEFORK, (be-forr) ősz. önh. 1) Tulajdon ért.
beforrnak az erezek, illetőleg fémek, midőn tűz által
izzóvá téve, vagy fölolvasztva öszveragadnak. 2) Átv.
ért. mondjuk az állati vagy növényi testen ejtett seb-
ről, midőn hártyával behúzódik, öszvenő, illetőleg be-
gyógyul.

BEFORKAD, (bc-forrad) ősz. önh. lásd BE-
FORR.

BEPORRADÁS, (be-forradás) ősz. fn. Az állati
vagy növényi testeken ejtett scbrk öszvenövése, be-
hártyásodása.

BEFORRADT, (be-forradtj ősz. mű. Sebekre,
törésekre vonatkozólag ám. behegedt, benőtt, begyó-
gyult. Beforradl sebek, csontok.

BEFORRASZOL, (be-forraszol) ősz. áth. Öntött,
vagy izzó érczczel beragaszt, betöm. Beforraszolni a
likat bográcsot, kazánt.

BEFORRASZT, (be-forraszt) ősz. áth. 1; L. BE-
FORRASZOL. 2) Gyógyszerek által bizonyos sebe-
ket, töréseket behegeszt, begyógyít.

BEFORRASZTÁS, (be-forrasztás) ősz. fn. Cse-
lekvés, midőn valamit beforrasztanak. Lásd BEFOR-
RASZT.

BEFŐ, (be-fő) ősz. önh. Fövés és párolgás által
öszvemegy, kevesebb lesz.

BEFÖCSKEND, (be-föcskend) ősz. áth. 1. BE-
FÉCSKEND.

BEFÖCSKENDÉZ, (be-fócskendéz) ősz. gyak.
áth. 1. BEFECSKENDEZ. »

BEFÖD, (be-föd) ősz. áth. 1. BEFED.
BEFÖDÉS, (be-födés) ősz. fn. 1. BEFEDÉS.
BEFÖDÖZ, BEFÖDÖZÉS, 1. BEPÉDÉZ, BE-

PÉDÉZÉS.
BEFŐTT, (be-főtt) ősz. fn. Befőzött gyümölcs-

ből készített csemegcféle nyalánkság. (Marmelade).
BEFÖZ, (be-főz) ősz. áth. 1) Eltenni való cse-

megegyümölcsöt saját gőzében, párájában, levében főz-
ve elkészít. Cseresnyét, baraczkot, nilvát befözni. 2)
A levesbe tésztát, vagy más valamit pl. rist tálalás
előtt bele tesz, hogy megfőjön. Már befözott a sza-
kács, s legott tálalni fog.

BEFÖZÖTT, (be-fözött) üsz. fn. Mindenféle gyü-
mölcs, melyet megfőzve, bcfojtva czukorral, s más fű-
szerekkel készítve üvegekbe, palaczkokba eltesznek.

BEFÚ, BEFÚJ, (be-fii vagy be-fúj) ősz. önh. és
átb. Mondjuk szélről, midőn valamely résen, nyilason,
hézagon keresztül bizonyos helyre behat. A'yiií ajtón,
ablakon befú a szél a szobába. Áthatólag ám. bizonyos
tért fúva bejár, továbbá valamely röpke könnyű tes-
tet, léget bizonyos csövön, vagy lehelettel bclövel, be-
hajt. Levegőt f tini be a színhalott tildéjébe. A szél sok
szemetet befújt a szobába.

BEFÚR, (be-fúr) ősz. áth. Fúróval vagy ehhez
hasonló hegyes, csavaros eszközzel likat vaj valamibe.
Befúrni a gerendákat, a ház oldalát. Visszaható név-
mással átv. ért. erőszakkal, tolakodva, mintegy fúró-
kép forogva benyomul, bejut valahová. A szemtelen
ember mindenhová befúrja magát.

BEFURAKODIK, (be-furakodik) ősz. k. Sttrü
sokaság között tolakodva bejut valamely helyre. Alig
bírtam befurakodni a színházba, a gyülésterembe. Átv.
ért. bivatlanul, kelletlenül bizonyos társaságba, álla-
potba betolakodik, behelyezkcdik, befúrja magát. V.
ö. FURAKODIK.

BEFUT, (bc-fut) ősz. önh. Futva, azaz sebe*
léptekkel siet be valahová. Befutni a szomszéd város-
ba. Az ttldozők elől befutni az erdőbe. Használtatik át-
hatol ág is. Pályáját dicsőségesen befutotta. Az egész
falut befutja egy óra alatt. Minden ismerősét befutotta,
azaz, sietve, futtában meglátogatta.

BEFUTOS, (be-futos) ősz. önh. és áth. Gyakran,
ismételve futva bejár, futosva több helyre elmegy.
Jajveszékelve az egész várost befutássá. Segedelemért a
gazdagokat befutosni. Tüskét-bokrot befutosni.

BEFÜTOSGÁL, (be-futosgál) ősz. önh. Némi ki-
csinyítés! árnyéklattal ám. befutos.

BEFUTKÁROZ, (be-futkároz) ősz. önh. és áth.
Putkározva bejár. V. ö. FUTKÁROZ.

BEFUTTAT, (be futtat) ősz. áth. Valakinek
megparancsolja, meghagyja, illetőleg sürgeti, ösztö-
nözi, hogy befusson valahová. A cselédet befuttatni
holmiért a városba. Átv. ért. az ötvösöknél ám. nem-
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telenebb fémből való eszközt más nemesebbel olvasz-
tás által bevon. Ás ezütt tzelenezét, kelyhet befuttotni
aranynyal. A rés edényeket befuttatni csinnel.

BEFUVAL, (be-fuval) ősz. önh. és áth. Gyön-
gén, lassan befú, belehel. A csendet nyugati szellő be-
fuval a fák lombjai kíteé. Ás Isten lelket fúvóit be
tettünkbe. V. ö. FUVAL.

BEFÜGG, (be függ) ősz. öuh. Kívülről bizonyos
közön keresztül befelé függ. A kerítés mellett*/a lomb-
jai befilggenek a szomszéd kertjébe. Az ablak kVzlifllg-
gífny tzeUStSl hajtva befügg a szobába.

BEFÜGGESZT, (bc-függeszt) ősz. áth. Valamit
úgy akaszt be valahová, hogy függő állapotban ma-
radjon. A ruhákat befüggeszteni a szekrénybe. A szi-
tát, rostát befüggetzteni a kamrába.

BEFÜL, (be-fdl) ősz. öuh. Mondjak zárt térről,
öbölről, üregről, nevezetesen lakhelyről, szobáról, te-
remről stb. midőn kemenczében, kandallóban, stb. rá-
kot tűz által melegséggel megtelik. A kis szoba hama-
rabb oefül, mint a tágas terem.

BEFÜRMÖL, (be-fiirmöl) ősz. áth. Az ajtót, ka-
put ráfordított peczekkel beteszi, becsinálja. Székely
tájszó, melyben a fürmöl a latin firmo, s német firm-
hez hasonlónak látszik, de valószínűbb, hogy a forgó
pöczköt jelentő fUrge.'ytt szóval egy eredetű, s törzse
farom, üszvehúüva: fttrm, azaz, fdrgö, forgó eszköz.

BEFÜRÉSZÉL, (be-íurészél) ősz. áth. Valamely
tömör kemény testet fürészszel bemetsz, bevág, ille-
tőleg rést, hézagot csinál benne. Befttrétzelni félig a
gerendát, deszkát.

BEFÜSTÖL, (be-füstöl) ősz. áth. 1) Bizonyos
czélból füstöt ereszt valamely helyre, vagy testre. Fe-
nyő-maggal befUtfíSlni a szobát, hogy a rósz szagot ne
érezzük. Ivat közben befUittUni a fekete kávét. 2) Füst-
tel beszennyez, bekormoz, befeketít, bebüdösít Bt-
fUttBlni a falakat, képkereteket, függönyöket. A tok pi-
pát befUttSli a szobát, a ruhákal.

BEFÜSTÖLÉS, (be-fdstölés) ősz. fa. Cselekvés,
midőn valamit beíüstölünk. V. ö. BEFÜSTÖL.

BEFÜSTÖLÖDIK, (be - füstölödik) ősz. bekz.
Füsttől befeketedik, bekormosodik, fustszaguvá leszen.
Sok dohányzás által befueielddnek a szoba falai. Be-
füttSlBdik a konyha, kémény. A nyert fánál főzött étel
brfüttWdik.

BEFÜSTÖSÍT, (be-rdstösit) ősz. áth. Füstöt
eresztve, csinálva bemocskosft, befeketít, bekormosit.
A dohányzók bffUstiSfÜik a kávéházat.

BEFÜSTÖSÖDIK, (be-fűstösödik) ősz. k. lásd
BEFÜSTÖLÖDIK.

BEFÜSZÉRÉZ, (be-füszéréz) ősz. áth. Faszer-
rel behint, elegyít, ízt, szagot ad valaminek. Befütte-
retni a* ételeket, italokat.

BEFŰT, (be-fűt) ősz. áth. Zárt helyet, nevezete-
sen szobát, termet stb. kályhába kemenczébe, kandalló-
ba rakott tűzzel meleggé tesz. Befűteni a tánczte, emel,
a színházat, a tanodát, át ebédlb't. Tárgyesetes viszony-
név nélkül általán ám. fűtés által meleget csinál. Ko-

rán reggel befűteni. Ha fástok, fűltetek, be. Korán
volna még befűteni. Atv. ért tulajdonító ragu névvel
ám. valakinek szorongó, aggasztó bajt okoz, s mintegy
meleget csinál neki, illetőleg kárt, roszat tesz. Majd
befutok én neki. Befutott ö maya magának. Hasonló
érteméuyüek: befizet, bedolgozik.

BEFÜTÉS, (be-fiitái) ősz. fű. Cselekvés, midőn
valamely zárt helyet, vagy útv. ért valakinek befü-
tenek.

BEFÜTYÜL, (be-futyöl) ősz. önh. Népies nyel-
ven s átv. ért. tulajdonító ragu viszonynévvel ám. be-
fűt, befizet, bedolgozik.

BEFÜVESÉDÉS, (be-füvesedéi) ősz. fn. Álla-
pot, midőn valami befíiresedik, midőn a fű belepi. V.
ö. BEFÜVESÉDIK.

BEFÜVESÉD1K, (be-fűvesédik) ősz. k. Mond-
juk oly területről, mely elébb kopár volt, s most fű
terem rajta, belepi a fii. Az elhagyott járation utak
nedvet esztendőben befüvesednek. A parragon hagyott
földek, ugarok befttvetednek.

BEFÜVESÍT, (be-fűvcsít) ősz. ith. 1) Füvei be-
benöveszt, eszközli, hogy fii lepje, fű teremjen rajta.
2) Kaszált, aratott füvei behint, szokottaban : befttvez.

BEFÜVESÜL, (be-füvesül) ősz. önh. 1. BEFÜ-
VESÉDIK.

BEFÜVEZ, (be-füvez) ősz. áth. Kitépett, kaszált,
vagy aratott fűvel behint, beszór. Ünnepélyét menet
alkalmával befUvezni az utat, az iitezákat.

BEFŰZ, (be-fűz) ősz. áth. 1) Általán valamely
testet holmi szalagokkal, kötőkkel, zsinorzattal stb.
öszveszorft, különösen a derekat úgynevezett vállal,
öszvehúzza, karcsúbbá alakítja. Halctontot mellény-
nyel befűzni a derekat. 2) Tű, vagy hasonló eszközzel
beleült, belehúz valamit valamibe. A szalagot befűz-
ni a gomblikba. V. ö. FŰZ.

BEFŰZEL, (be-fűzel) ősz. áth. Fűzfákkal, fűz-
cserjékkel bekerít, beültet.

BEFŰZÉS, (be-fűzés) ősz. fn. Cselekvés, midőn
valamit befíizüuk. V. ö. BEFŰZ.

BEFŰZÖTT, (be-füzött) ősz. mn. Ami vagy aki be
vau fűzve. Befűzött nők, nyalka uracsok. Befűzött derék.

BÉG, tájszó Mt helyett; vagy Kassai szerént
íie-igín-böl öszverántva, pl. be igen jó (Csokonainál).

BÉG, (bé-g) önh. m. bég-<em, —tél, —éti. Be
természeti hangon szól, kiált, mint a juhok, bárányok.
Az ökör, tehén: 6ó'g. Egyszerű gyöke a természeti
hangutánzó be, mely némely tájakon, nevezetesen a
Vas vármegyei Örségben így is haszn&ltatik: 6é-ofc
(bégek), mint: re, réok (rívok), g gyakorlatos képző-
vel : bég, mint: bú-g, sú-g, zú-g, b&g, nyS-g, ri-g a
rigó származékban. Rokon a latin vogio, mugio, hel-
lén ftvxnoftat.

BÉGA, folyó Torontál vármegyében. Béga csa-
tornája.

BÉGÁNY, KIS-, NAGY—, falvak neve Be-
reg vármegyében; helyr. Bégány-ba, —bán, —ból.

BEGARÁDOZ, (be-garádoz) ősz. áth. Garáddal
bekerít Begarádozni a lóherét fűidet. V. ö. GARÁD.
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BEGÁRGYÁZ, (be-gárgyáz) ősz. itb. Gárgyá-
val, azaz kávával bekerít. Begárgyázni a kutat. V. ö.
GÁRGYA és KÁVA.

BEGÁTOL, (be-gátol) ősz. áth. Gátféle töltéssel,
kerítéssel becsinál, körülvesz, bizonyos határok közé
szorít Begátolni a malmok fölött a folyót, patakot.

BEGÁTOLÁS) (be-gátolás) ősz. fn. Vízépítési
munkálás, midőn a víz mellékét begátolják. V. ö.
BEGÁTOL.

BEGÁTOLT, (be-gíitolt) ősz. mn. Gáttal beszo-
rított, elrekesztett. Begátolt patak, folyó.

BEGAZOL, (be-gazol) ősz. áth. Elszórt, elhul-
latott gazzal beszemetez, betakar. Takarodátkor be-
gazolni az iitczát, az vdvart.

BEGAZOL, (be gázol) ősz. önh. Gázolva be-
inegy a vízbe, Jiegázolni a sekély folyóba, tóba. Hasz-
náltatik áthatólag is. A szenvedélyét vadász begázolja
a mocsárokat, tavakat. V. ö. GÁ550L.

BEGAZOLÁ.S, (be-gazolás) ősz. fn. Gazzal bc-
hintés, beszemetezés.

BEGÁZOLÁS, (be-gázolás; ősz. fű. Gázolva be-
menés, bejárás.

BEGAZOSÍT, (be-gazosít) ősz. áth. Lásd BE-
GAZOL.

BEGECS, lielység Bács megyében ; helyragok-
kal : Begecs-én, —re, —ró'!.

BEGECS, puszta Bihar vármegyében; helyra-
gokkal : Begées-re, —én, —ró'l.

BEGENYEÜ, (be-genyed) ősz. önh. Genyféle
rútsággal behúzódik. Begenycd a seb. V. ö. GENY,
GENYED.

BEGENYEDÉS, (be-genyodés) ősz. fii. Kórálla-
pot, midőn a seb genyuyel behúzódik.

BEGEREBLYÉL, (be-gereblyél; ősz. átb. 1)
Gereblyével betakarít. Az elhullt, elszórt szénát, szal-
mát begereblyélni a pajtába. 2) A fbiásott földet ge-
reblyével elsimítja.

BEGERENÜÁZ, ^be-gerendáz) iisz. Áth. Geren-
dákkal beföd, berak. Begerendázni a házfalakat, a
hídlábakat.

BÉGET, (bé-g-et; öuh. m. btyi-t-te.m, —tél, —<•'«,
pár. bégrss. Mondjuk juhuemü állatokról, s azok bárá-
nyairól, midőn szokott természeti Imngjokon szólanak,
bégnek. Az ft, illetőleg t képző más ilynemü állati
hangutánzókban is divatozik, miut: rígyet, sikolt, ri-
kolt, Üvölt, kiált, süi-ött, stb. Vétethetik áthatólag vagy
miveltetöleg is, s akkor ám. bégésre ösztönöz, kény-
szerít. Stájczuppogatás által megbégetni a bárányokat.
Ekkor olyan képzésű mint: rlkat, sikai, búgat, brúgat.

BÉGETÉS, (bé-g-et-és) fn. tt. bégetés-t, tb. — ék.
1) Juhok, bárányok bégése. 2) Cselekvés, mely által
eszközöljük, hogy a juliféle állat bégjen.

BEGll'SZÉL, (bc-gipszól) ősz. áth. Gipszből
készített kovászszal, tapaszszal belmz, bcfehérít.

BEG1PSZÉLÉS, (be-gipszclés) ősz. fii. Gipsz-
szel behúzás, betapasztás.

BKGOMBOL, (be-gombol; ÖKZ. átli. Gombbal
öszveköt, máshoz csatol. Beyombolni a dolmányt, üng ,

AKAD. HAOT BZÓTÍB.

gollérát. Mondjak visszahatólag is. Gombold be ma-
gadat, azaz a rajtad levő ruhát V. ö. GOMBOL.

BEGOMBOLÁS, (be-gombolás) ősz. fa. Cselek
vés, midőn valamit begombolunk.

BEGÖNGYÖL, (be-göngyöl) ősz. áth. Öszvehaj-
togatva göngygyé alakít, gömbölyű csomóba, vagy
hengerbe szorít, illetőleg betakargat valamibe. V. ö.
GÖNGY.

BEGÖNGYÖLÉS, (be-göngyölés) ősz. fn. Cse-
lekvés, midőn valamit begöngyölünk. V. ö. BEGÖN-
GYÖL.

BEGÖNGYÖLGET, (be-göngyölget) ősz. gyak.
áth. Valamit különös gonddal, több rétegű takaróba
burogat, vagy egymás után több holmit begöngyöl.

BEGÖNGYÖLGETÉS, (be-göngyölgetés) ősz. fa.
Cselekvés, melyet gyakorol, aki valamit begöngyölget.

BEGÖRBED, (be-görbed) ősz. önh. Önsúlya,
vagy külső nyomta által befelé hajolva görbévé lesz,
vagy ilyen irányban nő. V. ö. GÖRBÉD.

BEGÖRBÍT, (be-görbít) ősz. áth. Nyomás által
eszközli, hogy meggörbedve befelé hajoljon. Begörbí-
teni a szántóval lapját, ás ontrába szorított hordó-
dongákat.

BEGÖRBÍTÉS, (be-görbítés; ősz. fn. Befelé
hajlítás.

BEGÖRBÜL, (be-görbül) ősz. önb. Görbére hajt-
va befelé áll; begörbed.

BEGÖRBÜLÉS, (be-görbülés) ősz. fn. Görbülő
alakban, irányban befelé bajlás.

BEGÖRDÍT, (be-gördít) ősz. áth. Hengerítve,
saját tengelye körül hajtva valamely hengerded, göm-
bölyű testet behajt, benyom, betol valahová. A boros
hordót a pinczetorokböl begördíteni a pinczébe. V. ö.
GÖRDÍT.

BEGÖRDÍTÉS, (be-gördítés) ősz. fn. Cselekvés,
midőn valamit hengerítve behajtónk valahová.

BEGÖRDÜL, (be-gördül) ősz. önh. Hengeregve,
hömbölyögve, saját tengelye körül forogva benyomul.

BEGÖRDÜLÉS, (be-gördülés) ősz. fn. Behen-
geredés, bebömbölyödés, begurdulás.

BEGÖRGET, (be-görget) ősz. gyak. áth. Vala-
mely hengerded, vagy gömbölyű, kerekded testet foly-
tonosan gördítve, vagy több ily testeket egymás után
tengelyeik körül forgatva behajt, benyomdos vala-
hová. A lisztes hordókat begörgetni a raktárba.

BEGÖRGETÉS, (be-görgetés) ősz. fn. Gyakor-
latos cselekvés, mely által valamit vagy holmit be-
görgetünk.

BÉGRE, fn. L. BÖGRE.
BEGY vagy BÖGY, önálló gyök és fn. tt. bfgy-

•t. TÖmlöfélc börzacskó a madarak nyaka végén, mely-
be az elnyelt magok s más keményebb eledelek be-
takarodnak, s megpuhulnak, mielőtt a gyomorba le-
inennének. Teli, üres begy. Teli szedni, megtölteni, meg-
tömni a brgytt. Atv. értelemben mondjuk emberről is'
Meghányta a begyét (gyomrát). Ördö) bújjék a begyé-
be, mind megette. Innen képes kifejezéssel: begyében
van, ám. a rajta elkövetett roszat el nem feledheti,
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meg nem emésztheti, máskép: gyomrában van. Ha-
sonlatképen így nevezik a nők csecsét. Derék begye
von. Kiáll, kilátszik kilóg a begye. V. 8. BEGYEK,
BÜTYÖK.

Mennyiben a begy öblös üreget képez, mely
megtelve kidudorodik, s csomódad álakat ölt, alapfo-
galomban rokon azon bed, bőd, bőd, be'nd, bog, bőg,
búg, bogy, biity, bogy, bugy, bocs, bucs gyökökkel, me-
lyek származékai valami felfuvódót, gömbölyű, du-
doni, csomós testet jelentenek, milyenek: bSdön, bő-
dön, bendo', bogács, boglya, bögre, buga, bVgySk, bü-
työk, bSgyűrS, bogya, bugya, bugyor, bocska, buczkó,
buczka, poh stb. Különben alaphangjainál fogva ha-
sonló hozzá a német Bauch, régi felső német ptth,
buh, szanszkrit pah (vastagszik), bonnan bohusz (vas-
tag, pohos), görög na^íg, latin pinguis stb. Legköze-
lebb áll hozzá az emlősök gyomrát jelentő bendo'.

BEGYAK, (be-gyak) ősz. áth. A régieknél ám.
beszűr, valamely hegyes eszközt belök, betaszít bizo-
nyos testbe. A dárdát begyokni az ellenség szívébe.
Ma mind az egyszerű gyak, mind a begyok a tisztes-
séges nyelv rövidségére csak trágár beszédben hasz-
náltatik. V. ö. GYAK.

BEGYAKDOS, (be-gyakdos) ősz. áth. és önb.
Többször, gyakran, ismételve beszúr, betologat, beta-
szigál. V. ö. GYAK, GYAKDOS.

BEGYAKORLÁS, (be-gyakorlás) ősz. fa. Gya-
kori ismétlés, többszöri próba által betanulás, bele-
okalás valamely testi vagy lelki ügyességbe.

BEGYAKOROL, (be-gyakorol) ősz. áth. Vala-
kit bizonyos nemtt működésbe, ügyességbe folytonos
ismétlés, gyakorlás által beleoktat, belevezet, illető-
leg képességet szerez neki. Begyakorolni a katonasá-
got a különféle hadi fordulatokba. Begyakorolni ma-
gát a vívásba, lovaglásba.

BEGYALOGOL, (be-gyalogol) ősz. önb, és ith.
1) Gyalogolva bemegy, beránddl valahová. Rakatról
begyalogolni Fittre. .Faluról begyalogolni a városba.
2) T&rgyesetes viszonynévvel ám. bizonyos helyet,
tájt, tartományt, országot stb. gyalog bejár, beutaz,
bevándorol. Begyalogolni egész Magyarországot.

BEGYALOGOLÁS, (be-gyalogolás) ősz. fa. Já-
rás, utazás neme, midőn valahová, vagy valamit be-
gyalogolnnk. V. ö. BEGYALOGOL.

BEGYALUL, (be-gyalul) ősz. áth. 1) Gyaluféle
eszközzel bemetsz, bebornyol, vagy homorúvá alakít
valamely testet. Begyalulni a zsindelyt. 2) Bizonyos
testek gyalulásat bevégzi. Begyalulni a télrevaló ká-
posztát, répát.

BEGYALULÁS, (be-gyalulás) ősz. fn. Bemet-
szés, bevágás neme, melyet gyaluval végeznek.

BEGYÁNTÁROZ,(be-gyánta.roz)Ö8z. áth. Gyán-
tárnemü mázzal beken, fényessé tesz. V.ö. GYANTÁK.

BEaYÁNTÁZ, (be-gyántáz) ősz. áth. Gyantá-
val beken, bedörzsöl, hogy sikamlósabb, csúszósabb
legyen. Begyántázni a hegedüvonót. V. ö. GYANTA.

BEGYÁNTÁZÁS, (be-gyántázás) ősz. fa. Gyán-
bedörzsölés.

BEGYEK, (begy-ék) fn. tt. bégyék-éí. Zártabb
hangzóval: bögySk. Bizonyos edények öblös része,
mely a nyak alatt, mint tömött madárbegy kidudoro-
dik, s basát képez. Korsó, kancsó, poloczfc, fazék, bVg-
re begyeke. Tágas, kidudorodott begyek. Hasonlók hos-
zá a bugyoga, butyka, melyek egyszersmind hangután-
zók is, mennyiben szoros szájokon bugyogva ömlik
ki a folyadék. Elemzésére nézve lásd BEGY. V 5.
BÜTYÖK.

BÉGYÉKÉS, (bégy-ék-és) mn. tt begyékes-t,
vagy —ét, tb. —ék. Aminek begyekje van, azaz, ki-
dudorodott öblfi, hasas. Mondjak általán éskivalólag
edényekről. Begyeket korsó, pohár, palaczk, fősek,
tintatartó. Zártabb hangzóval bSggSkSt, vagyis átv.
értelemben vett bogyós.

BÉGYÉNY, (bégy-ény) fa. Lásd BÉDÉNY és
BELÉNY vagy BÖLÉNY.

BEGYÉPÉL, (be-gyépél) ősz. áth. Felhasogatott
gyepes földdel betakar, s mintegy beültet Begyepelni
a földből rakott kerti pamlagot, a kerti ágyak széleit.
Zártabb ajakkal ejtve: begyoptfl.

BEGYÉPÉSÉDÉ8,(be-gyépé8édés)ösz. fn. Föld-
talajnak, földszinnek gyeppel benövése. Zártabb han-
gon : begyopösSdés.

BEGYEPESEDETT, (be-gyépésédétt) őse. mn.
Gyeppel benőtt Begyepesedett ugarok. Zártabb ejtés-
sel: begySpSsSdStt.

BEGYEPESEDIK, (be-gyépésédik) ősz. k. Mond-
juk általán főldszinről, földterületről, midőn a rajta
növekedő gyep betakarja. Az elhagyott utak, járatlan
utezák, elpusztult házak udvarai begyepesednek. Más-
kép : begyopfeffdik.

BEGYÉPÉSÍT, (be-gyépésft) ősz. áth. Mester-
séges móddal, miveléssel eszközli, bogy bizonyos te-
rület gyepes legyen, hogy gyep nőjön rajta. Begye-
pesiteni a sirhalmokat, az árokhányásokat. Zártabb
bangón: begytiptisU.

BEGYÉPÉSÍTÉS, (be-gyépésftés) ősz. fa. Cse-
lekvés, illetőleg termelés, midőn valamely tért begye-
pesítenek. Máskép: begySpSsités.

BEGYÉPÉSÜL, (be-gy epésül) ősz. önh. Mondjuk
kopár térről, midőn gyep növekedik rajta. EsSs évszak-
ban a kopárabb, soványabb telkek is b/gyepesUlnek. Átv.
ért begyepesttií az esze ám. elhagyott, elhanyagolt, pár-
rag állapotban szenved. Zártabb hangzóval: begyop&sOl.

BEGYÉPÜL,(be-gyépül)ösz.4th.l.BEGYÉPŰZ.
BEGYÉPÜZ, (be-gyépttz) ősz. áth. Gyepüféle

sövénynyel, kerítéssel körülvesz. Begyepüzni a kertet,
a szérűt. V. ö. GYEPÜ.

BEGYÉPÜZÉS, (be-gyépüzés) ősz. fii. Gyepfi-
vel bekerítés. V. ö. ÖYÉPÜ.

BÉGYÉR, (begy-ér) fn. tt. bégyer-f, tb. —ék. 1) A
férfi nemzőtagnak fólmerevedő dudorodása, daganata,
bonnan némely tájszokassal bégycrö ám. nemző-vessző.
2) Arabiai, egyiptomi, lybiai gyíkfaj, melynek megszá-
rított testéből készült por » vizelést előmozdítja, s azt
tartják róla, bogy a nemi ösztönt is fölingerli. (Stincas
marínus). Gyöke a dudorodott testet jelentő begy.
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BÉGYÉRDAG, (bégyér-bag) ősz. fn. A férfi j
nemzőtag nyavalyája, midőn fájdalmas feszültséggel
párosult merevedésben, dagadásban szenved.

BÉGYÉRÉDÉS, (bégy-ér-ed-és) fn. tt bégyéré-
des-t, tb. —e'k. A férfi nemzötagjának fólmerevedése.

BÉGYÉRÉDIK, (bégy-ér-éd-ik) k. m. bégyéréd-
tem, —tél, —itt. Mondják férfi uemzőtagról, midőn
ösztönszerüleg, vagy kóros állapotban fölmerevedik,
földudorodik, mint a madarak tömött begye.

BÉGYÉRÉKÉNY, (bégy-ér-ék-ény) mn. tt bé-
gyerékeny-t, tb. —e'k. Ami könnyen begyeredik, a nemi
ösztöntől gerjedezve bamar fólmerevedik, megdagad.

BÉGYÉRÉKÉNYSÉG, (bégy-ér-ék-ény-ség) fh.
tt bégyérékénység-ét. A férfi nemzőresszőnek begye-
rékeny, azaz könnyen meredő tulajdonsága vagy ál-
lapota. ÖsztőnszeHi, kóros begyerékenység.

BÉGYÉRÖ, (bégy-ér-ö) fn. tt. bégyérb'-í. Né-
mely népies tájejtéssel ám. férfi nemzőtag. Zártabb
hangon: bSgyörö.

BÉGYÉS, (bégy-és) mn. tt. be'gyésí vagy —ét,
tb. —ele. 1) Aminek tulajdon értelemben vett begye
van, milyenek általán a madarak, különösen, melyek-
nek kitünőleg nagy begyök van. Begyei galamb. 2)
Mondják nagycsöcsü nőről. Begyet leány, begyet me-
nyecske. 3) Edényekre vonatkozólag ám. kidudorodott
öblü, dereku, hasas. Begyet korsó,fazék, máskép:
bugyoga, bütyköt. 4) Átv. ért. rátartós, negédes (nő),
ki a mellét, begyét felfújja, valamint: gőgös, aki a
gőgjét fölfújja, fólfuvalkodott; nyakat, aki daczból
nyakát megmerevíti.

HEGYESEN, (bégy-és-en) ih. Átv. ért. rátartó-
san, büszkén, negédesen, folfuvalkodva, páva mód-
jára kevélykedve. Ezen leány igen hegyesen jár.

BÉGYÉSKÉDÉS, (bégy-és-kcd-és) fn. tt bé-
gyétkedéi-1, tb. —e'k. Rátartiság, negédeskedés. V. ö.
BÉGYÉSKÉDIK.

BÉGYÉSKÉDIK, (bégy-és-kéd-ik) k. m. bé-
gyéskéd-tem, —tél, —éti. A szárnyas állat begyével
a szélnek vagy esőnek fordul, s ezekkel mintegy da-
czolni akar. Átv. ért rátartósan, negédesen viseli
magát. Képzésre olyan, mint a szintén kedélyálla-
potra vonatkozó : gó'go°sk#dik, nyakoskodik, fejeskedik.

BÉGYÉSSÉG, (bégy-és-ség) fa. tt bégyésség-éí.
Átv.ért. ritartós, negédes, felvuvalkodó női tulajdonság.

BÉGYÉSZKÉDIK, szokottabban 1. BÉGYÉS-
KÉDIK.

BÉGYKE, (bégy-ke) mn. mely a hegyfce szóval
ikerítve használtatik : hegykebetyke, azaz hegyes be-
gyes, mintegy lábahegyén járó s begyét fólfuvó, há-
nyiveti negédes.

BÉGYLAPÁT, (begy-lapát) ősz. fa. Lapátot
képező deszka a víz által hajtott malom vagy más
gépek kerekein.

BEGYÓGYÍT, (be-gyógyít) ősz. áth. A sebes,
sérült, törött testet, illetőleg tagokat éppé teszi, ösz-
veforrasztja. Begyógyítani a törött karokat, lábakat.
Begyógyítani a golyó által okozott sebet, az arczon ka-
pott kardvágást.

BEGYÓGYÍTÁS, (be-gyógyítás) ősz. fn. Seb-
nek, sérvnek, külső nyavalyának orvosi szerek által
megszüntetése.

BEGYÓGYUL, (be gyógyul) ősz. önh. Mond-
juk sebekről, sérvekről, törésekről, midőn orvosi mű-
tét és szerek alkalmazása által, vagy néha anélkül is
behegednek, öszveforradnak, s az illető testrész meg-
éperedik. Átv. ért. használtatik a lelki és kedélyi ba-
jok megszűnéséről is.

BEGYÓGYULÁS, (be-gyógyulás) ősz. fn. Kül-
ső nyavalyának, sebnek, sérvnek orvosi szerek által
vagy azok nélkül is megszűnése.

BEGYÖKEREDZIK, (be-gyökeredzik) ősz. k.
Tulajdon ért. mondjuk növényekről, midőn gyökerei-
ket valahová mélyen beeresztik. Átv. ért. bizonyos
szokás, cselekvés mód vérré , természetté válik, me-
lyet kiirtani nehéz, vagy épen nem lehet. Begyüké-
redzett szivébe a nagyravágyát, irigység.

BEGYÖKEREZIK, 1. BEGYÖKEREDZIK.
BEGYÚJT, (be-gyujt) ősz. önh. Kályhába, ke-

menczébe, kandallóba, katlanba tüzet gerjeszt Be
van rakva a fa, csak be kell gyújtani.

BEGYÚJTÁS, (be-gyujtás) ősz. fn. VaJamely
tüzelő öbölbe tüzgerjesztés.

BEGYÚR, (be-gyúr) ősz. áth. Kézzel, lábbal,
vagy valamely tömő eszközzel holmi lágyabbszerü
testet, tömeget benyomkod. Begyúrni hordóba a ká-
posztát. Begyúrni ládába a ruhát, zsákba a gyapjút. V.
ö. BEGYÜK.

BEGYÚRÁS, (be-gyúrás) ősz. fn. Cselekvés,
midőn valamit begyúrnak. V. ö. BEGYÚR.

BEGYŰJT, (be-gyüjt) ősz. áth. 1) Egyenként,
részenként, egymás után holmit behordva halomra rak.
Télre való eleséget, takarmányt begyűjteni. A pénzt be-
gyűjteni a szekrénybe. 2) Több személyből álló soka-
ságot behi, beidéz, becsődít valahová. A pár/főnökök
tok népet, szavazót begyűjtőitek. V. ö. GYŰJT.

BEGYŰJTÉS, (be-gyüjtés) ősz. fn. Cselekvés,
midőn bizonyos sokaságot begyújtunk.

BEGYÜL, (be-gyül) ősz. önh. 1) Mondjuk em-
beri sokaságról, melynek tagjai egymás után csopor-
tosan vagy egyenként betakarodnak, behordozkod-
nak, bejönnek valabová. A városi innepélyre sokan
begyültek a vidékről. 2) Jövedelemre, adóra, járadék-
ra, fizetésre vonatkozólag ám. bizonyos tárba, helyre
beadatik. A kivetett adó kevés hiával begyült. A népes
vendéglőkben naponként sok pénz gyűl be.

BEGYÜLEKÉZÉS, (be-gyülekézés) ősz. fn. Cso-
portos, seregcs bejövés, bemenés, bejárás.

BEGYÜLEKÉZIK, (be-gyülekézik) ősz. k. Cso-
portosan, scregesen egymás után bej ő vagy bemegy
valahová. A begyül igének nagyítva gyakorító módo-
sítása. Országos vásárra mindllnnen begyiilekezik az
adóvevő nép.

BEGYÜR,(be-gyür) ősz. áth. Mondjuk göngyölé-
kcny anyagú testekről, s ám. öszvebajtogatra, göngyöl-
getve benyom, beszorít, betöm valamely szűk helyre,
Öregbe, öbölbe. A gatyanárt begyürni a csizmába. A
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szennyes ruhát begyttrni a kosárba. Az elolvasott levelet
begyiirni a zsebbe. V. ö. GYŰR ige és BEGYÚR.

BE6YÜKÉS, (begyttrés) Ősz. fo. Cselekrés, mi-
dőn valamit begyürfink. V. ö. BEGYÜK.

BEH, indulatszó, mely nagyító jelentéssel bír,
s ám. igen, fölötte, nagyon. Bek jel esett ez a pohár
vüt l Bek szereinek itt lakni. Jaj beh szép az a Pest, /ste-
nem beh s*ép / Kis-Komárom, Nagy-Komárom, beh szép
leány és a három, Népd. Beh megjártam vele. Mint na-
gyító oly mondatok elején áll, melyek bámulatot, csu-
dalkozast fejeznek ki. JSeA furcsa, beh csodálatos do-
log / Beh itteni műét! Népiét nyelven de, vagy deh,
használtatik helyette. De nép ! Ej de gyönyörű !

Bókon bő szóval, továbbá azon b illetőleg abb ebb
raggal, mely melléknevekből nagyító másodfokot ké-
pez, pl. édesb, okosb, szabadabb, elevenebb, ügy szin-
tén a 64 indulatszóval is. Más nyelvbeli rokonságait
1. BÁ alatt

BEHABAR, (be-habar) ősz. áth. Habarva, azaz
bizonyos eszközzel keverve híg test közé vegyít vala-
mit A rántást behabarni a lébf, káposztába. Korpát
habarni be a moslékba.

BEHABOZ, (behaboz) ős*, áth. HabbsJ bened-
vesít, habbal beöntöz. A szelte? hánytvetett vít beha-
bozza a partokot.

BEHABSOL, (be-habeol) ősz. áth. Oly mohón
faldossa, kapkodja az ételt, hogy szinte habzik tőle a
szája. Néhány perei alatt egy tál csuszát behabsolt. V.
ö. HABSOL.

BEHÁG, (be-hág) ősz. önh. Hágva, azaz magasra
emelt, bizonyos korláton áltsJtett lábbal belép, be-
megy valahová. A kerítésen behágni a szomszéd udva-
rába, fiehagni a ladikba, kádba. Szélesb ért belép.
Behágni a ganajba, a tárba. V. ö. HÁG.

BEHAGÁS, (be-hágás) ősz. fa. Hágva belépés,
bemenés.

BEHAJAZ, (be-hajaz) ősz. áth. 1) Halló, vagy
lenyírt, lemetélt hajszálakkal beföd. Behajtani a ru-
hát. 2) L. BEHÉJAZ.

BEHAJGÁL, (be-hajgál) ősz. áth. 1) Ismételve,
gyakran behajít, bedob valamit, vagy több holmit.
A csintalan fiúk sok kövecset behajgáltak a kertbe. Az
éretlen gyümölcsöt behajgálni a vUbe. 2) Hajgálva be-
tör. Kövekkel behajgálni át ablakokat.

BEHAJIGAL, 1. BEHAJGÁL.
BEHAJÍT, (be-hajít) ősz. áth. 1) Egyes dobás-

sal bizonyos helyre bevet valamit Át eltöri korsót be-
hajtóm* a vízbe. 2) Hajított valamivel betör, beüt
Kövei behajítani az ablakot.

BEHAJÍTÁS, (be-hajítás) ősz. fn. Cselekvés, mi-
dőn valaki behajít valamit |

BEHAJLÁS, (be-hajlás) ősz. fn. Befelé görbédén, ,
BEHAJLIK, (be-hajlik) ősz. k. Súlyának nehéz- j

kedésénél fogva befelé görbéd. A gyümölcsöse! terhelt
ág behajíik a szomszéd kertjébe. A tó melletti árva/ili
lombjai behajlanak a vitbe. Különbözik tőle a behajol,
mely önkényes begörbedést jelent V. ö. BEHAJOL.

BEHAJLOTT, (be-hajlott) öaz. mn. Ami félkör

formára, ívesen meg van görbülve vagy homoruan,
öblösen benyomva. Behajlott sceg. Behajtott padló-
deszka, háztető.

BEHAJÓKÁZ, (be-hajókáz) ősz. áth. Kisebb-
féle vízi járművön leginkább mulatságból bejár, be-
utaz bizonyos vidéket. Behajékátni a Balaton partjait,
környékét. V. ö. BEHAJÓZ.

BEHAJÓKÁZÁS, (be-hajókázás) ősz. fa. Hajó-
művön mnlateágból tett beutazása bizonyos viztájnak.

BEHAJOL, (be-hajól) ősz. önh. Szabatosan vé-
ve ám. önkénytesen testét meghajtva begörbed vala-
hová. Az ablakon által behajolni a szobába. Alacson
sövényen, falon lehajolni a kertbe. Különbözik tőle a
behajíik, mely szükségességből eredő begörbedést je-
lent, pl. behajíik a kemény falba vert szeg. Egyébiránt
képes szólásban az első helyett a második is hasz-
náltatik. A szomorufuz ágai behajolnak a wizbe,

BEHAJOLÁS, (be-hajolás) ősz. fn. Önkényes
begőrbedés, benyúlás. V. ö. BEHAJLÁS.

BEHAJÓZ, (be-hajóz) ősz. áth. és önh. Hajó-
művön bizonyos rútért bejár, beutaz, bevitorláz. Be-
hajózm a Balatont, a tengert. Mint önható ám. révbe,
kikötőbe, öbölbe száll. Behajózni a fűméi révbe. A
behajóz általános vízi utazást jelent, a behajókás pe-
dig inkább csak kedvtöltésből valót, olyfonna kü-
lönbséggel, mint: kocsis és kocsikás.

BEHAJÓZÁS, (be-hajózás) ősz. fn. Hajómfivön
tett bejárás, beutazás.

BEHAJTÓHOZ, (be-haj-poroz) ősz. áth. Haj-
porral behint, befebérít. Behajporotni a fejet, arczoí,
kezeket, vallókat.

BEHAJT, (be-hajt) ősz. áth. és önh. 1) Valami-
nek egyik végét kajmósan, kampósan, horgasán, meg-
görbíti s másik vége felé befordítja. Behajtani a villa
hegyét, a gereblye fogát. Behajtani a szeget, gombostű?.
2) Valaminek kiterjesztett széleit öszvegöngyölíti, s kö-
zepe felé tekeri, befelé fordítja. Behajtani a köpönyeg
szárnyait. Behajtani a gallért. A nyílt kapu, ajtó, ab-
lak szárnyát behajtani. 3) Embereket vagy más álla-
tokat bizonyos helyre bettz, beterel. Az éjjeli csavar-
gókat behajtani a falu hátába. A malaczokat ős ólba,
a juhohat az akolba behajtom*. Különösen tilosban ka-
pott vagy bitang marhákat beterel és zár alá vesz.
A vételekről behajtani a juhokat, ökröket. Sárga csikó
a paripám, oson mennék hozzád babám, de a csősz ti-
losba kapta, a bíróhoz behajtotta. Népd. 4) Átv. ért be-
hajtani az adót, adósságot, ám. sürgetés által beszedni.

A két első pont alatti hajt gyöke azon haj,
mely a görbeséget jelentő kaj gyökkel rokon, mely-
nek származékai: kajcs, kajla, kojmó, kojsso, stb. A
harmadik pont alatti hujt gyöko pedig az indulatscő
vagyis űző, kergető haj / melynek származékai: haj-
sza, hajhó, hajsz, hajttol, hajháss, hajtsár, hajdú, stb.
Ide tartozik 6) az önhatólag hasznait behajt, azaz, bi-
zonyos fogata szekéren, kocsin bemegyen valahova.
Szép négylovas kocsin behajtott hozzánk. Behajtani át
udvarra, a vendégfogadóba. V. ö. HAJT.

BEHAJTÁS, (be-hajtás) ősz. fn. Általán cse-
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lekvés, midőn valakit vagy valamit valahová behajtunk,
ezen igenek minden jelentéseiben. V. ö. BEHAJT.

BEHAJTÁSI, (be-hajtási) ősz. mn. Behajtást
illető, arra vonatkozó. Behajtási díj. Behajtási tény,
körülmények. V. ö. BEHAJT 3).

BEHAJTAT, (be-hajtat) üsz. mivelt. Megparan-
csolja, rendeli, meghagyja valakinek, hogy behajtson
valamit vagy valahova. Csőszökkel behajtatni a tilos-
ban kapott barmokat. Kocsisával behajtatott a csár-
dába. Használtatik az egyszerűbb behajt értelmében
is, midőn t. i. kocsin, szekéren bemeilésre vonatkozik.

BEHAJTHATÁS, (be-hajthatás) ősz. fn. Lehe-
tőség, mely szerint bizonyos tartozásokat, illetőleg
adót, adósságot stb. be lehet venni, szedni.

BEHAJTHATLAK, (be-hajthatlan) ősz. mn.
Amit az illető adósoktól, fizetni kötelesektől beszedni
nem lehet. Behajthatlan adósság, díj, adó.

BEHAJTHATÓ, (be-hajtíiató) ősz. mn. Mondjuk
mindennemű tartozásról, melyet az illető adósoktól
be lehet szedni, melyet az illetők befizetni képesek.

BEHALL, (be-hall) ősz. átb. Benn lévén hallja,
amit kivfil beszélnek, vagy általán minden kívüli han-
got Behallani az utciai tájt. Hnrtyogását behullani a
harmadik szobába.

BEHALL1K, (bc-hallik) ősz. k. Általán mond-
juk mindenféle kiilső hangról, szóról, melyet bizo-
nyos zárt térben levők hallanak. Át ablak alatt be-
szélgetők szava behallik a szobába. Személytelen ige.

BEHÁLÓZ, (be-hálóz) ösz.áth. Hálóval bekerít,
körülvesz, betakar. Képes kifejezéssel ám. cselszövé-
nyes fogásokkal körülvesz és saját czéljaira hatal-
mába ejt. Szép szavakkal, Ígéretekkel behálózni valakit.
A hasonlat alapját a halászok, madarászok és pókok
hálója teszi.

BEHÁLÓZÁS, (be-h&Iózás) ősz. fn. Cselekvés,
mely által behálóznak valamit vagy átvitt értelemben
vakkit V. ö. BEHÁLÓZ.

BEHAMVAZ, (be-hamvaz) ősz. úth. Hamvval
behint, beszennyez. Behamvazni a lakodalmat népet,
midiin esküvőről haza megy. A kathólika egyház szer-
tartásai szerint szokás a nagyböjt első napján, úgyne-
vezett hamvazószerdán a híveket behamvazni.

BEHAMVAZÁS, (be-hamvazás) ősz. fn. Hamu-
val behintés vagy beszennyezed.

BEHANCSIKOL, (be-hancsikol) ősz. áth. Han-
csikokkal, azaz fölhasogatott gyephantokkal megjelel
bizonyos határt. Behancsikolni a. felosztott réteket, az
utak mellékét, a földek lábait. V. ö. HÁNCSUL

BEHANCSIKOLÁS, (be-hancsikolás) ősz. fn.
Hajicsikokkal megjelelés, bekerítés.

BEHANGZ1K, (behangzik) ősz. k. Valaminek
hangja kívülről bizonyos zárt helyre behallik. Az itt-
rzoi zrne, ének behangzik a zárt ablakokon is.

BEHÁNY, (b«-hány) ősz. áth. 1) Többeket,
több holmit bizonyos zárt helyre vagy öbölbe, fireg-
!•<•, melységbe egymásután bevet, bedobál. A juhokat
behányni a* esztrengába, az úsz/alóba. A rohadt gyü-
mölcsöt behányni a vízbe. A kenyeret behányni a ke-

menczébe ám. lapáton bevetni, becsiisztatni. 2) Bizo-
nyos üreget bele dobált, vetett holmivei betölt, bete-
met Behányni a gödröt gazzal, a száraz kutat fűiddel.
3) Híg ragadós anyaggal becsapkod, befecsegtet Be-
hányni a falat vakolómészszel. Az vtczai gyalogokat
sárral behányni. 4) Okádással befecskend, bepiszkol.
V. ö. HÁNY, ige.

BEHÁNYÁS, (be-hányás) ősz. fn. Cselekvés,
midőn valamit behányunk. V. ö. BEHÁNY.

BEHARANGOZ, (be-harangoz) ősz. önb. Haran-
gozással utolsó jelt ad, hogy a nép a templomba isteni
szolgál atra bemenj én. Siessünk, mert már beharangoznak.

BEHARANGOZÁS, (be-harangozás) ősz. fn. Egy
vagy egyszerre meghúzott valamennyi haranggal utol-
só jeladás a templomba menetelre.

BEIIAKANGOZÁSKOR, (be - harangozáskor)
ősz. ih. Azon időben, mikor a haranggal vagy haran-
gokkal utolsó jelt adnak a templomba menetelre.

BEHAEANGSZÓ, (be-harang-szó) ősz. fn. Lásd
BEHARANGOZÁS.

BEHARAP, (be-harap) ősz. önh. és áth. 1) Ön-
hatólag, fogait valamely szilárd anyagú testbe, külö-
nösen ételuemübe, ennivalóba bele vágja, szokottab-
ban: beleharap. Beharapni a kenyérbe, húsba, túróba.
2) Áthatólag: fogaival átlikaszt, keresztül- vagy be-
metsz, bekap valamit Verekedésben beharapták a fö-
lét, ujját. A dühös eb beharapta a gyermek inát. V. ö.
HARAP.

BEHARAPÁS, (be-harapás) ősz. fn. Fogakkal
belekapás, bevágás, bemetszés.

BEHÁRÍT,(be-hárít) ösz.áth. Gereblyévelvagy
hasonló fogas eszközzel hárítva begyűjt, betakarít A
töretét behárítani a polyvásba. A szénát, szalmát behá-
rítani a pajtába. V. ö. HÁRÍT.

BEHÁRÍTÁS, (be-hárítás) ősz. fn. Takarítási
cselekvés, midőn holmi szálas, szalmás stb. jószágot
hehárítanak. V. ö. BEHÁRÍT.

BEHARMATOZ, (be-harmatoz) ősz. átb. Har-
mattal vagy harmatként szivárogtatott vízzel bened-
vesít. A csendes és hűvös nyári éjszakák beharmatoz-
zák a földet, a füveket.

BEHARMATOZÁS, (be-harmatozás) ősz. fii.
Harmattal benedvesítés, behintés.

BEHÁKOGAT, (be-hárogat) ősz. gyak. áth.
Apródonként, egymásután, folytonosan hárítva, be-
gy üjtöge t, betakarítgat. V. ö. HÁRÍT.

BEHÁKTYÁZ, (be-hártyáz) ősz. átb. Hártya-
nemű burokkal, héjjal betakar, beborít, beföd, pl.
szalonnahártyával a tyúkszemet.

BEHÁKTYÁZÍS, (be-hártyázás) ősz. fn. 1) Cse-
lekvés, midőn valamit hártyával betakarnak, beburo-
gatnak. 2) Mint a behártyázik származéka ám. hár-
tyával bebúzódás, vagyis állapot, midőn valamin liúr-
tyaféle finom bőr képződik.

BEHÁKTYÁSODÁS.BEHÁRTYÁSODIK, lásd
BEHÁRTYÁZÁS 2) és BEHÁETYÁZIK.

BEHÁRTYÁZIK, (be-hartyázik) ősz. k. Önma-
gából képződő hártyával behúzódik. Behártyózik 4
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gyógyulásnak indult seb. Behártyátik a felforralt tej.
V. ö. HÁRTYA.

BEHASAD, (be-hasad) ősz. önb. Mondjuk ros-
tos szövettt, vagy más szilárd, tömör állománya test-
ről, midőn repedést kap, midőn rés, nyilas támad ben-
ne, illetőleg, midőn részei akár kül erőszak, akár bei-
tágulás következtében elválnak, elszakadnak egymás-
tól. Behatod a* élet köbe UtSdStt ióköröm. Behatod a
kittáradt fa, deszka, padló, lapát. V. ö. HASAD.

BEHASADÁS, (be-hasadás) ősz. fa. Bizonyos
testek szétváló állapota, midőn behasadnak, bere-
pednek.

BEHASÍT, (be-hasít) ősz. áth. Szoros ért vala-
mely éknemü éles eszközzel bizonyos tömör, szilárd
állománnyá testbe rést, nyilast csinál. Behattíani a
csemetét, melybe oltani akarunk. Behattíani a ctíptetíS
pecseknek való fát. Szélesb értelemben szövetet és
szövetnemtt rostos testeket berepeszt Behatítam a
pontét, vásznat, szabniuató bori. Behattíani ás elolva-
sott levelet. V. ő. HASÍT.

BEHASÍTÁS, (be-hasítás) ősz. fo. Cselekvés,
midőn behasítunk valamit V. ö. BEHASÍT.

BEHAT, (be-hat) ősz. önh. 1) Erejét megfeszít-
ve, előre nyomniva, tolakodva, holmi akadályok da-
csára bejut, betör valahova. Behatni valamely járat-
lan sttrtt rengeteg közepébe. Behatni ás ellenség tábo-
rába. 2) Erkölcsi, szellemi erejénél fogva határozó,
eldöntő befolyást gyakorol valamire. Intő szavai be-
hatottak szivem belsejébe. A nép erkölcseire oktatással,
jó példával behatni, Élet eszével behat a legttSvevé-
nyetb, legmélyebb dologba. 3) Mondjak általán minden
mozgásban levő testről, eszközről, tüneményről stb.
midőn az előtte álló akadályokon keresztültör. .Fegy-
vere mélyen behatott az ellenség oldalába, V. ö.
HAT, ige.

BEHÁTAL, (be-bátal) ősz. áth. Bizonyos terhet,
málnát hátán bevisz, behord valahová.

BEHATÁS, (be-hatás) ősz. fit. Benyomulás. Be-
folyás. Belátás.

BEHATHATÓ, (be-hatható) ösz.mn. Amibe be-
le lehet hatni, mi az ellene feszített nyomásnak rést
nyit, amin át lehet törni.

BEHATÓ, (be-ható) ősz. mn. 1) Ami anyagi
erejénél fogva behat, benyomul. 2) Ami erkölcsi és
szellemi erejével befolyást gyakorol, mélyen belátó.
V. ö. BEHAT.

BEHATOL, (be-batol) ősz. önh. Némi fáradság-
gal, akadályok ellen küzdve, csaknem erőszakkal be-
nyomni, bejut, betör valahova.

BEHATÓLAG, (be-hatólag) ősz. ih, A dolog
velejébe, érdemébe hatva, nyomatosán, sikeresen mű-
ködve, mély éles belátással.

BEHATOLÁS, (be-hatolás) ősz. fii. Testi, ille-
tőleg anyagi, vagy szellemi, erkölcsi erő nyomatos
működése, mely behatol valamibe. V. ö. BEHATOL.

BEHAVAZ, (be-havaz) ősz. áth. Hóval behint,
behány, benedveeft. A csintalan gyermekek behavazzák

.egymást.

BEHAVAZÁS, (be-havazás) ősz. fa. Hóval be-
tiányás, benedvesités.

BEHAVAZIK, (be-havazik) ősz. k. Személyte-
len ige, s ám. a hó beesik valahová, valamely résen.

BEHÁZASODIK, (be-házasodik) ősz. k. Nősü-
iés által bizonyos családnak, nemzetségnek, tagja,
vagy országnak lakosa lesz. Nemet ember létére be-
házasodott grófi nemtettégbe. Beházasodott Erdélybe.

BEHÉG, (beb-ég) gyak. önb. A bég bb'g igének
változata. Gyöke a természeti hang beh, s képzésre
olyan mint: köhög, nyihog, suhog, vihog, dohog.

BEHEGED, (be-heged) ősz. önh. 1) A jég kö-
zött fagyatlanul maradt víz befagy, jéggé hártyáso-
dik, s mintegy bejeged, bejegesedik. Beheged a jégen
vágott lék. 2) Átv. ért. beheged a seb, midőn hártyá-
val behúzódik. 3) Szélesb ért mondjuk holmi likas,
csöves testről, midőn bedugul, betömődik. Beheged a
fal. Beheged a mocskos pipa, ptpaszár.

BEHEGEDÉS, (be-hegedós) ősz. fn. 1) Jéghár-
tyával behűzódás, bejegesedés. 2) Sebhártyával benö-
vés. 3). Bedugulás.

BEHEGESZT, (be-begeszt) ősz. áth. Eszközli,
vagy okozza, bogy valami behegedjen. A kemény fagy
újra behegessti a jégen vágott léket. A fUluír behe-
gessti a fület, a mocsok a ptpaszárt. V. ö. HEGED.

BEHÉGYEZ, (be-hégyez) ősz. áth. 1. BETETŐZ.
BEHÉJASÚL, (be-héjasai) ősz. önh. Hártya

vagy kéregnemü bej képződik rajta, pl. a kovászos,
tésztaféle süteményeken, kenyéren. A lehámlott bog-
lárfák újra behéjasutnak.

BEHÉJAZ, (be-héjaz) ősz. áth. 1) Befödelez,
betetőz. Sehéjozni a hasat. JSehéjazni a ssenakasalt,
ás osztagot. 2) Bizonyos testekről lebántott, lefaragott
héjdarabokkal, kéreggel behint, beszemetez. A kosár-
JcütSk behéjazsák a műhelyt.

BEHÉJAZÁS, (be-héjazás) ősz. £n. 1) Tetővel
befódés, betetőzés. 2) Lebántott, lefaragott héjakkal
behintés.

BEHELYEZ, (be-helyez) ősz. áth. 1) Embere-
ket, vagy barmokat bizonyos térre beállít, illetőleg
ott lakisi, maradási, tartózkodási kényelemmel ellát
A katonákat téU szállásaikra behelyezni. A vendégeket
szolgáikkal, hintáikkal, lovaikkal együtt behelyezni. 2)
Valakit bizonyos állapotba betesz, illető működése
terét elfoglaltatja vele. Behelyezni az új tisztviselő-
ket. 8) Holmi ingóságokat elrak, elrendez. A bútoro-
kat behelyezni a szobákba, a könyveket a szekrényei-
be, stb.

BEHELYEZÉS, (be-helyezés) ősz. fa. Cselek-
vés, midőn valakit vagy valamit behelyezünk; be-
szállásolás, berakás.

BEHELYEZKÉDÉS, (be-helyezkódés) ősz. fn.
Megtelepedés neme, midőn valaki bizonyos helyen la-
kást, tanyát, szállást foglal maginak, hogy meddig-
addig ott maradjon.

BEHELYEZKÉDIK, (be-helyezkédik) ősz. k.
Megszállás vagy állandó lakai végett valahová bete-
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lepedik, berakodik, hozzá tartozó ingóságaival együtt
elrendezi magát Alighogy behelyezkedtünk, ismét men-
nünk kell. Behelyezkedett új szállására, Behelyezkedett
(beült) a karszékbe, anélkül, hogy kínálták volna.

BEHÉMPÉLYÉG, (be-bémpélyég) ősz. önh.
Mondjak kisebb folyókról, patakokról, csermelyekről,
midőn bempelyegre, azaz, rögös, akadékos mederben
csörgedezve, hengeregve befolynak valahova. Használ-
tatik átbatólag is. A medréből kiiSmtöttpatak behempelygi
a sík mezőt. Zártabb hangzóra! ejtve: behSmpSlySg.

BEHÉNGÉEÉG, (be-héngérég) ősz. önh. Vala-
mely bengerdcd, vagy kerekded, vagy gömbölyű test
saját nebőzkedése vagy kfil erőszak folytán mozogva
begurul, begördül valahova. V. ö. HÉNGÉRÉG.

BEHÉNGÉRGET, (bc-héngérget) ősz. gyak. áth.
Saját tengelye körül forgatva, görgetve betaszigál, be-
tologat holmit valahová. A hordókat behengergetni a
raktárba.

BEHÉNGÉRGETES, (be-héngérgetés) ősz. fii.
Cselekvés, midőn behengergetnek valamit. V. ö. BE-
HÉNGÉRGET.

BEHÉNGÉRÍT, (be-héngérít) ősz. áth. Henger
módjára fordítva betol, betaszít valamit Mint egysze-
rű cselekvőtől különbözik a folytonos gyakorlatú be-
hengerget.

BEHÉNGÉRÍTÉS, (be-héngérítés) ősz. fn. Hen-
ger módjára betaszítás, belódítás.

BEHÍ, (be-hí) ősz. áth. 1) A künn levőt hívja,
hogy jöjön be. Behlni a munkásokat ebédre. Az ut-
ccáról behíni valakit a házba, a kertbe. 2) Beidéz, ren-
deletet ad ki, hogy bizonyos állapotba lépjen. Behíni
a szabadságot katonákat. V. ö. HÍ.

BEHIDAL, (be-hidal) ősz. áth. Híddal, vagy
hidal szolgáló padlóval beépít, berak. Behidalni a
folyót, az ingoványt.

BEHIDALÁS, (be-bidalás) ősz. fn. Vízi építés,
midőn valamit behidalnak.

BEHIDOR, (be-hidor) ősz. áth. Hidorva behárít,
betol, begyűjt Szemetet, sarat behidorni a gödörbe.
Atv. ért. behidort nép, hadsereg, melyet válogatás nél-
kül hamarjában mindenhonnan öszvegyüjtenek.

BEHÍMÉZ, (be-híméz) ősz. Áth. Hímféle varrá-
sokkal betarkáz. Behímezni a kendőket, erszényeket. V.
ö. HÍMEZ.

BEHINT, (be-bint) ősz. áth. 1) Cseppekre oszló
folyadékkal befecskend valamit Behinteni az ájtatot-
kodó népet szenteltvízzel. 2) Elszórt porlékony testtel
beföd, beszór, beszennyez. Behinteni az ételt czukorral,
sóval, paprikával borssal. Behinteni a hajat risporral.
Behinteni a jeget utat kóporral. Behinteni a szobát
hamuval.

BEfflíTrÉS, (be-hintés) ősz. fn. Cselekvés, mi-
dőn valamit behintenek.

BEHÍVÁS, (be-hivás) ősz. fii. Szólítás, midőn
valakit bínak, hogy jöjjön be. 2) Beidézés.

BEHTVATALOS, (be-hivatalos) ősz. mn. és fn
Bizonyos társaságba, mulatságba, zárt körbe stb. meg
hívott személy.

BEHÍZELÉG, (be-hízelég) ősz. áth. Más vala-
kit vagy önmagát hizelgéssel valahová bejuttatja, be-
tolja, befúrja. Behízelegni magát a főurak kegyébe, tár-
saságába.

BEHOMÁLYOSÍT, (be-homályősit) ősz. átb.
Eszközli, okozza, hogy valamit homály födjön be,
hogy sötétes legyen. Függönyük leeresztésével behomá-
lyositani a teremet. A kormos falak behomályositják a
szobát. Átv. ért. valakinek hírét, nevét, dicsőségét
elébbi tiszta fényétől megfosztja.

BEHOMÁLYOSODÁS, (be-homalyosodas) ősz.
fn. Homályossá levés, homályba borulás, besetétedés.

BEHOMÁLYOSODIK, (be-homályosodik) ősz.
k. Elébbi fénye, világossága homályba borul, s lát-
szatossága megfogyatkozik. Behomályosodik az ég. V.
ö. HOMÁLYOS.

BEHOMÁLYOSUL, 1. BEHOMÁLYOSODIK.
BEHOMÁLYOSÜLÁS, lásd BEHOMÁLYO-

SODÁS.
BEHOMOKOSODIK, (be-homokosodik) ősz. k.

Folyó, szélhordta homokkal behúzódik, öszvekevere-
dik. Behomokosodott szántóföldek, kertek, legelők.

BEHOMOKOZ, (be-homokoz) ősz. áth. Homok-
kal bebord, betölt, behint, beszennyez. A szél beho-
mokozza a földeket. Behomokozni az utakat. Télen be-
homokozni a kőlépcsőket.

BEHORD, (be-hord) ősz. áth. és gyüige, mely
az egyszerű cselekvésre vonatkozó visz, és hoz, illető
lég bet<isz és behoz igéknek többszörös ismétlése, s ám.
több különkülön járással, több ízben menve-jöve hol-
mit bizonyos járművön vagy saját vállain, hátán, ke-
zében beszállít, begyűjt, betakarít valahová. Behor-
dani a gabonát csűrbe, a bort pinczébe, a fát udvarba.
Sok kenyeret, vajat, baromfiat behordani a városba.
Átv. ért mondjuk szélről, vízről, midőn bizonyos tes-
teket magával ragad, s azokat valahol lerakja. A szél
homokkal behordja a földeket. Az árvíz iszappal be-
hordja a mezőket. V. ö. HORD.

BEHORDÁS, (be-hordás) ősz. fn. Általán cse-
lekvés, midőn holmi künn levő jószágot bizonyos hely-
re betakarítanak. Különösen a mezőgazdasági beta-
karítás. Gabona-, széna-, sarjubehordás.

BEHORDÁSKOR, (be-hordáskor) ősz. ih. Azon
idő alatt, melyben holmit behordanak, különösen szé-
na-, gabonatakarítas idején. A mezei gazdák nyelvén
oly idöhatárzó, mint: szántáskor, kapáláskor, kaszá-
láskor, aratáskor, szüretkor. Behordáskor lesz két esz-
tendeje.

BEHORDOZKODÁS, (be-hordozkodás) ősz. fa.
Valahová lakóul betelepedés, bebelyezkedés minden
ingóbingó vagyonnak áttételével, áthordásával.

BEHORDOZKODIK, (be-hordozkodik) ősz. k.
Bizonyos lakhelyre minden ingóbingó vagyonostul
betakarodik, berakodik, behelyezkedik, lakóul be-
telepedik, faluról városba behordozkodni. Szent Mi-
hálykor behordozkodom az »íj szállásra. V. ö. HOR-
DOZKODIK.
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BEHORDOZÓSKODÁS, (be-hordozóskodás) ősz.
fn. Több járáskeléssel végzett, tovább tartó behor-
doskodás.

BEHORDOZÓSKODIK, (be-bordozóskodik) ősz.
k. Mindenféle ingóstul czeleczulástal sokáig tartó
hordozkodással betelepedik.

BEHORGAD, (be-horgad) ősz. önb. Mondjuk
hajlékony rugalmas testről, midőn egyik vége befelé
görbéd, vagyis horog gyanánt behajlik. Behorgadnak
a lángon melegített gereblye, vagy villa fogai. Behor-
gad a kapocscsá alakított rétsodrony, a fogóval lehaj-
tott szeg.

BEHORGASÍT, (be-horgasít) ősz. átb. 1. BE-
HOBGASZT.

BEHORGASODIK, (be-horgasodik) ősz. k. lásd
BEHORGAD.

BEHOKGASZT, (be-horgaszt) ősz. átb. Eszközli,
vagy okozza, hogy valami behorgadjon; befelé görbít,
hajlít Behorgasztani a ptpaszurkálót, a gombostűt.

BEHORGOL, (be-borgol) ősz. áth. Horogalakú
tűvel befűz, beköt V. ö. HORGOL.

BEHORPAD, (be-borpad) ősz. önh. 1) Mondják
lemezféle, lapos, szilárd állománya rugalmas testről,
midőn erősebb nyomás következtében engedvén mé-
lyedést kap, besüpped, vagy homorúvá lesz. Behor-
pad a réz födél, bádog tető, ha kalapácscsal verik. Ter-
het szekér alatt bfhorpad a hidpadló. 2) Üreges test,
edény stb. rugalmas oldala, héja, ütés nyomás alatt
besüpped, benyomódik. A falba Ütött orr behorpad.
Behorpad a bogrács oldala, a hegedű. 3) Mondjak tö-
mör testekről. Behorpad a kenyér, kalács. Behorpad
a föld, midőn alját a víz elmossa. Behorpad a töltés,
ha feneke enged. V. ö. HORPAD.

BEHORPADÁS, (be-horpadás) ősz. fn. 1) Nyo-
más általi bemélyedés, besfippedés, homorodás. 2)
Maga a besüppedt, benyomott bemélyedt hely.

BEHORPADOZ, (be-horpadoz) ősz. önh. Több
helyen, több Ízben behorpad. Behorpadoz a vitet si-
sakja a dárdák szúrása, a kardok vágása alatt. Be-
horpadoz a romlásnak indult régi háztető', az ócska ka-
lap. Behorpadoz a földindulás által megrengetett, vagy
sllppedS föld. V. ö. HORPAD, HORPADOZ.

BEHORPASZT, (be-horpaszt) ősz. áth. Eszközli,
vagy okoza, hogy valamely test oldala, teteje behor-
padjon, nyomás, ütés által mélyedést csinál rajta;
homorúvá, gödrössé tesz, besttppeszt. Behorpaszíani
a bográcsot, a kazán oldalát. Behorpasztani a kalap
tetejét. Elestében behorposztotta az orrát. V. ö. HOR-
PASZT.

BEHORPÁSZTÁS, (be-horpasztás) ősz. fn. Va-
lamely test külső lapjának, oldalának benyomása, be-
felé hajtása, homorúvá tevése.

BEHOZ, (be-boz) ősz. áth. 1) Kívülről befelé,
onnan ide beszállít; ellentéte kivisz, azaz belülről ki-
felé szállít Hozd be a ruhámat. Már behozták az ételt,
uljünk hozzá. 2) Bizonyos cselekvési rendet, módot,
divatot kezd, valamely idegen szokást meghonosít Be-
hozni a f ranczia divatot, öltözetet. Új rendszert hozni

be a tanodákba. Behozni az idegen nyelvek tanítását.
3) Jövedelmez, hasznot hajt. Ez a puszta kevesebbet
hoz be, mint a mi pesti hátunk. Amit egyik jószága be-
hoz, a másikra Mii. Tízszeresen behozza, amit ráköl-
töttek.

BEHOZÁS, (be-hozás) ősz. fn. Cselekvés, midőu
behozunk valamit. A külföldi kelmék behozása igen
sok pénzünket viszi ki. Az idegen szokások behozása el-
korcsítja nemzetünket.

BEHOZATAL, (be-hozatal) ősz. fn. Kereskedel-
mi értelemben: külföldi áruk beszállítása. Behozatal-
ért fizetett vámdíj.

BEHOZATALI, (be-hozatali) ősz. mn. Behoza-
talra vonatkozó. Behozatali vám, melyet a behozott
áraktól fizetni kell. Behozatali kereskedés.

BEHÖMPÖLYGET, (be-hömpölyget) ősz. 4tb.
Eszközli, hogy valami bebömpölyögjön, illetőleg be-
hengerget, begurogat V. ö. HÖMPÖLYÖG.

BEHÖMPÖLYÖDIK, (be-hömpölyődik) ősz. k.
Hömpölyögve, azaz saját tengelye körül forogva, hen-
geregve begördül, begurdul valabová. V. ö. HÖM-
PÖLYÖDIK.

BEHÖMPÖLYÖG, (be-hömpölyög) ősz. önh, 1.
BEHÖMPÖLYÖDIK.

BEHÖRPÖL, (be-hörpöl) ősz. áth. Italt, vagy
híg eledelt hörpölve bevesz. BehSrpSlni a mézes már-
czot, a kávét. V. ö. HÖRPÖL, SZÖRFÖL.

BEHÖRPÖLÉS, (be-hörpölés) ősz. fn. Italnak
vagy híg eledelnek hörpölve bevevése.

BEHUGYOZ, (be-hugyoz) ősz. áth. Hugygyal
beöntöz, benedvesít, bemocskol. Behugyozni a f ala-
kot, az ágyat.

BEHUGYOZIK, (be-hugyozik) ösz.k. Hugyát va-
lahová beereszti, belöveli. Behugyozni az éjjeli edénybe.

BEHULL, (be-hull) ősz. önh. és gyüige. Maga-
sabb belyről alantabbra több részekben vagy egymás
után beesik valahova. A gyümölcs a kerítésen behull a
szomszéd kertjébe. A szél-hajtotta gizgaz behull a kút-
ba. A rongyos háztetőn be hull az esS. A hídról sokan
behullottak a vízbe. V. ö. HULL.

BEHULLÁS, (be-hullás) ősz. fn. Egymás után,
részenként, cseppenként, darabonként stb. beesés.

BEHUNY, (be-húny) ősz. áth. Tulajdonkép a
szemekről használtatik, s ám. becsuk, betesz, bezár,
a szemhéj leeresztéeével a szemgolyót betakarja. Be-
hunyja a szemét, hogy a por, víz bele ne menjen. Sze-
mét behunyta és elaludt. Átv. ért úgy teteti magát
mintha nem látna valamit, mintha zárva volnának sze-
mei, észrevétlenül elnéz, valamit Nem jó, ha ás elul-
járó behunyja szemeit. Képes kifejezéssel ám. meghal.
Férje alig hányta be szemeit, már új frigyre készül
lépni.

BEHURCZOL, (be-hurczol) ősz. áth. Valamit
vagy holmit hurczolva, azaz erőszakosan vonva, von-
tatva, földön buckáivá visz be. A zsákokat behurczol-
ni a malomba. Hajánál, gallérjánál fogva behurezolni
valakit. V. ö. HURCZOL.
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BEHURCZOLÁS, (be-hurczolás) ősz. fn. Erő-
szakos cselekvés, húzkálás, vontatás, midőn valamit
vagy valakit behurczolnak.

BEHURCZOLEODIK, (be-hurczolkodik) ősz. k.
A behordozkodik igének nyomatosabb árnyalata, mely
több bajjal, s nehezebb munkával járó átköltözködést
jelent bizonyos lakhelyre. Még tovább menve: be-
hurczolóskodik.

BEHURKOL, (be-hurkol) ősz. áth. Hurokra
szorított madzaggal, kötéllel, szalaggal stb. beköt, ösz-
Teszorít. V. ö. HURKOL.

BEHURKOLÁS, (be-liurkolás) ősz. fn. Hurok-
kal öszvekötés.

BEHURKOLÓDÁS, (be-burkolódás) ősz. fn. Hu-
rokba keveredés, kötelődzés, szorulás, akadás.

BEHURKOLÓDIK, (be-lmrkolódik) ősz. belsz.
Hurokféle kelepczébe keveredik, kötelödik; hurokba
akadva megszorul. Behurkolódik a törökbe lépett, s
vergődni kezdő madár. A tyúk lába bflmrkolódik a
pozdorjaszálakba.

BEHÚZ, (be-húz) ősz. áth. 1) Maga után liúzva,
vontatva bevisz, behoz, behelyez valamit bizonyos
helyre. Behúzni a szekeret a hiúba. 2) Embert vagy
más állatot megragadva erőszakkal magával bevonz.
2?em jön, ha ctak gallérjánál fogva be nem húzzuk.
A lovat farkánál fogva behúzni az istállóba. 3) Rábír
valakit, hogy bizonyos dologban, ügyben részt vegyeu.
Behúzni valakit a kártyajátékba, valamely költséges
vállalatba. 4) Valamit tokféle takaróval beborít, vagy
lepellel beföd. Behúzni a dunyhát, vánkost tiszta héjjal,
a paplant lepedővel. Behatni fllggSnynyel az ablakot.

BEHÚZÁS, (be-húzás) ősz. fn. Cselekvés, ille-
tőleg erőltetés, erőszakoskodás, midőn valamit vagy
valakit behúznak. V. ö. BEHÚZ.

BEHUZÓDÁS, (be-huzódás) ősz. fn. Huzamos
vonalban történő sereges bevonulás, bemenés. A hát-
ráló hadak behuzódása valamely sánczba, várba.

BEHÚZÓDIK, (be-huzódik) ősz. belsz. Mondjuk
menőben levő sokaságról, seregről, midőn biztos állás
vagy tartózkodás, vagy menekülés végett betakarodik,
benyomul valahová. A vert hadak behúzódtak a várba.
Az ütőbe véli zsiványok behúzódtak az erdőségbe.

BEHÜT, (be-lnit) ősz. áth. Valamit hideg vagy
jeges vízbe márt, betesz, hogy meghűljön. Behüteni
az innivaló bort, sert, vizet.

BEHÜTÉS, (be-lmtés) ősz. fn. Valaminek liide-
gitése hideg vízbe mártás vagy tartás által.

BEIDÉZ, (be-idéz) ősz. áth. Valakit hí, vagy
hivat, hogy bemenjen hozzá, hogy jelenjen meg nála.
A bíró beidézi a feleket, a tanukat. V. ö. IDÉZ.

BEIDÉZÉS, (be-idézés) ősz. fn. Bchivás meg-
jelenés végett.

BEIGAZÍT, (be-igazit) ősz. áth. 1) Valakit azon
igazi útra terel, mely bizonyos helyre bevezet. A já-
ratlan idegent beigazitani a városba, a keresett ntczá-
ba. 2) Valamit illő helyére betesz, kellően behelyez.
BeigazUani a nehezen járó ajtót, kaput, ablakot. A ten-
gelyt beigazitani a kerékagyba.

AKAD. HAOY 8ZÓTÍB.

BEIGAZÍTÁS, (be-igazítás) ősz. fn. 1) Cselek-
vés, illetőleg útmutatás, midőn valakit beigazítnak
valahova. 2) Valaminek kellő módon és helyre beil-
lesztése.

BEIGAZODIK, (bc-igazodik) ősz. k. Az igazi,
czélra vezető utat eltalálva bejut valahova. A tv. ért
valamely kétes, szövevényes ügy nyitját megleli, s
abban kellőleg eljár.

BEIGÉRKÉZIK, (be-igérkézik) ősz. k. Megígéri,
hogy valahová bemegy. Beigérkemi a szinházba, táncz-
vigalomba.

BEIGYEKÉZIK, (be-igyekézik) ősz. k. 1. BE-
IGYEKSZIK.

BEIGYEKSZIK, (be-igyekszik) ősz. k. Bemen-
ni, bejutni iparkodik; rajta van, siet, hogy bejuthas-
son valahová.

BEIGTAT, (be-igtat) ősz. áth. Szónyomozási ér-
telemben : valakit újonnan szerzett igazai vagy jogai-
ba behelyez. V. ö. IG, IGTAT. Közszokás szerint 1)
Hivatalba, tiszti állomásba, birtokba innepélyesen be-
avat, bevezet. Beigtatni a főispánt, tárnokot. Beigtatni
a nyilvános tanárokat. 2) Rendesen vitt hivatalos jegy-
zőkönyvbe annak rendé módja szerint beír, bejegyez
valamit. A hivatalos levelek vételnapját, számát, kivo-
nattit stb. beigtatni.

BEIGTATÁS, (be-igtatás) ősz. fn. 1) Bizonyos
innepélylyel történő beavatás, bevezetés, behelyezés.
2) Bejegyzés. V. ö. BEIGTAT.

BEIGTATÓ, (be-igtató) ősz. fn. 1) Megbízott
hivatalos személy, aki valakit bizonyos tiszti állo-
másba, méltóságba, jószágba stb. innepélyesen beve-
zet, beavat 2) L. IGTATÓ.

BEIGTATOTT, (be-igtatott) ősz. mn. 1) Akit
valamibe innepélyesen beigtattak, behelyeztek, beve-
zettek. Beigtatott tisztviselő, hivatalnok, tanár. 2) Ami
be van jegyezve, a jegyzőkönyvbe kellőleg beírva,
beillesztve. Beigtatott levelek, okmányok.

BEIKTAT, BEIKTATÁS, stb. 1. BEIGTAT,
BKIGTATÁS, stb.

BEILLAN, (be-illan) ősz. önh. Suttonban, buj-
dosva, szökve besiet, belopódzkodik, bemenekül va-
lahová. Az űzőbe vett tolvajok beillantak az erdőbe. V.
ö. ILLAN.

BEILLANÁS, (be-illanás) ősz. fn. Menekülés,
elbuvás végetti befutás, belopódzkodás.

BEILLANT, (be-illant) ősz. önh. Tájdivatos szó
a helyesebb beillan értelmében. V. ö. BEILLAX.

BEILLATOZ, (bc-illatoz) ősz. áth. Illatos sza-
guvá tesz, illatszerrel megmos, beken, betölt, stb. FiU-
tölőcel, eUzórt virágokkal beiltatozni a termet. Rózsa-
vízzel beillatozni a zsebkendői.

BEILLATOZÁS, (be-illatozás) ősz. fa. Illattal
betöltés, beszagosítás.

1ÍE1LLÉS, (be-illés) ősz. fn. Bizonyos belyre,
állapotba, viszonyba való alkalmas létei, illetőleg mi-
nemüs<!g, tulajdonság.

BEILLESZT, (be-illeszt) ősz. áth. Valamit bi-
zonyos viszonyok között úgy elrendez, s a maga kellő

33
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helyére alkalmaz, hogy czéljának megfeleljen, hogy
oda való legyen. A gépbe az ittetS részeket beilleszteni.
A fSgerendákba az ollófákat beilleszteni.

BEILLESZTÉS, (be-illesztés) ősz. fn. Cselekvés,
mely által valamit beillesztünk.

BEILLET, (be-illet) ősz. áth. A szokottabb hasz-
nálatú beilleszt értelmében oly képzésű, mint: hullat
és hullaszt, múlat és múlani.

BEILLIK, (be-illik) ősz. k. 1) Általán ám. bi-
zonyos helyre czélirányosan oda való, alkalmas vala-
mibe. Ezen bútorok belliének a szobámba. Nem tudom,
beülik-e éten szár a pipámba. 2) Nők nek ragu viszony-
névvel ám. bizonyos állapotra, állomásra alkalmas, jó,
arravaló. Beillik papnak, katonának. Ugyanezen ér-
telemben basználtatik lelketlen tárgyakról is, melyek
a maguk nemében kitiinőleg olyanok, milyeknek len-
niök kell. Ez már beillik palotának, Úri teremnek. V.
ö. ILLIK.

BEELLOG, (be-illog) ősz. önb. Bujdosva, lopódz-
kodva bekullog.

BEIPARKODIK, (be-iparkodik) ősz. k. Rajta
van, teljes erejéből igyekszik, hogy bemehessen, be-
juthasson valahova.

BEÍR, (be-ír) ősz. áth. 1) Valamely lapot, táblát
stb. írott betűkkel, szókkal betölt. Életében több éter
ivet beirt. Számjegyekkel beírni az egész táblát. Beírni
holmi jegyűtekkel a könyv széleit. Beírni a falakat. 2)
Bejegyez, írva bejegyez. A vett házat beírni a telek-
könyvbe. Beírni ás adósok neveit, az ujonczokat. 3) Va-
lahová levelet küld. Beírni Erdélybe, Törökországba.

BEÍRÁS, (be-iris) ősz. fn. Általán cselekvés,
midőn valamit beírunk, ezen igének minden értelmé-
ben. V. ö. BEÜt.

BEÍRAT, (be-irat) ősz. ath. Meghagyja, rendeli,
parancsolja valakinek, hogy írva bejegyezzen vala-
mit, vagy valakit; több mások közé bejegyeztet Há-
tát, s minden fekvő' birtokát beíratni a telekkönyvbe.
Beíratni magát bizonyos egyletbe, részvényes társulat-
ba. A» intézet látogatóit beíratni a vendégkönyvbe.

BEERATÁS, (be-iratás) ősz. fn. Bejegyeztetés.
BETCDOGÁL, (be-irdogál) ősz. áth. Időnként

vagy folytában beír, bejegyezget. Beirdogálni a min-
dennapi költségeket. Beirdogálni a könyv lapjainak
széleit. V. ö. BEÍR.

BEIRKÁL, (be-irkál) ősz. ith. Üres szókkal,
haszontalanságokkal, rendetlenül beír, bemazol, be-
firkil valamit

BEISMER, (be-ismer) ősz. áth. Meggyőződés kö-
vetkeztében igaznak valónak ismer, vall, nem tagad
valamit. Német kaptára ütött, de már lábra kapott
újabb kori szülemény.

BEISZAPOL, (be-iszapol) ősz. áth. Mondjak ár-
vízről, midőn a magával hozott iszapot valahol lerakja.
A kiOntOtt folyó árja beiszapolta a réteket, mezőket.
Szélesb ért. valamit iszappal bemocskol. A fÜrdS gyer-
mekek betnapo&ák testüket.

BEISZAPOLÁS, (be-iszapolás) ősz. fn. Iszap-
pal beöntés, beborítás, vagy bemocskolás.

BEISZAPOSODIK, (be-iszaposodik) ősz. k. Iszap-
pal behúzódik, bemocskolódik. Áradáskor beiszaposod-
nak a fák derekai, a mezők, rétek.

BEISZIK, (be-iszik) ősz. k. mely szókötésileg
átható gyanánt basználtatik, tirgyesetes viszonynév-
vel. 1) Pénzét, vagyonát, holmiját italra költi. Beísz-
sza ruháját, ökrét, lovát. Ugyan derék állapot, beittuk
a kalapot. Km. Beinná még a Krisztus palástját is.
Km. Mindenét beiszsza. Beitta az eszét = részeg lett
Km. Kinek rósz a felesége, igya be. Km. Nem szeretem
az uramat, csak az ifjabbik uramat, arra is ha meg-
haragszom, itt a kocsma, majd beiszom. Népd. 2) Mond-
juk általán testekről, midőn valamely nedvet magák-
ba színak. A fű beiszsza a harmatot. A száraz fold
sok esőt beiszik.

BEIVÍS, (be-ivás) ősz. fn. 1) Pénznek, vagyon-
nak ivásra költése. 2) Nedvek beszívása. V. ö. BEI-
SZIK.

BEIZEN, (be-izen) ősz. önh. és áth. A benn le-
vőnek kívülről tudtára adat valamit, és pedig szóbeli
jelentéssel. Beizenni a várba, hogy már közeleg az el-
lenség. Beizenni valakinek, hogy jöjjön ki. V. ö. IZÉN.

BEIZENÉS, (be-izenés) ősz. fn. A bennlevőhöz
küldött szóbeli tudósítás.

BEÍKEL, BEÍKELÉS, lásd BEÉKEL, BÉÉ-
KELÉS.

BEJÁK, (be-jár) ősz. önh. és áth. 1) Több ízben,
gyakran, ismételve bemegy, be szokott menni. Bejár-
ni a színházba, a megyei gyűlésekre. A falusiak vásárra
bejárnak a városba. 2) Tájszólás szerint: kocsin, sze-
kéren bebajt valahová. Bejárni a vendégfogadóba. Be-
járni a kocsiszín alá. Bajárni négy lovas hintán a*
udvarra. Kocsit, ide járj be, ne oda. 3) Atbatólag ám.
bizonyos tért, vidéket beutaz. Bejárta Tolnát, Bara-
nyát, Ungot, Berket (== Bereget). Bejárni az orszá-
got. Bejártam az egész várost. Különösen látogatás vé-
gett, vagy más ügyben többekhez egymás után elmegy.
Bejárni az urakat, a bírákat. Bejárni a boltokat, a ká-
véházakat, a nevezetesb intézeteket. Meghívás végett be-
járni valamely testület tagjait.

BEJÁRAS, (be-járás) ősz. fa. 1) Többszöri be-
menetel, vagy többek bemenése valahová. Szabad, ti-
lalmas a bejárás. 2) Kapu, ajtó, út, szurdok, köz, me-
lyen bizonyos házba, vagy általán valamely helyre
bemenni szokás. Keskeny, széles bejárás. A bejáráso-
kon leginkább megromlik az út. Bejárás a gSthajóra.
Eltéveszteni a bejárást. 3) Hozzáférés, bejutási enge-
dély. Némely nagy urakhoz a bejárás sok teketóriáwtl
történik. 4) Több tájakon a magyar mesteremberek-
nél jelent bizonyos caéhgyttlést Cxizmasiák, szabók
bejárása.

BEJÁBATOS, (be-járatos) ősz. mn. Aki vala-
hová gyakran, rendesen, kivált mint látogató háziba-
rát be szokott járni. Ö bejáratos azon háznál.

BEJÁRÓ, (be-járó) ősz. mn. és fa. 1) Aki vala-
hová bejárni, gyakran bemenni szokott Fásárokra be-
járó falusi mesteremberek. 2) Mint főnév jelent czéh-
beli legfiatalabb mestert, kinek hivatása a czéh tag-
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jait gyűlésekre öszvebfni, máskép: bejárató, vagy be-
járómester. Szélesb ért. bemondó, aki h&zról-házra
szokott járni.

BEJÁRÓS, (be-járós) ősz. mn. Bejáratos, aki
valahová mint jó ismerős be szokott járni.

BEJE, falu Gömör megyében; helyr. Sejé-n,
—re, — ró7.

BEJEGESÉDÉS, (be-jegesédés) ősz. fh. Jegessé
fagyás, jégbártyával behuzódás.

BEJEGESÉDIK, (be-jegesédik) ősz. k. Fagytól
jegessé lesz, jégburokkal behúzódik. A nappal meg-
eresskedett hó éyei bejegesedett.

BEJEGESÍT, (be-jegesít) ősz. áth. Jéggel bevon,
jegessé tesz, a vizet zajossá fagyasztja. A kemény
hideg bejegesííi a folyókat.

BEJEGESÜL, (be-jegesül) ősz. önh. 1. BEJE-
GESÉDIK.

BEJEGYEZ, (be-jegyez) ősz. áth. 1) Általán,
tudomás, emlékezés végett valamit írásba tesz. Beje-
gyezni a cselédek bérit, a mindennapi költséget, a be-
vett pénz mennyiségét. 2) Bizonyos üzleti, ügyi hiva-
talbeli könyvbe annak módja rendé szerint beír. Be-
jegyezni a kereskedelmi könyvbe a vásárlóit és eladott
áruk nemeit, árát. Bejegyezni a kifitetett adósságokat.
3) L. BETÁBLÁZ.

BEJEGYZÉS, (be-jegyzés) Ősz. fn. 1) Általán
vett beirás. 2) Jegyzőkönyvbe igtatás. 3) Betáblázás.

BEJEGYZETT, (be-jegyzétt; ősz. mn. Ami be-
van jegyezve, ezen igének mindenféle értelemében vé-
ve. .Bejegyzett kiadatok, bevételek. Bejegyzett adósság.
V. ö. BEJEGYEZ.

BEJELENT, (bc-jelént) ősz. áth. 1) Illető he-
lyen bemondja, hogy itt van, hogy jelen van valaki.
Az ajtónálló bejelenti urának az érkezett vendégeket. Ki-
hallgatás végett bejelenteni a folyamodókat. 2) Bizo-
nyos eseményről, dologról hivatalosan tudósít valakit.
A helyparancsnoknak bejelenteni, hogy kihágás történt,
hogy a gyilkosok el vannak fogva.

BEJELENTÉS, (be-jeléntés) ősz. fn. Bemondás,
tudósítás, midőn valakit vagy valamit bejelentenek.
V. ö. BEJELENT.

BEJELENTŐ, (be-jeléntö) ősz. mn. és fn. Be-
mondó, tudósítást adó, hivatalos hírhozó. Bejelentő
inas, komornak, kamarás. Bejelentő káplár, vdvarí
bejelents.

BEJÖ, (be-jö) ősz. önh. 1) Azon lakba, helybe
jő, melyben én vagyok, illetőleg oda jött, vagy jönni
fog, ahol én voltam, vagy leszek. Alig jött be hozzám,
ismét kiment. Ha Pestre menendek, nemde bejösz hoztam f
Bővebb értelmezés végett v. ö. JŐ ős MEGY. 2) Átv.
ért mondjuk pénzről, haszonról, melyet bizonyos üz-
let, jószág stb. mint mondani szokták, behoz, gyümöl-
csöz. A mai vámon bejött ezer forint. Sok pénz jött be.
Innen a. jövedék, jövedelem, jövedelmez származékok.

BEJÖTT, (be-jött) ősz. mn. 1) Beérkezett, ide
jött. A hozzánk bejött idegenek örömest itt maradnak.
2) Amit valaki bizonyos üzletből nyereség, haszon-
képen bevett. A gyapjúért bejött pénzt ellopták tőle.

BEJÖVET, (be-jövet) ősz. fii. Jövet, mely oda
van irányozva, ahol mi vagyunk, vagy voltunk, vagy
leszünk. V. ö. BEMENET, és JÖVET, MENET. Hasz-
náltatik igckatározókép is bejövetkor helyett. Bejöcct
majd ismét találkozunk.

BEJÖVETEL, (be-jövetel) ősz. fa. Egy órtc-
ménytt a bejövet szóval, épen úgy, mint ezek : menet
menetel, vét vétel, tét tétel, lét létei.

BEJUT, (be-jut) ősz. önh. 1) Idővel, némi fárad-
ság után, ügygyelbajjal beérkezik valahová. A rósz
utón végre bejutottunk az állomásra. 2) Befér, belyet
kap valahol. Alig bírtam bejutni a színházba. 3) Bizo-
nyos állapotot, állomást, hivatalt megkap. Többszö-
rös folyamodás, sürgetés után végre bejutott a hivatal-
ba. V. ö. JUT.

BEJUTÁS, (be-jutás) ősz. fn. Beérés, beférés,
bekapás valahová. V. ö. BEJUT.

BÉR, természeti hangutánzó, melyből bekeg, be-
kegés származtak. Különösen kecskehang, változattal:
mek, mekeg.

BEK, (1), hangutánzó, s mint olyan gyöke béka
szónak, és származékainak, s nem egyéb, mint az elvont
bek (bekeg) hangutánzónak változata. Innen béka ain.
bekó', békb', bekegö. Rokona bég, vagy őrségi tájejtéssel:
be, honnan vastaghangon ragozva béok ám. bégek.
Különben is a bek és bég hangtanilag alig különböz-
nek egymástól. Ide tartozik a szintén békahangot
utánzó brek, mint a brekeg gyöke.

BEK, (2), részint önálló, részint elvont gyök.
Önálló béke értelemben, s tárgyesete : békét, szárma-
zékai : békés, békesség, betétien ; azonban helyette in-
kább béke divatozik. Elvont gyök béklyó vagy békló
békó szóban. Jelentése mindenütt rokon a bőg (bog)
szóval, mely csomót, valami öszvefoglalót, öszvekötőt
vagy öszvekötöttet jelent. Innen békét kötni eredeti-
leg ám. bizonyos erkölcsi csomót kötni, valamint a
szinte rokonbangu latin pax, pangó igétől származik,
melynek jelentése erkölcsi értelemben vett kötés. Bé-
kó vagy békló, mint a maga belyén láthatni, tulajdon
értelemben vett öszvekötő eszközt jelentenek. V. ö.
BÉKÁLKODIK.

BEK, (3), a székelyeknél divatos béki fájdalom,
azaz gyomorfájás szó után itélvc elavult főnév, s ám.
gyomor vagy ennek tartalmazója has. Eredetileg ta-
lán bélfc a bél gyöktől?

BÉKA,(l),(bék-a)fn.tt.béfcá-í. l) Négylábú, két-
laki állatnem, különféle színnel, melynek fajai több-
félék. Nádi béka, német béka, rekegö béka, tekenösbéka,
varangy ős béka, tűz vagy vereshasu béka,sárgahasu béka,
bánta, zöld béka, stb. Átv. ért. utálatos, csúnya, undok
valami. Kígyói-békát kiáltani valaki ellen, ám. rút rágal-
makkal illetni. Nc ki f újjá magát, mint a poczokos béka.
2) Lovak és más barmok nyavalyája, midőn nyelveik
alatt bizonyos csomóféle daganat támad , mely jelen-
tése a béka szónak eredeti csomó értelmére mutat.
3) A röppentyűnek bizonyos faja, mely meggyúlván,
békamódj&raugrándoz a földön. Megjegyzendő, hogy
számos vízi, nevezetesen mocaftri növények e vizek

33*
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lakójától vették neveiket, mint: békarokka, békalen-
ese, békanyál, békaszittyó, stb.

Elemzésére nézve 1. BEK, hangutánzó. Egyéb
iránt azt is vélhetni, hogy a mozgást jelentő bak-
tat ige bak gyökével rokon, mennyiben a békának
egyik jellegző sajátsága az ugrándozás vagy baktatás.
Ezen alapeszme szerint' tótul a vízi béka neve szko-
kon és szkákoti, ám. szökdösni. Rokonok vele a szansz-
krit bhéka, perzsa bak, török bagha. Hangutánzásilag
ide tartozókul tekinthetők a német quacken, s Útin
cooxo is.

BÉKA, (2), népes puszták Magyarországon Csa-
nád megyében, Erdélyben Alsó-Fehér megyében;
helyragokkal: BŰcá-n, —rá, —ról.

BÉKAÁEPA, (béka-árpa) ősz. fn. Az árpák ne-
mihez tartozó s nedves réteken tenyészni szokott nö-
vényfaj. (Hordeum secalinom L.)

BÉKABOGLÁH, (béka-boglár) ősz. fn. A bog-
lárnemü növények egyik faja, mely vizenyős helye-
ken tenyészik. V. ö. BOGLÁB.

BEKABOGYÓTAKTA, (béka-bogyó-takta) ősz.
fn. Növényfaj a takták neméből; szara felálló, leve-
lei rendetlenül háromszor hármasak, virágai tojásdad
fürtökben a szár- és ághegyeken fehérek, bogyói fe-
keték, mérgesek, a varasbékák szeretik. (Actaea spi-
cata L.)

BÉKABOJTORJÁN, (béka-bojtorján) ősz. fn.
L. BOJTOBJÁNMIZSÓT.

BÉKABUZOGÁNY, (béka-buzogány) ősz. fh.
A sások neméhez tartozó növényfaj.

BÉKACZENK, (béka-czenk) ősz. fn. Fiatal kis
béka, máskép: ebihal.

BÉKADAGANAT, (béka-daganat) ősz. fn. A
lovak és szarvasmarhák nyelve alatt támadni szokott
kóros daganat

BEKAEGÉEHARCZ, (béka-egér-harcz) ősz. fn.
Hornéinak tulajdonított költemény a békák és ege-
rek közötti harczról, melyet nálunk Csokonai Vitéz
utánzott

BÉEAÉR, (béka-ér) ősz. fn. Ér a nyelv alsó
lapján, mely, ha megdagad, békanyavalyának vagy
daganatnak, vagy egyszerűen békának neveztetik.

BÉKAFA vagy BÉKAFALVA, fala Vas vár-
megyében ; helyragokkal: Békafá-ra, —n, —ról.

BÉKÁÉI, (béka-fi) ősz. fn. L. BÉKACZENK
vagy F.BTFTAT..

BÉKAFÜ, (béka-fii) ősz. fh. L. BÉKAPOTNYA.
BÉKAGYÍK, (béka-gyík) ősz. fh. Gyíkfaj, mely-

nek dereka színre és alakra nézve a békáéhoz ha-
sonló.

BÉKAHAL, (béka-hal) ősz. fh. Különös tengeri
halfaj, igen idomtalan, undok békaalakkal.

BÉKAHÉJ, (béka-héj) ősz. fh. Lásd BÉKA-
TEKNŐ.

BÉKAÍJ, (béka-íj) Ősz. fn. Csiptetőféle sajátsá-
gos eszköz, melylyel az ennivaló vízi békákat szok-
ták fogni.

BÉKAFVADÉK, (béka-ivadék) ősz. fn. Ikrane-
mtt tojások, melyeket a nemző békák nyálkába bar-
kóivá raknak le a vizek szélein.

BEEAEÁL, (be-kakál) ősz. áth. Rakakálva, az-
az szarva bepiszkol, bemocskol valamit, vagy bizo-
nyos helyre beszarik. Bekakálni az ágyba, a bölcso'be.

BÉKAKALÁN, (béka-kalán) ősz. fh. 1) Vize-
nyős helyeken tenyésző széles levelii fttnem. 2) L.
BÉKATEKNÖ.

BÉEAKŐ, (béka-kő) ősz. tű. Varacskosan meg-
kövült tengeri nadályfaj.

BÉKAKÖLYÖK, (béka-kőlyök) ősz. fn. Béka-
czenk, békafi, apró ebihal.

BÉKAKÖVECS, (béka-kövecs) ősz. fh. Folyó-
vízi, kemény állománya kavics, pittykő.

BEKALAMÁZOL, (be-kalainázol) ősz. áth. Ka-
lamázzal beken, bedegetel.

BÉKALEN, (béka-kn) ősz. fh. A lenek nemé-
hez tartozó növényfaj, melynek szára kétágú, apró
czérnaforma, levelei ellenesek, szirmai hegyesek, ke-
véssé csorbahegyttk, virági fehérek, nyilas előtt le-
csfiggők. (Linum catharticum L.)

BÉKALENCSE, (béka-lencse) ősz. fn. Büzbődt,
rohadt mocsárok vizein úszkáló lencsealaku, lopva-
nősző növényfaj, melyet a réczék kedvelnek.

BÉKALILIOM, (béka-lUiom) ősz. fh. Lassú fo-
lyókban és tavakban tenyésző növény, melynek lili-
omhoz vagy rózsához hasonló fehér vagy sárga virá-
ga van.

BÉKÁLKODIE, (bék-a-al-kod-ik) k. m. békál-
kod-tam, —tál, —ott. A csiki székelyeknél ám. al-
kalmatlanul kötelődik, aggatódzik vagy határozatla-
nul szólva, izéi. Ne békálkodjá! = ne bánts, ne kö-
telődzél, ne izélj. V. ö. BÉKÓ.

BÉRALKU, (bek-alku) ősz. fn. Békeszerződés,
békekötés. Békalkuba lépni. BékaUcut kötni.

BEEALL, (be-kall) ősz. áth. Kallóban köriilfor-
gatás által besző. A pokróczba, sztfrbe különféle csikó-
kat bekallani. V. ö. KALL, KALLÓ.

BEKALLÓDIK, (be-kallódik) ősz. belsz. Az
úgynevezett kallóban beszövődik.

BEKALLÓZ, (be-kaUóz) ősz. áth. L. BEKALL.
BÉKALYUK, (béka-lyuk) ÖM. fn. Földbe, par-

tok, házak oldalaiba stb. vájt Üreg, melyben a szára-
zon lakó békák s varsjngyosok tanyáznak.

BEKANDIKÁL, (be-kandikál) őse. önh. Kíván-
csiságból, lopva valamely hézagon, résen, saoralaton,
likon bekukucsál, be-bekacsingat A kulcsukon, és ob-
lakredSnyOk nyilasain bekandikálni a ssobába.

BÉKANYÁL, (béka-nyál) ösz.fh. 1) Kocsonya-
nemű nyalka, melylyel a békák lerakott ikráikat be-
takarják. 2) Mocsárokban tenyésző s úszkáló pamnt-
szalfonna vízi növény. S) Tájszokásilag így nevezik
néhntt az ökörnyálat. L. ÖKÖRNYÁL.

BEKANYARÍT, (be-kanyarít) ősz. áth. Pélkörii
hajtással, hajlitással befelé mozdít, lódít, terel vala-
mit, fiekanyaritani a kaszát a fűbe. Bekanyartíam a
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nyájat az akolba. Kioltott nyelvével bekanyartíani va-
lamit a szájba. A félénk eb bekanyarítja a farkát.

BEKANYARÍTÁS, (be-kanyarítás) ősz. fa. Cse-
lekvés, midőn valamit bukauyarítuak.

BEKANYARODÁS, (be-kanyarodás) ősz. fn.
Félkört képző irányban befelé hajlás , indulás,- moz
dulis, bemenés valahová.

BEKANYARODIK, (be-kanyarodik) ősz. k. 1)
Félkörii mozgással befordul, beszáll, betér, bemegy
valahová. A fölrezzentett seregélyek bekanyarodtak a
nádasba. A gulya bekanyarodott a csalit közé. 2) Gör-
be irányban befelé hajlik. Az út bekanyarodik a he-
gyek közé. A folyó bekanyarodik a völgybe.

BEKANYARÚL, (be-kanyarúl) ősz. önh. Lásd
BEKANYARODIK.

BEKANYARULÁS, (be-kanyarulás) ősz. fn. L.
BEKANYAEODÁS.

BÉKAOLAJ, (béka-olaj) ősz. fn. Gyógyolaj,
melyben békát főztek, s melyet rákfene ellen szoktak
használni.

BEKAP, (be-kap) ősz. áth. és önh. 1) Hirtelen, í
mohón befelé ránt, vagy szájába vesz, befal valamit.
Kinézett az ablakon, azután bekapta a fejét. Bekapta,
mint kutya a legyet. Km. 2) Bizonyos nyereményt, já-
randóságot, jövedelmet bevesz. Eladott holmijéből be-
kapott száz forintot. Kölcsön átlőtt pénzét mind be-
kapta. 3) Önbatólag bizonyos állomást, hivatalt el-
nyer. 4) Tréfásan szólva ám. szeszes italból többecs-
két vesz be, becsíp. Bekapott a budai tSrSkvérböl (ve-
resborból). Km. Jól bekapott = leszívta magát. '

BEKAPÁL, (be-kapál) ősz. áth. 1) Kapával j
felvágott földet Lány valamire, vagy betölt, betöm ve-
le bizonyos üreget. Bekapálni a gödröket. Bekapálni
a szőlőtőkéket. 2) A kapálást buvégzi.

BEKAPÁLÁS, (be-kapálás) ősz. fn. Cselekvés,
midőn valamit bekapáluak.

BEKAPAR, (bc-kapar) ősz. áth. Fölkapart, fül-
vájt földdel, gazzal stb. betakar, beföd. A macska
bekaparja saját ganaját.

BEKAPARÁS, (be-kaparás) ősz. fn. Fölkapart,
fólvájt földdel, gazzal stb. betakarta, befodés, elrejtés.

BEKAPAT, (be-kapat) ősz. mivelt. Futtában,
hamarjában etet, abrakol. Bekapatni egy keveset, s
megint tovább hajtani.

BEKAPCSOL, (be-kapcsol) ősz. áth. Kapocs-
csal beköt, befűz, beakaszt Bekcpcsolni a ruhát. V.
ö. KAPCSOL.

BEKAPCSOLÁS, (be-kapcsolás) ősz. fű. Ka-
pocscsal bekötés, befűzés, bcakasztás. Bekapcsolás
alatt elfestett a ruhája.

BÉKAPORONTY, (béka-poronty) ősz. fh. Apró,
fiatal béka, békaczenk, ebihal.

BÉKAPOTNYA, (béka-potnya) ősz. fn. A két-
lakiak seregéből való potnyanemü növények egyik
faja, melynek indái a víz alatt terjednek el, s leve-
lei a vizén lebegnek ; virága feliór, sárgás közeptt,
jószága. (Hydrocbaris morsus ranae. L.)

BÉKARAGADÁLY, (béka-ragadAly) ősz. fn.
Növényfaj a mügék neméből; szára ágasbogas, virá-
gai az ághcgyeken nyeletlenek, levelei csillagosak,
magvai simák. Máskép : ugari müge. (Asperula ár ven-
sis L.)

BEKA.RCZOL, (be-karczol) ősz. áth. Körmök-
kel vagy akármely éles, hegyes, szórós, tövises esz-
közzel karczokat, azaz metszéseket, sértéseket csinál
valamely szilárd, tömör állományú test szinén. Szeges
bottal bekarczolni a falakat, bútorokat. Jégpatkóval
bekarczolni a jeget. V. ö. KARCZOL.

BEKARCZOLÁS, (be-karczolas) ősz. fn. Kör-
mökkel, tövissel, éles eszközökkel stb. ejtett sértés,
horzsolás valamely testen.

BÉKAKOKKA, (béka-rokka) ősz. fű. Lopvanő-
sző növényfaj a zsurlók neméből; szára barázdas,
termoszára kevés ágú; lakik tó- és folyóvízpartokon,
máskép : parti zsurló. (Equiserum fluviatile. L.)

BEKARÓZ, (bc-karóz) ősz. áth. 1) Karókkal
bekerít, körülvesz. Bekarózni a vadaskertet, az aktot,
az udvart. 2) Tartalékul, támaszul szolgáló karókkal
ellát. Bekarózni a szol fii, a komlókertet.

BEKAKÓZÁS, (be-karózás) üsz.fn. Karókkal be-
kerítés vagy támogatás.

BEKÁRPITOZ, (be-kárpitoz) ősz. áth. Kárpi-
tokkal ellát, bevon, díszít. Bekárpitozni a teremet, az
ablakokat, a falakat, a páholyokat.

BÉKÁS, (bék-a-as) mn. tt. békás-í vagy — oí,
tb.— ak. 1) Békákkal bővelkedő, békáktól lakott. Bé-
kás mocsárok, tavak. Békás pincze, házoldal. 2) Hely-
ségek neve Erdélyben és Magyarországon; helyra-
gokkal: Békás-ra, —ön, —ról.

BÉKASELYÉM, (béka-selyem) ősz. fa. 1) Az
igen békás mocsárok, tavak és folyók fólszinén kép-
ződő fonalforma növény. 2) Nyers, készítetten, gu-
banczos állapotban levő selyem.

BÉKÁSMEGYER, falu Pestben ; helyragokkal:
Békásmegyer-en, —re, —ró'l.

BÉKASÓ, (béka-só) ősz. fn. A folyóvizek med-
rében találtató apró kavics, pittykö, békakö. Orlll ne-
ki mint kis gyerek a békasónak. Dugonics. Km.

BÉKÁSZ, (1), (bék-a-asz) fn. tt. békász-t, tb.
—ok. Békákat fogdosó. Képzésre olyan, mint halász,
níkász, bogarász, stb.

BÉKÁSZ, (2), (bék-a-asz) áth. ín. békász-taro,
—tál, —ott, pár. —sz. Békákat fogdos.

BÉKÁSZÁS, (bék-a-asz-ás) fn. tt. békászás-t,
tb. —ok. Békafogdosás.

BÉKASZÉMFÜ, (béka-szém-fü) ősz. fn. Lásd
NEFELEJTS.

BÉKASZÉMMIZSÓT, (béka-szém-mizsót) ősz.
fn. A mizsótok neméhez tartozó növényfaj, melynek
szára ágas, levelei tojáskerek-láncsásak , borzasak ,
bokrétája kék, magva sima. (Myosotis arvensis. L.)

BÉKASZITTYÓ, (béka-szittyó) ősz. fn. Növény-
faj a szittyók neméből, mely a bunkós vagyis bogiá-
ros fejű szittyótól abban különbözik, hogy bugája
kiterült, tokja tompa. (Junous efFusus L.;
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BÉKÁTAHSOLY, (béka-tarsoly) ősz. fa. Nö-
vényfaj a tarsókák neméből, melynek többféle kisebb-
nagyobb fajtái vannak, máskép : paperszény, pátz-
tortáska, szűkét, vérállatófö, porczogóftl, vadmustár.
(Tblaspi bursa pastoris. L.)

BÉKATEKNÖ, (béka-teknő) ősz. &. Szaru ke-
ménységű, s különféle alakú, de törékeny burok, mely
némely vízibékák bölcsőjéül szolgál.

BÉKATÓ, népes puszta Tolnában ; helyragok-
kal : Békató-n, —rá, —ról.

BÉEATOJÁS, (béka-tojás) ősz. fn. Apró ikrács-
kák, melyekből békák kelnek ki; békaivadék.

BEKÁTRÁNYOL, (be-kátrányol) ősz. áth. Kát-
tránynyal beken, betapaszt. BeJcátrányolni az újonnan
épített hajót. V. ö. KÁTRÁNY.

BÉKATUTAJUSZÁNY, (béka-tutaj-uszány) ősz.
fn. Az uszánynemü növények egyik faja, melynek ví-
zen lábbó levelei tojáshosszuak, nyelesek, kerek val-
lúk, a víz színére érvén kiszélesednek, s mitegy tutajt
képeznek. Máskép: uszányfü vagy békamSlo. (Pota-
mogeton natans. L.)

BEKAVAB, (be-kavar) ősz. áth. Kavarással, ke-
veréssel belevegyít Bekavarni valamit a sárba. Be-
kavarni egyik ételt a másikba. V. ö. KÁVÁK.

BEKAVAB, (béka-var) ősz. fa. A lovak lábszá-
rain támadni szokott varforma daganat, bötyök.

BÉKA VÁR, (béka-vár) ősz. fn. Így nevezik tré-
fásan a békákkal bővelkedő helyeket, nevezetesen a
helységek azon részét, melyekben sok a béka.

BÉKAVARFÜ, (béka-var-ftt) ősz. fn. lásd TO-
ROKVILLAHÍM.

BÉKAVIRÁG, (béka-virág) ösz.fo. így nevezik
nébutt a lángos szirontát, máskép: boglárvirág, s'ó-
moVffi. (Ranuncnlus flammula).

BEKÁZ, (bék-a-az) önh. m. békáz-tam, —tál,
—ott, pár. —«. Békát eszik. Képzésre olyan mint:
kenyeret, scalonnáz, boroz, teret, stb.

BEKÉ, férfi kn. A Benedek név megrövidítve,
máskép: BekS, BenkS, Benke, Bekény, Bánk, BedS,
Bencte, Bende.

BÉKE, (1), (bék-e) fn. tt békét, többese nincs
divatban. 1) Nyugalmas és biztos állapot a polgári
társadalom tagjai között, midőn egymás jogait sértet-
lenül hagyják, egymást nem bántják. Háti béke, a
család tagjai és ház lakói között Ugyanazon város-
ban, helységben, országban egymással békében élő kü-
lönféle nyelvű népek, vallásfelekezetnek. Békét hagyni
mindenkinek, senkit nem bántani. Megzavarni a bé-
két. Békében, vagy békén lenni, maradni. Békében nyu-
godjanak hamvai. 2) Szorosb ért. népek és fejedel-
mek, illetőleg különféle országok közt fennálló vi-
szony, állapot, midőn egyenetlenség, visz&lkodás nélkül
élnek, s egymáson nem erőszakoskodnak; ellenkezőji:
háború, harcz, visszavonás, villongás. 3) Különösen a
meghasonlott, s háborút viselt népek és fejedelmek ál-
tal kötött szerződés, melynélfogva kötelezik magokat,
hogy a háborgást megszüntetvén egymás vagyoni és
személyi biztosságát sértetlenül tisztelni fogják. .Bi-

zonyos föltételek alatt békét ajánlani, békét kSíni, szer-
zeni. Megtartani, megőrizni, megszegni, a békét. Béké-
ben élő szomszéd népek, fejedelmek. Béke Síében élni.
Kitűzni a béke zászlóját. A béke olajágát nyújtani =
békét ajánlani. 4) Átv. ért a kedélynek minden erő-
sebb indulatoktól ment, nyugodt állapota. Békével tűr-
ni, várakozni. Másnak békéjét megzavarni.

„Nem kell nekünk sok drága kincs,
Nagy fényes palota,
Mert ha a szívben béke nincs,
Az ezt nem adhatja."

Fonó asszonyok dala.

Elemzésére nézve 1. BEK, fn. A latin póz szó
hasonlatánál fogva közelebbről rokonok a franczia
paix, olasz poee, angol peaee, e a szláv pokoj.

BÉKE, (2), falu Pozsony megyében; helyragok-
kal: Béké-n, —re, — r#.

BÉKEAJÁNLAT, (béke-ajánlat) ősz. fn. Aján-
lat, melyet egyik háboruskodó fél a másiknak tesz,
illetőleg tudósítja őt, hogy bizonyos alkudozás nyo-
mán és föltételek alatt kész vele békét kötni. Béke-
ajánlatot tenni. A békeajánlatot elfogadni, visstavetni.
Kedvetö békeajánlat.

BÉKEALKU, (béke-alku) ősz. fn. Kölcsönös
alku, vagyis szerződés béke iránt. Békealkura lépni.
Békealkut megkötni.

BÉKE ALKUDOZÁS, (béke-alkudozás) ősz. &. A
békealku föltételeiről folytatott értekezés, vagy ideoda
izengetés. Sokáig vontatott, halogatott békeaücudofás.

BÉKEANGYAL, (béke-angyal) ősz. fn. Bibliai
kifejezéssel, isteni követ, mennyei szellem, mint a vi-
szálkodó emberiség kiengesztelője, megbékítője. Átv.
ért békeeszközlő, békehozó követ

BÉKEBÍEÓ, (béke-bíró) ősz. fh. Általán kösbe-
járó személy, ki a viszálkodó felek között békét sze-
retni hivatva vau. Különösen Angliában hatósági sze-
mély, kinek joga és kötelessége a nyilvános csend
fentartására ügyelni, s a béke- vagy csendzavarókat
megfenyíteni. Másutt némely polgári ügyeket is elintéz.

BÉKEBIRÓSÁG, (béke-bíróság) ősz. fn. Béke-
biróí hatóság, illetőleg kötelesség. V. ö. BÉKEBÍEÓ.

BEKEBLEZ, (be-keblez) ősz. áth. 1) Valakit bi-
zonyos testület, társulat, egylet tagjai közé fölvesz.
TWományos, kereskedelmi társulatba bekeblexni vala-
kit. Bekebletni ás orvosi, a* egyetemi karba. 2) Vala-
mely földterületet, illetőleg helységet, várost, vidé-
ket bizonyos kerület, tartomány, ország stb. körébe
fogad, s annak egyik alkatrészévé tesz. Egyik vár-
megyétől elszokosztoíí helységet bekeblemi egy másikba.
Némely erdélyi megyéket bekeblettek Magyarországba.

BEKEBLEZES, (be-keblezés) ősz. fn. Cselek-
vés, mely által valakit bizonyos társulat, vagy vala-
mit bizonyos kerület kebelébe vesznek. V. ö. BE-
KEBLEZ.

BÉKEBONTÓ, (béke-bontó) ősz. mn. és fh. Aki
a kötött béke föltételeit megszegi, s a hAboru kitöré-
sére okot ad.
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BÉKEBOT, (béke-bot) ősz. fn. Békejeliil szol-
gáló bot, melyet a békekövet magával hoz.

BEKECS, (1), fii. tt. bekecs-ét, tb. —ék. Szőrös
bőrbéléssel és prémezettel ellátott, saját szabású téli
felöltő. Egyezik vele a héber 1̂  (béged) Simon szó-
tára szerént: vestis suprema eaquc lata orientalium),
a lengyel bekicsa, s hasonló hozzá a hellén ne'xos
(bőr, gyapjú). Máskép : békés.

BEKECS, (2), falu Zemplén megyében ; belyr
Bekecs-en, —re, —rSl.

BEKECSGALLÉR, (bekecs-gallér) ősz. fh. A
bekecsféle téli öltönynek galléra.

BEKECSKÖPÖNYEG, (bekecs-köpönyeg) ősz.
fh. Bekecs módjára melegen bélelt, és prémezett téli
köpönyeg.

BÉKECSÓK, (béke-csók) ősz. fn. Csók, illető-
leg ölelkezés, nyájas üdvözlés, melylyel az ellenségek
kölcsönös kiengesztelődés jeléül egymást fogadják.

BÉKECZIKKELY, (békc-czikkely) ősz. fn. A
békeszerződési okmánynak egyes pontja, föltétele.

BÉKEELÖZMÉNYÉK, (béke-elözményék) ősz.
több. fn. Izengetések, készületek, intézkedések, alku-
dozások, melyek a békekötés végrehajtása, eszközlése
végett előlegesen tétetnek.

BÉKEEMLÉKPÉNZ, (béke-emlék-pénz) ősz. fn. |
Pénz, melyet a békekötés idejének emlékezetére vernek, j

BÉKEESZKÖZLÖ, (béke-eszközlő) ősz. fn. Hat- !
hatos befolyású, s közbejáró személy, kinek leginkább
köszönhetni a végrehajtott békeszerződést.

BÉKEFEJEDELÉM, (béke-fejedelém) ősz. fn.
Fejedelem, ki a békének különös barátja, és fentartója.

BÉKEFÖLTÉTEL, (béke-fóltétel) ősz. fn. Al-
kudozási pont, követelés, melyhez a békeszerződés
kötve van. Békeföltételeket szabni, elfogadni, módosi-
tani. Megállható, kedvező békeföltételek.

BEKÉG, (bek-ég) önh, m. bekég-tem, —tél, —éti.
Mondjak különösen kecskéről, midőn sajátnemü resz-
keteg hangon szól, máskép: mekeg, s vastaghangon
baíog, makog.

BEKÉGÉS, (bek-ég-és) fn. tt. bekégén-t, tb. —ék.
Kecskenemü állatok szólása.

BÉKEGYÜLÉS, (béke-gyíilés) ősz. fh. Gyűlés,
melyben a háboruskodó felek követei a békekötés fe-
lől tanácskoznak, alkudoznak.

BÉKEHÁBOKÍTÓ, (béke-háborító) ősz. fn. és
mn. 1) Személy, ki ak&rmily ellenséges indulatból, |
viszálkodási viszketegből stb. a külső vagy belső bé-
két megzavarja. 2) Ami általán nyugtalanságra, há-
borgásra, háborúra izgat. Békeháborító követelések, '
kártételek, kicsapongások, beavatkozások. Békeháborító
szónoklatok, irományok.

BEKEHÁZA, falu Szálában ; helyr. Békehátá-n,
—ró, —ról.

BÉKEHÍR, (béke-hír) ősz. fn. Szerteszárnyaló
beszéd, mely békekötésről terjengem kezd. Békehírt
hozni, terjestleni.

BÉKEHÍRMONDÓ, (béke-hírmondó) ősz. fn.
Személy ki hivatalosan, vagy hivatlanul a megkötött,
vagy kötendő békéről bírt hoz.

BÉKEHÍRNÖK, (béke-hírnök) ősz. fh. 1. BÉ-
KEHÍRMONDÓ.

BÉKEHOZÓ, (béke-hozó) ősz. fn. lásd BÉKE-
KÖVET.

BÉKEIDŐ, (béke-idő) ősz. fn. Általán idöfolyam,
mely alatt bizonyos országban béke uralkodik. Külö-
nösen a békekötésben meghatározott évek száma, me-
lyekre a béke kiterjesztetik. Elmúlván a békeidd', új
háborútól félhetni.

BÉKEJAVASLATOK, (béke-javaslatok) ősz.
tb. fn. Tervezett föltételek, melyeknél fogva béke-
alkudozásra lépni lehet.

BÉKEJOBB, (béke-jobb) ősz. fh. Kibókülés je-
léül, zálogául nyújtott jobbkéz. Fogadd békejobbomat.

BÉKE JOG, (béke-jog) ősz. fn. Nemzetközi jog,
melynélfogva minden nemzet vagy fejedelem köve-
telheti, hogy békében élhessen, vagy, ha háborúba
keveredett, hogy békét köthessen, flad és békejog.
(Jus belli ét pacis).

BEKEKÓKÖRTE, (bekekó-körte) ősz. fn. Kü-
lönös körtefaj. Dunántúli tájszó.

BÉKEKÖTÉS, (béke-kötés) ősz. fh. Szerződés
a háborút viselt felek között, melynél fogva bizonyos
föltételek alatt kötelezik magokat, hogy a háborúnak
véget vetve békében maradnak. Jelenti magát az ok-
mányt is, mely e szerződést magában foglalja. Bécsi,
linczi, karloviczi békekötés.

BÉKEKÖTÖ, (béke-kötő) ősz. fő- és mn. Aki
nemzete vagy fejedelme nevében, vagy saját szemé-
lyében a béke iránt alkura lép, s azt végrehajtja. Bé-
keksto felek, követek.

BÉKEKÖVET, (béke-köret) ősz. fh. 1) Hivata-
lason küldött személy, ki az ellenfélhez békét aján-
lani megy. 2) Aki meg van bízva, hogy a megkötött
béke felől hírt vigyen az illetőknek.

BÉKEKÖZBENJÁRÓ, (béke-közben-járó) ősz.
fn. Tekintélyes személy, ki az ellenfelek között ma-
gát közbevetve békét szerez, vagy szerezni igyekszik.

BÉKEKÖZVETÍTÖ, (béke-köz-vetítő) ősz. fa.
1. BÉKEKÖZBENJÁKÓ.

BEKEL, (be-kel) ősz. önh. Valahová bemegy,
bevonul, betakarodik. Innen: békéiét = ősz, midőn a
barom a szabad mezőről betakarodik az akolba. Ba-
ranyai tájszó.

BEKELEPCZÉL, (be-kelepczél) ősz. áth. Ke-
lepczébe kerítve, csalva megfog. Atv. ért. cselfogá-
sokkal, ármánynyal, kedvezőtlen állapotba kever va-
lakit. V. ö. KELEPCZE.

BÉKÉL, (bék-e-el) önh. m. béfcél-í. Békességre
lép, kiengesztelődik. Szokottabban: bék«l, honnan:
megbéktil, fcibékttl, ottvebékül.

BÉKELÁ.B, (béke-14b) ősz. fn. A rendes kato-
naság azon állapota, midőn háborút nem visel, s arra
nem is készül. Békelábra állítani a hadakat.
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BÉKÉLÉS, (bék-e-el-és) fn. tt békélés-t, tb.
—ék. Békességre lépés; harag, viszálkodás, háború
utáni engesztelődés. Máskép : betűiét.

BEKELET, (be-kelet) ősz. fn. Baranyai t&jszó,
ám. őszi idő, mikor a szabadban járó barom bemegy,
beszorul az akolba; valamint ellenkezője a közdivatu
kikelet, midőn az akolba szorult barom, és házába
vonult mezei gazda ismét kikel, kimegy a szabadba.
Értethetik a természetre is. V. ö. KIKELET.

BÉKÉLTET, (bék-e-el-tet) áth. m. békéltet-tem,
—tél, — éti, pár. békélteti. Rábeszél, rábír, rávesz va-
lakit, hogy haragosával, ellenségével kiengesztelőd-
jék, megbéküljön. Régi Mentegeket békéltetni.

BÉKÉLTETÉS, (bék-e-el-tet-é«) fn. tt békéltetés-t,
tb. — ék. Közbenjárás, mely által valaki az ellenfelek
között békét eszközöl, vagy eszközölni törekszik.

BÉKÉLTETŐ, (bék-e-el-tet-ő) fn. tt békéltetS-t,
tb. — fc. Közbenjáró személy, aki az ellenfeleket bé-
kélteti. V. ö. BÉKÉLTET.

BEKEN, (be-ken) ősz. áth. 1) Valamely írféle
olvatag testet beledörzsöl más testbe, nevezetesen az
állati bőr likacsaiba. 2) Bezsfroz, bemocskol, befest va-
lamit. .Bekenni a ruhát olajjal, ttirral, csirizzel, tzu-
rokkal. Bekenni az oretát, szemöldököt fettékkel, a esti-
mái hájjal. 3) Besároz, sártapaszszal behúz. Bekenni
a repedezett falat, kályhát. V. ö. KEN.

BÉKÉN, (bék-e-en) ih. Nyugalmasan, biztosan,
báborítás nélkül, mást nem bántva, senkitől nem bán-
tatva. Békén nyugodjanak hamvai. Békén járni-kelni,
tölteni napjait. Maradj békén.

BEKENDÖZ, (be-kendőz) ősz. áth. 1) Kendővel
betakar, bekötöz, beburogat. Etö, nap ellen bekendüzni
a fejet. BekendSeni a kisdedet. 2) Arezát, nyakát, vál-
lait stb. fehérre vagy pirosra festi, kenegeti, illatos
vizekkel mosogatja. V. ö. KENDŐZ.

BEKENDÖZÉS, (be-kendőzés) ősz. fn. Cselek-
vés, midőn valamit bekendőznek. V. ö. BEKENDÖZ.

BEKENÉGET, (be-kenéget) ősz. gyak. áth.
Gyakran, ismételve, folytatólag beken, azaz bedör-
zsöl, bemázol, befest valamit. V. ö. BEKEN.

BERENÉGETÉS, (be-kenégetés) ősz. fn. Gya-
kori, ismételve folytatott bekenés.

BEKENES, (be-kenés) ősz. fn. 1) Valamely ír-
nak az állati test likacsain bedörzsölése, besziv&tása.
2) Bizonyos színnel befestés, bemazolás, bemocsko-
lás, bezsfrozás. 8) Besározis, betapasztás.

BEEÉNÉZ, (be-kénéz) ősz. áth. 1) Kénnel ele-
gyít, kénfiisttel beszagosft, vagy általjárat valamit
Bekénezni (kénvirággal) a macskáknak adott tejet. Be-
kénetni a kiürített boroshordókat. 2) Kénolvadékkal
bebdz. Bekénetni a gyufácskákat, az úgynevezett kén-
gyertyákat.

BEKÉNEZÉS, (be-kénezés) ősz. fn. Kénnel,
vagy kénfiisttel elegyítés, általjáratás, vagy behúzás.

BEKENT, (be-kent) öss. mn. írral bedörzsölt,
beitatott; bemázolt, befestett; bemocskolt, bezsíro-
sított Reptilöztírral bekent tag. Sárral bekent repe-
dek. Olajjal, szurokkal bekent ruha.

BEKENTEN, (be-kenten) ősz. ih. Bekent, bemá-
zolt, bemocskolt állapotban ; szurtosan, zsírosán.

BEKÍNY, férfi kn. 1. BENEDEK, BEKÉ.
BEKÉNYSZÉBÍT, (be-kényszérít) ősz. áth. Va-

lakit akarata ellen, erőszakkal bevonulni, bemenni
sürget, rászorít. A bujdosó gyermeket fenyegetettél be-
kénytzeríteni oskolába.

BEKÉNYTELENÍT, (be-kénytelenit) ősz. 4th.
1. BEKÉNY8ZERÍT.

BÉKEOKLEVÉL, (béke-ok-levél) ősz. fn. Bé-
keszorződési kölcsönös kiegyezkedést tartalmazó iro-
mányok. Aláirt t pecséttel ellátott békeoklevél.

BÉKEPÁLCZA, (béke-pálcza) ősz. fn. l. BÉ-
KEBOT.

BÉKEPÉNZ, (béke-pénz) lásd BÉKEEMLÉK-
PÉNZ.

BÉKEPOHÁB, (béke-pohár) ősz. fn. Áldomás,
melyet a kibékélt hsj-agosok engesztelődésök jeléül,
s ezutáni barátságuk zálogául isznak. Igyuk meg a bé-
kepoharat, t legyünk a régi jó barátok.

BÉKEPONT, (béke-pont) ősz. fa. A békekötési
szerződrény egyegy tétele. EltS, második, harmadik
békepont. Megszegni ás egyik vagy másik békepontot.

BEKÉR, (be-kér) ősz. áth. 1) Kérés, könyör-
gés által valahová bemenetelt szerez, eszközöl. Magát
é* családját bekérni bizonyos tárt mulatságba. 2) Va-
lakit kér, hogy kívülről hozzon be valamit Bekérni a
levéltárból a jegyzökönyvet, a pertárból a periratokat.

BEKÉREDZIK, (be-kéredzik) ősz. k. Engedel-
met kér, hogy valahová bemebessen. A gyermekek be-
kéredzenek a színházba.

BEKÉREDZKEDIK, (be-kéredzkédik) ősz. k.
1. BEKÉREDZIK.

BEKÉRGESEDÉS, (be-kérgesédés) ősz. fa. A
növényi, vagy átv. ért. állati testnek kéregnemű bu-
rokkal, illetőleg kemény hártyával benövéae.

BEKÉRGESÉDIK, (be-kérgesédik) ősz. k. 1)
Mondjuk növényekről, különösen fa- és cserjenemüek-
ről, midőn derekaik illetőleg ágaik bőrhirtyáj* kéreg-
gé vastagodik, midőn kéreggel behúzódnak. A mtg-
hámlott boglárfák újra bekérgetednek. 2) Az állati test
bőrén kemény vastag hártya támad, berögösödik, meg-
eserepesedik. A koszát-kapát forgató tenyere bekeVgese-
dik. A mezitlen lábbal járó ember talpai beitergesednek.

BEKÍRGESÍT, (be-kérgesít) ősz. áth. Okozza,
hogy az állati test kéreg-keménységfi bőrrel behúzód-
jék. Az iga bekérgesííi o» ökör nyakát. A storos csiz-
ma bekérgetiti a lábsarkal.

BEKÉRGESŰL, (be-kérgesül) ősz. önb. 1. BE-
KÉRGESÉDIK.

BEKERGET, (be-kerget) ősz. átb. Kergetve, ár-
az, űzve, fenyegetve, erőszakkal befutni, bemenekülői
kényszerít, behajt. Bekergetni a etikákat, borjukat a*
akolba. A megszalasztott ellentéget bekergetni a tánezba..

BEKERGETÉS, (be-kergetés) ősz. fn. Üzés,
hajtás, fenyegetés, mely által embert vagy állatot be-
kergetünk valahová.



529 BEKÉKGEZ — BÉKESÉG BÉKESÉGÉS—BÉKÉTLENKÉDIK 530

BEKÉRGEZ, (be-kérgez) ősz. áth. 1) L. BE-
KÉRGESÍT. 2) A vargák-, esiniaziáknál ám. a lábbeli
sarkába fakérget varr be.

BEKERÍT, (be-kerít) ősz. áth. 1) Valamely tért
bizonyos korláttal körülvesz. Bekeríteni az udvart f ál-
lal, sövénynyel. A határt bekeríteni árokkal. A vadat-
erdőt bekeríteni liasogatványokkal. 2) Bizonyos alkot-
mány, épület stb. körül korlátot húz, hogy a szabad
hozzáj árast akadályozza. Bekeríteni a kazalt, oszta-
got korlátokkal. Bekeríteni a házal, templomot. 3) Űz-
ve, kergetve körbe szorít. Hajtóvadászaton bekeríteni
a nyulakat, özeket. Bekeríteni az iizöbe vett ellenséget.

BEKERÍTÉS, (be-kerítés) ősz. fa. 1) Árokkal,
fallal, sövénynyel, korlattal stb. köriilépítés, vagy kö-
rttlfiltetés. 2) Üzés alatti beszorítás, közbevevés. V. ö.
BEKERÍT.

BEKERÍTETT, (be-kerítétt) ősz. mn. 1) Körül-
vett, körülépített, körülárkolt. Gyöpüvel bekerített szé-
rU. Gárgyával bekerített kút. 2) Üzés közben beszorí-
tott, körülfogott. A bekerített ellenség megadta magát.

BÉKERONTÓ,, (béke-rontó) ősz. fn. 1. BÉKE-
BONTÓ.

BEKÉRTÉL, (be-kertél) ősz. áth. Általán, kor-
láttal, kerítéssel körülvesz. Különösen, kertnek szánt
tért sövénynyel, gyöpüvel, árokkal stb. körülvesz, vagy
cserjével, fákkal körülültet.

BEKERTÉLÉS, (be-kertélés) ősz. fn. Cselekvés,
midőn bizonyos tért bekertelnek, különösen z&rt kertté
alakítanak.

BEKERÜL, (be-kerül) ősz. önh. és áth. 1) Ido-
mulva elöbbutóbb bejut, vagy befogják valahova. Ha
Így viseli magát, nem sokára bekeríti a börtönbe. 2)
Görbe utón, körüljárás után jut be. Az árvíz miatt
csak oldaluton kerülhettünk be a faluba. 3) Áthatólag
ám. valamely tájat, vidéket, tért körüljár, beczirkál.
Az éjjeli ÓV bekerüli a falut. A csőszök bekerülik a ha-
tárt. Ez utolsó értelemben szabstosabb volna: kéről.

BÉKÉS, fh. 1. BEKECS.
BÉKÉS, (bék-es) mn. tt. b<!kes-t, vagy — ét, tb.

—ék. Nyugalmas, csendes, báboru nélküli. Szokot-
tabbsn: békés, a béke törzstől. Békés tanya. Békés ál-
lapot. Békés idő. V. ö. BEK, fn.

BÉKÉS, (bék-e-es) mn. és fn. 1) 1. BÉKÉS. 2)
Vármegye és város neve, beljp ragokkal: Békés-be,
— ben, —bSl.

BÉKESÉG, (bék-e-ség) fn. tt. békeség-ét. Nyu-
galmas, csendes állapot, háború nélküli időszak. Köz-
szokás szerbit egy értelmű a béke szóval, de szabato-
san véve a békésig jelenti a békóuek mintegy soka-
ságát, folytonos voltát, vagy minemüségét, s olyfele
különbség látszik köztök lenni, mint a csend és csen-
desség, nedv és nedvesség, üdv és üdvösség között, s ek-
kor helyesebben: békesség, azaz folytatott békés álla-
pot, vagy tulajdonság. Békességben élni. AVncs nyugtom,
nincs békességem. Kisfaludy S. Vannak esetek, midőn
a béke és békesség egymással föl nem cserélhetők, pl.
iiem mondjuk : hagyj békességet, hanem : hagyj békét ;
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nem : nyugodjanak békességgel hamvai, hanem : béké-
vel. — A béke ellenkezője: háború, és így a békeség-é
háborúság, a békesség-é pedig hábontsság, t. i. a békés
(békés) és háborús törzsektől.

BÉKESÉGÉS, (bék-e-ség-és) mn. tt. békeségés-t,
vagy — ét, tb. —ék. Békeségben levő, élő. Ellenke-
zője : háboruságos. V. ö. BÉKESÉG.

BÉKESÉGÉSEN, (bék-e-ség-és-en) ih. Békesé-
ges állapotban, nem háboruskodva. Szélesb. ért. nyu-
galmasan, csendesen.

BÉKÉSEN, (bék-e-es-en) ih. Békés, nem hábo-
rús állapotban. Szélesb. ért. nyugton, csendben. V.
ö. BÉKÉS.

BÉKESSÉG, (bék-es-ség) fn. 1. BÉKESÉG.
BÉKESSÉGÉS, (bék-es-ség-és) mn. tt. békessé-

gés-t, vagy —ét, tb. —ék. Köz szokás szeriut ám. bé-
keséges. Egyébiránt képzésre olyan mint: keqy-es-
ség-es, ildv-ös-ség-es.

BÉKESÉRTÉS, (béke-sértés) ősz. fn. A béke-
szerződésben kikötött föltételek elleni cselekvés, ki-
hágás, azok meg nem tartása.

BÉKÉSVARMEGYE, (Békés-vármegye) ősz. fn.
A Tiszán túli kerület egyik vármegyéje, mely nevét
hajdani Békés várától vette.

BÉKESZEGÉS, (béke-szeges) ősz. fn. 1. BÉ-
KESÉRTÉS.

BÉKESZERETET, (béke-szeretet) ősz. fn. Bé-
kére, nyugalomra hajlandó, vágyó kedélyi állapot,
melynél fogva valaki minden viszálytól, megbasoulás-
tól, veszekedéstől óvakodik, s annak kedveért kész a
bántalmakat eltűrni, megbocsátani, sőt jogaiból is en-
gedni.

BÉKESZEKETÖ, (béke-szerető) ősz. mn. Aki
hajlamánál fogva béke után vágyik, csendes, nyugal-
mas kedélyü.

BÉKESZÉRZÉS, (béke-szerzés) ősz. fn. Alku-
dozás, közbenjárás, mely által béke eszközöltetik,
béke köttetik.

BÉKESZÉRZÖ, (béke-szerző) ősz. fn. Háborus-
kodó fél követe, vagy közbenjárója, aki alkudozva
vagy magát közbevetve békét eszközöl.

BÉKÉTELEN, (bék-e-et-(e)len) mn. tt. béké<«-
len-t, tb. —ék. Aki általán nem szereti a békét; nyug-
talan, háborgó, viszálkodó, veszekedő, másokat nyug-
talanító, csendzavaró, elégedetlen, türelmetlen. Né-
mely békételen ember képes egész orsságot felzavami.
Határozókép ám. békétlenül.

BÉKÉTELEXKEDIK, BÉKÉTELENSÉG stb.
1. BÉKÉTLENKÉDIK, BÉKÉTLENSÉG, stb.

BÉKÉTLEN, 1. BÉKÉTELEN.
BÉKÉTLENKÉDÉS , (bék-e-etleu-kéd-és) fii.

tt. békétlenkédés-t, tb. —ék. Nyugtalan, viszálkodó,
háborgó, türelmetlen magaviselés.

BÉKÉTLENKÉDIK, (bék-e-etlen-kéd-ik) k. m.
békétlenktd-tem, —tél, —éti. Nyugtalankodik, hábor-
kodik, viszálkodik, türelmetlenkedik, szóval, békétle-
nül viseli magát.

34
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BÉKÉTLENSÉG, (bék-e-etlen-ség) fn. tt. bé-
kétlenség-e't. Békétlen állapot, vagy tulajdonság; nyug-
talanság, türelmetlenség, elégületlenség.

BÉKÉTLENÜL, (bék-e-etlen-ül) ih. Békétlen
módon; nyugtalanul, türelmetlenül; baborogva, vi-
uálkodva. Békétlenül viselni magát. Békétlenül várni
valamire.

BÉKETÖRÉS, (béke-törés) ősz. fn. A békefóT-
tételek megszegése, meg nem tartása; békerontás, bé-
kebontás.

BÉKETÖRŐ, (béke-törő) ősz. mn. és fia. 1)
Mondjuk személyről, illetőleg békeszerző félről, aki
a kötött béke pontjait, föltételeit általhágja, 2) Mond-
jak cselekvényről, mely a békeszerződéssel ellenke-
zik. BéketSrö berohanások, sértegetitek, kártételek.

BÉKETÜRÉS, (béke-tűrés) ősz. fn. Nyugalmas
lelki állapot, a kedvetlen benyomások, csapisok, szen-
vedések, viszontagságok daczára. Béketürétsel szen-
vedni a betegséget, üldözést, bantalmakat. Ehhet angyali
békettlrés kell. Nincs béketürése. V. ö. TÜRELEM.

BÉKETÜEÖ, (béke-türő) ösz.mn. Aki belső lel-
ki nyugalommal fogadja a bal eseteket; aki csen-
desen, zúgolódás nélkül, nem panaszkodva bevárja a
sors csapásainak lefolyását; aki szenvedni bír a nél-
kül, hogy bajait fSlhányná, emlegetné. Béketttrb" be-
teg, rab, alattvaló.

BEKETÜEÖSÉG, (béke-türőség) ősz. fn. A lé-
leknek, illetőleg kedélynek természetté vált eltöké-
lése akármily kedvezőtlenségek, viszontagságok ellen.

BÉKETÜZ, (béke-tfiz) ősz. fn. Békekötés meg-
inneplésére készített tűzi játék.

BÉKEÜNNEP, (béke-ünnep) ősz. fn. Ünnep,
melyet a megkötött béke örömemlékefii tartanak.

BÉKÉVEL, (bék-e-vel) ib. 1) Nyugton, csende-
sen, senkit sem háborgatva, vagy bántva. Békével le-
gyetek, maradjatok. Nyugodjék békével. 2) Türelmesen,
cngolódás nélkül. Békével szenvedni, tűrni a sors csa-
pásait, a nyavalyát, át üldözéseket. Békével viselni a
méltatlanságokat, bantalmakat. 3) Bantatlanul, bizto-
san. Békével jámi-fcelni.

BEKEVER, (be-kever) ősz. áth. 1) Valamit
másfélébe elegyít, idegen neművel öszvevegyít. A ho-

. mokot a ménbe, a rántást bekeverni a káposztába. 2)
Bizonyos bajba, ügybe bonyolít, belehúz. 3) Valamit
bepiszkít Ruháját bekeverte sárral, vagy sárba.

BEKEVERÉDÉS, (be-keverédés) ősz. fa. Szen-
vedő állapot, midőn valaki vagy valami bekéveredik.
L. ezt

BEKEVEEÉDIK, (be-keverédik) ősz. k. 1) Va-
lami közé vegyül. Ki bekeveredik a korpába, megeszik
a disznók. Km. 2) Bebonyolodik, befonódik, bekőte-
lődzik holmi szövevénybe, akadékba, nyűgbe. A tyúk
lába bekeveredik a pozdorjába. A madár bekeveredett
a tőrökbe, léptsvesstSbe. A légy bekeveredik a pókhá-
lóba. 8) Atv. ért kedvezőtlen dologba. .Nagy bajba,
pörbí keveredni. V. ö. KEVEREDIK.

BÉKEVESSZŐ, (béke-vessző) ősz. fa. lásd BÉ-
KEBOT.

BÉKEZÁSZLÓ, (béke-zászló) ősz. fn. Zászló,
vagy akármily lobogtatott kendő, melyet békejelfil
kifüggesztenek. A békezászlót kitűzni a «ár fokára. Bé-
kezászlóval érkező követség.

BÉKEZAVARÓ, (béke-zavaró) ősz. fn. Személy, ki
a békében, nyugalomban levők között háborgást, viszál-
kodást okoz; különösen, ki a kötött békét felbontja.

BEKIÁLT, (be-kiált) ősz. önh. Kívülről a benn-
levőknek kiált. Tárgyesetes viszonynéwel ám. künn
levőnek kiált, hogy jöjjön be. Bekiáltom át víctán
álldogáló cselédeket.

BEKIÁLTOZ, (be-kiáltoz) ősz. gyak. áth. Gyak-
ran, vagy folytonosan bekiált Pajkosságból bekiáltotni
át ablakon. Átbatólag, kiáltozva bejár. BfWáitowti
az egész várost.

BÉKIFÁJDALOM, ősz. fii. Székely szójarással
ám. gyomorfájás. (Talán: bélki, azaz, bélfájdalom ?)

BEKILINCSÉL, (be-kilincsél) ősz. áth. Kilincs-
féle peczekkel, vagy kallantyuval bezár. Bekilincselni
az ajtót. V. ö. KILINCS.

BEKÍSÉR, (be-kísér) ősz. áth. 1) Társképen,
vagy tiszteletből, vagy szolgálatból bizonyos helyre
bemegy valakivel. Bekísérni valakit a kötél városba.
Át elbúcsúzó vendéget bekísérni a hajóba. 2) Mint fog-
lyot, rabot maga előtt hajtva bevisz. A porostlók be-
kísérték St a börtönbe. V. ö. KÍSÉR.

BÉKÍT, (bék-ít vagy bék-e-ít) Áth. m. békít-étt,
pár. —s, htn. —ni, vagy —eni. Békére, engeszte-
lődésre int, nógat, rábír; csillapít, csendesít, nyugtat
Békíteni a perlekedőket, a haragos embert. Béktíeni a
türelmetlent, nyughatatlant. Igekötőkkel: kibfkU, meg-

'. béléit, Ostvebékít.
BÉKÍTÉS, (bék-ít-és vagy bék-e-ít-és) fa. tt bé-

kités-t, tb. —ék. Közbenjáró cselekvés, mely által va-
lakit békítünk; csillapítás, csendesítés, nyngtatás. V.
ö. BÉKÍT.

BÉKÍTHETLEN, (bék-e-ft-het-len) mn. tt bé-
kithetlen-t, tb. —ék. Bosszújában, haragjában meg-
átalkodott, akit kiengesztelni, lecsillapítani nem le-
bet Békíthetlen ellenség. Béktíhetlen gyüWséggel vi-
seltetni valaki ellen.

BÉKÍTHETLENSÉG, (bék-e-ít-het-len-ség) fa.
tt békithetlenség-ét. Kiengesztelődést lehetetlenné te-
vő megátalkodottság; folytonos bosznra, háborúra,
viszálkodásra stb. vágyó tulajdonság.

BERÍVÁN vagy BEKIVÁN, (be-kiván) ősz. ith.
és önh. 1) Kívánja, illetőleg akarja, kéri, követeli,
hogy valami adassák be hozzá. Belcivánni a kulcsokat.
2) Önhatólag, valahová bemenni vágyik, bekivánko-
zik. Ez esetben a be inkább a viszonyigéhez tartozik,
pl. be kivan menni = bemenni kivin.

BEKTVÁNÁS, (be-kivánás) ősz. fn. Sürgetés,
kérés, követelés, midőn valamit bekiv&nunk.

BEKIVÁNKOZÁS, (be-kiránkozás) ősz. fa. Vá-
gyakodás, midőn valahová bemenni szeretnénk, akar-
nánk.

BEKIVÁNKOZIK, (be-kivánkozik) ősz. k. Vá-
gyakodik, szeretne valahová bemenni, illetőleg bemé-
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nési engedelemért eseng. Bekivánkotni a színházba. A
gyermekek beJcivánkotnalc a látványos mulatságba. Sok
falun ember bekivánkozik a városba.

BÉRKÉN, BÉKKENÖ, lásd BÖKKEN, BÖK-
KENŐ.

BÉKLÓ, (bék-ol-6) fa. tt. békíó-t, tb. —k. Vas-
ból, vas lánczból való nyűgféle készület, melyet a
szabadban legelő lónak két első lábára, vagy egymás
mellé állított két lónak belső egyik-egyik lábara tesz-
nek, lakatra is bezárják, részint hogy messze el ne bo-
lyongjanak, részint biztosításul a lókötök ellen. Bek-
lóban legeli) lovak. Föltenni, levenni, leverni a belelát.
Hasonlóan nevezik a rabok lábaira vert vasat is,
de ez szokottabban békó. Azonban mind a kettő egy
eredettt s jelentések is gyakran fölcseréltetik:

„Békát tettem kesely lovam lábára,
Mért nem hallgat a gazdája szavára,
Békába tett engem is a szerelem,
Az alföldön a legszebb lányt szeretem."

Tompa.

A szőr- vagy kenderkötélből álló ilynemü eszköz ne-
ve : nyűg.

Elemzését illetőleg 1. BEK.
BÉKÓ, (bék-ó) fa. tt. békó-f, tb. — k. Rabot bi-

lincselő ras l&ncz, melyet a rab lábaira tesznek, s
zárral ellátnak. Békában dolgozó, alvó rabok. Átv. ért.
lekötött, szabadságot akadályozó állapot. Arany bé-
kákat viselni, ám. zsarnok által ajándékozott díszjelek
mellett és árában szolgának lenni. Kttlönböztetésül v.
ö. KERESZTVAS, KURTA VAS.

BÉKLYÓ, 1. BÉKLÓ.
BEKÓBORLÁS, (be-kóborlás) ősz. fn. Bizonyos

vidéknek görbegurba, tekervényes utakon bejárása.
BEKÓBOROL, (be-kóborol) ősz. áth. Kóborog-

va, azaz tekervényes utakon csavarogva, bujdosva
valamely vidéket, tartományt, stb. bejár. Szerencse-
próbálás, rablás végett bekóborolni a pusztákat, erdő-
ségeket. V. ö. KÓBOROL.

BEKOCZOG, (be-koczog) ősz. önh. 1) Az ajtón
bemenés előtt, vagy hogy bemennie szabad legyen,
ujjával koczog. 2) Koczogó, azaz, lassan ügető lova-
kon behajt, beér valahová.

BEKOCZOGAT, (be-koczogat) ősz. önh. 1. BE-
KOCZOG.

BEKOPOGAT, (be-kopogat) ősz. önh. Az ajtót,
kaput, ablakot, falat gyöngén tnegütögeti, hogy ma-
gát észrevetesse, illetőleg hogy bcbocsássák. Bekopo-
gatni a* ajtón, ablakon.

BEKOPOGTAT, (be-kopogtat) ősz. önh. 1. BE-
KOPOGAT.

BEKORCSOLYÁZ, (be-korcsolyáz) ősz. áth. 1)
Korcsolya nevű lejtőeszközön, létrán beereget. A bo-
ros hordókat bekorcsolyázni a pinczébe. 2) A sík jeget
korcsolyapatkón csúszkálva bejárja. Bekorcsolyáztuk
át égett tavat. V. ö. KORCSOLYA.

BEKORLÁTOL, (be-korlátol) ősz. áth. Úgyne-
vezett korlátfákkal bekerít, körülvesz valamely tért,

vagy épületet, vagy akármit. Bekorlátolni a lovagló-
tért. Bekorlátolni a házat, aklot. Bekorlátolni a ka-
zalt, osztagot: hogy a barom bozzá ne férjen. V. ö.
KOKLÁT.

BEKORLÁTOLÁS, (be-korlátolás) ősz. fa. Kor-
láttal bekerítés.

BEKORLÁTOZ, BEKORLÁTOZÁS, lásd BE-
KORLÁTOL, BEKORLÁTOLÁS.

BEKORMOZ, (be-kormoz) ősz. átb. Korommal
beken, beszennyez, befcketít. Bekormozni a falakat.
A fűtő bekormozza kezeit és ruháját. V. ö. KOROM.

BEKORMOZÁS, (be-kormozás) ősz. fa. Korom-
mal bekeués, bemázolás, befeketítés, bemocskolas.

BEKORMOSODIK, (be-kormosodik) ősz. k. Kor-
mossá lesz, koromtól bemocskolódik, befeketedik. Be-
kormosodnak a kéményseprők, a fazekak, serpenyők,
üstök, melyeket közvetlenül ér a füst.

BEKORPÁZ, (be-korpáz) ősz. áth. Korpával be-
hint, vagy beszeinetez. Bekorpázni a disznók számára
vágott tököt. A szUcsök bekorpázzák a kikészítendő* bő-
rökéi. A korpával bánó bekorpázza ruháját.

BÉKÓS, (bék-ó-os) mn. tt. békós-t, vagy —öt,
tb. —ak. Aki vagy ami békóba van zárra, bilincsel-
ve. Békás sánczrabok. Békás lovak.

BÉKÓSAN, (bék-ó-os-an) ih. Békóba zárva, bé-
kót viselve.

BEKÓTISOL, (be-kótisol) ősz. áth. Kótisféle ütő,
sulykoló eszközzel bever valamit. V. ö. KOT1S.

BEKÓVÁLYOG, (be-kóvályog) ősz. önh. és áth.
Altalán bizonyos vidéket, tájt, tért bolyongva, görbe
utakon bujdosva bejár. Különösen mondjuk ragadozó
madarakról, s ám. leselkedve, zsákmány után vizsgá-
lódva berepül, beszáll valahová. A kányák bekóvá-
lyognak a majorságba.

BÉKÓVAS, (békó-vas) ősz. fn. Békót képező
pcrecz és láuez vasból.

BEKOVÁCSOL, (be-kovácsol) ősz. áth. Beka-
lapál, kovács módra bevasal, beszegez.

BEKOVÁSZOL, (be-kovászol) ősz. áth. 1) Liszt-
ből csinált kovászt vegyít a lisztbe, hogy erjedjen, és
megkeljen. 2) Festészek nyelvén ám. vastag festék-
kel beken. (Impastiren).

BEKOVÁSZOZ, (be-kovászoz) ősz. áth. 1) Ko-
vászt kever valamibe, bogy megsavanyodjék. Beko-
tászuz/fi a kenyérnek való lisztet, a káposztát, a répát.
2) Kovászszal beken, bemázol.

BÉKÓZ, (bék-ó-oz) áth. m. békóz-íam, —tál,
— ott, pár. —z. Békóba ver, békóval öszvelánczol,
bilincsel. Habokat békózni.

BÉKÓZÁS, (bék-ó-oz-ás) fa. tt. békózás-í, tb
—ok. Békóba verés, bilincselés.

BÉKÓZATLAN, (bék-ó-oz-atlan) mn. tt békó-
zatian-t, tb. —ok. Békóba nem vert BékozaÜan rabok.

BÉKÓZATLANUL, (bék-ó-oz-atlan-nl) ih. Bó-
kóba nem verve, békót nem viselve.

BEKÖDÖSÖDIK, (be-ködösödik) ősz. k. Köd-
del behúzódik, ködtől bebomályosodik, köd terül el
fölötte. BektSdVttidnek a völgyet, mocsaras lapáhjok.

34*
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Átv. ért. beködötödik a feje, ám. a megivott bor, vagy
más ital szeszétől elhomályosodik az esze.

BEKÖHENT, (be-köhent) ősz. önb. és áth. Fe-
jét valamely nyilason, pl. ajtón, ablakon bedugva kö-
hent Jeladásul beköhenteni az ablakon. Áthatólag ám.
köhentéssel jelt adva behí valakit.

BEKÖLCZE, falu Borsod és Heves megye kö-
zös határában ; helyr. Bekölczé-n, —re, —rb7.

BEKÖLTÖZÉS, (be-költözés) ősz. fn. Bizonyos
helyre, mint jövendőbeli lakba, mindenestül bebor-
dozkodás, betakarodás, betelepedés. A magyarok be-
költözése Pannoniába. A szászok beköltözése Erdélybe.

BEKÖLTÖZIK, (be-költözik) ősz. k. Elébbi lak-
helyét odahagyva mindenestül más- helyre vándorol,
s ott megtelepedik. A múlt században sok tvábnémet
beköltözött hazánkba. Különösen mint zsellér kibérlett
házba bordozóskodik. Szent Mihálykor beköltözünk új
szállásunkra. Télre beköltözünk a városba.

BEKÖLTÖZKÖDÉS, (be-költözködés) ősz. fn.
1. BEHORDOZKODÁS, BEHURCZOLKODÁS.

BEKÖLTÖZKÖDIK, (be-költözködik) ősz. k.
Új lakhelyre mindenestül bebordozkodik, behnrczol-
kodik. V. ö. KÖLTÖZKÖDIK.

BEKÖP, (be-köp) ősz. önh. és átb. 1) Bizonyos
térbe, üregbe köp. Bekopni a tóba, beköpni a tárba.
Beköpni a kopSládába. 2) Pökkel bemocskít. Beköpni
a szobapadolatot. 3) Mondjuk legyekről, midőn vala-
mit ganajukkal bepiszkolnak. A falakat, képeket, tük-
röket beköpték a legyek.

BEKÖPPENT, (be-köppent) ősz. önh. Tréfás
kifejezéssel ám. a szeszes italból becsíp, felönt a ga-
ratra.

BEKÖRÖZ, (be-köröz) ősz. átb. Bizonyos tért
körvonallal bekerít, bezár. A babonát pénzkeretük szen-
telt krétával bektfriisik magukat.

BEKÖSZÖN, (be-köszön) ősz. önb. 1) Köszön-
ve, üdvözletet mondva beszól valahová, s legott to-
vább megy. BekötzSnni az ablakon. 2) Vendég gya-
nánt belép, megjelen, bennterem. 3) Átv. ért. mond-
juk időszakról, midőn kezdetét veszi, s mintegy meg-
érkezik. Már beköszöni a tél.

BEKÖSZÖNT, (be-köszönt) ősz. önh. Általán
egyértelemben basználtatik a bekötzön igével. Külö-
nösen 1) Bizonyos üdvözlő szavakat elmondva belép.
Ilyenek a köznépnél: Dicsértesték ! Adjon Itten jó
napot! Itten áldja meg kigyelmeteket / Mint van kend-
lek t Mint szolgál kendtek egészsége t Itten áldja meg
a kendtek ebédjét, az emberét is / stb. 2) Valamely
tudósítással lép be. Jó hírrel köszöntött be hozzánk.
3) Új hivatala kezdetén az illetőkhöz bevezető be-
szédet mond. Ma köszöntött be a* új tanító.

BEKÖSZÖNTŐ, (be-köszöntő) ősz. fh. Beszéd,
melyet valaki új hivataliba, állomásába lépve az ille-
tőkhöz mond.

BEKÖSZÖRÜL, (be-köszöriil) ősz. áth. Szilárd
keménységű testbe, nevezetesen fémbe, kő, üvegne-
müok-he vésüvel vagy más éles eszközzel bemetsz va-

lamit, berovatoz, beír. Bekötzörtílni a lakatot. BekS-
tzörülni a cseh Üveget. V. ö. KÖSZÖRÜL.

BEKÖT, (be-köt) ősz. áth. 1) Holmi zsákfélé-
nek nyílását bizonyos kötővel öszveszorftja. Bekötni
a zsákot, a tarisznyát, az erszényt. 2) Takaróval, le-
pellel beburkol s öszveszorít valamit. A fejét bekötni
kendövei. Bekötni a fájót lábat, sebet. Bekötni át olto-
ványt. Papír, bbVboritékba bekötni a könyveket. 3) Vi-
szált fonalakkal besző, befűz, öszvefon. Bekötik ma-
gukat a selyembogarak. Bekötni a harisnyát, a koszo-
rút. 4) 'A szabadon járt barmot istállóra fogja s já-
szolhoz köti. Bekötni a negyedfii tinókat, a harmadfü
csikókat. Bekötni a gSbölyöket.

BEKÖTÉS, (be-kötés) ősz. fn. 1) Cselekvés, mi-
dőn valamit bekötnek. 2) Bekötött mű, pl. könyv be-
kötése. Aranyozott, kemény bekötés.

BEKÖTÖZ, (be-kötöz) ősz. gyak. átb. Ismétel-
ve, azaz többet egymás után, folytonosan beköt Be-
kötözni a sebeket. Bekötözni a tinókat, a csikókat. Be-
kötözni a csákókat, csomókat, málhákot. A leányok be-
kötőnk fejeiket. V. ő. BEKÖT.

BEKÖTÖZÉS, (be-kötözés) ősz. fn. Ismételt,
vagy folytonos, gyakori bekötés.

BEKÖTTET, (be-köttet) ősz. miv. Megrendeli,
meghagyja, parancsolja, eszközli, hogy valamit bekös-
senek. Beköttetni a csikókat. Beköttetni a könyveket.
V. ö. BEKÖT.

BEKÖVET, (be-követ) ősz. áth. A valahová
menőt nyomban az illető helyre kíséri, bekísér. V. ö.
KÖVET, ige.

BEKÖVETKEZÉS, (be-követkézés) ősz. fn. Elő-
re bocsátott előzmények, cselekvő okok után foly-
tató vagy bezárólagos megjelenése, megtörténése va-
laminek.

BEKÖVETKEZIK, (be-következik) ősz. k. Bi-
zonyos előzmények, cselekvő okok után folytatólag,
bezárólag megtörténik valami. A rósz termét után be-
IcOvetkenk a drágatág. Át elkövetett kicsapongásokra
bekövetkezik a tok nyavalya. Amit jósoltam volt, Íme
bekövetkezett.

BEKÖVETKEZŐ, (be-következő) ősz. mn. Ami
bizonyos előzmények folytán meglesz, megtörténik.

BEKÖZLET, (be-közlet) ősz. áth. Erdélyi táj-
szó, ám. közbeilleszt.

BEKUKKAN, (be-kukkan) ősz. önh. 1) Vala-
mely nyilason, nevezetesen nyílt kapun, ajtón, abla-
kon beüti fejét s azt mondja: kukk. 2) Futtában be-
tekint s bolond Istók módjára megfordulva legott viez-
szamegy.

BEKUKUCSÁL, (be-kukncsál) ősz. önh. Résen,
nyilason, ajtón, ablakon stb. gyakran bekandikal,
alattomban benézkél. Bekukttctalni a kulcsukon, o*
ablak redőnyei között a szobába.

BEKULLOG, (be-kullog) ősz. önh. Kullogva,
l azaz lomha, lassú léptekkel vagy lopva bemegy. A
i farkas bekullog az akolba. V. ö. KULLOG.
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BEKUM vagy BEKUN, (be-kuin vagy be-kun)
ősz. átb. Somogyi tájbeszéd szerént bekunni a kezet,
ám. ökölbe szorítani, bezárni. V. ö. KUM.

BÉKÜL, (bék-ül vagy bék-e-ül) önh. m. békiíl-í.
Engesztelődik, a haragról, bnszuról, gyülölségröl le-
mond vagy lemondani hajlandó. Igekötökkel: megbé-
kfil, fcibékfil, Sszvebélcül.

BEKÜLD, (be-küld) ősz. áth. 1) Parancsolja
valakinek, hogy menjen be , megbíz valakit a beme-
nésre. Szolgáját bekilldötte a városba. 2) Járművön
beszállít valakit vagy valamit, vagy valakiért, vala-
miért küld. A gyalog utast kocsin beküldeni a szom-
széd faluba. Húsz mérő' gabonát küldött be a vásárra.
Orvosért beküldeni.

BEKÜLDÉS, (be-küldés) ősz. fn. 1) Bemene-
telre megbízás, bemenégre vonatkozó rendelés, páran-
csol&s. 2) Beszállítás, kézhez szolgáltatás valaki által.

BEKÜLDŐ, (be-kfildö) ősz. fn. és mn. Aki va-
lakit vagy valamit beküld.

BEKÜLDÖZ, (be-küldöz) ősz. gyak. áth. Vala-
kit vagy valamit gyakran ismételve vagy többfélét
másmás alkalommal beküld.

BÉKÜLÉS, (bék-ül-és vagy bék-e-ül-és) fn. tt.
béklllés-t, tb. — ék. Engesztelödés, haragról, ellenke-
désröl, háborúságról lemondás. Kibéktllés, Megbékülés.

BÉKÜLTET, (bék-e-ültet) átli. Közbenjárva enz-
körli, hogy az ellenfelek, háboruskodók egymással
békére lépjenek, kicngcsztclödjenek.

BEL, (bc-1) mn. és fn. Gyöke a hová f kérdésre
megfelelő be, melyből a) milyenséget, melységet, b)
miséget jelentő bel vagy bél fejlődött ki. Ellenkező
irányú vele k«! vagy kil, mint a ktí vagy ki gyök szár-
mazéka. Képzésre rokonai a sziutéu helyre vonatkozó

föl vagy fel és ai vagy lel. Mindezek származékaik
kai együtt öszvehasonlítva így állttnak:
bt, bc-1, be-n, be-nn, be-n-t, be-l-é, be-l-öl, be-l-ül,
IcU, kfi-1, kü-n, kü-nn, kü-n-t, kü-v-é, kii-v-ől, kü-v-ül,
ki, ki-1, ki-n, ki-nn, ki-n-t, ki-v-é, ki-v-ől, ki-v-ül,
fő, fó-1, fó-n, fó-nn, fó-n-t, fó-l-é, fö-l-öl, fó-l-iil,
lf, (le-l),le-n, le-nn, le-n-t,
(a),*-}, al-an,al-ann, al-an-t, a-l-á, a-l-ól, a-l-ul,

A be, lett vagy ki és lf mint tiszta gyökök ön-
állóan is divatoznak : menj be, menj kli, vagy me«j ki,
menj le. A fő' csak tijdivatos, nevezetesen Vasban :
fiimegy, országosan föl használtatik helyette: fölmegy,
menj föl. Az a elvont gyök, mely önállóan sehol sincs
szokásban, s helyette le divatozik , valamint megfor-
dítva a lel helyett ál. — Ha a bet, kttl, föl, ál szók
őrleményét á nyclvszokásból elemezzük, azt vcszszük
észre, hogy a) milyenséget vagy melységet jelente-
nek, s mint olyak e kérdésre mily vagy mely f megfe-
lelő melléknevek, pl. bel város, ktll város, belföld,
ktll fffld, föl hadnagy, ál hadnagy, fo'l ház, ál ház,
b) miségi érteménybcn főnevek, s jelentések bizonyos
helyiség vagy helyiséget elfoglaló valami, pl. bel, ám.
bizonyos határok közé foglalt helyiség, vagy abban
létező test, anyag; ktll, iitn. bizonyos határvonalon
túli hely, vagy nyíltan álló, s IáUzatos oldalt mutató

valami; föl, magas bely vagy magasan álló test; al,
mély belyiség vagy mélyen létező rész. Ezek közöl
önállólag mint főnév csak a fo'l köz divatu, pl. leszedni
a tej fölét. A bel mint helyiséget jelentő kiavult a
szokásból, csak mint körbe zárt, vagyis közepet al-
kotó testrész bél alakban divatozik. Az ellen helyzetű
kul főnév helyett külső használtatik , mely tulajdon-
kép a b«lsó'-nek ellenkezője. Az elavult al főnév he-
lyett alj vagy aly van szokásban.

A bel, kül vagy kil, föl, al vagy lel, mint mi-
lyenséget jelentő melléknevek l képzője azon S ó-ból
fejlődött ki, mely ü tí-ra változva tulajdonságot fejez
ki, pl. a savany-ó, sanany-ú, keser-ö, keser-tt szókban;
miszerint az átalakulás ily fokozaton történhetett:

be, be-ö, be-ü, be-v, be-1,
kW, kü-ö, kü-ii, kü-v, kfi-l,
fii, fó-ö, fó-ü, fó-v, fö-1,
(a), a-ó, a-u, a-v, a-1,
le, le-ő, le-ü, le-v, le-1,

Hasonló átalakulással képződtek a me, mi, i, o,
elvont gyökökből mely, mily, ily, oly, mint tulajdon-
ságra vonatkozók. V. ö. —L, —LY, képző.

£ hasonlati nyomozások után a bel szó értemé-
nyeit így határozhatjuk meg: 1) Mint melléknév je-
lent olyat, ami bizonyos határok közé van zárva, azok-
tól körülvevő, beburkolva, s ellenkezője kfíl, mint bi-
zonyos határokon túl levő, nyílt. Köz szabály szerint
az illető főnévtől elválasztva kellene Íratnia; de az
irói szokásnak úgy tetszett, hogy öszvekösse : belvá-
ros, külváros, belügy, külügy, belföld, külföld, belfal,
kUlfal, belháboru, k«l/íáboru, be/héj, fcttlhéj, beírész,
kUlrész, belvár, külvár, stb. 2) Mint föuév jelent bizo-
nyos határok közé zárt anyagot, testet, mely valaminek
közepét, magvát, velejét teszi, s rendesen megnyuj-
tott bél alakban használtatik, mint: dióbél, kenyérbél,
bodzabél. V. ö. BÉL. A régieknél használtatott ige-
kötőül is a mostani be értelemben. L. BE, igekötő.

BÉL, (1), (be-1) fa. tt. béí-í vagy belet, tb. bél-ék
vagy belek. Birtokragozva: belém vagy belem, beléd
vagy beled, stb. Hangzója nyújtott, tompa, mint a szél
(ventus), fél (médium), nyél, tél, tej, dér, stb. ékvesz-
tőkben. 1) Azon bőrtömlők és csövek öszvesége az
állati dcréktestben, melyek a gyomorba vett eledelek
megemésztését tovább folytatják, s melyekben a táp-
részek s némely más nedvek el választatván a test
egyéb részeibe szétosztanak, s melyek a fölösleges
salakot az alsó nyilasra vezetik, hogy onnan ganaj-
alakban kitisztuljanak. Kinyomni, kiszakasztani valaki
bélét. Kitisztítani a beleket. Nagy bélit, aki sokat eszik.
Pokol a bélé, nagyehetö. JxttétU. Kákabélü, kényes,
gyönge bélü. . Tíélí btlzhödt. Lejár a bélé. Egyes ré-
szei : tekervényes bél, fodros bél, öreg bél, tejes bél.
2) A gyümölcsök közepe , melyben a magvak rejtve
vannak, a héj s kéreg alatti húsos anyag. Dinnye,
tök, uborka, dió bélé. 3) A növények, különösen fa-
nemüek derekában, Agaiban cső gyanánt végig nyúló
pnhAbbféle taplószerii anyag, flndza Me, rekettye bélé.
fűzfa bélé, máskép: széke. 4) Némely müszcretlen tes
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tok közepe, vagy csövek, tömlők tölteléke. Gyertya
bélé. fienyér bélé. Burka, kolbász, gömböce bélé, .Rétes
bélé. 5) Előfordul több öszvetett helynevekben : fléi-
wcío, Bakony-bél, a Bakonyság kellő közepében. M6-
nos-bél. Magyar-bél, stb.

Eokonoknl tekinthetők a török bél (vese), szláv
bal, továbbá a teljességet jelentő hellén nir/ffo), nléof,
latin plenus, szanszkrit pali, pul (megtolt), német
voU, füllen, stb.

BÉL, (2), MAGYAR—, NÉMET—, helységek
Pozsony megyében; helyr. Bél-en, —re, —ró7.

BÉLA, (1), férfi kn. tt. Bélát. Adalbertus. Ezen
latin, vagyis inkább köz hiedelem szerint német (Adel-
bert = nemes születésű) név nem felel meg a fön-
tebb! régi magyar névnek, m«rt Adalbert inkább
Bera, mint a palóczok nevezik. Bélára nézve pedig
figyelmet érdemlőnek tartjuk, hogy noha azt néme-
lyek a szláv bél, bjél (= fehér) szótól származtatják,
azonban föltalálható ugyanazon gyök a latin beltus,
s ettől kölcsönzött franczia bel, olasz bello szókban
is, sőt mindezek rokonok a magyar vil elvont gyök-
kel, melyből világ (lux), régiesen és mai tájejtéssel
is velág, továbbá villog, villan, stb. származott Ezek
szerint Béla annyit jelentene, mint szép, vagy fehér,
villogó (régies részesülővel: oiíió, vüó, vita, és Czech
János tanúsága szerént egy 1228-diki oklevélben
csak ugyan fordul elő FFeta = Béla. Jerney Magyar
Nyelvkincsek).

BÉLA, (9), több helység neve; helyragokkal:
Bélá-n, —rá, — ról.

BÉLABÁNYA, (Béla-bánya) ősz. helynév. Sz.
kir. bányaváros Hont vármegyében.

BÉLÁD, falu Bars vármegyében, tt Béldd-ot.
Helyragokkal: Bélád-ra, —ön, —ról.

BÉLÁDI, mn. tt. büádi-t, tb. —ok. Kresz-
nerics szerint ám. nyomorult, vakoskodó. Talán ,Vak
Béla' nevétől.

BELAJSTROMOZ, (be-lajstromoz) ősz. áth. Laj-
stromba, jegyzékbe ír, besoroz, bejegyez, beigtat. V.
ö. LAJSTROM.

BELAJSTROMOZÁS, (be-lajstromozás) ősz. fn.
Lajstromba, jegyzéksorba írás, beigtatás.

BELANGYÍT, (be-langyít) ősz. áth. Langyme-
legre befűt Belangytíani a szobát.

BELAPRÓD, (bei-apród) ősz. fa. Apród, ki urá-
nak közvetlen belső szolgálatára van rendelve.

BELÁBNY, (bei-árny) ősz. fn. Az árny sötétebb
része, közepe, melytől különbözik a vékonyabb kfil-
árny, vagy mellékárny (penumbra).

BELÁT, (be-Iát) ősz. önb. és áth. Szemei élé-
vel valamely helyre behat Belátni a szomszéd ház
udvarába. A kerítés miatt nem lehet belátni a kertbe.
Átv. ért. rejtélyes, szövevényes dolgokba, ügyekbe
esze élével behat Belát a jövendőbe. Belátok a szí-
vedbe. Áthatólag ám. valamit felfog, észrevesz, saját
eszével meggyőződik róla. Tanácsod helyes voltát be-
látom. Azt nem nehéz belátni.

BELÁTÁS, (be-látás) ősz. fn. 1) Bizonyos hely-
re beható nézés. Akadályozni, elvenni a belátott. 2)
Észbeli fölfogás, éles ítélet, dolgok belső ismerete.
Amint belátásod szerint jónak Ítéled. Mély belátás.

BELÁTHATLAK, (be-láthaüan) ősz. mn. Amit
nagy terjedelme miatt egy szempontból kiindulva át-
nézni, egészen meglátni nem lehet .Beláthatta* ren-
geteg, puszíaság.

BELÁTÓ, (be-látó) ősz. mn. Éles esztt, a dol-
gok velejébe, mélyébe, szövevényébe ható.

BELBECS, (bel-bécs) ősz. fn. Valamely tárgynak,
dolognak valódi értéke , mely változások, divat, vi-
szontagságok alá nincsen vetve. Ás aranynak belbecse
van, de nem a papírpénznek. Átv. ért szellemi, erköl-
csi érték, érdem, mely nemes voltát magában viseli,
melytől azt kfil erőszakkal megfosztani nem lehet A*
erénynek belbecse van.

BELBEL, (bel-bel) ikerített önh. Dajkanyelven
mondják kisgyermekről, midőn alszik. Gyere kis ba-
bám belbetni. Csicst béli / belibeli / altató dajkaszók.

BELBELTET, (bel-bel-tet) áth. m. betbeltet-tem,
—tél, — éti. A bölcsőben fekvő kisdedet ringatva,
(billegtetve) altatja.

BÉLBÉNDÖ, (bél-béndő) ősz. fa. A beleket
takaró vastag hártya.

BÉLBOKOR, (bél-bokor) ősz. fn. A tekerve-
nyesen egymásba fonódott belek öasvesége, melyek
mintegy bokrot képeznek.

BÉLBONTÁS, (bél-bontás) ősz. fn. Sebéül mfi-
tétel, midőn a felhasított hasból a beleket kiveszik s
megtisztítják.

BÉLBOR, hegy és hegyi falu (bérczorom) Er-
délyben a gyergyói székben; helyragokkal: Bélbor-
ra, —ön, —rrfl.

BÉLCSAP, (bél-csap) ősz. fn. Csapféle sebészi
eszköz, melyet a méhhnvelybe eresztenek, hogy a havi
tisztulást előmozdítsák.

BÉLCSATORNA, (bél-csatorna) ősz. fn. Az állati
testnek azon része, mely a szájnyílásnál kezdődvén *
hasüregbe megy le, hol több görbületek után majd ki-
tágulván, majd szűkebbre húzódván, végre a végbél
nyilasánál végződik. Máskép büJimam. V. ö. BÉL.

BÉLCSÉVE, (bél-cséve) ősz. fn. Takácsok csé-
véje, melyre a bélfonalakat tekerik.

BÉLCSONT, (bél-csont) ösz.fn. Az ágyékcsont-
nak alsó része, mely a görbebél mellett fekszik.

BÉLCSONTIZOM, (bél-csont-izom) ősz. fn. Izom
a bélcsont belső oldalán, mely annak Ürességét kitömi.

BÉLCSORVA, (bél-csorva) ősz. fn. Tiutátalan-
ság a belekben.

BÉLCSÖ, (bél-cső) ősz. fn. 1) A bélcsatorna
azon része, mely az eledelek emésztését s elválasztá-
sát eszközli. 2) Cső, melybe a lámpabélt teszik.

BÉLCZ, (bél-cz) fn. tt bélee-et. Növénytani mű-
szó, s ám. a magnak bele, legbelső része.

BÉLCZE, (bél-cze) tt bélesét, L BÉLCZ.
BÉLCZEBEL, (bélcze-bel) ősz. fn. A mag bel-

esében levő csira.
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BÉLCZEGYÖK, (bélcze-gyök) ősz. fn. A meg-
fogamzott magnak bélczéből kisarjadzó, gyönge gyö-
kerke.

BÉLCZEKÖRV, (bélcze-körv) ősz. fn. A bel-
ezet takaró belső hártya. (Perispermium).

BÉLCZESZIK, (bélcze-szik) ősz. fii. A megfo-
gamzott mag külső hártyája. (Cotyledon).

BÉLD, falu neve Erdélyben, helyr. Béld-re,
—én, —rSl.

BÉLDESZKA, (bél-deszka) ősz. fn. Az ekének
alsó fele, eke talpa, melyhez a szántóvas szegezve van.

BÉLDÖG, (bél-dög) ősz. fn. Barmok, szarvas-
marhák nyavalyája, mely a belekben támad, s ritkán
gyógyítható.

BELE, (bel-e) ih. és igekötő. Jelent irányzást
valaminek belső részébe vagy belseje felé, s megfe-
lel e kérdésre hová ? A fokozást is elfogadja: beljebb
(= bele-ebb) legbeljebb. Mindenkor beható ragu ne-
veket vonz. Beleesett a kútba. Belement a vízbe.
Beleakadt a ruhája a tuskébe. Hű bele Balázs, lovat
ad az Itten. Km. Személyragozva: belem, beléd, belé
vagy beléje, belénk, belétek, beléjék vagy beiéjök. Be-
lém ütközött. Beléd szerettem.

Eredetileg hossza belé, mint: alá, fölé, e a táj-
divatos kivé, továbbá : mögé, köré. E hasonlatnál fog-
va valószínű, hogy hajdan mint névutó is divato-
zott; pl. s> halotti beszédben előjövő mennyország te-
le vagy belé szerént is, ház belé, mint: ház alá, ház
fSlé, ha* kivé, ház mögé, ház köré, és így e kérdésre
honnan f hát belől, öszvehdzva: ház 667, s hangrendi-
leg s öszvekötve: házból, a többi megtartván eredeti
épségét: ház fotó?, ház kivó'l, ház alól, has mSgSl, ház
kőről. A hol? kérdésre: házon belül,fölül,kívül, alul.
Egyébiránt a széphangzatra ügyelő nyelvszokás sze-
rint, midőn rövid önbangzó következik utána, bele vagy
falé alakban használtatik, pl. beleakad vagy beleakad,
belekap vagy belekap, ellenben hosszú hangzó előtt
helyesebben csak bele, pl. beleér, belevág, belemart.

BELÉ, (be-l-é) ib. és igekötő. L. BELE.
BELEAGG vagy BELÉAGG, ősz. önh. 1) Va-

lamit megvénülésig folytat, megvénül bele. 2) Folyto-
nos gyakorlás által megrögzik valamiben.

BELEAKAD vagy BELEAKAD, (bele- vagy
belé-akad) ősz. önh. 1) Mondjuk hegyes, kajcsos test-
ről, midőn más testbe ütközik, s beleszuródik, bele-
hat. A szeg beleakadt a ruhámba. A tövis beleakadt a
talpamba. 2) Szélesb értelemben, mozgás közben egy-
másba fitődik, s haladásában gatoltatik. A kocsi ten-
gelye beleakadt a kapufába. 3) Átv. ért. valaminek
folytatását közbevetése által megszakasztja. Minden
tzóba beleakad. Különösen viszálkodási viszketegböl
másnak neki esik, öszreköt vele, belekapczáskodik.
A háztartás embfr hamar beleakad másokba. 4) Mond-
juk szikráról, tűzről, midőn valamely testet érintve
meggyujt. A kovából iittftt szikra beleakad a taplóba.
V. ö. AKAD.

BELEAKASZT vagy BELÉAKASZT, ősz. áth.
Akasztófele eszközt, pl. horgot, kajmót, kapcsot stb.

beleszúr valamibe. A csáklyát beleakasztani a vizén
úszó gerendába.

BELEÁRT, ősz. önb. Visszaható, névmással ám.
magát beleavatja valamibe. Mások Ügyeibe hivatlanul
beleártani magát. V. ö. ÁRT.

BELEAVAT vagy BELÉAVAT, ősz. önh. lásd
BELEÁRT.

BELEAVATKOZIK vagy BELEAVATKOZIK,
1. BEAVATKOZIK.

BELEBBÉZ, (be-1-ebb-éz) áth. m. belebbéz-tem,
—tél, —étt, pár.—z. Politikailag gyanús személynek
bizonyos határok közé szorított lakhelyet rendel, me-
lyet felsőbb engedetem nélkül elhagynia nem szabad.

BELEBBÉZÉS, (be-1-ebb-éz-és) fn. tt. belebbé-
zés-t, tb. —ele. Felsőségi, vagy rendőrségi intézkedés,
mely által belebbeznek valakit V. ö. BELEBBÉZ.

BELEBOCSÁTKOZIK vagy BELÉBOCSÁT-
KOZIR, ősz. k. 1) Bizonyos középbe, mélységbe, üreg-
be száll, beereszkedik. Kötélen belebocsátkozott a kút-
ba, a vízbe. 2) Valamely ügybe, dologba mint működő
belekezd, beleavatkozik, részt vesz benne. Belebocsát-
kozni a kártyajátékba, üzérkedésbe. Belebocsátkozni a
tárgyalásba.

BELEBOJTORKODIK, vagy BELÉBOJTOR-
KODIK, ősz. k. Veszekedést viszketegből beleköt, be-
lekapczáskodik valakibe, mintegy bojtorján gyanánt
beleakad.

BELEBOLONDÚL vagy BELÉBOLONDÚL,
ősz. öuh. Igen hevesen, mértéktelenül, mintegy esze-
veszetten, bolondul&sig beleszeret valakibe, vagy va-
lamibe. BdebolondűU a szomszédék kisebbik leányába.

BELEBOTLIK vagy BELÉBOTLIK, ősz. k.
Véletlenül, rá sem gondolva, mintegy vaktában, kere-
setlenül valakire vagy valamire akad. Nem járok én
senki leánya után, majd csak belebotlom egyszer valakibe.

BELEBÖSZÜL vagy BELÉBÖSZÜL, ősz. önh.
Bőszülésig, a legdühösebb indulattal beleszeret; be-
lebolondúl.

BELEBÜZHÖDT vagy BÉLEBÜZHÖDT, ősz.
mn. 1) Kinek a megromlott belektől büdös szája van.
2) Átv. ért kényes, finnyás természetű, kinek minden
szokatlan étel megárt, étvágytalan.

BELÉCZÉZ, (be-léczéz) ősz. áth. Léczekkel be-
kerít, vagy beföd, beszegez. Beléczezni a kocsmábeli
kemenczét. Beléczezni az ollófákat.

BELECZK, (bel-ecz-k) fn. tt beleczk-ét. A sző-
lőfejnek egyes bogyói, vagy fürtrészei, böngjei, más-
kép : biling, vagy fitting, fitteng. Gyöke bel nem egyéb,
mint a fityegő mozgást jelentő bil, bili, honnan billeg,
és bellöke, bölcső ám. billegő. A szláv nyelvészek bel
= fehér szótól akarják származtatni, de a beleczk
nem csak fehérszőlőt jelent. A k toldalékhang benne,
mint a ÍSvis-k, pocz-k, varacs-k s némely más szókban.

BELED, helységek neve Sopron és Vas me-
gyében ; helyr. Beled-re, —e'n, —ró'l.

BELEEGYEZ, (belé-egyez) ősz. önh. Bizonyos
dologra nézve mással egyet ért, rááll, jóváhagyja,
nincs ellene. Egyen kívül mindnyájan beleegyeztünk.
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BELÉELEGYÉDIK, (belé-elegyédik) ősz. k. 1)
Belekeveredik, belevegyül bizonyos tömegbe, soka-
ságba. Beléelegyedni az Otzvetódult néptokaságba. 2)
Valamely ügybe, viszonyba, dologba részes gyanánt
beleavatkozik, akár akarva, akár akaratlanul részese
lesz. Beléelegyedni a perlekedők ügyébe.

BELEÉPÍT, (bele-épít) ősz. áth. 1) Bizonyos
anyagot építésre fölhasznál. Házába százezer téglát,
t kétszáz darab négyszögtt követ beleépített. 2) Építésre
költ Minden pénzét beleépítette egy nagyszerű gyárba.

BELEÉRT, (bele-ért) ősz. áth. Valamit a többi
közé számít, illetőleg belegondol. A száz forint adós-
ságba az újabban kölcsön adott tíz forintot is beleértem.

BÉLEFALVA, helység Erdélyben, a Kezdi szék-
ben ; helyr. Bélefalvd-n, —rá, —ról.

BELEFÁRAD, (bele-farad) ősz. önh. Valamibe
erőfogytáig, fáradásig munkálkodik. Belefáradni az
olvasatba, iratba.

BELEFÉR, (bele-fér) ősz. önb. Bizonyos térben
helye van; bele lehet jutui, tenni, tölteni stb. E hor-
dóba három okónyi bor belefér. A karaitokba két má-
zta gyapjú belefér. Oly szűk a ruhája, hogy alig fér bele.

BELEFOG vagy BELEFOG, ősz. önh. 1) Bizo-
nyos munkába kezd. Belefogott az építésbe. Fogj bele
már egyszer. 2) Vonó barmot szekér, kocsi elébe fog.
Belefogott négy lovat a szekérbe. 3) Kötekedve bele-
kap, beleakad valakibe.

BELEFOJT, (bele-fojt) ősz. áth. Bizonyos fo-
lyadékba nyomva, s lélekzetétől megfosztva beleöl.
Az ebkSlykeket belefojtani a vízbe.

BELEFOKOZ vagy BELÉFOKOZ, ősz. áth.
Czérnát, selyemszálat, fonalat a tű fokába húz.

BELEFÚ, (bele.fú) ősz. önh. Lélekzetét bizo-
nyos űrbe, likba, csőbe, hangszerbe fújja. Belefúni az
öklébe. Belefúni a kürtbe, trombitába.

BELEG, falu Somogy megyében; helyr. Beteg-
en, —re, —ró'!.

BELÉGET, (bel-eg-et) gyak. áth. m. beléget-
tem, —tél, —étt, pár. belégess. A bölcsőben fekvő kis-
dedet béli béli! szóval, dalolással altatja.

BELEGY, az elegy szónak ikertársa: elegybe-
legy, azaz különféle holmiból álló vegyülék, aprólék.
V. 8. ELEGY.

BELEHAL, (bele-hal) ősz. önh. 1) Vízbe fiil.
Belehalt a Dunába. 2) Valamely munka súlya alatt,
annak bevégezte előtt, vagy betegség folytában meg-
hal. Úgy megerőltette magát, hogy belehal. Nagyon be-
teg, jóformán belehal. Belehalt az építésbe, nem vé-
gezte be halála előtt.

BELEHARAP vagy BELEHARAP, ősz. önh.
Fogait belevágja valamibe. Beleharapott a savanyú
almába. A dühös eb beleharapott a gyermek lábikrá-
jába. Kínjában beleharapott az ajkába. Átv. ért. vala-
mely nehéz, kellemetlen munkába kezd. Nem akar
beleharapni. V. ö. HABAP.

BELEHEL, (be-lehel) ősz. önb. 1) Lehet, lehe-
letét belenyomja valamibe. Belehel a markába. Bele-

' helni a fagylaltot edénybe. 2) Athatólag ám. valamit
' leheletével homályossá tesz, vagy betölt Belehelni a
tükröt, az ablakot. Sok ember beleheli a ízlik szobát.

BELEHELÉS, (bc-lehelés) ősz. fn. 1) Lehelet
bebocsátása. 2) Lehelettel bebomályosítás, betöltés.

BELEILLIK vagy BELEILLIK, ősz. k. Terje-
delmére vagy alakjára nézve oly arányban, illetőleg
viszonyban van bizonyos helyhez, vagy körülmény-
hez, melynél fogva épen oda való, bele való. Éten
könyv épen beleillik e tokba. Ez a tzár beleillik a pi-
pámba. V. ö. ELLIK.

BELEJEGYEZ vagy BELÉJEGYEZ, ősz. áth.
Jegyzetképen, emlékeztetőül beleír. Észrevételeit úti
naplójába belejegyezte.

BELEKAP vagy BELEKAP, ősz. önh. 1) Kapó
kézzel belenyúl valamibe, vagy valami közé. Beleka-
pott a hajamba. 2) Valami munkába kezd, belefog.
Sok nógatás után belekapott az iratba. Mohón beleka-
pott a munkába, de nem tokára abbanhagyta. 3) Ve-
szekedés! viszketegből beleköt, belekapczáskodik, be-
leakad valakibe. Mérgében belekap minden emberbe.

BELEKENYÉR, a székelyeknél berekenye szó-
ból el van csavarítva. L. BEREKENYE.

BELEKERÜL vagy BELEKERÜL, ősz. önh.
1) Véletlenül, tekervényes úton, bizonyos idő maira
bizonyos állapotba jut. Belekerült a hálóba. Beleke-
rült, mint Pilátus a Crédóba. Km. 2) Mondjuk min-
denről, mihez bizonyos áron juthatni, amit valamely
költséggel szerezhetünk meg. Háza belekerült százezer
forintba.

BELEKEVEREDIK vagy BELEKEVEREDIK,
ősz. k. 1) Közbe vegyül; több kUlönnemüekkel egye
sülve egy zavart egészet képez. A bojtorján beleké
veredik a ló serényébe. A kásaszentek belekeveredtek a
mákba. 2) Mocsokba elegyedik. Ruhája belekeveredett
a tárba. 3) Bajos ügybe, dologba bonyolódik. Vélet-
lenül ö is belekeveredett a perbe, veszekedésbe.

BELEKEZD vagy BELEKEZD, ősz. önh. Bizo-
nyos munkába fog, belekap, működni kezd. Belekez-
deni a tanulálba, iratba. V. ö. KEZD.

BELEKEZDÉS vagy BELÉKEZDÉS, ősz. fa.
Megeredő cselekvés, midőn belekezdünk, belefogunk,
belekapunk valamibe.

BELEKOTTYAN vagy BELÉKOTTYAN, ŐK.
önh. Arról mondjuk, aki a beszélő szavaiba, a nélkül,
hogy végét várná, alkalmatlan s illetlen módon bele-
szól, egy-két szóval belevág. Ilyenre illik a közmon-
dás : Kotty bele szilváié, majd magborsóinak.

BELEKÖLT vagy BELÉKÖLT, ősz. áth. Pén-
zét beruházza, ráfordítja valamire. Gyárt építvén min-
den pénzét beleköltötte.

BELEKÖT vagy BELEKÖT, ősz. áth. és önh.
1) Beleszorít valamibe, és beköt A batyuba mindenét
belekötötte. 2) Kötőtűvel beletüz. Egy pár harisnyába
egész motring czérnát belekötött. 3) Önhatólag és átv.
ért veszekedés! vágyból mással ingerkedni kezd,
belekapczaskodik. Személyragozva belém töt, beléd
kOt, stb.
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BELEKÖTELÖDZIK vagy BELEKÖTELÖD-
ZIK, ősz. k. Mással ingerkedik, hogy belekaphasson,
hogy veszekedhessek vele.

BELEKUTÚL vagy BELÉKUTÚL, ősz. önh.
Székely tájszó, ám. beleváj valamibe, s mintegy ku-
tatva beledugja ujjait

BÉLEL, (bél-el) áth. 1. BELL.
BELEMEGY vagy BELEMEGY, ősz. önh. 1) Be-

lép, bejár valamely tömeg közepébe, vagy térbe. A
vadász belemegy a vízbe, sárba. A legelő barom bele-
megy a butába, tilosba. 2) Belefér bizonyos térbe.
Ezen csűrbe száz kereszt gabona belemegy. A kulacsom-
ba négy itcse belemegy.

BELEMINT, fn. tt. belemint-ét, tb. —ék. Ekido-
mú hegyes kő, melyről a néphiedelem azt tartja, hogy
villámláskor mint mennykő hull alá. Hellén eredetű szó.

BÉLÉND, (ból-énd) fa. tt. bélénd-ét, tb. —ék.
Növényfaj a csalmatokok neméből; levelei száröle-
lök, kikanyargatott szélük, virágai kocsántalanok, fél-
oldalu füzérben. Bokrétája halavány, fekete csíkok-
kal reczés, torka setét vörös. Máskép : bolondító fit,
vagy disznóbab. Eredetére nézve a bolond szónak vé-
kony hangú módosítása. (Hyosciamas niger).

BÉLÉNDÉK, 1. BÉLÉND.
BÉLÉNDÉKÉS, (bél-énd-ék-és) mn. tt. béténdé-

kes-t, vagy — ét, tb. —ék. 1) Beléndekkel bővelkedő,
vagy vegyített, mérgezett. 2) Bolondos, megzavaro-
dott, kábáit eszfi, mintha beléndekmagot evett volna.

BÉLÉNDÉKÍE, (béléndék-ír) ősz. fn. Beléndek-
füből, magból készített gyógyír bizonyos sebek ellen.

BÉLÉNDÉKMAG, (béléndék-mag) ősz. fn. A
beléndekfü mérges, kábító, bódító erejű magva, babja.

BÉLÉNDÉKOLAJ, (béléndék-olaj) ősz. fn. Olaj,
m«lyet a beléndek magvaiból sajtólnak.

BÉLÉNDÉKTAPASZ, (béléndék-tapasz) ősz.
fn. Beléndekből készült gyógytapasz, flastrom.

BÉLÉNDÉKVONAT, (béléndék-vonat) ősz. fn.
A beléndfii azon részeinek, melyekben gyógy ereje lé-
tezik, kivonata, s gyógyszerészileg elkészítése.

BÉLÉNDÉS, (bél-énd-és) mn. tt. béléndés-t, vagy
—ét, tb. —ék. Mértéktelen, kicsapongó, buja életű.
„És ott eltékozlotta ő javát élvén beléndesül" (luxu-
riose) Müncheni cod. Luk. 15. Törzse belénd átv. ér-
telemben erkölcsileg bolondot jelent.

BÉLÉNDÉSKEDÉS, (bél-énd-és-kéd-és) fn. tt.
béUndeskédés-t, tb. —ék. Bujalkodás, paráználkodás.

BÉLÉNDÉSKÉDIK, (bél-énd-és-kéd-ik) k. m.
béUndeskéd-tem. —tél, —élt. Bnjálkodik, paráznái
kodik, mintegy erkölcsileg bolondoskodik. „És aki
az elhagyottat vendi, beléndoskedik" (moechatur).
„Menden, ki elhagyja ő feleségét, és mást vend,belén-
deskedik." Mttnch. cod. „Ne beléndeskedjél." (Non
moechaberis).

BÉLÉNDÉSSÉO, (bél-énd-és-ség) fa. tt bélén-
déttég-ét. Bujaság, paráznaság.

BELÉNDÉZKÉDIK, lásd BELÉNDÉSKÉDIK.
BÉLÉNDFÜ, (bélénd-tu) ősz. fn. 1. BÉLÉND

JUtÁD. BAdT 8ZÖTÍB.

BÉLÉNDOLAJ, (bélénd-olaj) ősz. fn. lásd BÉ-
LÉNDÉKOLAJ.

BÉLÉNDVONAT, (bélénd-vonat) lásd BÉLÉN-
DÉKVONAT.

BÉLÉNY, (bél-ény) fn. 1. lásd BÖLÉNY vagy
BÖLÖNY, 2. falu Gömör megyében; helyr. Bélény-

>e, —ben, —bői.
BELÉNYES, férfi kn. tt. Bélénye'i-t, tb. —ék.

Jellinus.
BELÉNYES, (bél-ény-és) mn. tt. bélényés-t, vagy

—ét, tb. —ék. 1) Belényekkel bővelkedő. Belényes
erdő, rengeteg. 2) Mezőváros Biharban, helyr. Belé-
nyes-re, —én, —ró'i.

BELEOKIK vagy BELÉOKJK, ősz. k. Valamely
dolognak, mesterségnek csínjába, módjába beletanul,
kellő ügyességet, tapintatot, könnyöséget szerez ben-
ne, s mintegy beleokosodik. Bdeokni a jegyzőt hiva-
talba. Beleokik a kalmártágba, kereskedésbe, pénzkeze-
lésbe. V. ö. OKIK.

BELEOKUL vagy BELÉOKÜL, 1. BELEOKIK.
BELEÖL vagy BELÉÖL, ősz. áth. 1) Folya-

dékba, különösen vízbe fojt Beleülte magát a Duná-
ba. A rablók beleülték St a kútba. Szélesb ért. visz-
szahatólag életet veszt, belehal valamely dologba. Be-
leölte magát a nehéz munkába. 2) Valamire pazarlásig
költ, és pedig siker nélkül, vagy veszteséggel. Bele-
ölté minden pénzét a játékba, holmi vállalatokba.

BELEŐSZÜL, (bele-őszül) ősz. önh. Valamely
állapot, munka, vállalat folytatásában őszszé lesz, ille-
tőleg azt késő korig, vénségig űzi anélkül hogy bevé-
gezné, beleagg. Beleötzül a tok gondba, búba.

BELEP, (be-lep) ősz. áth. Valamely térnek, test-
nek felszínét, lapját befödi, betakarja. A ttirü por be-
lepi'a ruhát. A táskák belepték a határt. A verebek
belepik az osztagot.

BELÉP, (be-Iép) ősz. önb. 1) Lábát lépve be-
teszi valahová. Belépni a szobába. Belépni a tárba,
vízbe, kádba, sajtárba. Aki ide belép, az halál fia. 2)
Bizonyos állapotba helyezkedik, azt megkezdi. Belép-
ni az új hivatalba, szolgálatba. Belépni a férfi korba.
3) Bizonyos időszakba ér. Belépni a télbe, tavaszba.

BELÉPDEL, (be-lépdel) ősz. önh. Aprózott, las-
sú léptekkel bemegy, bejön. Lábhegyen belépdelni a
szSnyeges padolaton.

BELEPED, (bé-leped) ősz. áth. Lepelnem t-
karóval beföd. V. ö. LEPEDŐ.

BELÉPÉS, (be-lepés) ősz. fn. Betakarás,|bebo-
rítás.

BELÉPÉS, (be-lépés) ősz. fn. Bemenés, bejárás.
Belépéskor a küszöbön megbotlani.

BELÉPET, (be-lépet) ősz. áth. Eszközli, hogy
valaki belépjen. V. ö. BELÉP.

BÉLEPLEZ, (bé-leplez) ősz. ath.- Lepellel beföd,
betakar. Béleplezni az arctól, tükröt, képeket. Átv. ért
apáczának beavat.

BÉLEPLEZÉS, (bé-leplezés) ősz. fn. Cselekvés,
midőn valamit vagy valakit bélepleznek; különösen
szertartás, midőn valakit apáczivá beavatnak.

36
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BELÉPTIDÍJ, (be-léptí-dfj) ősz. fn. Díj, melyet
fizetni tartozik, aki bizonyos zártkörű mulatságba, pl.
színházba, tánczvigalomba stb. bemenni akar. Olcsó,
drága, rendet, fölemelt belép tidíj.

BELÉPTLIEGY, (be-léptí-jegy) ősz. fn. Barcza,
vagy czédulaféle akár pénzen vett, akár ingyenes
jegy, melynek előmutatása mellett valamely zártkör-
be bemenni lehet

BELERAGAD vagy BELÉRAGAD, ősz. önh.
és áth. 1) Beletapad, horgas, kajcsos, vagy tapadó
résééinél fogva belekapaszkodik valamibe. A bogáét,
titoké beleragad a ruhába. A bojtorján beleragad a ju-
hok gyapjába, a lovak görényébe. A légy beleragad a
Mg tturokba. 2) Áthatólag, sebesen, erőszakosan be-
leránt, belehúz. A megbokrosodott lovak a hintóí bele-
ragadták az árokba. V. ö. RAGAD.

BELEROMLIK vagy BELÉROMLffi, ősz. k.
Valamiben elromlik, sérülést szenved. A kotta bele-
romlik a gacos, sásos fűbe. A ló beleromlik oc erős Bu-
sásba. Beleromlani a ssilntelen lótásfutásba.

BELEROZSDÁSODIK vagy BELÉROZSDÁ-
80DIK, ősz. k. A rozsda miatt beszorul, beragad va-
lamibe. A kulcs belerossdásodott a tárba, a kard a h«-
vefybe, a kés a csuklójába.

BELERÖ, (bei-erő) ősz. fh. Lelki erő, mely kü-
lönösen az akaró tehetség szilárdságában, elhatáro-
zásában, eltörlésében, s kitartásában rejlik; lelki
ssivossig, rugalmasság.

BELERÖGZIK vagy BELÉKÖGZIK, ősz. k.
Szilárd makacssággal, szokássá vált gyakorlat követ-
keztében változatlan terméssetévé válik, meggyöke-
resedik.

BELESTÉK, (bei-érték) ősz. fn. Valaminek kö-
zösen s állandóan elismert valódi ára, kelendősége,
mennyiben az akár anyagi, akár szellemi jeles tulaj-
donságainál fogva kitűnő, kedves, s körülmények és
viszonyok változásának nincs alávetve.

BELERUGTAT vagy BELÉRUGTAT, ősz. önh.
1) Rugtatva, azaz, sebes nyargalással belerohan. Be-
lémgtotni óz ellenség táborába. 2) Átv. ért. hebehur-
gya módon más szavába vág.

BELES, (bel-és) mn. ti beles-t, vagy —eí, tb.
—ék. Aminek bele, magva, veleje van, kitűnő érte-
lemben véve; tömör, sürfl beltartalmú. Beles dió, mo-
gyoró. .Beles osont.

BELES, fsJu Nyitra vármegyében; helyr. Be-
let-re, —esi, —rSl.

BÉLÉS, (bel-és) fn. tt béles-t, tb. —ék. Réte-
gesen öszvehajtogatott, vagyis rétesféle tésstasüte-
mény, melynek tölteléke van. TWrós, káposstás bélés,
íotonobéles. Gombát, húsos, mondolái bélés. Sütött
ángyom bélest, nem adott belőle, elvitte a kertbe, tarka
keskendbe. Népdal.

BELESBELÜL, (beles-belfil) ih. Legbelül, mint-
egy a bélnek bedében, (bel és belül). Olyan képzésű
mint: ktfröstórttó.

BELESÉNY, falu Biharban, tt. BeUtény-t; helyr.
Belesény-be, —ben, —b67.

BELESLEG, (bel-es-leg) ib. Belsőleg, belsőké-
pen, belülről. Oly képzésű mint mellesleg, fölösleg,
oldalaslag, fcörösleg.

BELESÜL vagy BÉLÉSÜL, ősz. önb. ^Vala-
mi közé vegyülve azzal együtt megsül. A kovászba
esett légy bélésűit a kenyérbe. 2) Átv. ért valamely
kezdett dologban, tervben, vállalatban fönakad, s
mintegybelesülyed. BeleoUltabettédbe. Ezerfélémben
eredetileg a sttled vagy sülyed igével egy gyökről szár-
mazik.

BELESZ, puszta neve Somogyban, tt Belett-t,
helyr. Belett-be, —ben, —667.

BELESZAKAD vagy BELESZ AKAD, ősz. önb.
1) Valamely test a talap beszakadtával leesik, leme-
rül a mélységbe. A hídról beleitakadni a folyóba. Be-
lettakadni a farkasuerembe. 2) Húzásközben elszakad-
va egy része belülmarad. A vödör belemakadt akutba.
NyUvéi alatt a kender tűvé belettakadt a kemény föld-
be. 3) Nagy erőltetésben elszakad vagy végképen
megromlik. A kötél belettakadt át erős ctigátátba. Be-
lettakadni a nehéz emelésbe.

BELESZALAD vajry BELESZALAD, ősz. önh.
Bizonyos térbe, sűrűség, tömeg közé szalad. Az ül-
döző farkas beleszaladt a nádasba. A giizü belesza-
ladt a* ürgelikba. Átv. ért tolás, nyomás közben kel-
lő irányából kicsnszamodva befuródik valamely test-
be. A két, a villa hegye belessalodt a tenyerébe.

BELESZÁMLÁL vagy BELÉSZÁMLÁL, ősz.
áth. Bizonyos mennyiség közé számlál. Ac úti kiadá-
sokba a borravalókat it beletzdmlálni. A községi la-
kosság osztieirásába a katonákat ét tanulókat belettám-
lálni.

BELESZERET vagy BELESZERET, ősz. önh.
1) Szoros értelemben vett szeretetet táplál vagy sze-
relemre gerjed valaki iránt. Éten szerény ifjvba mind-
nyájan beleszerettünk. Kl-tS látásra beleszeretni vala-
mely nőbe. 2) Valamely kedves tárgy megnyeri tet-
szését, s azt bírni óhajtja.

BELESZOKIK vagy BELÉSZOKIK, ősz. k.
Bizonyos állapot viselésére, vagy munkára folytonos
gyakorlás által némi könnyfiséget szerez, s azt hajla-
mával, természetével megegyezőnek vagy legalább
türbetőnek erezi. Beleszokni a katonai életbe. Könnyű
abba beleszokni, amihez kedvünk van.

BELESZÓL, (bele-szói) ősz. önh. 1) Más be-
szédébe, mielőtt az bevégezné, közbeszól, belebeszél.
2) Valamely tanácskozásban, értekezésben a dolog-
hoz szól, elmondja véleményét Éten tárgyba majd
mi it beleszólunk.

BELESZÓLÁS, (bele-szólás) ősz. fa. KözbesüA-
lás, hozzászólás. Ebbe nt/ies bsíessólásom.

BELESZÓLÓ, (bele-szóló) ősz. fa. Mondanivaló
bizonyos ügyben, mely minket is illet vagy érdekel.
Ehhet nekem is van beleszólóm.

BELETALÁL vagy BELÉTALÁL, ősz. önh.
1) Megleli azon irányt, melyen haladva beér, bejut
valahová. 2) Valamely eszközzel, fegyverrel bisonyos
czélpontba lő, vág, dob, »tb. 8) Németes kifejezéssel •
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beletalálni magát valamibe, ám. ügyesen beleokulni,
valaminek csínját, módját meglelni.

BELETANUL vagy BELETANUL, ősz. önh.
Folytonos gyakorlás, tanulás által ügyességet szerez
valamiben.

BELETELIK vagy BELETELIK, ősz. k. Tel-
jesedéséig bizonyos idő szükséges, elmúlik. Több éo
beletelik, míg e munkái berégezzitk.

BELETÖ1UK vagy BELÉTÖKIK, ősz. k. Erő-
szak vagy ellcutállás által valamibe nyomulva eltö-
rik, s a törött darab benne marad. Az ék beletörött a
kemény fába. Az ásó, kapa beletörik a köves f Sídbe.
Atv. ért beletörik a kése, ám. vakmerő vagy gonosz
vállalaton rajtaveszt.

BELETUD vagy BELKTUD, ősz. áth. Számí-
tásközben valamit a többi közé foglal, mint kiegé-
szítő részt hozzáad. Évi bére, az ajándékokat is bele-
tudva, kétszáz forintra megy. Az eltörött edények árát
beletudni a cseléd bérébe.

BELEUN, (bele-úii) ősz. önh. Elveszti valami-
től minden kedvét, belefárad, terhére van, nem kell
neki többé, folytatni megszüli. Beleunni a munkába.
Beleunt a felesr</ébe. Síik élvezet után beleunt életébe..

BELEÜTKÖZIK vagy BELEÜTKÖZIK, ősz.
k. A mozgásban levő U-st egy másik testtel visszata-
szító érintkezésbe jön. Homlokával b f i t Ütközött a fal-
ba. A knci>itenyely brlelitközött a xzegletköbc. A hajó
beleütközött a liídba. V. ö. ÜTKÖZIK.

BELEÜTÖD1K vagy BELÉÜTÖDIK, ösz.belsz.
Öiikénytelenül egy másik testtel viaszataszító érintés-
be jön.

BELEVÁG, (bele-vAg) ősz. áth. és öuh. 1) Bi-
zonyos eszköz élét valamely szilárd állományú, tö-
mör, kemény testbe sújtja. Belerágni a fejszét áfába,
a kapát a földbe, Beleeáytri a kattzát a fttbe. 2) Vágó
eszközzel elmetélt részeket belekever, belekáuy vala-
mibe. A tököt belevágni a moxlékba. A kolbáftztiUtelék-
be Jtulmi mócttingot, szalonnát belevágni. 3) Atv ért.
más szavát, beszédét hebehurgyán félbeszakasztja s
mintegy ketté vágja.

BELEVÉNÜL, (bele-vénül) ősz. öub. Valamely
útlapot vnpry dolog folytatása alatt megvénül; vén
koráig űz, folytat valamit; beleöszül.

BELEVER vagy BELÉVER, ősz. Áth. Valamely
testet többszörös ütéssel benyom egy másikba. A szeget
b«U verni a falba. A czöreket, karút beleverni a földbe.
Atv. ért. valaminek fölfogúsára vagy megtanulására
erőszakos inúdoii rábír valakit, vagy sok oktatással,
magyarázassál emlékezetébe nyom valamit. Alig bír-
tam beléi-erni a fejébe.

BELEVESZ vsigy BELEVESZ, ősz. önh. m.
belevewtt. 1) lielchal. lirlerenzett a Dunába. 2) Kü-
lönösen nngy erőltetés, munka következtében, mielőtt
bevégozné, meghal. 3) Valakibe rzivakodólag bele-
köt Ha rriisi-g, belevesz legjobb barátjába is. V. ö.
VESZ.

BELEVESZ vagy BELEVESZ, ősz. áth. m. be-
levett. Visszaható névmással ám. valamely testbe bc-

lefuródik, megfészkeli magát benne, beleragad, bele-
sziv&rog. A moly beleveszi magát a ruhába. A bUdös-
féreg belei/ette magát a falak hasadékaiba. A zsír be-
leveszi magát a padolatba. Y. ö. VÉSZ.

BELEVESZT vagy BELÉVESZT, ősz. áth. és
önh. l)Beloöl, beleemészt valamibe. A macskakölykSket
beleveszteni a vízbe. 2) Onhatólag, valamiben kárt vall,
nevezetesen bizonyos üzérkedésben, eladásban. Bele-
vesztett mint Bertók a csíkban. Km.

BELEZNA, (1), fn. tt b«íezná-í, tb. —k. Bod-
rogközben, Somogyban és Székelyföldön ám. gáncs a
vászonban, midőn a bélfonal rendetlenül szövődik be-
le, vagy a főitekért szálakból egy elszakad, s rést
hagy a vásznon. Néhott bilizna és véltének.

Elemezve valószínűleg ám. belező' ina, azaz a
bélfonal informa kinövése. A szláv nyelvészek szerint
bielizna fehérneműt jelentene, de ennek a magyar ér-
telemben használt beleznával semmi rokonsága.

BELEZNA, (2), falu Somogy megyében ; hely-
ragokkal: Beletná-n, —rá, —ró!.

BELEZNÁS, (belezna-as) mn. tt. beleznás-t vagy
—át, tb. —ok. A bélfonal rendctlen beszövődése
miatt gi'mcsos vagy az eső miatt megránczosodott.
lleleznáx vászon.

BELEZNÁSODIK, (belezna-as-od-ik) k. m. be-
leznásodtam, —tál, —ott. Gáncsos fonalává lesz,
akár a szövésben, akár megázás következtében. Meg-
beleznásodik a bikla, azaz vászonszoknya. Somogyi
kifejezés.

BELEZSÉNY, falu Bihar megyében; helyr.
Beletsény-be, —ben, —bb'l.

BÉLFA, (bél-fa) ősz. fa. Azon függőleges fa,
mely a járom közepén fölfelé nyúlik. Ctifrátott, vö-
rösre f esteit hegyit bélfa.

BÉLFÁJÁS, (bél-fájás) ősz. fa. Mindenféle fáj-
dalom, csikarás, mely a beleket bántja. V. ö. BÉKI-
PÁJDALOM.

BÉLFÁJÓS, (bél-fájós) ősz. mn. és fn. Bélfá-
jásban szenvedő.

BÉLFAL, (bél-fel) ősz. fn. Toldalékfal, mely
más falhoz erősítő támaszul ragasztatik, s annak mint-
egy béllésül szolgál. Különösen a várépítésben azon fa-
lak , melyekkel a földbástyákat megerősítik.

BÉLFEKÉLY, (bél-fekély) ősz. fn. Fekélyféle
nyavalya, mely a belekben szokott keletkezni. V. ö.
FEKÉLY.

BÉLFENE, (bél-fene) ősz. fn. Fene, azaz rák-
uemü b&ntalom, mely a beleken rágódik. V. ö. FENE.

BÉLFENYÉR, falu Bihar megyében; helyra-
gokkal :(Bélfenyér-en, —re, —ró'!.

BÉLFÉRÉG, (bél-féreg) ősz. fn. Általán min-
denféle férgek, melyek az állatok beleiben képződ-
nek és élnek.

BÉLFODOR, (bél-fodor) ősz. fn. A hashártyá-
nak megkettöztetése, mely fodros alakja miatt nevez-
tetik bélfodornak.

BÉLFODORMIKÍGY, (bél-fodor-mirigy) ősz. fa.
A bélfodor lapjai között levő mirigyek. V. ö. MIRÍGY.

35»
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BÉLFONAL, (bél-fonal) őse. fn. Azon fonal,
melyet a takácsok, a hosszában fölhúzott fonalak kö-
zé szőnek, s mely a vásznat kiegészíti s annak mint-
egy belét képezi. Máskép : ontok.

BÉLPONALCSÉVE , (bél-fonal-cséve) ősz. fa.
Cséve, azaz orsóforma eszköz, melyről a bélfonalat
ideoda keresztülöltőgetve a vászonba beszövik.

BELFORGALOM, (bei-forgalom) ősz. fa. Bei-
kereskedés, vagyis valamely ország vásári czikkeinek
saját határain belül folytatott adásvevése.

BELFÖLD, (bel-fóld) ősz. fn. Azon ország, ha-
za, melyben laknnk, ránk nézve belföld, a többi mind
külföld. *

BELFÖLDI, (bel-fóldi) ősz. mn. Országunkból
való, hazai, honi. Belföldi termények. Belföldi ipar-
műnek, áruk. Ellenkezője: IdÜfSldi, idegen.

BELGA, fn. és mn. 1) Nemzetiségre nézve bel-
giumi lakos. 2) Ezen nemzetbelieket illető, azokra
vonatkozó, n&lok divatos stb. Belga alkotmány. Belga
nyelv.

BELGAHON, BELGAORSZÁG, (belga-hon,
belga-ország) ősz. fű. Lásd BELGIUM.

BELGÁT, (bei-gát) ősz. fn. Árvíztől fenyegetett
vidékeken azon gátak, melyek a fő vagy legszélső
gáton belül emeltetnek.

BELGÉCS, (bel-gécs) ősz. fn. Bizonyos indiai
állatok belében nőni szokott kőképlet, továbbá ehhez
hasonló kőnemfi ásvány. (Bezoar).

BÉLGILISZTA, (bél-giliszta) ősz. fn. A belek-
ben tartózkodó gilisztaféreg. V. ö. GILISZTA.

BELGIUM, fn. tt. Belgium-öt. Európának anyn-
goti tengerre dőlő egyik királysága, hajdan austriai
Németalföld.

BÉLGÖRCS, (bél-görcs) ősz. fn. Nyavalya, mely
a belek kínos öszvehúzásában és csikarasában áll,
köznyelven: kólika.

BÉLGYOMORSÉRV, (bél-gyomor-sérv) ősz. fn.
Sérvnemü betegség a belekben és gyomorban egy-
szersmind.

BÉLGYULADÁS, (bél-gyuladás) ősz. fn. A be-
lekben öszvetorlódott vér miatt támadt nyavalya.

BELHÁBORU, (bel-hábora) ösz.fh. Polgári há-
ború, midőn ugyanazon haza lakosai meghasonolrán,
egymás ellen fognak fegyvert

BELHÁM, (bei-hám) ősz. fii. A takonyhártyát
takaró hám, vagyis vékony hártya.

BÉLHÁNYÁS, (bél-hányás) ősz. fn. Kínos nya-
valya, midőn a bél alsó vége bezáródik, s az emész-
tet rendé* úton nem takarodbatik ki. Orvosi köznyel-
ven : miterere.

BÉLHÁBTYA, (bél-hártya) ősz. fn. Vékony,
ágy és gyönge borok, mely az egész beit betakarja.

BELHÉJ, (bei-héj) ősz. fn. A fának azon pu-
hább nemű része, mely a kéreghez legközelebb fekszik.

BÉLHÚR, (bél-húr) ősz. fn. Húr, mely némely
állatok különösen juhok beléből készül, különbözte-
tésül más anyagból, pl. rézből, vasból csinált huroktól.

BÉLHURKA, (bél-hurka) ősz. fii. Rövid, széles
bél az emberi s több más állati testben, mely ai al-
félig lenyúlik, s az ételek salakja vagyis bélsir kita-
karítására szolgál.

BÉLHÚRSZÁLACS, (bé-búr-szálacs) öu. fn.
Bélhúrból csinált, vékony gyertyaszéJhoz hasonló ké-
szület, mely csöves fekélyek, nevezetesen a hűgycső
kitágítására használtatík. (Bongie).

BÉLHÚS, (bél-hús) ősz, fa. A marba hátán a
lép körfii elnyúló porhanyó hús.

BELHUSZÁR, (bel-haszár) ősz. fii. HnszAroe
jelmezben járó díuzszolga, az uraságok mellett Gró-
fok, püspökök belhtiscárat.

BÉLHUZAM, (bél-huzam) ősz. fn. L. BÉLCSA-
TORNA.

BELIGAZGATÁS, (bei-igazgatás) ősz. fn. Az
ország belügyeit intéző, rendező igazgatás.

BELIM, 1. BELÉKD.
BELDÍGÉR, (bel-ingér)ösz.fn. Természeti ösz-

tön, mely az embert s más állatokat bizonyos műkö-
désekre izgatja,

BÉLISZAM, (bél-iszam) ősz. fn. Laam, azaz
szakadisféle baj a belekben, a bérnek rendes helyze-
téből kimenOlése.

BELISZTÉZ, (be-lisztéz) ősz. áth. Liszttel be-
hint, befehérít, bemázol. Belisttani akissokasztort fc«-
nyértésstát. Belintetni a ruhát a malomban. Oresdját
belisstesni.

BELJEBB, (bel-e-ebb) ih. Tovább befelé, mé-
lyebbre, valaminek belsejéhez közelebb. V. ö. BELE.

BÉLJÓS, (bél-jós) ősz. fh. A régi görög és ró-
mai pogány szertartásoknál szolgáló pap, ki ás áldo-
zati barmok beleiből jövendőt mondott

BÉLJÓSLÓ, (bél-jósló) 1. BÉLJÓS.
BELKAPCSOLAT, (bei-kapcsolat) ősz. fn. Kap-

csolat, mely valamely szövevényes szerkezetű mfinek,
pl. órának, malomnak, gépnek stb. részeit kellőleg
öszveköti.

BÉLKERÉK, (bél-kerék) ősz. fn. A malom bel-
sejében forgó száraz nagy kerék, különböztetésül a
vízben forgó kfllkeréktől, vagy mint néhntt nevezik,
küségtft.

BÉLKORGÁS, (bél-korgát) ősz. fn. Korgis, me-
lyet a belekben koválygó szelek okozni ssoktak.

BELKÖ, (bel-kő) ősz. fh. A húgyhólyagban ter-
mő kórnemfi kőképlet

BÉLKÖ, (bél-kő) öu. fn. Kőkeménységfi képlet,
mely a belekben teremni szokott

BELKÖLDÖK, (bei-köldök) ősz. fn. A mag belső
hártyáján azon pont, melyből a csira kifakad.

BÉLKOR, (bei-kör)) ősz. fh. Karikás réteg a
fákon, mely évenként szaporodik, s melynek száma
szerint a fák korát meghatározni szoktak: máskép:
gyurií.

BÉLKÖSZVÉNY, (bél-kőscvény) ön. fn. Kösz-
vényféle nyavalya, mely a beleket bántja.

BELL, (bél-el) áth. m. 6é#-éíf, htn. — em. Be-
lül hozzAvarr, hozzátold, hozzáragasst valamit, mely
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mintegy belet képez. Posztó ruhát selyemmel, vászon-
nal bélíeni. ZVli öltönyt báránybórreí bélleni. JPaloí
deszkával bélleni. Bútorokat bélleni.

BÉLLANTORNA, (bél-lantorna) ősz. fa. A bele-
ket borító reczés hártya.

BÉLLÉ, népes puszta Pozsony megyében; hely-
ragokkal : Bellé-n, —re, — ró'i.

BELLEFALVA, 1. BÉLEFALVA.
BELLEG, (1), (bel-leg) fn. tt belíeg-éí. A test

részeinek belső tömöttsége, sttrüsége, mely annak külső
terjedelméhez képest nagyított arányban áll. (Inten-
sitás). Oly alkotásu új szó, mint: felleg, jelleg.

BELLEG, (2), (bel-leg) ih. Belsőkép, belülről
véve a dolgot; szokottabban : belsb'leg.

BÉLLEJÁRÁS, (bél-le-járás) ősz. fn. L. BÉL-
ISZAM.

BELLEN, (bér-len) ősz. fh. Borzas len, mint-
egy berzes, berzenkedő szálú len. Itt az eredeti r át-
hasonnl l-re, mint a pallag (parlag), talló (tarló), olló
(orló) szókban.

BELLENKÉDIK, (b-ellenkédik) ám. ellenkc-
dik. Gyöke bélien, ikerítve előfordul a játszó gyerme-
kek nyelvében: ellenbellen.

BELLÉR, (ber-él-ér) fh. tt bellér-í, tb. —(k.
A székelyeknél s néhutt Magyarországban is ám. mar-
ba-, sertéskereskedő, egyszersmind hentes. Gyöke a
csereféle adásvevésre vonatkozó bér, bére, mely a cse-
rebere, csereberél ikerített szókban közdivatu. Hasonló
értelemben használtatik a szláv eredetű kupecz.

BELLÉRKÉDIK, (ber-él-kéd-ik) k. m. bellérkéd-
tem, —tél, —itt. Marhákkal kereskedik, csereberél,
advesz.

BÉLLÉS, (bél-el-és) fn. tt. béllé»-t, tb. — ék. 1)
Varrás, toldás, tömés, behúzás, mely által valamit bél-
lenek. A téli ruha béllését szűcsre bítni. 2) Azon anyag,
vagy kelme, melyet valaminek belső oldalához varr-
nak, toldanak, vagy belsejébe tömnek. Selyemből, vá-
szonból, flanelből, bdránybSrböl való béllés. Dolmány-,
nadrág-, fcöpönyeg-bélíés. Elrongyollott a ruha béllése,
fenyiífa-, diófabéllés a szekrényben. Ijefoszlott a szefc-
rény béllésc. V. ö. BELL.

BÉLLÉSPARKET, (béllés-parket) ősz. fn. A
parketféle kelme egyik neme, melyet ruhabéllésül
használnak.

BÉLLÉSSZÖVET, (béllés-szövct) ősz. fn. Ru-
hát bélleni való mindenféle, pl. selyem, len, pamut
stb. szövet.

BÉLLÉSTAFOTA, (béllés-tafota) ősz. fn. Bél-
lésnek való tafotaselyem.

BÉLLÉSTELEN, (bél-el-és-telen) mn. tt. bél-
léetelen-t, tb. —ék. Aminek béllése nincs, egy rétti.
Büléstelen nyári nadrág. Béttéstelen szekrény.

BÉLLÉSVÁSZON, (béllés-vászon) ősz. fh. Si-
lányabb szövetű, és gorombább vászon, mely egyedül
bél lésnek használtatik.

BÉLLET, (bél-el-et) ín. tt. bélleí-ét, 1. BÉLLÉS 2).
BÉLLETDESZKA, (béllet-deszka) ősz. fn. Desz-

ka, mely az építésnél, és bútorokban béllés gyanánt

szolgál. Ily bélletdeszkák vannak az ablak- és ajtó-
közökben, és a szekrényekben, melyeknek külseje si-
kárlott fából van, belülről pedig másfélével huzat-
nak be.

BÉLLETFA, (béllet-fa) ősz. fn. Mindenféle fa,
nevezetesen deszka, melyet az építésban és bútorok
készítésében béllési anyagul használnak.

BÉLLETLEN, (bél-el-etleu) mn. tt béUetle»-t,
tb. —ék. Ami nincs megbéllve, bélléstelen. Bélletlen
nadrág. Bélletlen szekrény, ajtóköt. Használtatik ha-
tározóul is bélletlenttl helyett

BÉLLÉTT, (bél-el-étt) mn. tt béllétí-et. Ami
bélivé van, bélléses. Selyemmel, vászonnal béllett ruha.
Bárány-, róka-, farkas-bérrel béllett téli köntös. Jhar-
fával béllett szekrényajtó. Deszkával béllett falak a
magtárban. Átv. ért. béllett szájú, ám. vastag, kidu-
dorodó ajakú. Stíllel béllett ruha, ám. bélléstelen,
szellős, bugyogós, vékony, foszlány ruha, mely mele-
get nem tart.

BÉLLOB, (bél-lob) ősz. fn. 1. BÉLGYÚLADÁS.
BÉLLY, 1. BÉLY.
BÉLLYE, falu Baranya megyében; helyragok-

kal : Béllyé-n, —re, —röl.
BELMAGV, (bel-magv) ősz. fn. A magnak bel-

ső állománya, melyben a csira lényege rejlik.
BÉLMEZÖ, puszta Erdélyben, Felső-Fehér me-

gyében; helyr. Bélmexö-n, —re, —ről.
BELMffiÍGY, (bél-mirigy) ősz. fn. Az állati bél-

ben levő mirigyek. V. ö. MIRIGY.
BELMUTATÓ, (bei-mutató) ősz. fn. Az óra bel-

sejében levő mutató, melyet előre vagy bátra lehet
igazítani, amint t i. az óra késik vagy siet. (Direc-
torium).

BELOCSOL, (be-locsol) ősz. áth. Szerteszórt,
fecskendezett, különösen tenyérből öntözgetett vízzel
vagy más folyadékkal bcnedvesít. Az udvart, utczát
seprés elStt belocsolni, lieloctolni a vasalandó fehér-
ruhát. Belocsolni a cserépben nevelt virágokat.

BELOCSOLÁS, (be-locsolás) ősz. fh. Szerteszórt,
fecskendezett folyadékkal beöntözés.

BÉLOKÁDÁS, (bél-okádas) ősz. fii. 1. BÉLHÁ-
NYÁS.

BÉLOLLÓ, (bél-olló) ősz. fn. Sebészi eszköz a
sérvmetszési műtéteteknél.

BELOMBOSODIK, (bc-lombosodik) ősz. k.
Lombjai azaz levelekkel díszlő ágai nőnek, szaporod-
nak. A lebotolt fűzfák siírUen belombosodnok.

BELOMBOZ, (be-loraboz) ősz. áth. Lombokkal,
zöld ágakkal betakar, beföd, lelombozni az ebédlő sá-
tort, az ablakokat.

BELOP, (be-lop) ősz. áth. Tilalom ellen a vám-
vonalakon, harminczadokon valamely tiltott árat be-
csempész, illetőleg a kellő járadékot vagy fogyasztási
adót le nem fizetve bevisz. Külföldi kelméket, árukat,
dohányt belopni. Máskép: becsempész, becsen.

BELOPAKODIK, (be-lopakodik) ősz. k. Lopva,
azaz, alattomban, észrevétlenül, a határőröket kiké-
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rfilve besurran, beveszi magát valahová, tolvaj mód-
jára becsúsz.

BELOPÁS, (be-lopás) ősz. fn. Becsempészés,
valamely árunak, tiltott portékának a vámvonalot*
titkos behozása, vagy beszállítása.

BELOPÓDZIK, (be-lopódzik) ősz. k. 1. BELO-
PAKODIK. A totoaj belopódzott a szobába. A gyer-
mekek beiopódznak a gyümölcsös kertbe.

BELOVAGOL, (be-lovagol) ősz. önh. és átb. 1)
Lóháton filve bemegy, benyargal valahová. íWuróí be-
lovagolni a városba. 2) Bizonyos tért, tájt lóháton be-
jár, beutaz, bekalandoz. Belovagolni az égés* határt.

BELŐ, (be-lő) ősz. önh. és áth. 1) Tárgyesetes
viszonynév nélkül általán szólva ám. bizonyos tér
belsejébe irányzott lövést tesz. Belőni a várba, a sánez-
ba. 2) Elsütött ágyúból, puskából golyót, s más lősze-
reket beröpít valamely térbe, czélpontba. Tüzes bom-
bákat belőni a várba. 3) Ugyanazon szerekkel betör,
betaszít valamit Belőni a kaput, az ablakot.

BELÖK, (be-lök) ősz. áth. Lökre betanít, be-
röpít, bevet valamit, vagy valakit Gallérjánál fogva
belökték a vízbe. V. ö. LÖK.

BELÖKÉS, (be-lökés) ősz. fn. Lökve véghez-
vitt betaszítás, bevetés.

BELŐL, (bel ó-cl) ih. Valaminek belsejéből ki-
felé tartó iránybnn. Megfelel e kérdésre : honnan t s
különbözik tőié a holt kérdésre felelő: belül. „És ő
belől (de intns) felelvén" Mfincb. cod. Lak. 11. Hon-
nan hozzam ki f Onnét belől. Hol van f Ott betilt. Sze-
mélyragozva : belőlem, beló'led, belőle stb. Nem vehet-
tem ki belőle, mit akar. Ekkor nem helyre vonatko-
zik, banem tárgyra, alanyra, melyből valami ered,
származik, alakul, pl. BelSlem bolondot ne csinálj.
BelSUd jelet ügyvéd vált volna. Azt hallottam felült,
se m mi sem len belőle. Km. fstrnem, mi lett belőle.'
Innen származott az öszvebűzott névmódosító bői, vas-
taghangon ból, egyébiránt a régiek mint ilyet ép alak-
jában is használták, pl. a régi halotti beszédben. „Kit
úr ez napon ez hamos világ tVmnVctebelöl mente" eh.
tőfimSczébői; vastaghangon balól. „És kénszerejték egy
néminemö cireniai embert Simont, afalttbalól (falu-
ból) jövőt." Mttnch. cod. Márk. lf>. »Hogy f«d be-
lől kenyeret kihozj." CIH. ének a Zsoltárokból (Keszt-
helyi codex).

BELÖTE, (bel-ő-tc) fn. tt. beíőtét, tb. belőlek.
Növénytanban ám. belső hártya, mely a novényma-
got közvetlenül takarja. (Pericarpiom). Képzésre olyan,
mint a szintén növényeket jelentő : csepőte, köszméte,
csemete, esimota.

BELÖVEL, (bo-lövel) ősz. áth. Csőalaku esz-
közből befd, betaszit, befecskeud, berepít valamibe
valamit Bodtapatkából vitet belövelni az ablakon. Kü-
lönösen orvostani ért valamely híg szert befecskend,
pl. az alfélbe, orrba, hugycsőbe, torokba, vagy sebbe.

BELÖVELÉS, (be-lövelés) ősz. fn. Cselekvés,
midőn valamit belövőinek valahová vagy valamibe.
V. ö. BELÖVEL.

BÉLPOKLOS, (bél-poklos) ősz. mn. és fn. Bél-
poklosságban szenvedő kór, egysrerilen poklot. V. ö.
BÉLPOKLOSSÁG.

BÉLPOKLOSSÁO, (bél-poklosság)ősz.fn. Haj-
dan Napkeleten, kivált a zsidóknál uralkodott ragá-
lyos kórság, mely talajdonkép undok börkütqgekböl
állott (Lepra).

BELRÉSZ, (bei-rész) ősz. fn. Az állati test min-
den részei, melyek a test belsejében foglaltatnak, és
így nem csak a gyomor és belek, hanem az úgyneve-
zett zsigerek is, a máj, lép, vese, sav, stb,

BELRÉSZTANÍTMANY, (bel-réu-tanítmány)
ősz. fn. A boncztan azon ága, mely a belrészek ismer-
tetését tárgyaua. Ujabb néven: zsigerton vagy tanít-
mány.

BÉLSÁR, (bél-sár) ősz. fn. A megemésztett éte-
lek salakja, sepreje, mely ganajalakban a végbélen
kitakarodik. StirU, kásás, kemény, híg béltár.

BÉLSÁRS1POLY, (bél-sár-sipoly) ősz. fa. Si-
polyféle nyilas, melyen a bélsár kiürül. V. ö. BÉLSÁR.

BÉLSEB, (bél-seb) ősz. fa. A bélben támadt
vagy okozott seb.

BÉLSEBÉS, (bél-sebes) ősz. mn. Kinek seb tá-
madt a bélében. Vadászok nyelvén, mondatik vadról,
melynek bélén lövéssel, vagy szúrással sebet ejtettek.

BÉLSÉRV, (bél-sérv) ősz. fa. Bélssakadás, bél-
iszam, tökösség, hurosság.

BÉLSÍPFEKÉLY, (bél-síp-fekély) ősz. fn. Be-
lekbe magát beevő csöves fekély.

BÉLSIPOLY, (bél-sipoly) ősz. fii. 1. BÉLSÍP-
FEKÉLY.

BELSŐ, (1), (bel-ső) mn. fokozva: belsőbb, leg-
belsőbb. 1) Ami valamely test, tér, tömeg, sokaság ré-
szei között belül van. Ellenkezője: kttlső, ami valamit
körülvesz, beföd, eltakar, a középponttól kiesik stb.
Beltö várót, melyet falak vagy külső városok keríte-
nek. Belső ruha, melyet más ruhák takarnak, mely a
testhez ér. A malom belső és külső réssé*. 2) Mondjuk
hivatalról, rangról, illetőleg azt viselő személyről, aki
az illető igazgatás, kormány ügyeibe mélyebben be
van avatva. Belső tanács, ét külső tanács a régi városi
szerkezetben. Belső titkos tanácsos. 3) Mondjak szol-
ga állapota személyekről, akik közvetlenül uraik, ura-
ságaik mellett működnek, s azok egyenes szolgálatá-
ra állanak. BeltS inat, huszár, szakács. 4) Szoros ösz-
veköttetésü, viszonyú. Beltö barátságban, ismeretség-
ben lenni valakivel. 5) Az igába fogott ökrök közöl
az, mely jobbfelül van befogva, máskép: hajsza*. A
balfelül befogott kttlső vagy csálés.

BELSŐ, (2), (bel-ső) fn. tt. belső-/, tb. —k. Sze-
mélyragozva : belsőm, belsőd, belsője, vagy belseje, bel-
sőnk, belsőtök, belsőjSk, vagy belsejük. Valaminek kö-
zépső része, veleje, lolke, lényege. A kenyér belseje
sUletlen, külseje égett. A vár belsejébe szorult hadak.
Szivednek beltejébe látok.

BELSÖKÉP, (belső-kép) ősz. ih. A dolgot be-
lülről tekintve, a dolog velejére nézve. BeltSkép sem-
mi változás nem történt a hason, csak kulsőkép.
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BELSŐLEG, (bel s«-leg) ih. 1. BELSÖKÉP.
BELSŐNY, (bel-80-ny) fn. tt. belsöny-t, tb. — ők.

Valaminek belső állománya, lényege, mivolta.
BELSZABADSÁG, (bcl-szabadság) ősz. fn. A

gyakorlati észnek, vagy akaratnak azon tulajdonsága,
melynél fogva munkásságát külső erőszaktól menten
intézheti, saját határozatai s eltökélése szerint

BÉLSZAKGATÁS, (bél-szakgatás) ősz. fn. Be-
leket kinzó, gyötrő csikarás, csipedés, éles, metsző
fájdalom.

BELSZAKÁCS, (bei-szakács) ősz. fn. Szakács,
ki különösen az urasági asztalra főz. Különbözik tőle
nagyobb úri házaknál az udvari szakács, t i . az ud-
vari tisztek és cselédek számára főző.

BÉLSZAKADÁS, (bél-szakadás) ősz. fn. lásd
BÉLSÉRV.

BELSZÉL, (bcl-szél) ősz. fn. Könyvnyomtatok
és könyvkötök nyelvén jelenti azon közt, mely a ki-
terjesztett íven a bötttoszlopok között üresen hagya-
tík, t i. a bekötés végett.

BELSZÉRKÉZET, (bel-szérkézet) ősz. fn. Több
alkatrészekből álló akár anyagi akár erkölcsi vagy
szellemi egésznek, illetőleg miinek belső elrendezése,
alkotása, elhelyezése stb. Gépek, hasak behzerkezete.
Ország belszerkezete. V. ö. SZERKÉZÉT.

BÉLSZÍN, (bei-szín) ősz. fn. Valamely testnek,
különösen szövetnek azon színe, melyet belső oldala
vagy része mutat.

BELSZOLGA, (bei-szolga) ősz. fn. Urasági cse-
léd, inas, stb. ki az araság személyét legközelebbről
illető szolgálatokat teszi, pl. urát öltözteti, vetköz-
teti, stb.

BELSZÓZAT, (bei-szózat) ősz. fű. Az öntudat-
nak, a lelkiismeretnek intelme, figyelmeztetése, mely
az iránt nyilatkozik, ha tegyünk-e, ne tegyünk-e va-
lamit.

BELSZÖG, (belszög) ősz. fn. A szögnek belső
része, vagy a többi szögök között HZ, mely belül fek-
szik. V. ö. SZÖG.

BÉLTAKONY, (bél-takony) ősz. fn. A belek-
ben képződni s öszvegyülni szokott sűrű uyálkafcle
állomány, valamint a beleket belülről takaró nyalka.

BÉLTARTALOM, (bel-ta< tolom) ősz. fn. Ami va-
laminek belsejében foglaltatik. Egyszerűen : tartalom.

BÉLTEK, mezőváros Szatmárban; NYÍR—, fa-
la Szabolcs megyében ; helyr. Bélteic-re, —én, — rSl.

BELTELEK, (bei-telek) ősz. fn. Köznyelven:
belsőtelek, azaz, bent a helységben, városban levő
házhely, különböztetésiil a k«l- vagy kültötddctöl.

BELTERJ, (bel-terj) ősz. fn. A test belső ré-
szcinek, tömegének mennyisége, mely a külső terje-
delemmel, vagy is kfilterjjel nincs mindig arányban,
pl. a szivacs és gránitkő belterjeik igen különbözők,
ha külterjeik egyarányosak is. Átvitetik e szó értel-
me a szellemi tárgyakra is, pl. belterje van a tudo-
mánynak, ha mély, alapos; külterje van, midőn sok-
féle tárgyra elágazik.

BELTERJES, (bei-terjes) ősz. mn. Ami belső-
leg tömött, magában sokat rejtő. Szellemi értelem-

• ben : mély, alapos, okszerű. A cserfa belterjesébb a
fűzfánál, a* arany a rétnél. Egyik ember tudománya
belterjesebb, a maiiké kUlterjesebb.

BELTERJILEG, (bel-terjileg) ih. 1) Tömöttség
tekintetéből, a belső részek mennyiségére nézve. -Ezen
test belterjüeg többet ér a mariknál. 2) Alaposan, m«-
lyen, okszerfileg. Ismereteit belterjüeg szaporítja.

BÉLTISZTÍTÓ, (bél-tisztító) ősz. mn. Ami a be-
let vagy beleket tisztítja, illetőleg a fölösleges nyál-
kát, és bélsárt a maga útján kitakarítja. BéltisztUó
**erek. Használtatik főnévül is. Béltifttitót rendelni, be-
venni.

BELTOK, (bei-tok) ősz. fn. 1. BELÖTE.
BELTÖLTES, (bei-töltés) ősz. fn. L BELGÁT.
BÉLTÜREM, (bél-türem) ősz. fn. A bélhuzam

egy részének belecsúszása a másikba, mely előtte,
vagy utána van.

BELUCSKOL, (be-lucskol) ősz. áth. Viszel, vagy
más nedvvel, folyadékkal bemocskol. A szüretelök be-
lucskolják ruháikat. A vadászokat belueskolja a reggeli
harmat, a gyalogutasokat az eső. V. ö. LUCSKOL.

BELUCSKOLÁS, (be-lucskolás) ősz. fa. Vízzel,
vagy más nedvvel bemocskolás.

BELÚGOZ, (be-Mgoz) ősz. áth. Lúgba bele-
márt, belefőz, híggal leönt, leforráz. Belúgotni a
szennyes ruhákat. Belúgozni súroláskor a padlót. V.
ö. LÚG.

BELÚGOZÁS, (be-lúgozás) ősz. fa. Cselekvés,
midőn valamit leginkább mosás, szapulás, tisztázás
végett belúgoznak.

BELÜGY, (bei-ügy) ősz. fn. Ügy, mely bizo-
nyos családnak, testületnek, országnak stb. belszer-
kczetét, belállapotját, belső dolgait illeti. A család
belügyei annyira elfoglalják, hogy másra alig marad
ideje. Belügyek ministere.

BELÜGYÉR,(bel-ügyér)ösz.fn. Belügyi minister.
BELÜGYI, (bei-ügyi) ősz. mn. Belügyeket tár-

gyazó, belügyekre vonatkozó, azokat illető. Belügyi
ministerium.

BELÜKKEN, (be-lfikken) ősz. önh. Lükkenve,
azaz, megbotolva bevetődik, beesik, berohan valahova.
Belükkenni át árokba, csatornába, sárba, kátyolba, gö-
dörbe. A magas küszöbről belükkenni a szobába. V. ö.
LÜKKEN.

BELÜL, (bel-ül) ih. és névutó. Megfelel e kér-
désre : hol ? ám. bent, a belső vagy befelé levő ré-
szen, vagy részeken. Kívül lévén nem láthatám, mi
történt belül. Fáj a szivem kívül belül, bánat lepi min-
denfelül. Népdal. Marad; te belül, én majd kwül őrt
állok. Mint névutó az illető nevekhez n, ön, én, ön
ragokat kivan. Sorompón, korláton belül. Kerítésen, ud-
varon belül. Különböztetés végett v. ö. BELŐL.

BELÜLRŐL, (bel-iil-röl) ih. Valamely testnek,
térnek belsejéből kifelé tartott irányban. Belülről jön
a büdös szag. A fák belülről kezdenek rohadni. Belül-
ről kiáltó hang. Egyszerűen: belől, 1. est
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BÉLVÁGÁS, (bél-vágás) ösz.fh. Sebészi műtét,
midőn a bél romlott része metsző eszköz által elvá-
lasztatík az egészségestől.

BÉLVARRÁNY, (bél-varrány) ősz. fa. A felha-
sított bélrészeknek tű és fonalszálak által öszvefog-
lalásából vagy varrásából eredeti műtét

BÉLVARRÁS, (bél-varrás) ősz. fn. A szétvált
bélrészek öszvefoglalása tű és fonalszálak által.

BÉLVÉSZ, (bél-vész) ön. fa. Beleket emésztő
sorvadás, aszkónág.

BELVILLONGÁS, (bei-villongás) ősz. fn. Ve-
szekedéssé, küzdelemmé elfajult meghasonlás vala-
mely testölet tagjai, vagy ugyanazon ország polgárai
között V. b. VILLONGÁS.

BÉLVIRÁG, (bél-virág) ősz. fa. lásd CSEP-
LESZHÁJ.

BELV1SZÁLY, (bei-viszály) ősz. m. Viszály,
azaz meghasonlás, a családi, testületi, társadalmi ta-
gok, különösen az ország polgárai köaött Ennek na-
gyobb foka a belvillongás.

BELVIZEK, (bei-vizek) ősz. több. fn. Általán
gyógyvizek, ásványvizek, melyek bizonyos ország ha-
tárain belül találtatnak, milyek országunkra nézve, a
szulini, füredi, stb. savanyú, a budai, pőstyéni, tren-
csini, stb. héwízek.

BÉLY, (1), fn. tt frély-í, tb. —ék. Általán bi-
zonyos testek közepe, belső réssé, veleje, szokottab-
ban 1. BÉL.

BÉLY, (2), falu Zemplén megyében; helyra-
gokkal : Bélyen, —re, —r«l.

BÉLYE, falu Gömör, és paszta Pozsony megyé-
ben ; helyr. Bélyé-n, —re, — rSl.

BÉLYEG, fn. tt. bélyeg-ét. Némely uójárások-
ban billeg, bütyeg, bélyog, Wlyog, billog. 1) A bar-
mokra, vagy némely eszközökre s más egyebekre is
tüzes vassal sütött jegy, nevezetesen bötü, számjegy,
stb. Lóbélyeg, ökörbélyeg, hordó-, kád-, sajtárbé/yeg.
Bélyeget ütni, sütni a tinó farára. 2) Szélesb ért min-
den jegy, mely valamit másoktól megkülönböztet, ne-
vezetesen a) természeti kitűnő jegy, pL foltok az emberi
arczon, b) mesterséges jel, milyen pl. a kiszolgált ka-
tonák rézjegye, vagy kéregetésre fölszabadított kol-
dusok barczája, c) nyomtatái, vagy szövés, vagy var-
rás által készült jegy, pl. íokácsbétyeg, popirbélyeg,
fehérruho-beTyeg, edénybélyeg, d) festett, másolt jegy.
Ztákbüytg, ponyvabélyeg, e) hivatalos jegy, mely vá-
mokon, harminczadokon az árukra tétetik, ügy szinte,
mely kölcsönös szerződőlevelekre, s egyéb irományokra
üttotík vagy ragasztalak a végett, hogy nagy biztostag-
gal bírjanak, tulajdonkénen, hogy a szerződő, folya-
modó stb. felektől adó vétessél. 8) Át?, ért ac em-
beri léleknek valamely kitűnő tulajdonsága, mely kü-
lönös egyediségére mutat, jellem.

Mennyiben a bélyeg oly jegyet jelent, mely a
testbe bele van sütve, nyomva, vagyis mely általán
annak állandó beltolajdonsagát mutatja: valószínű,
hogy gyöke bel vagy M, vagy bűy melyből ég kép-
zővel lett bély-eg, mint: «r«g, sereg, kéreg, méreg stb.

Vagy talán a bei-jegy őszvetett szónak változata?
Egyébiránt egyezik vele a szerbeknél s más déli szlá-
voknál divatos büyega.

BÉLYEGADÓ, (bélyeg-adó) ősz. fn. 1) Adó ne-
me, mely a vámokon s barminczadokon általmenő
árukra tett vagy ütött bélyegért fizettetik. 2) Általán
a szerződések, okiratok, beadmányok hivatalos iromá-
nyok és eljárások stb. bélyegd(jaiból begyülendő adó.

BÉLYEGÁTHÁGÁS, (Wlyeg-át-hagás) ősz. fa.
Adózási törvény vagy rendelet ellen elkövetett cse-
lekvés, midőn valaki ás okiratokat, a hivatalos iromá-
nyokat kellő bélyegjegygyei el nem látja, illetőleg a
vele járó adónemet elvonja.

BÉLYEGBUtSÁG, (bélyeg-birsig) ősz. fn. Bir-
ság, vagyis pénzbeli büntetés, melyre valakit bélyeg-
áthágásért Ítélnek. V. ö. BÉLYEGÁTHÁGÁS.

BÉLYEGDÍJ, (bélyeg-d(j) ősz. fn. Dtf, mely a
szerződési levelekre, beadmányokra s egyéb iromá-
nyokra nyomott vagy ragasztott bélyegért fizettetik.

BÉLYEGECSET, (bélyeg-ecset) ősz. fn. Ecset
vagy pamacs, melylyel bökni árakra, talajdonkép ás
ezeket magokban foglaló ládákra, hordókra, zsákokra
stb. bizonyos bélyegjegyet mázobiak.

BÉLYEGELOJEGYZÉS, (bélyeg-elő-jegyzéa)
ősz. fa. Följegyzése azon bélyegdíjaknak, melyek je-
lenben nem fizettetnek, de jövőben, ha pl. valamely
perben a bélyegkötelezett vesztes lenne, ez megtérí-
teni tartozik.

BÉLYEGES, (bély-eg-ós) mn. tt bélyeges-t, vagy
—ét, tb. —ék. Amire bélyeg van sütve, ütve, nyom-
va, mázolva; általán különböztető jegygyei ellátott
Bélyeget ökrök. Bélyeget f aedények. Bélyeget ssdkok,
fehérneműé*. A bélyegei lóra is fölül a czigany. Km.
Átv. ért erkölcsileg megjegyzett Ne higyj a bélyeget
embernek. Km. V. ö. BÉLYEG.

BÉLYEGESEN, (bély-eg-és-en) ih. Bélyeggel
ellátva, bélyeget viselve.

BÉLYEGEZ, (bély-eg-éz) áth. m. bélyegéz-íem,
—tél, —éít, vagy bélyegzett, htn. —ni, vagy bélyeg-
zeni. Valamit akarmely értelemben vett bélyeggel meg-
jegyez 5 bélyeget süt, nyom, másol, ragaszt stb. vala-
mire. Ökröket, lovakat, bélyegezni. Zsákokat, hordókat,
kádakat bélyegemi. Átv. ért erkölcsileg jellemez, is-
mertet

BÉLYEGÉZÉS, (bély-eg-éz-és) fit. tt bélyegé-
fét-t, tb. —ék. Cselekvés, jegyezés, mely által valamit
bélyegeznek. V. ő. BÉLYEGEZ.

BÉLYEGEZŐ, (bély-eg-éz-ő) fn. tt MZyegett-t,
tb. —k. Általán, aki valamire bélyeget süt, nyom,
másol, stb. Különösen, hivatalbeli személy, ki a vá-
mokon, harminciadokon átszállított árukat szokott bé-
lyeggel megyjegyzi.

BÉLYEGFOKOZAT, (bélyeg-fokozat) ősz. fh.
A szerződvényekre s más magán vagy hivatalos iro-
mányokra s levelekre ragasztandó bélyegjegyek ará-
nak kisebb-nagyobb mennyisége, pl. ás ezer forint-
ról szóló kötelesvény bélyege drágább mint ássa* fő-
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ríntról szólóé, a tíz postaállomásnyira küldött levélé
drágább, mint a két állományira föladotté.

BÉLYEGHIÁNY, (bélyeg-hiány) ősz. fn. A bé-
lyegtörvény által meghatárzott bélyegjegynek elha-
gyása, elmulasztása, pl. a szerződvényeken, a postára
föladott leveleken.

BÉLYEGHTVATAL, (bélyeg-hivatal) ősz. fa.
Tisztviselőség, melynek kötelessége a vámokon, har-
ininczadokon átszállított árukat, különösen az illető
irományokat megbélyegezni, vagy azokért a bélyeg-
dijt megszabni.

BÉLYEGILLETÉK, (bélyeg-illeték) ősz. fű.
1. BÉLYEGDÍJ.

BÉLYEGJÖVEDÉK, (bélyeg-jövedék) ősz. fn.
A bélyegdíjakból bejövő mellékadó neme.

BÉLYEGKÖTELES, (bélyeg-köteles) ősz. mn.
Aki bizonyos áruktól, és irományoktól bélyegdíj t fi-
zetni tartozik.

BÉLYEGKÖTELEZÉTTSÉG, (bélyeg-kötele
zéttség) ősz. fn. Kötelezettség, melynél fogva valaki
bélyegdíjt fizetni tartozik.

BÉLYEGMENT, (bélyeg-ment) ősz. mn. Aki
bélyegdíjt fizetni nem köteles, vagy amire bélyegje-
gyet tenni, ragasztani nem kell. Bélyegmenl hivatalos
levelek. f

BÉLYEGMENTES, (bélyeg-mentes) ősz. mn. I.
BÉLYEGMENT.

BÉLYEGMENTESSÉG, (bélyeg-mentesség) ősz.
fn. Kiváltsági állapot, midőn valaki bizonyos esetek-
ben bélyogdíjt fizetni nem tartozik.

BÉLYEGMESTER, (bélyeg-mester) ősz. fn. Né-
mely bélyeghivatal elnöke, vagy fő tiszte.

BÉLYEGMETSZÖ, (bélyeg-metsző) ősz. fn. Mí-
TOS, ki bélyegeket, vagyis bélycgezésre szolgáló ősz-
közöket készít.

BÉLYEGODAFÜZÉS, (bélyeg-oda-fúzés) ősz.
fn. Papirból, vagy lemezből való bélyegjcgynek föl-
ragasztása, odatoldása.

BÉLYEGPAPffiOS, (bélyeg-papiros) ősz. fn.
Papirosív, melyre a szokott hivatalos bélyeg rányo-
matott. Bélyegpapirosra irt tzerzödvények, kötelezvé-
nyek, nyugtalványok.

BÉLYEGPÉNZ, (bélyeg-pénz) ősz. fn. Bélyeg-
ttdóul, bélycgdíjul fizetett pénz; bélyegadó.

BÉLYEGTELEN, (bély-eg-tcleu) mn. tt. bélyeg-
felen-t, tb. —ék. Amire bélyeget nem sütöttek, nem
nyomtak, nem mázoltak, stb. kiilönböztctébi jogy nél
kül való. Bélyegtelen ökrök, lovak. litlyeyMen levelek,
fzfrtödvények. Határozóilag ám. bélycgtelonül. ílélyey-
/ffen kapott levél.

BÉLYEGTELENÜL, (bély-eg-tel«n-iil) ih. Bé-
lyrgtelen állapotban, minrmüségben ; meg nem bélye-
gezve. A levelei bélyegttlfnlü adni postára.

BÉLYEGTÖ, (bélyeg-tö) ősz. fn. A pénzverő
gépben azon fenéklap, melyre a pénzzé alakítandó
fémlemezt fektetik, s mely a pénznek hátsó felét ki-
nyomja.

JkULD. MAOT ISÓTÍIU

BÉLYEGVAS, (bélyeg-ras) ősz. fn. 1) Vas esz-
köz, melylyel a bélyeghivatalban Arakat jelelnek meg.

! 2) Melylyel a barmokra, vagy fa edényekre a jegyet
1 rásütik.
j BÉLYEGZETT, (bély-eg-éz-ctt) »n. tt. bélyeg-
' zétt-et. Bélyeggel jegyzett, amire bélyeget sütöttek,
| nyomtak, mázoltak, stb. Bélyegzett barmok, edények,

zsákok, ruhaneműk. Átv. ért erkölcsileg, különösen
' rósz tulajdonságairól közismereti!, nilyegtttt ember-

től óvakodjál.
l BÉLYEGZŐ, (bély-eg-éz-ö) mn. 1) 1. BÉLYE-

GEZŐ. 2) Bizonyos kitűnő jegy által megkülönböz-
tető. A magyar ökörnek egyik bélyegző tulajdonsága

' a hosszú szarvak. 3) Átv. ért. erkölcsileg jellemző, bi-
zonyos kedély! állapotot, indulatosságot, szenvedélyt
mutató. Bélyegző arczvonÚKok.

BÉLYEGZÖVAS, (bélyegző-vas) ősz. fn. lásd
BÉLYEGVAS 2).

BELYUKAD, (be-lyukad) ősz. önh. Lyukféle
' nyilas, üreg támad, szakad, furódik benne, vagy bel-

seje felé. Belyíűeadt a ház oldala. Belyukadl a feje.
; BELYUKASZT, (be-lyukaszt) ősz. áth. Befelé
, lyukat üt, lyukat fúr valamibe. A golyó belyukasttotta

a czéltáblál.
BELYUKGAT, (be-lyukgat) i'.sz. áth. Valamibe

többfelé több lyukat csinál, üt, fúr, szúr, stb. A lő-
! teszek belyukgatják a czéltáblát. Verekedésben belyuk-
' gatták a fejét.

BELZ, (bel-ez) áth. m. be/z-e'tt, htn. — eni. Va-
lamely tartomány, vagy ornzág belsejébe fogolyként
küld vagy szállít valakit. (Intcrniron).

BEL55ÉS, (bel-ez-t'-s) fn. tt. belzes-t, tb. —ék.
Legfelsőbb hatósági rendelés, melynél fogva valakit
belzenek. V. ö. BELZ.

| BELZET, (bel-cz-et) fn. tt. belzet-ét. Valamely
irománynak, folyamodványnak, írott czikkelynek, feje-
zetnek stb. belső szövege, tartalma, különböztetésül a

! felzettöl, felülirattól, mely amannak csak rövid váz-
j latát érinti.

BEMÁLHÁZ, (be-málház) ősz. fn. Holmi por-
tékákat valahová küldés, szállítás végett mái haha ösz-
vekötöz. Bemálházni az vtravaló ruhadarabokat, kel-
méket, papirost. V. ö. MÁLHÁZ.

BEMÁLHÁZÁS, (be-málházás) ősz. fn. Holmi-
nak málnába kötözése.

BEMAR, (be-mar) ősz. áth. Mondjuk holmi csí-
pős, erős nedvről, folyadékról, különösen méregről,
fenéről stb. midőn valamely test részeit fölemészti,
fölodja, s annak belsejébe mintegy becszi magit. A
fene bemarta húsát égést a csontig. A választóvíz bt-

I marja magát a legkeményebb érczbe. V. ö. MAR.
l BEMARAT, (be-marat) ősz. áth. Csípős, oldó
l erejű folyadék által eszközli, hogy valamely test ré-
| szei elkopjanak, s üreg, lik támadjon benne.
j BEMARKOL, (be-markol) ősz. áth. és önh. l)
J Markába fog, beszorít valamit. Bemarkolni egy te-
1 keres bankjegyet. 2) Markával benyúl valahova, hogy

36
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megfogjon, s kivegyen valamit Bemarkolni a pénzes
ládába.

BEMABS, (be-mars) ősz. fn. Katonai műszó,
ám. hadsereg bemenetele, bevonulása valahová.

BEMAfigOL, (be-marsol) ősz. önh. Katonai nyel-
ven ám. hadi rendben csapatosan bevonul. Bemartohti
a városba.

BEMÁRT, (be-márt) ősz. áth. 1) Vízbe, vagy
más folyadékba beletol, belenyom, beáztat. A gyer-
tyabeleket bemártani a felolvasztott faggyúba. A ru-
hát bemártani a folyóba. A kaidétól bemártani a ká-
véba. Bemártani a tollat a tintába. 2) Bajos állapotba,
különösen adósságba merít. Ás uzsorások bemártják a
könnyelmű adótokat. 3) Bevádol, s ez által más be-
csületét rontja. 7% ugyan rútul bemártottatok engem.

BEMÁRTÁS, (be-mártás) ősz. fn. Cselekvés,
midőn valamit vagy valakit bemártanak, ezen igének
minden érteményeiben. V. ő. BEMÁRT.

BEMÁKTOGAT, (be-mártogat) ősz. gyak. áth.
Valamit ismételve, vagy többeket egymás után vízbe,
vagy más folyadékba merít, bebuktat, beáztat Bt-
mártogatni lábait a folyóba. Megmetszett ujját bemar-
togatja a trffbe. Bárom darab kétszersültet bemártoga-
tott a borba.

BEMÁSZ, (be-mász) ősz. önh. Mászva bemegy,
bejut, behat, bebújik valahová. A varangyot békák
bemásznak likaikba. Az ebek haton bemásznak a kapu
alatt az udvarba. Négykézláb bemászni az alacson szá-
jú barlangba. Falon, kerítésen, tövényen bemászni a
kertbe. A tolvaj lajtorján bemáscott a szobába. V. ö.
MÁSZ.

BEMÁSZÁS, (be-mászás) ősz. fn. Valahová mász-
va bemenés, bebujás, bejutás. V. ö. MÁSZ.

BEMÁSZIK, (bemászik) ősz. k. 1. BEMÁSZ, és
v. 5. MÁSZ, MÁSZIK.

BEMÁSZKÁL, (be-mászkál) ősz. önh. és áth.
Gyakran, vagy folytonosan mászva bemegy, bebújik
valahová. A járni nem tudó kisdedek egyik szobából be-
mászkálnak a mánkba. A torkot fiúk tövényen bemátz-
kálnofc a gyümölcskertbe. Áthatólag ám. bizonyos tért
folytonosan mászva bejár. Átv. értelemben mondják
sántikáló, nehezen járó, mégis mindenfelé satrató em-
berről. Mankón járva bemászkálja az egész várost. V.
ö. MÁSZKÁL.

BEMÁZOL, (be-mázol) ősz. áth. 1) Szoros ér-
telemben vett mázzal ellát, beken, bevon. Bemázolni
az agyagedényeket. 2) Falakat, bútorokat, stb. festék-
kel beszinez. 3) Gúnyos értelemben, valamely képet
kontár módon fest 4) Valamit ragadós híg testtel,
folyadékkal beszennyez, bemocskol. Zsírral, tintával,
sárral bemázolni a ruhát, fórommal bemázolni az ar-
czot. 5) Durván, vastagon kendőz. Pírosra, fehérre
bemázolja a képét. V. ö. MÁZOL.

BEMÁZOLÁS, (be-mázolás) ősz. fn. Cselekvés,
midőn valamit bemázolnak. V. ö. BEMÁZOL.

BEMÁZOLT, (be-mázolt) ősz. mn. 1) Amit szo-
ros értelemben vett mázféle ragaszszal bevontak, má-
zos. Pirosra, sárgára bemásolt szájú bögrék, fazekak.

2) Festékkel színezett. flam«s*mtire bemázott ajtók,
iMakrámák. S) Durván, vastagon kendőzött Bemá-

eolt képű hiú, gyanút nők. 4) Beszennyezett, bemocs-
kolt, fórommal, sárral bemásolt falok. BemázoU ko-
vácsok, kéményseprők.

BEMÁZSÁL, (be-mázsál) ősz. áth. Holmi jószá-
got, árut, portékát mázsán megmér, és számba vesz,
mielőtt ai illető raktárba tenné. Bemáztálni a gyap-
jút, szalonnát.

BEMEGY, (be-mégy) ősz. önh. 1) Lábain ha-
ladva belép, betér, bejut valahová. A f oly otórol bemegy
az előszobába, innen a nagy terembe. 2) Gyalog, vagy
lóháton, vagy szekéren beutaz valahová. Holmi áru-
czikkekkel naponként bemegy a városba. 3) Befér. Éten
zsákba két mérő bemegy. V. ö. MÉGY.

BEMÉN vagy BEMEN, 1. BEMÉGY.
BEMENÉS, (be-ménés) ősz. fn. Belépés, bejá-

rás, beutazás.
BEMENET, (be-ménet) ősz. fn. Különbözik a

bemenés-től, mennyiben és alanyi cselekvést jelent,
amaz pedig ezen cselekvésnek tárgyát fejezi ki. Be-
menésre nógatni valakit, azaz, hogy bemenjen. Beme-
netet eszközölni valahová ám. eszközölni, hogy a be-
menési cselekvést gyakorolhassa. Innepélyet bemenet,
melyet a bemenők, bevonulok sokasága képez. Jelenti
azon helyet is, melyen a bemenés történik. Szült, tág,
kényelmet bemenet. Tornáctól, lépcsős bemenet.

BEMENET, (be-ménet) ősz. ih. Azon időben,
mikor bemegy valaki, bemenés alkalmával, bemenet-
kor. Bemenet találkoztam vele.

Eredetileg bemenett, t i. azon «tt, vastaghangon
att képzővel, mely a régi nyelvben divatozott, és sze-
mélyragozva használtatott, pl. a müncheni codexben:
„És hallik a két tanítvány! ötét beuél-ett-e" azaz
midőn beszélt „Láttánk tégedet éhez-ett-ed, szomjaz-
att-ad" midőn éheztél szomjaztál. Hasonlóan divato-
zik bejövet, e helyett: bejövetkor, bejövés alkalmával.
Egyszerű t-vel is képeztetnek némely igékből hatá-
rozók pl. néz-í, lávál-t, stb.

BEMENETEL, (be-ménetel) ősz. fn. Nem egyéb,
mint a bemenet toldott változata, mely tekintetben ha-
sonlók : bejtivet és bejövetel, tét és tétel, lét és létei,
vét és vétel, hit és hitel. Boncztani nyelven : bemene-
tel a Sytvius zsilipjébe. (Aditns ad aquaeductum Sylvii).
V. ö. BEMENET.

BEMER, (be-mer) ősz. áth. Edénynemfi öblös
eszközzel folyó vagy oszlékony részekből álló testet
bizonyos üregbe, edénybe stb. betöltögct Bemeri a
vizet a kádba. Egyébiránt ez csak tijszólás, a szokot-
tabb bemerit helyett. V. ö. MER.

BEMÉR, (be-mér) ősz. áth. Holmi jószágot, árut,
illető mértékkel megmérve betölt, berak, behelyez va-
lahová. A felszórt gabonát bemérni a magtárba. A mttt-
tot bemérni a hordóba. Bemérni a gyapjút.

BEMÉRÉS, (be-mérés) ősz. 61. Cselekvés, mi-
dőn valamit bemérnek. V. ö. BEMÉR.

BEMERÍT, (be-merit) ősz. áth. 1) Vízbe vagy
más folyadékba márt, bebuktat A kortót bemerítem
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a patakba. 2) Egyik edényből a másikba tölt, vagy
általán akárhonnan merített folyadékot valamely
edénybe tölt

BEMERÍTÉS, (be-merítés) ösz.fh. Cselekvés, mi-
dőn bemerítünk valamit V. ö. BEMERÍT.

BEMERÜL, (be-merül) ősz. önb. 1) Vízbe, vagy
inas folyadékba kisebb-nagyobb mélységre beleszáll,
bebukik. A terhes hajó mélyen bemerül a folyóba. A
kocsikerék bemeriil a sárba. 2) Besttlyed. Lábai majd
térdig bemerültek a rívó homokba. 3) Átv. ért. mély
gondolkozásba, aggodalomba esik, vagy kig&zolhatlan
bajos állapotba jut.

BEMERÜLÉS, (be-merülés) ősz. fn. Sülyedési,
alászállási állapot, midőn valami bemeriil.

BEMESTERKÉL, (be-mesterkél) ősz. áth. Mes-
terkélve, azaz, ügyességgel, ravaszsággal okkalmód-
dal, furfangosán betesz, behelyez, beilleszt, becsem-
pész valamit valahová. Addig UrgiJlt-forgott, míg két
ezüst kanalat bemesterkélt a zsebébe.

BEMESZEL, (be-meszel) ősz. áth. Feleresztett
mészszcl befehérít, besimít Bemeszelni a falakat. Tré-
fás gúuynyelven: arczát bemeszelni, ám. fehérre be-
kendőzni.

BEMESZELES, (be-meszelés) ősz. fn. Cselekvés,
midőn valamit bemeszelnek; mészszel befebérítés.

BEMETÉL, (be-metél) ősz. gyak. átb. 1) Éles
eszközzel, szerszámmal valamely szilárd állományú
testet rovatosau bevagdal, hasításokat tesz benne.
lítmftélni a fák kérgeit, a bútorokat. 2) Holmi jegye-
ket, bű tűk ét rovogat bele. Némely tanulók bemetélik
neveiket az oskolai padokba. V. ö. METÉL.

BEMETÉLÉS, (be-metélés) ősz. fn. Cselekvés,
tnitlön valaki bcmetél valamit. A sebészeknél ám. a
test felületének bevagdalása.

BEMETSZ, (be-metsz) ősz. áth. 1) Késsel vagy
más hasonló éles eszközzel behasít, bevág valamely
testet. Bemetszeni az ujjat, körmöt. Bemetszeni a tollat.
2) Bizonyos jegyet, bötüt beró. A tulajdonos nevét be-
metszeni az ezüst kanálba. Neve első bötajét bemetszette
a fába. V. ö. METSZ.

BEMETSZÉS, (be-metszés) ősz. fn. Cselekvés,
illetőleg mütevés, midőn valamely testet bemetszenek.
A faoltást bemetszésen kezdeni. Sebészi bemetszés.

BEMOCSKÍT, (be-mocskít) ősz. áth. Mocsokkal
beszennyez, becsúnyít, mocskossá tesz. Ganajjal, sár-
ral, zsírral bemoeskitani a falakat. Bemocskítani az
ágyat. V. ö. MOCSOK.

BEMOCSKÍTÁS,(be-mocskítás) ősz. fa. Mocsok-
kal bcszeunyezés, berutítás. .

BEMOCSKOL, (be-mocskol) ősz. áth. lásd BE-
MOCSKÍT. Átv. ért valakinek hírét, nevét, becsüle-
tét gyalázattal illeti.

BEMOCSKOLÁS, (be-mocskolás) ősz. fa. 1) 1.
BEMOCSKÍTÁS. 2) Átv. ért. más hírének, becsüle-
tének legyalázásu.

BEMOCSKOLÓDIK, (bc-mocskolódik) ősz. belsz.
Hozzá ragadt, t*padt mocsoktól beszennyesedik, be-

csúnyűl, bepiszkolódik. Sárban, vízben bemocekolédott
a ruhája.

BEMOCSKOSÍT, be-mocskosít) ősz. átb. Mocs-
kossá tesz, bemocskít.

BEMOHOSÍT, (be-mohosít) ősz. áth. Mohhal be-
növeszt, bebúz, okozza, hogy valami mohos legyen.
Az agg kor bemohostíja a fákat.

BEMOHOSODIK, (be-mohosodik) ősz. k. Moh-
hal behúzódik, benövi a mob. Az agg fák derekai, s a
régi nádfedelek bemohosodnak. Átv. ért mobhoz ha-
sonló gyönge pöhölyféle szőr növi be testét. Bemoho-
sodott az álla.

BEMOHOSÚL, (be-mohosúl) ősz. önb. lásd BE-
MOHOSODIK.

BEMOHOSULT, (be-mohosult) ősz. mn. Mohhal
benőtt. Bemohosult várfalak, sziklák, rohadásnak in-
dult háztetők. Átv. ért. pöhölyféle zsenge szőrrel bo-
rított.

BEMOND, (be-mond) ősz. áth. 1) Házról-h&zra
járva hivatalosan bejelent valamit. Gyűlést bemondani.
Temetést, innepélyt bemondani. 2) Mint vádló bejelent
valakit. Bemondani a gyanús személyeket, a tolvajo-
kat, az orgazdát. 3) Bevall. A törvényszék előtt min-
dent bemondott. 4) Önhatólag ám. oda beszél valaki-
nek. Majd bemondok én neki.

BEMONDÁS, (be-mondás) ősz. fa. Szóbeli tu-
dósítás, mely által valamit bemondanak, ezen igének
minden érteményeiben. V. ö. BEMOND.

BEMONDÓ, (be-mondó) ősz. fn. Megbízott sze-
mély, hivatalnok, vagy szolga, kinek föladata bizo-
nyos történendő dolgot bázról-bázra járva az illetők-
nek bejelenteni. Községi, temetési bemondó.

BEMORZSOL, (be-morzsol) ősz. áth. Valamit
morzsákra tördelve behullat, bepotyogat valamibe.
.Egy szelei kenyeret bemorzsolni a levesbe. A kukoriczát
bemorzsolni a sajtárba. V. ö. MORZSOL.

BEMUTAT, (be-mutat) ősz. áth. 1) Ismeretlen
személyt bevezet s megismertet Fan szerencsém be-
mutatni N. N. urat. 2) Valamit látásra előterjeszt.
Bemutatni a tudományos testületnek valamely új köny-
vet, ritkaságot, régi pénzt. 3) Felajánl. Bemutatni Is-
tennek áldozatunkat, köny'örgésUnket. 4) Váltót elfoga-
dás, látás vagy fizetés végett előterjeszt

BEMUTATÁS, (be-mutatás) ősz. ín. Ismertetési
előterjesztési cselekvés, mely által valakit, vagy va-
lamit bemutatunk. V. ö. BEMUTAT.

BEMUTATÓ, (be-mutató) ősz. fn. és mn. Aki
valamit vagy valakit, különösen váltót bemutat. L. ezt,

BEMUTATOS, (be-mutatos) ősz. fn. tt bemuta-
tos-í, tb. —ok. Váltóttzleti s váltójogi műszó, jelenti,
azon személyt, kinek a váltó elfogadás vagy fizetés
végett bemutattatik.

BÉN (1), vagy BEM, vagy BŐM, elvont gyöke
bt'ndö vagy böndö, bendi, beiig, bénge, stb. szóknak, és
ezek származékainak. Legközelebb rokonai azon ha-
sonló hangú gyökök, melyekből valami dudonit, göm,
bölyüt, bővet jelentő szók erednek, mint: vem, vemh-

86*
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vemhes; Mm, bőm, bimbó, bombák; bén, béngy, bén-
gyél; bon, bojiy, bongy, bongyolodik, bonyolít; bún,
bunkó, bunczi, stb.

BEN, (2), igekötö, 1. —BEN, névmódosító rag.
—BEN, vastaghangon —BÁN, belső állapodást,

nyugvást jelentő névmódosító rag, mely a be ba va-
lahová irányzó ragból egyszerű n (=on, ön, én) kép-
zővel származott. Érteményre legközelebb rokona a
helyszínen állapodást, nyugvást, maradást jelentő ön,
én, ön, mi leginkább a helynevek ragozásából kitű-
nik, melyek e kérdésre hol f majd ben, bán, majd ön,
éh, ön ragot vesznek föl, pl. Eger-ben, Pest-én, Ko-
márom-bán, Miskolcz-on. Kettős fogalom rejlik benne:
a belsőségé és a maradásé, t. i. bizonyos térfoglalat
határai között, pl. csöbörben álló víz ; veremben tartott
gabona; a bort hordóban, a lisztet zsákban, a zsírt
bttdOnben szállítani. Mint igekötő e viszonyt ismétli:
benjár a teremben, benszorult a várban. Önhangzó
előtt hangsúlyozva kettőztetjiik vagyis igehatározói
(benn) alakjában szoktuk használni: bennáll, benniil,
valamint személyragozásban is: bennem, benned, ben-
ne, stb. Mássalhangzók előtt azonban a kettőztetést
el lehet s el is szokták hagyni.

Többféle rokon eszméjü ésátv. ért használtatik,
a) burkot, takarót, fódőt jelentő nevek után,

mennyiben határaik között foglalnak valamit, pl.
Alig fér meg a bőrében. Toklássban levő' gabonanem.
Bimbóban rejlő' virágszirmok. Tűén bundában, nyáron
fosslánban járni. Marokban tartani valamit;

b) tömeget, gyűtestet jelentő nevek után: sár-
ban, vízben járni; hallgat, mint siket disznó a Búzá-
ban; meghúzza magát a bozótban; gulyában növelt
tinók; ménesben legelő csikók; négyeiben járó lovak;

c) társadalmi, egyletí kört jelentő nevek után:
tanácsban ülni ; gyűlésben, lakMfalomban lenni; harcz-
ban, csatátan, verekedésben részt venni;

d) szellemi, erkölcsi működések székét vagy
szervét jelentő szók után : fejében, emlékezetében, esté-
ben tartani valamit; szivében viselni ;

e) kedély! állapotot jelentő nevek után: búban,
bánatban, szomorúságban szenved; örömében nem tudja
mit tegyen; aggodalomban van; betegségben, nyava-
lyában sintfídik.

Időre vonatkozva megfelel e kérdésre: mikor ?
s jelenti ásón időközt, melynek folytában valami tör-
ténik, mely bizonyos események sorát foglalja magá-
ban, nevezetesen:

a) időszakot jelentő nevek után: múlt évben;
jelen esztendőben ; jövő században, hónapban ; délben,
hajnalban ; más időben, órában, peresben ; néha én, ön,
ön használtatik helyette: télen, nyáron, héten, étidén,
vagy val, vei: tavasznál, Stutel ;

b) oly igencvek után, melyek bizonyos időkőr-
ben folyó cselekvésre vagy állapotra vonatkozunk:
kénülöbeii, indulóban, menőben van ; vitasajISvüben meg-
látogatlak ; pusztutóban van a ház ; jöttében, mentében,
jurtában, keltében áldja meg Itten;

e) időbatársók után: hajdanában, minapában,
hamarjában, izében, hirfeíenében, hevenyében.

A nyelvszokés több, távolabb átv. értelmekben
is használja, melyeket bizonyos állapotban létezés,
maradás, tartósság, folytonosság alapfogalmára lehet
visszavinni, milyenek:

a) Ménben bizik; más szavában kételkedik ; nincs
kétség, nincs tagadat benne; nemességében, pintében
kevélykedik; mindenben bővelkedik, dusfcáíkodik; éri-
jében fogyatkozik; valamiben faradot; tisztében, hiva-
talában, kötelességében áll; a rábízott ügyekben pon-
tosan eljár. ,

b) -Sokban jártat, kelta; dolgaiban Ügyet; ki
miben tudót, bünöi, abban gyanúi; toloajiágban ré-
szes; 6 ebben ártatlan ; hivatalában tudatlan, járation;
roszban állhatatos, makacs; jóban ingadozó, állhalat-
lan; dolgaiban rendes, háztartásában rendetlen.

Általán ez ilyeket inkább a közös nyelvszok&s-
ból, közmondatokból, szójárasokból, példabeszédek-
ből tanulhatni, mintsem szabályokban határozhatni
meg.

Néha, midőn bizonyos számú mennyiségről, so-
kaságról van szó, 667 vagy kStb'l helyett használtatik,
mely kifejezés nem csak a Vnlgata biblia fordításá-
ban, hol nem ritkák az ilyenféle viszonyítások: mry-
ölí bennSk (ennyit és ennyit), elvesse bennffk (több ezer);
így Káldi szerint a Bírák könyvében 8. fej. 10. v.
„Levágattatván százhúszezer a fegyverfogó hadako-
zókban," hanem másutt is előfordul, pl. „Azért min-
dent ők ott levágnak vala, de sok bennök (azaz kö-
zölök) várhoz szaladott vala," Tinódi Sebestyén (a
XVI. szazadból); evén benne = belőle, Nádor-codex;
ivek benne, Pesti Gábor meséi. Sőt ma is szokott az
ily szólásmód: a juhokban sokat megölt a farkai, e
helyett: a juhok közöl; kenyérben sem eszik eleget, e
helyett: kenyérből.

Figyelmet érdemel épen e helyfitt a finn irtf/i,
mely a magyar beü-vel látszik megegyezni, s a finn-
ben .közepett való,' ,kö»ől,' stb. jelentéssel bír. Az
új arabban is előfordul ben .között' jelentéssel.

A ben mint igekötő is divatozik, Önhangzó előtt
benn, pl. benmarad, bennáll. Egyébiránt sokkal gyé-
rebb használatú, mint az igekötő be, kivált átható
igékkel a dolog termésseténél fogva még ritkább.

Hanyag kiejtéssel mássalhangzóval kezdődő sza-
vak előtt be, ba, pl. Ebbe maradjunk. .Nagy dologba
töri a f éjét. Általán közbeszédben a be és ben ragok
öszvezavartatnak, valamint régi nyelvemlékeinkben
is a beható be helyett számtalanszor a marasztaló ben
fordul elő; *de mint igekötő be (régiesen bel is) befelé
irányzólag, és ben belül nyugvólag, mind régente,
mind ma szabatosabban használtatnak. Rokonságait
lásd —BE alatt.

BÉN, elvont gyöke béna, bénít, bénul szóknak.
Jelentése hiány, valamely testi hiba, különösen a test
valamely tagjának hiánya, sérülés vagy csonkulás kö-
vetkeztében. Lényeges alkatrésze in feltaláltalak ín-
ség és ines (régi divata e helyett: nincs), továbbá ne,
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nem szókban, melyek valaminek nem létezését jelen-
tik. Némelyek az illír bednak, bjednok szóval roko-
uítjak, melyeknek szláv törzse béda bjeda nyomort
jelent, mint a magyar béna nyomorékot is tesz. Ro-
konabbnak látszik a szanszkrit trina ám. a latin mán'
fiút és sine, hasonló ehhez az arab bila ugyancsak
ám. ,sine;' hihetőleg ezekből csonkult meg a persa
4í, régibb persa awé, zend tri, ,expers' ,carens,' ,sine'
jelentésekkel. A finnben előfordul némi rokon han-
gokkal : vammainen, mely ,béna' szóval értelmeztetik.

BÉNA, női kn. tt. Bénát, tb. Bénák. A latin
lienedicla után jelentése : áldott.

BÉNA, (1), mű. tt. bénát, tb. bénák, írják és
ejtik kettőztetve í n : bénna. 1) Kinek valamely tagja,
nevezetesen keze vagy lába mozgékony erejétől meg
van fosztva. Szélesb értelemben mondatik a test né
mely belső részeiről is, melyek tevékenysége senyvc
dós vagy akűrmely kór által akadályozva vagy végkép
megszüntetve vau. 2) Különösen inaszakadt lábú, Bán-
ta. Ki a bénát neveti, maga ne sántikáljon. Km. 3)
Csonka vagyis elvágott kezű, lábú. „Ha te kezed
vagy te lábad téged mcggonoszbejtand, ined (mesd)
el ötét, és vesd el tetőled. Jobb neked az örök életbe
menned bénnaól." Münch. cod. Máté 18. 4) Általán
testileg nyomorék, elgyöngült tagú. Béna rajkó is
kedves az anyjának. Km. „Szegényeket és hennákat
(debiles) és vakokat és sántákat hozd be ide." Münch.
cod. Luk. 14.

Eredetére nézve 1. BEN, gyök.
BÉNA, (2), falu Gömör megyében; lielyragok-

kal: liéná-n, —rá, —ró/.
BENÁDASODIK, (be-uádasodik) üsz. k. Termő

nádnüvény belepi, náddal benő. A tavak, erek, lassú
folyók szélei benádasodnak.

BENÁDAZ, (be-nádaz) ősz. áth. Náddal tetőz,
náddal behúz, betakar. Bein'"i<tzni a gazdasági Epüle-
teket, akioka t. lienádazni a szoba gerendázatát.

BÉNÁD ÁZÁS, (be-nádazás) ősz. fn. Tetőzet)
vagy burkolás neme, midőn valamit benádaznak. Ólak,
aktok benádatasa. V. ö. BENÁDAZ.

BENÁDMÉZEL, (bo-nftd-mézel) ősz. ath. Nád-
mézzel vegyít, beken, fűszerez valamely étket, süte-
ményt, pálinkát, stb.

BÉNASÁG, (bén-a-ság) fn. tt bénaság-ot. Béna
állapot vagy hibás testi tulajdonság, nevezetesen :
inaszakadtság, csonkaság. V. ö. BÉNA.

BENCZE, férfi kn. tt. lienczét. A Benedek szó-
nak kicsinyezője. így neveztetnek népies nyelven a
azeut Benedek rendebcli szerzetesek. Vasvármegyei
táJHZólás szerint nyulat is jelent. Fliltetle a Tiencze
sipkáját. Km.

BENCZÉD, (Bencze-d) ALSÓ—, FELSŐ—,
NAGY—, KIS—, faluk neve Erdélyben, helyragok-
kal : tíenczéd-re, —tn, —ró'l.

BENCZI, fn. tt. benczi-t, tb. —k. Hegyes végű
czövek, melyet a játszó gyermekek úgy hajítanak,

hogy a földbe akadjon, s ha beleakadt, azt egy má-
sikkal kiütni iparkodnak. Máskép : pinczk, pilincck.
Valószínűen a pcczek szónak változata.

BENCZILLAS, némely régi okiratokban ám.
Fetiezel, Venceslaus.

BENCZIZ, (benczi-z) önh. m. benctiz-trm, —t/l,
—rtt, pár. —z. Benczi nevű czövekkel játszik, más-
ktfp : pinezkez, pilincskez. V. ö. BENCZI.

BENDE, férfi kn. tt. Bénáét. A Benedek név
változata. Némely tájszokás szerint ám. Bandi.

BÉNDI, (bén-di) fn. tt bendií, tb. — k. Bara-
nyában ám. hasas és bőszáju korsó, máskép : btndö.

BÉNDÖ, (bén-dő) fa. tt. béndb'-f, tb. — k. 1)
Nagybél, gyomor. Ha megtételt bendSje, tanába kerül
végtére Népd. 2) Baranyában, 1. BÉNDI. Változattal:
böndö. Alsó Írásmódba való kifejezés, kivéve az orvosi
nyelvet. Elemzésére nézve 1. BÉN vagy BEM, gyök.

BÉNDÖS, (bén-dő-s) mn. tt béndoW vagy —ét,
tb. —ék. 1) Akinek vagy minek bendője, különösen
nagy gyomra van, DendSs disznó. 2) Baranyában szA-
jas, hasas korsó.

BENE, 1. BENCZE vagy BENEDEK.
BENE, falu BEREGH megyében és Erdélyben,

a szászföldön ; népes puszta Hevesben ; helyragokkal:
fíené-n, —re, —röl.

BENEDEK, (a latin Benedietvs után) férfi kn.
tt. Benedek-e t. Benedek, zsákkal hordja a mele.get. Km.
Benedek szerzete vagy rendé, melyet szent Benedek
alapított. Változatai: Bene, Bents, Bertáé, Bencze,
Benke, BenkS, Bánk, BekS, Benő. '

BENEDEK, mezőváros Erdélyben, Alsó-Fehér
megyében ; helyragokkal: Benedek-en, —re, —róV.
SZENT—, több helység neve Erdélyben és Magyar-
országon.

BENEDEKFALVA, helységek Liptó és Közép-
Szolnok megyében ; helyragokkal: Benedekfalvá-n ,
'—rá, —ról.

BENÉPESÍT, (be-népesít) ősz. áth. Bizonyos
helyet oda szállított, telepített gyarmatokkal, állandó
lakosokkal betölt. Benépesíteni a pusztákat.

BENÉPESÍTÉS, (be-népesítés) ősz. fn. Cselek-
vés, midőn bizonyos helyet benépesítenek.

BENÉZ, (be-néz) ősz. önh. Bizonyos kerített
helybe, zárt körbe, illetőleg üregbe, öbölbe, mélység-
be stb. néz, betekint A kapun az udvarba, ablakon a
szobába benézni. Kútba, pinczébe benézni. Átv. ért.
kevés időre befordul, bemegy valahova. Mindjárt jl>-
vSk, csak ide nézek be. Átmenőben benéztem hozzá.

BENÉZÉ8, (be-nézés) ősz. fn. Szemek műkö-
dése, midőn benéznek valahová, 1. BENÉZ.

BENFEKVÖ, (ben-fekvő) ősz. mn. Átv. ért.
amit belekötöttek, beruháztak valamely jószágba. Va-
lamely jószág benfekvS értéke.

BENFÖLD, (benfóld vagy bennfőld) ősz. fn. I.
BELFÖLD.

BENFÖLDI, 1. BELFÖLDI.
BÉNG, (bén-g vagy bém-g) fn. tt. br'ng-éi.

Apró szölöfcj, különösen, mely a szedés után elüt*-
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radt. Egy btnget alig tálalói a szőlőben, úgy elverte a
jég. Rokonai: bingyó, bogyó, bong, s a tájdivatos:
beleczk, biliing, Jílleng.

BÉNGE, (1), (bén-g-e) fn. tt bengéí, tb. béngék.
1) Bengbez vagy bogyóhoz hasonló bimbó vagy rügy
a növényeken. 2) Növénynem az öthímesek és egy-
auy&sok seregéből, melynek különféle fajai apró bo-
gyókat teremnek, milyenek: varjut&vu-, henye-, kutya-
benge, stb.

BÉNGE, (2), falu Baranya megyében; helyra-
gokkal : Btngé-n, —re, —r67.

BÉNGEBOGYÓ, (bénge-bogyó) ősz. fn. A ben-
genemti cserje növényeken termő bogyóféle gyümölcs,
különösen, mely a varjatövisen terem.

BÉNGEHIPÓPA, (bénge-bipófa) ősz. fn. Cser-
jefaj a bipófák neméből, sárgás bogyókkal. (Hippo-
phae Khamuoides L.)

BÉNGESÁEGA, (bénge-sárga) ősz. fn. és mn. 1)
Sárga festék neme, melyet krétafőldböl és bengebogyó
levéből készítenek. 2) Olyan színű, mint a bengebogyó.

BÉNGÉSZ, (1), (bén-g-ész) áth. m. béngétx-tem,
—fél, —ett, pár. —sz. Szoros, ért a megszedett sző-
lőtőkéken elmaradt fürtöcskéket, szemecskéket öszve-
szedegeti; bengeket keresgél. Szélesb. ért mondjuk
más gyümölcsökről is, melyek a fákon ittott találtat-
nak, valamint általán más terményekről is, melyeket
az illető szedők begyűjteni elmulasztottak. Burgonyát,
uborkát, kukoriczát bengístni. Különféle tájszokással
hasonló jelentésfiek: baktat, lécskel, kóréss, büingez,
mezgerel stb. V. ö. BÉNG.

BÉNGÉSZ, (2), (bén-g-ész) fn. tt bengéss-t, tb.
—ék. Aki elmaradozott bengeket keresgél, szedeget.
Hagyjunk valamit a bengészeknek is. Majd fölszedik
ezt a bengészek. Azon szavaink egyike, melyek ugyan-
azon alakban igék is nevek is.

BÉNGÉZ, 1. BÉNGÉSZ, ige.
BÉNGEZÜLD, (bénge-zöld) ősz. fn. és mn. 1)

Zöld festék, melyet bengebogyóból készítenek. 2) Éret-
len bengebogyóhoz hasonló színű.

BENGUSHÁZA, falu Lipto megyében; helyr.
fiengushásá-n, —rá, —ról.

BÉNGY, (bén-gy vagy bém-gy) elvont gyöke
bengyél, béngyéle szóknak, és származékaiknak. Vas-
taghangon bongy, mint a bongyoi, bongyolodik siók
gyöke. Eredetileg csomóba tekergetett, gömbölyített,
göngyölített valamit jelent Képzésre olyan mint:
rongy, gOngy. •

BENQYEL, (bén-gy-él vagy bém-gy-él) áth. m.
be'ngye'1-t. 1) Holmi ruhaneműt öszvehajtogatás által
bengygyé alakít, azaz csomóba, göngyölegbe szed.
Vastaghangon: bongyoi. 2) Beburkol, betakar, ruhá-
val bepátyókál. A ki* gyermeket kendőbe bengyetni.

BÉNGYÉLE, (bén-gy-él-e vagy bém-gy-él-e) fa.
tt bengyélét, tb. béngyélék. 1) Bengybe, azaz göngyö-
legbe, csomóba hajtogatott, kötözgetett holmi, neve-
zetesen poggyász, czuczolék, nyaláb, motyó. V. ö.
PONGYOLA. 2) A Tisza mellékén az érett gyékény-
káka gyökere.

BÉNI vagy BÉNI, férfi kn. L BENJÁMIN.
BENHAT, (ben-hat vagy benn-hat) ősz. önh.

Nyelvtani ért mondjuk oly igékről, melyek cselekvő
ereje az illető alanyra hat, ellenkezője: áthat, vagy
lóhát, pl. dagad, szakad, ered, mered.

BENHATÓ, (ben-ható vagy benn-ható) ősz. mn.
Ami a cselekvő alanyra hat /fonható ige. Máskép:
unható. Ellenkezője át- vagy leiható, tárgyrahaté f mind-
kettő együtt cselekvő, vagy mivelő.

BÉNÍT, (bén-ít vagy bén-a-ft) áth. m. bénít-otl,
pár. —s, htn. —ni vagy —ani. Bénává, nyomorék-
ká tesz. V. ö. BÉNA.

BÉNÍTÁS, (bén-ít-ás vagy bén-a-ít-ás) fn. tt
bénftás-t, tb. —ok. Bénává, nyomorékká, inaszakadtti
tevés; a test valamely részének, tagjának oly meg-
rontása, melynél fogva az kellő működéseit nem vé-
gezheti. V. ö. BÉNA.

BENJÁMIN, férfi kn. tt Benjámin-f, tb. —ok.
Jákob pátriárka fiainak legifjabbika. „És te Benjá-
min iiein vagy a legkisebbik Juda fejedelmei között"
Biblia. Jelentése héber nyelven : boldogfi, vagy sze-
rencse fia.

BENK, falu Szabolcs megyében; helyr. Benk-
en, —re, —ró1!.

BENKE, l)fn. tt Benkét; 1. BENEDEK, 2)
puszta Bihar megyében; helyr. Benké-n, —re, —rSl.

BENKEHÁZA, falu Vas megyében; helyr. Ben-
keltázá-n, —rá, —róí.

BENKEKESKÉDÉS, lásd BELKEKESKÉDÉS.
BENKÖ, tt. Benkö-t, 1. BENEDEK.
BENMARAD, (ben-marad vagy benn-marad) ősz.

önh. Aki vagy ami bizonyos helyből, körből, zárt tér-
ből ki nem megy, ki nem vétetik, ki nem szorul. Ben-
maradni a hátban, a szobában. A gólya- benmaradt a
tettében. A pénz benmarad ás erszényben, a kendő a zseb-
ben, ha t i. ki nem veszik, ki -nem esik.

BENMARADÓ, (ben-maradó vagy benn-maradó)
ősz. mn. 1) Altalán, aki vagy ami bizonyos zárt kör-
ből ki nem megy, ki nem vétetik stb. 2) Nyelvtani
ért benmarodó ige, melynél t i. a cselekvés nem másra,
hanem önmagára az alanyra hat, vagyis a cselekvés
az alanyban marad, mint: áll, megy, örUl, gyógyul,
támad, ébred. Máskép: benható vagy önholó. V. ö.
ÁTHATÓIGE, KÖZÉPIGE.

BENMAEADÓLAG, (ben-maradólag vagy benn-
maradólag) ősz. ih. Ki nem hatólag, át nem hatólag,
önbatólag.

BENN, (ben-n) ih. Megfelel e kérdésre: hol f
s ám. bizonyos helynek, térnek, öbölnek stb. belsejé-
ben, valamely zárt körben. Az illető helyet jelentő'
viszonynév majd kitétetik, pl. benn van a szobában,
benn lakik a városban, benn áll a vízben, majd alat-
tomban értetik, mint: maradj te benn, én majd künn
vigyázok; se benn se fcttnn nem találtam; ott benn van.
Hasonló képzésüek: künn, fenn, lenn. Uarasztalólag
ez, és nem az egyszerű ben veszi föl a személyragokat:
bennem, benned, benne, bennünk, bennetek, bőrnek vagy
bewnök, melyek •> régiségben még egy ett ragot is vő-
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nek közbe magamban, magadban stb. kifejezésére, pl.
Jézus kedig esnieg fohászkodék übennette" azaz ő ma-
gában. Régi magyar passió (Toldy kiadása szerént a
176. lapon). V. ö. BEN.

BÉNNA, 1. BÉNA.
BENNÉK, (ben-n-ék) fn. tt. bennék-ét. Ami va-

lamely térnek, helynek, területnek belsejét, foglala-
tát, béltartalmát teszi. Ujabb alkotásu, s nem igen ka-
pós szó.

BENNETEKET, ám. titeket. V. ö. BENNÜNKET.
BENNMAR AD, BENNSÜL, BENNSZORÚL, stb.

I. BENMARAD, BENSÜL, BENSZORÚL, stb.
BENNÜNKET, ám. minket. Némelyek szerint b

előtéttel ám. ennünket, vagy énünkéi (az n megket-
töztetik ebben is: ennen), valamint a mink is elemez-
re : menk, előtét nélkül = enk, a honnan benneteket
is annyi volna : érmeteket. Ez ellen azon észrevételt le-
hetne tenni, hogy kivált a régibb nyelvben a tösze-
mélyek újabb viszonyítással is sóba föl nem cserél-
tetnek, pl. én magáin, teu magad, ön maga, min magunk,
tin magatok, ön magok. Tehát bennünket inkább a töb-
bes minnUnket vagy menní/nke<-böl, benneteket pedig fin-
neteket vagy tenneteket-böl származott, itt a t, b-vel
cseréltetvén föl, mint ebben : batka •= babka. Mások,
nevezetesen Révai szerint az benn, illetőleg bennünk
(belsőnk) szóból eredett. De ez ellen megint azon
kifogás áll, miszerént példa nélkül i , hogy a Bzemély-
ragozott utóijárók, a milyen benn is, újabb viszony-
ragokat vennének fel, így pl. velem, veled, tőlem stb.
újabb ragozással (pl. relémet, tölemet) soha nem for-
dulnak elő. Révay részletes elemzését 1. Antiq. Lit.
Hung. p. 325—336. Vannak, kik ezen szók elem-
zésében idegen nyelvekhez folyamodnak, pl. a török
ben-hez; de egy az, hogy ennek a többese biz, más
az, hogy a 2-ik személy innen hasonlókép mint fön-
tebb, ki nem fejthető; magok ezen nyelvbuvárok ismét
más hasonlítást vöuek segítségül, mely szerént a törzs
benn s jakut bíijti volna, mely testet jelent; de ez
még mindeniknél eröltetettebbnek látszik.

BENNÜLÖ, (benn-ülö) ősz. mn. és fn. 1) Álta-
lán, aki bizonyos zárt helyen, zárt körben ül, ellen-
kezője : kinnülő. BennUlö és kinntilö utasok. Mint fő-
név jelent embert, ki idejének nagyobb részét szobá-
ban ülve, vagy maradva tölti, s a társaságot kerüli.
2) Átv. ért. mondják szemekről, melyek beestek, vagy
természeti alkotásuknál fogva gödreikbe mélyednek.
Bcnnillö nemek.

BENŐ, (1), tt. 5enb'í, 1. BENKÖ, BENEDEK.
BENŐ, (2), (be-nő) ősz. önh. 1) A rajta termett

életszerves sarjadékok, nevezetesen növények, állati
szőrök, héjak stb. befödik, betakarják, tar, kopár íöl-
szinét beborítják. Az agg fák derekai be vannak nőve
mohhal. Egén arccá be van nőve szőrrel. 2) Törött,
sértett élctmüszeres test önmagából fejlett életnedvek
által beforr, ép állapotra jut A kezén ejtett vágás be-
nőtt. Átv. ért. benőtt a feje lágya, ám. érett korra ju-
tott, már nem gyermek. Használ t*tik tárgyesetes vi-

szonynévvel is , s ám. növés által belep. A* elhagyott
utakat benőtte a gát. A kopár dombokat benőtte a fii.

BENŐTT, (be-nőtt) ősz. mn. 1) Növények által
belepett, födött. Benőtt föld. Gaztól benőtt ktrtek, er-
dő alja. 2) Beforradt, gyógyulás által behegedt. Be-
nőtt seb.

BENÖVÉS, (be-növés) ősz. fn. Állapot, midőn
valami benő. L. BENŐ.

BENSŐ, (ben-sö) mn. tt. bensö-<, tb. — k. Fo-
kozva : bensőbb, legbensőbb. Értelme: belső, belüllertf.
Különösen: szellemileg, erkölcsileg belaö, mély ér-
zelemmel párosult. Benső barátság. Btnső szerelem.
Benső meggyőződés.

BENSÖKÉP, BENSÖKÉPEN, 1. BENSÖLEG.
BENSÖLEG, (ben-sö-leg) ih. Mély érzelemmel,

belső érzelemnél fogva, nem tettetve, nem fölszinüen.
Bensöleg meg vagyok halva.

BENSÖSÉG, (ben-sö-ség) fn. tt. bensőség-ct. Ami
belső szellemileg, azaz mély érzelmekkel párosult, s
azokra van alapítva, fíensőség az imádságban, Isten
Iránti tiszteletben ; bennöjég a szeretetben, és szerelem-
ben ; bensőséfi valamely költeményben.

BENSÜL, (ben-sül vagy benn-sül) ősz. önh. 1)
Bizonyos zárt belyen ott ég, megsül. 2) Átv. ért. bi-
zonyos működésben, vállalatban ügy megakad, hogy
se ide se oda nem mozdulbat; kezdett munkáját, ter-
vét vöghezvitlenfil abbanhagyni kénytelen. Bensült
a szónoklatban. Benstllt a hazugságban, mert rajta kap-
ták. Ez érteinényben a sül ugyanaz a stilyed gyökével.

BKNSZÜLETÉTT, (ben-születétt vagy benn-
születétt) ősz. fn. Nem idegen földről beköltözött, nem
jövevény, hanem az illető bazában született. Farosunk
benszUletetl lakosai.

BENSZÜLÖTT. 1. BENSZÜLETÉTT.
BENT, (ben-t) ih. I. BENN. Képzésre olyan

mint: kttnt, fent, lent, alant.
BENTARTOMANY, (ben-tartomány vagy benn-

tartoinany) ősz. fn. Tartomány, mely bizonyos terü-
letűn belül fekszik, más tartományokhoz viszonyítva,
melyek kívül fekszenek.

BENTILTÁS, (ben-tiltás vagy benn-tiltAs) ősz.
fn. Perbeli orvoslat volt a régi magyar törvénykezési
rendszerben, midőn t. i. a vesztes fél a táblai ügyben
hozott Ítélet végrehajtását az itéletbozás napján ellen-
zetté, ős így az Ítéletet a perben vagy bírónál benba-
gyatni kívánta. (Probibita)

BENTÖZS, (ben-tőzs vagy benn-tőzs) ősz. fn.
Belkereskedés; hazai árukkal s az ország határain
belül űzött tőzsérkedés.

BÉNUL, (bén-úl vagy bén-a-úl) önh. m. bénúl-t.
Bénává, nyomorékká, inaszakadttá leszcn. A jó mén
ló vagg megbénul vagy megvakul. Km. V. ö. BÉNA.

BÉNULÁS, BÉNULÁS, (bén-úl-ás vagy bén-a-
úl-as) fn. tt, bémílás-t, tb. —ok. A test valamely ré-
szének, tagjának elnyomorodása, szélbüdés, inasza-
kadás stb. következtében.

BÉNÚLAT, BÉN'ULAT, (bén-ül-at vagy bén"
a-ul-at) fn. tt. bénúJat-ot. Bénulási állapot, bénultság
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BÉNULT, (bén-úl-t vagy bén-a-ul-t) mn. tt. bé-
núlt-at. Bénává lett, inaszakadt, valamely tagjában
megcsonkított. Béniítí késit, lábú nyomorék. Bénult tüdő.

BÉNÚLTAN, (bén-úl-t-an vagy bén-a-úl-t-an)
ib. Bénult állapotban.

BÉNULTSÁG, (bén-úl-t-ság vagy bén-a-úl-t-ság)
fn. tt. bénultság-öt. Bénult állapot, inaszakadtság, szél-
hüdötteég.

BENZOE, fn. tt bensőét. Jávában, Virginiában
stb. tenyésző bizonyos nemű fának sárgabarna, vagy
barnaveres, száraz, fényes gyantája.

BENZOEFESTVÉNY, (benzoe-festvéuy) ősz. fn.
Benzoefa gyantájából készített festvény.

1 BENZOEGYÁNTA, ősz. fii. 1. BENZOE.
BENZOESAV, (benzoe-sav) ősz. fa. Benzoegyán-

tábol készített sav.
BÉNY.KIS—, NAGY—, faluk Esztergomban;

helyr. Bény-be, —ben, —W.
BENYÁLAZ, (be-nyálaz) ősz. áth. Nyállal be-

nedvesít, bemocskol, beken. A ló benyátazza a táblát.
Némely ragadozó állatok benyálatták elébb a fogott
zsákmányt, azután nyelik el. A f ónok benyálatták a csö-
píít. V. ö. NYÁL.

BENYÁLAZÁS, (be-nyálacás) ősz. fn. Nyállal
benedvesítés, bekenés, bemocskolás. Élettani ért evői
működés, midőn a szájba vett eledelek nagyobb men-
nyiségben elválasztott nyállal meglágyíttatnak, hogy
annál könnyebben lecsúszszanak.

ÉENYÁLKÁSODIK, (be-nyálkasodik) ősz. k.
Nyálkával behúzódik, nyál kassá leszen. A rohodásnak
indult Aús benyátkásodik. V. ö. NYALKA.

BENYARGAL, (be-nyargal) ősz. önh. és áth.
Lóháton, vagy más állaton nyargalva bemegy, bevág-
tat valahová. Benyargalni a városba. Átv. ért. nyar-
galó paripa módjára sebesen befut, besiet. Athatóhig
valamely tért, tájt nyargalva bejár. Az ellenség elö-
csapatai benyargalják a vidékei. A nyuláttok néha
egy nyúl után három határt is benyargalnak. V. ö.
NYARGAL.

BÉNYE, falu Pestben; ERDŐ—, mezőváros,
LEGYE8—, falu Zemplénben; helyr. Bényé-n, —re,
—rfl.

BENYEL, (be-nyel) ősz. áth. Szájtátva valamit
a gégecsőbe leereszt A* éhes eb mohon benyeli a* elé-
be vetett konctól. Átv. ért mondatik akármily nyilas
ról, üregről is, mely valamit magába vesz. A földrepe-
dék, vagy csatorna szája benyelte a vitet. V. ö. NYEL.

BENYÍLIK vagy BENYILIK, (be-nyílik) ősz. k.
Befelé tárai, nyitáskor nem feléd hanem tőled elhajlik.
Benyünak az ajtók, kapuk, ablakok, melyek füg-
gőlegesen állanak, és sarkaik az illető rámák, vagy
szobrok belsejére helyezvék. Felnyitnak pedig, ha vfz-
irányos, .vagy harántékos helyzetűek, pl. felnyílik a
láda ajtaja, a melegágy ablaka, a felhdzó varkapu.

BENYÍLÓ, (be-nyiló) ősz. mn. és fn. 1) Ami
befelé nyílik. Benyíló ajtó, kapu. 2) Mellékterem,
oldaluoba.

BENYIT, (be-nyit) ősz. áth. Kapót, ajtót, abla-
kot befelé tar. Tárgyesetes viszonynév nélkül ám. nyi-
tott ajtón belép, bemegy. Benyitott kottám. Estre sem
vevém, midőn benyitott. V. ö. NYIT.

BENYITÁS, (be-nyitás) ősz. fa. Kapunak, ajtó-
nak stb. befelé tárása.

BENYOM, (be-nyom) ősz. áth. 1) Nyomó erő-
vel bizonyos szorulatba, üregbe, likba, vagy álta-
lán térbe valamit behelyez, beigazít stb. A karót be-
nyomni a földbe, a nyelet a fejsze fokába. 2) Hasonló
erővel behorpaszt, belapít, betör, fektében benyomta
a kalapját. Benyomni a kemencze oldalát. 3) Bizo-
nyos eszköz által bélyeget, jegyet stb. fit, metsz va-
lamibe. V. ö. NYOM.

BENYOMÁS, (be-nyomás) ősz. fn. 1) Cselek-
vés, midőn valamit benyomunk anyagi értelémben vé-
ve. 2) Átv. erkölcsi, vagy szellemi hatás, melyet va-
lamely tárgy látása, hallása, szóval észlelése kedé-
lyünkre, lelkünkre gyakorol. Kedvet, kedvetlen benyo-
más. E látvány szomorú benyomást tett rám.

BENYOMAT, (1), (be-nyomat) ősz. fa. 1) Benyo-
más elvontan véve. 2) Oly nyomat, mely homorúau,
vagy befelé áll.

BENYOMAT, (2), (be-nyomat) ősz. áth. és mivolt.
1) Eszközli, okozza, rendeli stb. hogy valaki benyom-
jon valamit valahová. A karókat benyomatni a földbe.
2) Nyomda által bizonyos könyvbe, hirdetménybe
stb. igtat.

BENYOMÓDIK, (be-nyomódik) ősz. belsz. A
raja nehezedő súlyos test erejétől nyomva behorpad,
bezúzódik, belapúl stb. Benyomódik a hordóba csinált
káposzta, ha követ tesznek rá. Benyomódik a föld a
terhet szekér alatt.

BENOMTAT, (be-nyomtat) ősz. áth. 1) A gabo-
nanyomtatást bcvégzi. Már benyomtattunk, t ezután
vetünk, 2) Könyvnyomdában bizonyos nyomtatvány
közé igtat. Halmi furcsaságokat benyomtatni a nap-
tárba. Kár ily dibdábtágokat benyomtatni a hírlapba.

BENYOMUL, (be-nyomúl) ősz. önb. Nyomról
nyomra haladva, tolongva, mintegy erőszak vagy aka-
dály ellen küzdve bemegy, bétádul. A ellenség benyo-
mul a városba. Átv. ért mondjuk lelketlen testekről
is, midőn bizonyos gatokat áthágva behatnak valaho-
va. Át árvíz benyomult határunkba.

BENYÚJT, (be-nyujt) ősz. áth. 1) Sajit kezé-
vel bead valamit. Benytijtani a perhez tartató oklece-
leket. A gyógyszert benyújtani a betegnek. 2) Kezét,
vagy lábát betolja valahova. V. ö. NYÚJT.

BENYÚJTÁS, (be-nyujtás) ősz. fn. Valaminek
saját kézzel beadása. Különösen irománynak, folya-
modványnak, oklevélnek az illető hatóság elébe ter-
jesztése.

BENYUJTMÁNY, l. BENYUJTVÁNY.
BENYUJTVÁNY, (be-nyujtvány) ősz. fh. Iro-

mány, folyamodvány, oklevél, stb. melyet valaki az
illető hatóságnak bead, bemutat

BENYÚL, (be-nyúl) ősz. önb. Kiterjesztett ke-
iét vagy ujját betolja valahová, hogy ott valamit ke-



577 BENYÚLÁS—BEOMLASZT BEOMLIK—BEÖLTÓZTET 578

ressen, megfogjon stb. Benyúl a zsebébe, óz erszénybe.
Benyúl a gyümölcsös kosárba.

BENYÚLÁS, (be-nyúlás) ősz. fn. 1) Midőn tör-
zse : benyúl, ám. a kéznek vagy ujjnak valahová be-
terjesztése. 2) Midőn a benyúlik igétől származik, ám.
befelé terjedés, terjeszkedés.

BENYÚLIK, (be-nyúlik) ősz. k. Meghosszab-
bodva, megtágulva bizonyos mélységig behat, beter-
jed. Tihany félszigete mélyen benyúlik a Balatonba.
Az árvaftiz ága benyúlik a tóba.

BENYUGÖZ, (be-nyügöz) ősz. áth. Nyűgbe tesz,
nyűgféle eszközzel beköt, befűz. Benyügözni a lege-
lőre vitt lovakat. V. ö. NYŰG.

BENYÜGÖZÉS, (be-nyügözés) ősz. fn. Cselek-
vés, midőn valamit nyűgbe tesznek. Lovak benyügözése.

BENYÜSTÖZ, (be-nyiistöz) ősz. áth. A taká-
csoknál ám. úgynevezett nyüstfonalakkal a bordát
fölszereli. V. ö. NYÜST.

BÉOK, bész, be, béunk, béíofc, bénák. Vas várme-
megyei tájszó, melynek gyöke a hangutánzó be ám.
bőg, ordít A marhák béttak a farkas csapásán.

BEOKIK, (be-okik) ősz. k. Tanulás, gyakorlás,
tapasztalás, elmélkedés által valamiben kellő ismere-
tet, ügyességet szerez, mintegy belcokosodik, bele-
tanul valamibe.

BEOKTAT, (be-«ktat) ősz. áth. Értelmezés, út-
mutatás, gyakorlat stb. által valakit betanít valamire.
V. ö. OKTAT.

BEOKTATÁS, (be-oktatás) ősz. fű. Cselekvés,
mely által valakit ész- és okszerűen betanítunk.

BEOLAJOZ, (be-olajoz) ősz. áth. Olajjal beken,
befoltoz, bemocskol. Beolajozni a megégetett ajjakat.
A lámpagyvjtók beolajozzák ruháikat.

BEOLAJOZÁS, (be-olajozás) ősz. fn. Olajjal be-
kenés, befoltozás, bemocskolás.

BEÓLMOZ, (be-ólmoz) ősz. áth. Ólommal be-
borít, beönt, becsinál. Beólmozni az ablakfiókokat. A
likas húszasokat beólmozni.

BEÓLMOZÁS, (be-ólmozás) ösz.^ fn. Cselekvés,
midőn beólmoznak valamit. V. ö. BEÓLMOZ.

BEOLT, (be-olt) ősz. áth. 1) Gyümölcsfút vagy
más növényt nemesebb fajból vett ágacskának vagy
bimbónak bele csíptetésc által nemesít. 2) Embert vagy
más állatot bizonyos sebészi műtét által a himlő el-
len biztosít. Beoltani a gyermekeket. 3) Tejet vagy
más híg testet bizonyos ezernek bevegyítésével sűrű-
vé, aludttá tesz. A tejet borjubéllel beoltani. Elemzé-
sét illetőleg v. ö. OLT.

BEOLTÁS, (be-oltás) ősz. fn. Cselekvés, illető-
leg műtét, mely által valamit beoltanak, ezen igének
minden értelmében. Fák beoltása. Mész bcoltása. Kis-
dedek beállása. Tej beoltása. V. ö. OLTÁS.

BEOLTÁSI, (be-oltási) ősz. mn. Beoltáshoz va-
ló, tartozó, arra vonatkozó. Beoltási műtét. Beállási
tterek. A fák beállási módja, ideje.

BEOLVAS, (be-olvas) ősz. áth. 1. BESZÁMLÁL.
BEOMLASZT, (be-omlaszt) ősz. átb. Eszközli,

okozza, véghezviszi, hogy beouioljék valami; részekre
AKAD. HAOT 8ZÓTÍB.

bontva, választva bedönt. Az árvíz bcomlasztja a sár-
falakat. Az erős förgeteg beomlasztotta a rozsant ház-
tetőt. A kor rágó fogai beomlaszlották a régi várakat.
V. ö. OMOL, OMLIK.

BEOMLIK, (be-omlik) ősz. k. Mondjuk szilárd
állományú testről, épületről stb. midőn részeinek ösz-
vetartó kapcsai megtágulván bedől, beszakad, beros-
kad. A víz-mosta partok, gátak beomlanak. Mondjuk
vízről is, midőn rést szakasztva benyomul, betódul
valahová. V. ö. OMLIK.

BEOMLJT, (be-omlít) ősz. áth. L. BEOMLASZT.
BEÓNOZ, (be-ónoz) ősz. áth. Ónnal befuttat,

ónlemczzel beborít, behúz, beczinez. Beónosni a réz-
edényeket. V. ö. ÓNOZ.

BEÓNOZÁS, (be-ónozás) ősz. fa. Ónnal befut-
tatás, ónlemezzel behúzás, beborítás.

BEORCZÁTLANKODIK, ( bc-orczátlankodik )
ősz. k. Hivatlanul, sőt kelletlenül szemtelen módon
betolakodik valahová.

BEORDÍT, (be-ordít) ősz. önh. Ordító bangón
bekiált. A szamár beordít a kapun. Tárgyesetes vi-
szonynévvel ám. ordítva beharsogtat bizonyos tért.
Az éhes farkasok bcordftják a mezőt, az erdőt. Az el-
veszett külykét kereső oroszlán beordítja a rengeteget.

BEORDÍTOZ, (be-ordítoz) ősz. gyak. önh. Gyak-
ran, folytonosan, ismételve beordít.

BEOROZ, (be-oroz) ősz. áth. Orozva, azaz lop-
va, az illető felügyelőket kikerülve, megcsalva be-
csempész, behoz, vagy bevisz valamit ft'ltott portéká-
kat beorozni.

BEOROZÁS, (be-orozás) ősz fa. Alattomos cse-
lekvés, midőn valamit bcoroznak, becsempésznek.

BEOROZKODIK, (be-orozkodik) ősz. k. Belo-
pódzkodik, titkon, alattomban tilalom ellenére be-
surran, becsúsz valahová. A tolvaj beorozkodik a ház-
ba. A farkas beorozkodik a juhakolba, a róka a tyúk-
ólba. Útlevél nélkül beoroskodni más országba. A kém
beorozkodott az ellenség táborába.

BEOSON, (bc-oaon) ősz. önh. Suttomban, mel-
lékutakon, siető léptekkel becsuszszan, besurran va-
lahová. Az üldözök elöl beosonni az erdőbe, a sűrűbe.
V. ö. OSON.

BEOSONT, (bc-osont) ősz. önh. L. BEOSON.
BEÓTVARASODIK, (be-ótvarasodik) ősz. k.

Testének valamely részét ótvar lepi be. A kisgyermek
feje beótvarasodott. V. ö. ÓTVAR.

BEÖLTÖGET, (be-öltöget) ősz. gyak. áth. 1)
Több öltéssel bevarr, befoldoz. BeöltSgetni az elfeslett
lepedőt, a kiszakadt harisnya sarkát. 2) Kioltott nyel-
vét betologatja. A gúnyolódó gyermek beöltögeti nyel-
vét az ablakon.

BEÖLTÖZIK, (be-öltözik) ősz. k. Bizonyos tár-
sulat jelmezét magára vevén, ugyanannak tagjává le-
szen. Beöltözni szürkebarátnak. Beöltözött a benede-
klek rendébe.

BEÖLTÖZTET, (be öltöztet) ősz. áth. Bizonyos
jelmezt ad reá, s ez által őt valamely társulat tag-
jává beavatja. BröltöztetM öt szürke apáczának.
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BEÖMLÉS, (be-ömlés) ősz. fn. Benyomulás, be-
folyás neme, midőn bizonyos testtömeg valamely hely-
re beomlik. V. ö. BEOMLIK.

BEOMLIK, (be-ömlik) ősz. k. Víz, vagy más
folyékony test valamely résen, hézagon, szakadáson
stb. benyomul. Az árvíz beomlott az ablakon.

BEÖMIÍT, (be-ömlít) ősz. áth. Hullámozva, ára
dozva beönt. A Tusa beVmlíti vizeit a Dunába. Ás
elszakadt töltet beSmlíti ás árvizet a helytégbe. Bod-
rogközben ám. beomlít vagyis behorpaszt, ózonévá
beszakaszt

BEÖNT, (be-önt) ősz. áth. 1) A partjait és gá-
tokat áthágó viz sokasága valamely tért beborít A
kiáradt Duna beöntötte a, lápokat ét réteket. 2) Folyó
testet bizonyos edénybe, üregbe stb. tölt. A moslékot
beüntetii a csatornába. 3) Olvasztott híg anyaggal be-
von, befuttat. Fiassstal, ssurokkal beSnteni valamit.

BEÖVEZ, (bo-övez) ősz. átb. 1) Övféle kötővel
körülvesz, beköt Derekat beSvezte tsijjal. 2) ÖT gya-
nánt körülfog, bekerít

BEPÁCZOL, (be-páczol) ősz. áth. Páczféle csí-
pős, eczetes stb. folyadékba tesz, hogy megpuhuljon,
hogy szívósságából engedjen. Bepáctolni a vadhúst.
V. ö. PÁCZOL.

BEPÁCZOLÁS, (be-páczolás) Ősz. fn. Cselek-
vés, midőn bepáczolnak valamit. V. ö. BEPÁCZOL.

BEPADOL, (be-padol) ősz. áth. L. BEPALLÓZ.
BEPAKOL, (be-pakol) ősz. áth. Miihát, holmi

elszállítani való jószágot, ruhaneműt stb. bőröndbe,
táskába, ládába stb. belerak, bemálház. Már minde-
nét bepakolta, s nemsokára elhordozóskodik. Atv. ért.
töltíg eszik, iszik. Bepakolt tit gombóctot. Jól bepa-
kolt a túrós galuskából. V. ö. PAKOL.

BEPAKOLÁS, (be-pakolás) ősz. fn. Az elszál-
lítandó málnának, podg>ásznak, árúknak stb. be- és
öszver&kosgatása. V. ö. BEPAKOL.

BEPAKOLÁSI, (bc-pakolási) ősz. mn. Bepako-
láshoz tartozó. Bepakolári költségek.

BEPALÁNKOL, (be-palánkol) ősz. áth. Pa-
lánkkal bekerít Bepalánkolni a kertet. V. ö. PALÁNK.

BEPALÁSTOL, (be-palAstol) ősz. átb. Szoros
ért. palástnemfi bnrkonynyal beföd, betakar, palástba
takar. Szólesb. ért. akármily nemű felső ruhába bur-
kol. V. ö. PALÁST.

BEPALLÓZ, (be-pallóz) ősz. áth. Valamely te-
rületet pallódeszkákkal vagy lapos gerendákkal be-
föd. Bepallómi a szobákat, ás istállót. Bepallócni a
Aidát, a sáros utosákot. V. ö. PALLÓ.

BEPANASZOL, (be-panassol) ősz. áth. Panasz-
képen bejelent, bemond, bevádol. Bepanaszolni a raj-
ta toVtént méltatlanságot. A sértS felet bepanaszolni a
bíróságnál.

BEPARANCSOL, (be-parancsol) ősz. áth. Pa-
rancsszó által rendeli, meghagyja valakinek, hogy
határozott helyen és időben jelenjen meg. .Beparan-
csolni a szabadsággal hasa bocsátott katonákat. A hely-
•égek biráit b*paron«solni a vármegye hasára. Szélesb

ért a künn levőnek parancsolja, hogy jőjön vagy
menjen be.

BEPATTAN, (bc-pattan) ősz. öuh. Pattanva be-
törik, beszakad. Bepattan a túlfeszített ablak. Átv.
ért. hirtelen, nagy robajjal belép, benn terem. Mint-
ha szél hozta volna egyszerre bepattant hozzám.

BEPATTANT, (be-pattant) ősz. önh. és áth.
Ostort vagy más pattintó eszközt befelé hangoztat
Bepattantott a kapu alá. Ujjaival bepattantott ás ab-
lakon.

BEPATYÓKÁL, (be-patyókal) ősz. áth. Holmi
ruhaneműbe, lepelbe, kendőbe pongyola módon bebu-
rogat, betakargat, különösen hideg, vagy szél ellen;
bebugyolál, bebulál. Az útra vitt gyermeket, a beteget
bepatyókálni.

BEPÁZSITOSODIK, (be-pázsitosodik) ősz. k.
A rajta tenyésző, sarjadzó pázsit befödi, belepi. Ás
elpusztult ház udvara bepázsitosodik.

BEPÁZSITOZ, (be-pázsitoz) ősz. áth. Fölszel-
delt pázsitos földdel beültet, beföd, betakar. Bepd-
zsitozni a kerti ágyak kerületét, a földből rakott pam-
lagot.

BEPECSÉTEL, (be-pécsétél) ősz. áth. Rányo-
mott, ráragasztott pecséttel bezár, fölbomlás vagy föl-
bontás ellen biztosít Bepecsételni a levelet. Bepecsé-
telni a bírói sár alá vett szobák ajtajít, a szekrényeket.

BEPÉCSÉTÉLÉ8, (be pécsétélés) ősz. fn. Pe-
cséttel bezárás, beragasztás, vagy lezárolás.

BEPÉC8ÉTÉZ, (be-pécsétéz) ősz. átb. 1) lásd
BEPECSÉTEL. 2) Valami ragadós mocsokkal befol-
toz, becsunyft. Olajjal, zsírral bepecsétezni a ruhát, a
pallót.

BEPÉCZKÉL, (be-péczkél) ősz. áth. Peczekkel
bezár; a peczkct bizonyos karikába, likba stb. ölti.
Bepectkelni az ajtót. Bepecskelni a nadrágszíjat. V. 3.
PÉCZÉK.

BEPÉLYHÉSÉD1K, (be-pélyhésédik) ősz. k.
A raja szálló és hozzá ragadó pelyhek belepik. Be-
tdyhesedeU a ruhája, a haja. Zártabb ajakkal ejtve:
lepölyhSsödík.

BEPENÉSZÉSÉDIK, (be-penészésédik) ősz. k.
Penészféle rohatag burokkal behúzódik. A nedvet he-
'yen tartott tojt, kenyér '<epenészesedik.

BEPEREL, (be-pérél) ősz. áth. Valakit az ille-
tő bíróság előtt perbe idéz, pert indít ellene.

BEPÉRÉLÉS, (be-pérélés) ősz. fn. Perbe idé-
zés, pernek indítása valaki ellen.

BEPIKKELYÉZ, (be-pikkelyéz) ősz. átb. Hal-
ról leszedett pikkelyekkel, máskép halpénzzel behúz,
beborogat, betakargat valamit. Átv. ért bizonyos mtt-
•et, pl. sisakot, mellvasat, köntöst pikkelyformája le-

mezkékkel rétegesen beborít
BEPILLANT, (be-pillant) ősz. önb. Annyi idö-

lyire, mennyibe a szempillák egyszeri emelése kerül,
benéz, betekint; egy szemvágással néz be. Továbbá,
csak ügy futtában, könnyeden, rövid időre benéz, be-
at V. ö. PILLANT.
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BEPILLÉSÉDIK, (be-pillésédik) ősz. k. Pille
nevezetű vékony gyönge hártyáival behúzódik, pl. a
felforralt tejszín. V. ö. PILLE.

BEP1RONGAT, (be-pirongat) ősz. áth. Illetlen
magaviseleteért pirongatva, feddve, orczázva paran-
csolja valakinek, hogy menjen vagy jöjjön be. Az
anya bepírongatja az utczán pajkoskodó gyermekeit. V.
ö. PIRONGAT.

BEP1RONKODIK, (be-pironkodik) ősz. k. Ál
vagy valódi szégyenérzettől elpirulva, bemegy vala-
hová, mintha restellené, vagy itallaná, hogy be kell
mennie. Különbözik tőle a szégyenérzetet nélkülöző
beorczátlankodik, beszemtelenkedik.

BEPI8ZKÍT, (be-piszkít) ősz. áth. Piszokkal be-
ken, berondít, becsunyít. Bepiszktíani a ruhát, a bú-
torokat, az asztalkendőket. Szurokkal, zsírral bepiszki-
fani magát. V. ö. PISZOK.

BEPISZKOL, (be-piszkol) ősz. áth. 1) L. BE-
PISZKÍT. 2) Átv. ért. gyalázva, rágalmazva erköl-
csileg bemocskolja valaki nevét, becsületét.

BEPISZKOLÁS, (be-piszkolás) ősz. fn. Piszok-
kal bekenés, berondítás, becsunyítás; gyalázás, rá-
galmazás, becsületsértés.

BEPISZKOLÓDIK, (be-piszkolódik) ősz. belsz.
Holmi ragadós testek hozzátapadása által piszkossá,
rondává, mocskossá, czirmossá, szennyessé leszen. A
szurokkal, festékkel bánó kezei, ruhái bepiszkolódnak.

BEPLÁNTÁL, (be-plántál) ősz. áth. PlántAk-
kal, azaz, fiatal, saijadékféle növényekkel beültet. A
kertet különféle oltoványokkal, csemetékkel, szöló'uesszo'k-
kel beplántálni.

BEPÓLYÁL, (be-pólyál) ősz. áth. Pólyába ta-
kargat, pólyával beburogat, bekötözget, begöngyöl-
get. Bepólyálni a kisdedet. Bepólyálni az eltörött ke-
zet, lábat. V. ö. BEBULÁL, BEPATYÓKÁL.

BEPÓLYÁZ, (be-pólyáz) ősz. áth. lásd BEPÓ-
LYÁL.

BEPQROSÍT,(be-porosít) ősz. áth. Ráhintett, rá-
szórt, ráfűjt porral beszennyez.

BEPOROSODIK, (be-porosodik) ősz. k. A rá-
szálló s rátapadó portól beszennyesedik, porral behú-
zódik. Söpréskor beporosodnak a bútorok.

BEPOROSÚL, (be-porosúl) ősz. önh. 1. BEPO-
ROSODIK.

BEPOROZ, (be-poroz) ősz. áth. 1) L. BEPO-
ROSÍT. 2) Porféle testtel behint Beporozni a fejet
hajporral. Beporozni a puska serpenyőjét lőporral. FS-
venynyel., kopárral beporozni a lépcsőket, a fölsúrolt
pallót. Beporozni az írást.

BEPOTTYAN, (be-pottyan) ősz. önh. Pottyanva
beesik. A kosárból kihullott almák bepoítyantak a sár-
ba , a vízbe.

BEPOTTYANT, (be-pottyant) ősz. áth. Úgy
ejt el valamit, hogy bepottyanjon valahová. Korsóját
bepottyantotta a kútba.

BEPÖK, (be-pök) ősz. önb. és áth. 1) Valamibe
pök. BepSkni a markába. Bepokni a motdólalba. 2)
Pökkel, nyállal becsnnyít, berntít, foltossá tesz. Be-

pökni a pallót. 3) Mondjuk bogarakról, férgekről, mi-
dőn ganajaikkal bemocskítanak valamit. A legyei: be-
pokték a tükröt, a bútorokat, a falakat. Átvetve : bekap.

BÉR vagy BÉR, 1) Hangutánzó gyök, mely erö-
seu reszkető, rengő hangot fejez ki a bércy, bérren, bér-
rent származékokban, s rokona azon per, melyből pereg,
perdül, perget stb. származnak. Mindezek bizonyos kör-
ben forgó testek hangját utánozzák. 2) Idegeket meg-
rázó, vagy erős indulatot fejez ki a be'rz, bérzéget, ber-
zenkedik származékokban, s rokona a vastaghangu bor,
melyből borzad, borzaszt stb. eredtek. 3) Forgást, ke-
ringést jelent hangutánzás nélkül a bereg (párzik a
jub) igében, mint az ebről mondják bogy forog. Ide
tartozik a bére (csere) származék is, mennyiben a cse-
rebere az illető áruk forgatása, ideoda adisvevése ál-
tal történik. 4) Rokona azon ver gyöknek, melyből
verés (ruber) származik, innen értelmezendők : berke,
máskép biYkc, azaz, gyönge hajtású, piros héjú vessző
(virga, virgultum) és a berkenye, piros héjú gyümöl-
cséről, valamit a bertóka vagy birtoka, fáján megüszö-
gösödött veres bőrű szilva, ö) Metszést, hasítást jelent
a beretua, berbécs (béréit kos) és berena (hasogatvány)
szókban, s rokona vastaghangon bor bar, mint a bor-
da, bont a, barázda, barkócza szók gyöke. Rokona a
bar, bor gyök (,borit' szóban), midőn ber-k-eí jelent.

BÉR, (1), önálló gyök és fn. tt. bér-t, tb. —ék.
Altalán bizonyos dologért járó díj, fizetés, ára vala-
minek, nevezetesen a) valamely szolgálat fejében fize-
tett, vagy fizetendő díj, zsold. Cselédbér, munkabér,
réobér, fuvarbér, pásztorbér, napi bér, párbér vagy
ágybér, melyet a házas bivek illető papjaiknak fizet-
nek. Szegődött bér, osztott fconcz (ellenébe tétetik, mint
jobb és bizonyosabb, a közös vagyonnak). Km. Ette
haszna, alutta bére. Km. Nagy bért kérni. Soh bére
van. Fölemelni, javítani a cselédek bérét. Szökött kötő-
nánek nincsen bére. Km. 2) Más jószágának haszonvé-
teleért adott díj. Házbér, hajóbér, haszonbér, úrbér,
föbér, bikabér, tnénbér, filrdó'bér. Bérbe adni, bérbe
venni, fogadni valamit.

Rokona az előtét nélküli vastagbanga ár, és a
vékonyhangu ér (valct), melyből érték, érdem stb.
származtak. Hasonlók hozzá a német Werth ét Preis,
a latin merces, pretium. V. ö. ÁR.

BÉR, (2), falu Nógrád megyében; KIS—, me-
zőváros, NAGY—, puszta Romáron megyében; hely-
ragokkal : Bér-en, —re, —ríü.

BEBA, férfi kn. A palóczoknil ám. Adalbert
Albert. Vigyázz Bera magadra, fee ne ots a garadra,
Palóez népd.

BEKACSOL, (be-rácsol) ősz. áth. Rácscsal be-
kerít, bezár, rácsba tesz. Berácsolni a konyhaajtót.
Berácsolni a pajta, a padlás ablakait, litráctolni a
Hrót, szalonnát. V. ö. RÁCS. ... '

BERÁCSOZ, (be-rácsoz)ösz.4tb. 1. BERÁCSOL.
BERAGAD, (1), (be-ragad) ősz. önh. Öszvetapad-

va beszorul, minélfogva kivenni, elválasztani nehéz.
Beragadtak a fagyos ablakok. A megdagadt szár bera
gadt a pipába. Beragadt a szurokba. Csipától bera-

37*
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gadtak a szemei. Atv. ért beragadt a szája, nem szól,
nem beszél, midőn szórnia kellene.

BERAGAD, (2), (be-ragad) ősz. áth. Erőszak-
kal, sebes rántással maga után bevisz, behúz valabová.
A lovak beragadták a kocsit a mélységbe, V. ö. RA-
GAD, áth.

BERAGASZT, (be-ragaszt) ősz. áth. 1) Bizo-
nyos tapadó szívós szerrel pl. enyvvel, szurokkal, csi-
rizzel becsinál, behúz. Az ablak rétéit csirizéé papír-
ral beragasztani. 2) Akasztóval, kajmóval, kapocs-
csal beakaszt. Beragasztani óz ajtót, ablakot.

BEEAGASZTÁS, (be-ragasztás) ősz. fn. Cse-
lekvés, midőn beragasztanak valamit, illetőleg beta-
pasztás, beakasztas. V. ö. BEEAGASZT.

BERAGYOG, (be-ragyog) ősz. önb. Szemkáp-
ráztató fénynyel besugárzik, ragyogva besüt, bevilag-
lik. V. ö. RAGYOG.

BERAJZOL, (be-rajzol) ősz. áth. Bizonyos te-
rületet rajzvonalakkal beír. Berajzolni a tállát, apa-
pirivet, a falakat. V. ö. RAJZOL.

BERAK, (be-rak) ősz. áth. 1) Különféle, vagy
egynemű részekből álló holmit behelyez. Berakni a
kamrába a télrevalókat. A könyveket berakni a szek-
rénybe. A gabonakévéket berakni a pajtába. 2) Bepa-
kol. Berakni hordóba a heringeket. 3) Valamely rést,
nyilast, hézagot beépít Berakni a mellékajtót. Téglá-
val berakni a vakablakot. V. ö. RAK.

BERAKÁS, (be-rakás) ősz. fű. Cselekvés, mi-
dőn holmit beraknak. V. ö. BERAK.

BERAKODÁS, (be-rakodás) ősz. fn. Betakarí-
tás, illetőleg behelyezkedés neme, midőn berakodunk
valahová. V. ö. BEKAKODIK.

BERAKODIK, (be-rakodik) ősz. k. Bizonyos
tárba, lakba, födél alá behordott s behelyezett holmi-
vei együtt betelepedik. A gabonakereskedők berakod-
nak a hajóba. A vásárotok berakodnak a sátorba. Be-
rakodni az új szállásba. V. ö. BAKODIK.

BEKAKOGAT, (be-rakogat) ősz. gyak. átb. Egy-
más után, időnként, részenként, folytatólag berak, be
helyez. V. ö. RAKOGAT.

BEJIAKOSGAT, (be-rakosgat) ősz. gyak. áth.
Holmit bizonyos rendben, sorban majd ide, inajd oda
téve, illesztve, behelyez. A könyveket szakok szerint
berakosgatni a fiókokba. V. ö. RAKOSGAT.

BERAKOSKODÁS, (bc-rakoskodás) ősz. fn.
Holmiuek ideoda behelyezgetése, bizonyos rendben
berakása.

BERAKOSKOD1K, (be-rakoskodik) ősz. k. Sür-
gölődve, mintegy ideoda kapkodva holmijévcl együtt
bizonyos rendben bebelyezkedik.

BEEAKOSZIK, (be-rakoszik) 1. BERAKODIK.
BÉRALATTI, (bér-alatti) ősz. mn. Ami bizo-

nyos bérben, haszonbérben ki van adva. Béralatti
ház, földbirtok.

BÉRALKU, (bér-alku) ősz. fn. Szerződés, mely
valamely jószágnak haszonbérbe adása, vevése fölött
köttetik. Béralkut leütni, aláírni.

BERÁNCZIGÁL, (be-ránczigál) ősz. áth. Vala-
mely tagjánál vagy ruhájánál fogra megmegr&ntva a
bemenni vonakodót behúzza. V. ö. BÁNCZIGÁL.

BERÁNCZ1KÁL, 1. BERÁNCZIGÁL.
BEHÁNDUL, (be-rándul) ősz. önh. Mintegy

futtában, sietve és rövid időre bekocsiz, belovagol va-
lahová. Gyakran berándulok a szomszéd városba. Egy-
két órára berándulok hozzátok. V. ö. RÁNDUL.

BERÁNDULÁS, (be-rándulás) ősz. fn. Valaho-
vá rövid időre bekocsizis, belovagolás, beinenés.

BERÁNGAT, (be-rángat) ősz. gyak. átb. Töb-
beket egymás után beránt, bebúzkal valahová, beráu-
czigál. A juhokat berángatni az úsztatóba.

BERÁNT, (be-riünt) ősz. áth. 1) Erőszakosan
megragadva maga után, vagy maga felé vonva be-
menni, beesni, bezuhanni stb. kényszerít valahová.
.Lábánál fogva berántani valakit az árokba. A hajó-
kötél a vontatót berontotta a Dunába. 2) Zsiradékban
pörkölt liszttel valamely főzeléket, ételt ízletessé tesz,
elkészít Berántani a káposztát, lenesét, bortót. Más-
kép : beráf. V. ö. KÁNT, RÁTOTTA.

BÉRBE, (ber-bc) fn. tt berbéí. Ürü, azaz kibé-
relt kos, máskép: berbécs. Gyöke a metszést jelentő
bér. Egyezik vele a latin vervex. V. ö. BÉR, gyök.

BÉRBEADÁS, (bérbe-sdás) ősz. fn. Valamely
jószág haszonvételének bizonyos bérért odaengedése.

BÉRBEADÓ, (bérbe-adó) ősz. fű. Jószágtulaj-
donos, ki valamely ingatlan vagy ingó birtokát szer-
ződött bérért használatra odaengedi.

BERBÉCS, fn. tt. berbecs-ét. 1) Ürü, heréit kos.
Alkalmasint a latin uervex-ből honosíttatott 2) Pápa
vidékén és Kcinenes táján ám. báránybőrből való
süveg.

BERBECZ, (ber-becz) fn. tt berbecz-ét. Így ne-
vezik Kemenesalján azon juhbőrből készített téli sü-
veget, melynek neve máskép : bagósüveg. Valószínűleg
egy eredetű a berbécs szóval.

BÉRBEFOGADÓ, (bérbe fogadó) ősz. fn. Aki
valamely jószág haszonvételét bérbe kifogadja, ha-
szonbérlő.

BÉRBÉNCZE, 1. BÖRBÖNCZE.
BÉRBEVÉTEL, (bérbe-vétel) ősz. fa. L. HA-

SZONBÉRLET.

BÉRBEVEVŐ, 1. BÉRBEFOGADÓ.

BÉRBITE, természeti hangutánzó fű. tt bérbi-
tét. Félig nyitott ajakkal, fogak közötti tompa, értet-
len morinog&s, milyen a magokban imádkozok dör-
mögő hangja. Különösen babonások imádsága vagy
mondókája. Egyeznek vele, mint szintén hangutánzók,
a franczia brailler, braillement, a német brummen, a
latin balbutio, az olasz borbottare, stb.

BÉRBITÉL, (bérbite-el) önh. m. berbiíétí. Dör-
mögve imádkozik, babonás mondókakat mormol. Né-
butt: berbitál.

BÉRCSE, (bér-cse vagy bőr-cse) fn. tt béresét,
tb. béresek. Növényncu: a sokhímesek és sokanyások
seregéből; csészéje nincs, bokrétája négy szirmú, mag
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vai csikósak (Clematis). Fajai: kapaszkodók, felfutók
és felálló szárúk. Erdőkben tenyészik.

BÉRCZ, (1), fa. tt bérezel. Általán tető, magaslat,
orom, különösen hegytető, begyorom, a hegylánczból
kiemelkedő magasabb csúcs. Hegyek bérezel. Világ
bércze. (Pannán). Messze kékellö bérezek. Fölmászni a
legmagasabb bérezve. Megegyezik vele a német 13erg és
szláv toerch, mely hasonló alakban a némettel rokon
más nyelvekben is divatozik, továbbá a persa barz
vagy berz vagy burz (altitudo); zend bérező (altus, sub-
limis, altitudo); szanszkrit brihat (altus, sublimis);
ugyancsak a szanszkrit parvatasz (orom, part), a bél-
ien OQOS, naovnaót;, lapp és finn warí, wuori, szláv
hóra, magyar part, mari, orom, úgy szintén rá, re ragok
is, stb. Valamennyiben lényeges hang a terjedés, külö-
nösen â  magasra törekvést jelentő r. V. ö. R betű.

BÉRCZ, (2), népes puszta Zemplénben; hely-
ragokkal : Bércz-en, —re, —ró7.

BÉRCZE, (bcr-cze) fn. tt. berczéí. 1) Jíirom bél-
fája, mely értelménél fogva tulajdonképi gyöke bel
vagy tél, tehát ám. belcze vagy bélcze. 2) A székelyek-
nél divatos szabású lábravaló, gatya vagy harisnya.
Ez értelemben hasonló hozzá: bérlte vagy börhe.

BERCZEL, (1), (ber-z-cl) átb. ín. berczel-t, Sza-
lamegyei tájszó, ám. tojóz, petéz.

BERCZEL, (2), faluk Nógrád, Pest és Szabolcs
megyékben; helyragokkal: Berczel-en, —re, —röl.

BERCZENCZE, GARAN—, falu Bars megyé-
ben ; hely ragokkal: Bei czenczé-n, —re, —ró'l.

BERCZENCZEI, (berczencze-i) mű. tt. bcrczcn-
czei-t, tb. —ck. Az őszi szilva egy fajáról mondják,
mely hosszú alakú, éretten sötét kék sziuü s inagva-
váló. Nevét talán Beszterczétöl vagy Berczenczétöl
vette. Nébutt rövidebben : bcrczi szilifeC-

BÉRCZES, (bércz-cs) mn. tt. bérczes-t vagy —ét,
tb. —ék. A miuck kiálló bérczei, ormai, magaslatai
vannak. Bérezés vidék, bérezés htgyláncz.

BERCZI, kicsinyezö férfi kn. tt. Berczit, tb. — k.
L. BERA, vagy ADALBERT.

BERCZI, (bércz-i) mn. tt. bérczi-í, tb. —ék.
Bérczen termő, növő, bérczről credo. Bérezi galago-
nya, lóhere. Bérezi patak. Bérezi fényű, szikla.

BÉKCZOKOM, (bércz-orom) ősz. fn. Hegytető,
begy csúcs.

BÉRCZÖR, (bércz-6'r) ősz. fn. Bérczen, magas-
laton, hegyormon vigyázó őr, vagy őrség.

BÉKCZTÓ, (bérca-tó) ősz. fű. Hegy magaslatán
levő tó, tengerszem.

BÉRCZTÜZ, (bércz-tüz) ősz. fn. A bévczörök
által hegyormon bizonyos jeladásul gyújtott tűz.

BÉRE, (1), (ber-c) fn. tt. bérét, tb. berek. l)Tdl
a Dunán némely tájakon ám. magvas kender feje,
melyet másutt bugának neveznek. Gyökére nézve a
bérz, borz, berzes, borzas szókkal rokon. 2) A csere
szóval ikerítve: cserebere, ám. holmi árúk adásvevési
forgatása. Szereti a csereberét. V. ö. BE1ÍÉNY. 3) Hely-
ségek neve Magyar- és Erdélyországban; helyragok-
kal: Beré-n, —re, —röl.

BÉRE, (2), falu Szathmár megyében, és Erdély-
ben Maros székben; helyr. Beré-n, —re, —ró'l..

BERECZ, (1), férfi kn. tt Berecz-ét. Briccius.
Több családok viselik e nevet Máskép: Bereczk.

BEUECZ, (2), (ber-ecz) fn. tt. Berecz-ét. Győr
tájékán ám. ripacs, himlőbely. Azon bér gyökü szók
osztályába tartozik, melyek metszésre, hasításra vo-
natkoznak. V. ö. BÉR, gy(ök.

BERECZKI, ALSÓ—, FELSŐ—, faluk Zem-
plén megyében; helyr. Bereczki-be, —ben, —bői.

BÉKÉG, (1), (bér-ég) önh. m. bérég-tem, —tél,
bérgétt, htn.—ni vagy bérgeni. 1) Mondják a juhokról,
midőn a nemi közösülés, párosodas ösztöne űzi őket.
Egyértelmű vele : féreg azaz forog, mint a párosodó
ebekről mondják. V. ö. BERGIK. 2) Forgás, morgás
közben erős bér-féle bangón szól, máskép bérrég. Ha-
sonló hozzá a keményebb ajakbaugu pereg. 3) Mint
helynév, berek szóból eredeti.

BEKEG,(2),vagyBEREGH,inezőváros,ugyanily
nevű megyében; helyragokkal mint város : Bereg-en,
— re, —röl, mint vármegye: Bereg-be,—ben,—bó'l.

BEREGBÖSZÖRMÉNY, falu Bihar megyében;
helyragokkal: Bereg-Böszörmény-be, —ben, —bó'í.

BEREGSZÁSZ, mezőváros Bereg vármegyében ;
helyragokkal: Beregszász-on, —ró, —ról.

BEREGSZEGH, falu Nyitrában ; belyragokkal:
Bereyszegh-en, —re, —ró'i.

BEREGSZÓ, 1. BEREKSZÓ.
BEREGVÁKMEGYE, (bereg-vár-megye) ösz.fn.

Magyarország éjszakkeleti részén s a beszkédi hava-
sok déli lejtőjén fekvő vármegye.

BEREK, (l),(ber-ek) fű. tt berket. Vizes lapályo-
kat, folyók mellékét ellepő és sűrű bokrokból, tövi-
sekből, vesszőkből álló cserjés erdöcske. Berekben a
farkas. Km. Illa berek, nádak, erek, azaz mind oly
helyek, hová elbújni, menekülni, rejtőzni lehet; el-
rontva : illa berek, nád a kcrí. 2) Szélesb ért. s né-
mely t áj szók is szerint, ingoványos, náddal, bozóttal
buján benőtt lapály. Sárvíz melléki berkek.

Eredetére nézve 1. BÉR gyök. Kokon vele a
franczia parc, angol és német park, melyet a német
nyelvészek bergen, barg szóból származtatnak.

BEREK, (2), több helység neve, KEREK—,
KIS—, NAGY—, SZÁRAZ—, TISZTA—; helyra-
gokkal : Berek-en, —re, —ró'í.

BEREKALJA, több helység neve; belyragok-
kal : Berekaljá-n, —rá, —ról.

BEKEKED, (be-reked) ősz. öuh. 1) Mondjuk
csöves, üreges, likas, nyilásos testekről, midőn bedu-
gulnak, valamivel bétömödnek, illetőleg nem szelei-
nek, Bereked a pipaszár, a csatorna. 2) Különösen
mondatik a légcsőről, midőn meghűlés vagy gyuladás
következtében, vagy sok beszéd miatt tompa, tisztáta-
lan bangót ad. 3) Valahová beszorul. V. ö. KEKED.

BEUEKEDÉS, (be-rekedés) ősz. fn. Szorulasi,
szűkülés! állapot, midőn bereked valami. V. ö. BE-
REKED.

BEREKÉNYE, 1. BEIÍKÉNYE.
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BEREKESZT, (be-rekeszt) ősz. áth. 1) Korlá-
tok közé, ketreczbe, s általán akármily kerített hely-
re bezár, hogy ki ne mehessen. Berekeszteni ólba a
sertéseket, ketreczbe a tyúkokat, réczéket, esztrengába a
juhokat, okolba a borjúkat. 2) Átv. ért valamely dol-
got, munkát, különösen beszédet bevégez, befejez,
s folytatni megszűnvén, mintegy bezár.

BEREKESZTÉS, (be-rekesztés) ősz. fa. Cselek-
vés, mely által berekesztfink valamit, ezen igének
minden érteményeiben. V. ö. BEREKESZT.

BEREKESZTÉSÜL, (be-rekesztósíil) ősz. ih. Be-
végzésül, befejezésképen. Berekentértti még csak né-
hány szót akarok mondani.

BEREKI, 1. BERKI.
BEREKSZÓ, faluk Temen megyében és Erdély-

ben; helyragokkal: Berekttó-n, —rá, —ról.
BEREKUTCZA, falu Temes megyében; hely-

ragokkal : Berekutetá-n, —rá, —ról.
BEREKVIRÁG, (berek-virág) ősz. fa. Általán

berkekben, ázás lapályos cserjékben tenyészni szo-
kott virágnemek, különösen a kökörcsin nemfiek né-
mely fajaL

BÉREL, (ber-e-el) áth. m. béréit. Csere szóval
ikerítve: csereberél ám. tőzsérkedik, üzérkedve, adva-
véve hobni árukat forgat, különösen árút árúval föl-
váltva. V. ö. BÉRE. 1.)

BÉREL, (bér-él) áth. m. bérelt vagy bérlett, htn.
—ni vagy bériéit. Valamely jószág haszonvételét bi-
zonyos bérben kiveszi. Páholyt, tártstéket bérleni a
színházban. Hátat, kocsit, földet, kertet bérleni, kibérleni.

BÉRÉLVÉNY, (bér-él-vény) fa. tt. beréZwény-í,
tb. —ék. Szerződvény a bérbeadó és bérbevevő kö-
zött, máskép: bériével.

BERENA, (ber-en-a) fa. tt berenát. 1) A szé-
kelyeknél, a Tisza vidékén, s néhutt tűi a Danán ám.
a szokottabb borona. 2) Debreczenben Így nevezik a
ritkás deszkakerítést vagy hasogatványokból álló pa-
lánkot V. ö. BORONA, BOENA.

BERENCS, több helység neve; helyragokkal:
Berenct-én, —re, —rW.

BÉRÉNCZ, (bér-éncz) fa.tt bérénn-it. 1) Álta-
lán minden mnnk&s, napszámos, ki bizonyos béréit
dolgozik, szokottabban, béres. A jSvevény és a bértnct
(Káldinál béres), ne egyéneié abban. (Mózes U. 12. 45.)
2) Ocsárló, gúnyos, megvető értelemben, aki nem jó-
akaratból, hanem haszonlesésből vagy szolgailag va-
lamely zsarnok kedveért tesz valamit

BERENCZE, több helységneve; helyragokkal:
xfcl"£ftCXe~fly ~~ T6f ~~ Tol*

BEKEND, több helység neve; helyragokkal:
Berend-cn, —re, —rb'i.

BERENDEL, (be-rendél) ősz. áth. 1) Meghagy-
ja, megparancsolja valakinek, hogy bizonyos helyre
jőjön vagy menjen be. A falukon tanyázó katonaságot
berendelni a városba. A tanúkat berendelni a Otrvény-
ssékre. 2) Valamit beküldetni parancsol. Eitbiró által
a» elöfogati lovakat berendelni a falu hátába. V. 8.
RENDEL.

BERENDELÉS, (be-rendélés) ősz. fa. Parancso-
lás, meghagyás, idézés, midőn valakit vagy valamit
berendelnek valahová. L. BERENDEL.

BERÉNY, (ber-ény) több mezőváros és fáin ne-
ve Magyarországon és falu Erdélyben, tt Berényt;
helyragokkal: Berény-be, —ben, — bó?. Valószinfi,
hogy ezen szó gyöke az adást-vevést, illletőleg vá-
sárlást jelentő bér vagy bére, miszerint értelme any-
nyi volna, mint vásáros hely, árupiacz, és az empo-
rium kifejezésére ajánlható. Magyarországon öszvetett
alakban is előfordulnak: BALATON—, CSÁK—,
JÁSZ—, IHAROS—, KARANCS—, KIS—, ME-
ZŐ—, NAGY—, LOVAS—, PUSZTA—.

BEREPDÉS vagy BERÉPDÉS, (be-repdés) ősz.
gyak. önh. Gyakran be és kirepül, be-berepül, vagy
többen egymásután berepülnek. V. ö. REPDÉS.

BEREPED, (be-reped) ősz. önh. Kívülről ható
erőszak által befelé rés, nyilas támad valamely test-
ben. Ellentéte: kireped. V. ö. REPED.

BEBÉPÉS, 1. BERÉPDÉS.
BEREPESZT, (be-repeszt) ősz. áth. Valamely

testet külső oldaláról, széléről befelé repeszt, illető-
leg rést, nyilast csinál belé. Berepestteni a lúfteteU
köteletvény szélét. V. ö. REPESZT.

BERÉPKÉD, 1. BERÉPDÉS.
BEKÉPPEN, (be-réppen) ősz. önh. Hirtelen egy

lebbenéssel berepül, beszáll. V. ő. RÉPPEN.
BEREPÜL, (be-répfil) ősz. önh. Repülve, azu

szárnyain lebegve beszáll valahová. A fSlreaent se-
regélyek berepültek a nádasba. V. ö. REPÜL.

BÉRES, (1), (bér-és) mn. tt béres-t, vagy —ét,
tb. —ék. 1) Aki bizonyos bérért szolgál, dolgozik,
különösen napszámban dolgozó, nem rendes szolga-
latban levő. Béftf aratók, kastások. Béres nyomtatok.
2) Bérbe adott, bérben használt Béres föld. Bérű
hasban lakni.

BÉRES, (2), (bér-és) fa. tt bérés-t, tb. —ék.
Igis ökrökkel bánó, különösen mezei gazdaságnál ök-
rökön dolgozó házi szolga. Urasági béres, kire négy,
hat, nyolcz ökrös szekér vau bízva, és segédefii egy
gyerkőcze vagy legény (ostoros) adatik mellé. Öreg
béres vagy faragóbéres, ki a többi béresekre felfigyel,
s leginkább szerszámokat készít, és javít JEszifc, mini
a béres. Km.

BÉRÉSHÁZ, (béres-ház) ősz. fn. Urasági pasz-
tákon, majorokban ásón báz, melyben béresek lak-
nak, jobbára saját tűzhelyeik lévén. Különbözik tőle
az elválva írandó béres ház, mely bérben adott, bér-
ben lakott házat jelent

BÉRÉSKÉDÉS, (bér-és-kéd-és) fa. tt béreske-
des-t, tb. —ék. Béresi szolgálat gyakorlása.

BÉRÉSKÉDIK, (bér-es-kéd-ik) k. m. béresked-
tsm, —tél, —éti. Igas ökrök mellett béresi szolgála-
tot ttz, gyakorol, béresképen szolgai valamely ur»-
•ágnál, vagy mezei gazdánál.

BÉRÉSMUNKA, (béres-munka) ősz. fa. Álta-
lán munka, melyet béres szolgák teljesítenek ; küB-
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nősen melyet igás ökrökkel dolgozó béresek szoktak
végezni, milyenek: szántás, vetés, trágyahordás, szé-
na-, gabonatakarítis stb..

BÉRÉSOSTOR, (béres-ostor) ősz. fn. Vastag
nyelü, sudaras, és sugárral ellátott erős szíjostor, mely
lyel a béresek négy, hat, nyolcz ökröt hajtani és dur
rogatni szoktak.

BÉRÉSSZEKÉK, (béres-szekér) ősz. fn. Erős
szerkezetű, vendégoldallal, nyomoroddal, stb. fölsze-
relt hosszuszekér, milyenen a béresek járnak.

BÉEÉSSZERSZÁM, (béres-szerszám) ősz. fn.
Béresmunkához szükséges szerszámok, dolgozó szerek.

BÉRÉSSZÜR, (bérés-szflr) ősz. fn. Gallértalan
hosszú szűr, milyet túl a Dunán a pusztai béresek
szoktak viselni.

BERÉSZ, (bér-ész) fn. tt berész-t, tb. —ék. Áruk,
jószágok csereberélésével üzérkedő személy. (Specu-
lant).

BEKÉSZLET, (ber-ész-él-et) fn. tt. berészlet-ét.
Csereberével üzérkedő kereskedés.

BERESZEL, (be-reszel) ősz. áth. Valamely szi-
lárd, kemény állományú testet reszelővassal, úgyne-
vezett ráspolylyal bemetsz, burovatol, bevölgyel. Be-
reszelni valamely lemezt. V. ö. RESZEL.

BEKET, falu Abaújban, helyragokkal: Beret-re,
—én, —rb7.

BERETESZÉL, (be-reteszél) ősz. áth. Retesz-
szel bezár, beszorít, kinyílás vagy kinyitás ellen biz-
tosít Bereteszelni óz ól ajtaját. V. ö. RETESZ.

BERETESZÉLÉS, (be-reteszélés) ősz. fn. Retesz-
szel bezárás.

BERÉTRA, fn. tt. berétrát. Sajátságos szabású
sipkaféle föveg a régi olaszoknál, németeknél stb.
Különösen szögletes papsipka. Fekete, veret, bársony
berétra.

„Akkor a papoknak val;i tisztességük,
Mikorou egészlen áll vala szerzetük,
Távol vala tolok galléros köntösök,
Veres berétrájok."

Feddő ven a XVI. századból.

Idegen eredetű szó ; közép latin nyelven: bar-
retum, bitretum, francziául barret, olaszul barretta, stb.

BERÉTRAS, (berétra-as) mn. tt beréírás-t, vagy
—öt, tb. —ok. Berétrát viselő. Berétrás papok.

BERETTÖ, (beret-tő) ősz. fn. és helységek neve
Sáros és Zemplén varmegyében. V. ö. TŐ.

BÉBÉTVA, BÉRÉTVÁL, stb. 1. BOROTVA,
BOROTVÁL stb.

BERETTYÓ, folyóvíz Bihar és Békés várme-
gyében.

BÉREV, (bér-ér) ősz. fn. Év, melyre valamely
jószágot bérbe adnak és vesznek. A bérév elmultával
líjra szerződni.

BÉREZEL, (be-rezel) ősz. önh. és áth. Köznépi
képes kifejezéssel, valahová bekakál, vagy valamit
kakáivá becsunyít Béreseit a gályájába. A kis gyer-
mek fterwelte M agyat. V. ö. REZEL.

BEREZEZ, (be-rezez) ősz. áth. Öntött rézzel be-
futtat, rézlemezzel bevon. Berezemi a két nyelét,a pipát.

BÉREZINKA, falu Beregh megyében; helyr.
Berezinkd-n, —ra,( —ról. Máskép : Külednyfaloa.

BÉRFIZETÉS, (bér-fizetés) ősz. fn. Fizetés, mi-,
dön valakinek vagy valamiért a kellő bért megadják.

BÉRF1ZETÖ, (bér-fizető) ősz. mn. és fn. Aki
valamiért, valakinek bizonyos bért fizet Különösen
haszonbérlő, valamely jószágot bérben biró személy.

BÉRFÖLD, (bér-föld) ősz. fn. Bizonyos bérfi-
zetés mellett bírt, használt föld, különösen biibérben
kapott jószág, 1. HÜBÉR.

BÉRFÖLDI, (bér-földi) ősz. mn. Bérfóldct ille-
tő, ahhoz tartozó, arra vonatkozó; különösen, hűbéri.
BérfSldi haszonvétel, jövedelem.

BÉRFÖLDRENDSZÉR, (bér-föld-rend-szér) ősz.
fű. A középkorban keletkezett hű'bűri viszonyok rend-
szere. V. ö. HÜBÉR.

BERGE, tájszó, mélybangon: Sarka. L. ezt.
BERGENYE, falu Erdélyben, Maros székben.

Helyr. Bergenyé-n, —re, —rőt.
BEÉGIK, (ber-eg-ik) k. m. berg-ett; önhatólag

bér ég. Mondják különösen Erdélyben a juhról midőn
párzik, vagy a bér / bér ! hangutánzó szótól, vagy a
fürgéé-forgástól. Innen birka szó. L. ezt Azon hang-
utánzó bér gyökre vihető vissza: berbitél vagy birbi-
tél ige is, mely a tiszai vidéken a hímnemtt szárnyas
állatról moiidatik midőn párzik.

BÉRGYILKOS, (bér-gyilkos) ősz. fn. Bizonyos
bérért fogadott orgyilkos.

BÉRGY1LKOSSÁG, (bér-gyilkosság) ősz. fű.
Orgyilkosság, melyet valaki bizonyos díjért követ el.

BÉRHÁZ, (bér-báz) ősz. fn. Bérben kiadandó
lakosztályokból álló ház.

BÉRHE, (bér-he) fn. tt. bérhéí. 1) Bőrből való
kötény, milyet bizonyos mesteremberek és munkások
magok elé kötnek. Ácsok, kömivesek, kovácsok berhéje.
2) Szélesb ért. ágyékot takaró akármiféle mez. „El-
sőben fügefalevélből bcrhét csinálának, hogy szemé-
remtesteket béíodöznék." Pázmán. Kai. 337. 1. 3)
A székelyeknél ám. istrángot szorító szíjacska. 4)
Ugyanott jelent bozontos csomót a fonalon. Első je-
lentéseinél fogva ám. btfrhe a bőr gyöktől. Midőn pe-
dig fonalra vonatkozik, rokon a berz, borz, berzel, bor-
zai szókhoz.

BERHEL, (ber-h-el) áth. m. berhel-t. Sándor I.
szerint ám. valamit forgatva levet. Gyöke bér a for-
gásra vonatkozó bereg, és pereg szók gyökével rokon.

BERHIDA, falu Veszprém megyében; helyr.
Berhidá-n, —ra,( —ról.

BÉRHINTÓ, (bér-hintó) ősz. fn. Hintó, mely ki-
sebb-nagyobb kirándulásokra fuvarbér fizetése mellett
mindenkinek használatára készen áll, máskép: bérkocsi.

BÉRHÍV, (bér-hív) ősz. fn. 1. HŰBÉRES.
BÉRIDÖ, (bér-idő) ősz. fn. Időszakasz, melyre

valamely jószág haszonvételét bérbe adják és veszik.
Szállási béridS. Stinházi béridS. Évnegyed*, egy, öt,
tit évibérido'.
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BERILL, fa. tt berilt-í, tb. — ék. Tengerzöld
szinfi drágakő, moly gyakran fehérbe megy által, s
Napkeleten, Cseh- és Szászországban tal&ltátik. Hel-
lén eredettt szó.

BÉRINAS, (bér-inas) ősz. fh. Határozatlan ideig
tartó szolgálatra fogadott, nem rendes inas. Különö-
sen a vendégfogadókban ruhatisztításra s ideoda kül-
désekre rendelt szolga, máskép: bérszolga, bérlegény.
(Lohnlakai).

BÉRJÓSZÁG, (bér-jószág) ősz. fn. Jószág, me-
lyet valaki bizonyos haszonbérben tart, és mivel.

BÉRJÖVEDELEM, (bér-jövedelem) ősz. fh. Bér-
be adott jószágból kapott, húzott jövedelem, milye-
nek : házbér, földbér, fUbér, stb.

BERKAHÁZA, fáin Vas megyében; helyragok-
kal : .Berkohásá-n, —ró, —róí.

BERKE, 1. BARKA és BHtKE.
BERKEBÁRÁNY, (berke-bárány) ősz. fn. Ne-

mesebb fftju, apró fodor szőrű juhnak, vagyis birká-
nak bárányja, birka bárány, különböztetésiil a bun-
dás hosszú szőrű, úgynevezett magyarjuh bárányától.

BERKENYE, (1), (ber-k-eny-e) fn. tt. berkenyét.
Berkenyefa gyümölcse, bogyója. V. ö. BEEKENYEFA.

BERKENYE, (2), falu Nógrád megyében; hely-
ragokkal : flerkenyé-n, —re, —ró7. Van ily nevű falu
Erdélyben is, mely máskép : Bergenye, 1. ezt.

BERKENYEFA, (berkenye-fa) ősz. fn. A húsz-
hímesek és háromanyások seregéhez tartozó fanem
(Sorbns). ,Berkenye' magában is jelentbet fát. Férés
berkenye, apró veres gyümölcscsel. (Sorbus aucnparia).
Fojtós berkenye, melynek fája nagy, s gyümölcsbo-
gyója akkora mint egy kis körte, máskép : süvVltin
kürté, barkócza. (S. domcstica). Némely tájakon ma-
gyaros átalakítással: belekenyér.

Gyöke bér a veres, piros, perzsel stb. szók vér,
pír, per, gyökével rokon, mennyiben ezen fanem bo-
gyói veres vagy piros színűek. Előfordul már XIII.
századbeli oklevelekben is mint határfa: berkenie, be-
rekune, bérkéné, bér kény, berekenyefa, berekunafa. (Jer-
ney. Nyelvkincsek).

BERKENYES, falu Erdélyben Kolos megyében.
Helyr. Berkenyes-én, —re, —rőí.

BERKES, (ber-ék-és) mn. tt. berkés-t, vagy —eí,
tb. —ék. Csalittal, cserjével, tövissel, vesszővel, bo-
zóttal benőtt Berket völgy, határ, lapály, érmeUék.
V. ö. BEREK. Régi oklevélben (1300.) előfordul mint
személynév is. Van ily nevű begy, folyó és helység
Erdélyben. Az utolsó helyr. Berkes-en, —re, —ró7.

BERKESD, falu Baranya megyében; helyra-
gokkal : Berkesd-én, —re, —riSl.

BEEKESZ, helység neve Szabolcs vármegyében;
és Erdélyben. Helyr. Berken-én, —re, —rSl.

BERK£3ZPATAEA,falnKővárvidékében; hely-
ragokkal : Berkettpatakd-n, —ró, —rrfl.

BERKÉSZ, (ber-ek-ész) fn. tt berkesz-t, tb. —ék.
Szúnyogfaj, mely leginkább a berkes helyeket szereti.
(Couops).

BÉRKÉVE, (bér-kéve) ősz. fn. Gabonakéve,
mely a részes aratóknak jut, részkére, valamint az is,
melyet némely helységekben a csőszök és harangozok
kapnak.

BERKÉZ, (ber-ék-éz) önh. m. berkéc-tem, —tél,
—e'tt. Berkezni járnak a Zala megyei vadászok a Zala
berkébe, bol őzre, rókára, vidrára foly a vadászat.

BERKÉZ, (ber-ke-ez vagy vastaghangon bar-
ka-az) önb. m. berkéz-tem, —tél, —e'tt. Gyönge bim-
bókat, barkákat hajt. Kikeletkor berkesnek a fák.

BERKI, (ber-ék-i) mn. tt. berki-t, tb. —ék. Be-
rekben lakó, tartózkodó, berekből való, berekhez tar-
tozó. Berki óz. Több ily nevű helység is van Fejér,
Somogy és népes puszta Nógrád és Veszprém me-
gyékben. Helyragokkal: Berki-be, —ben, —bSl. Egy
1270-diki oklevélben előjön mint falu Sáros megyé-
ben is.

BERflFALÜ, (ALSÓ—, FELSŐ—), helysé-
gek Vas megyében; helyr. Berlcifalu-ba, —bán, —bél.

BÉRKOCSI, (bér-kocsi) ősz. fh. 1. BÉRHINTÓ.
BÉRKOCSIS, (bér-kocsis) ősz. fn. Nagyobb vá-

rosok piaczain s utczáin álldogáló kocsis, ki kocsijá-
val, bintójával bérért mindenkor szolgálatra kész.

BERKÖ, falu Sáros megyében; helyr. BerkS-n,
—re, — röl.

BERKÖCZE, BERKÖCZÉS, somogyi tájszók,
vastaghangon 1. BARKÓCZA, BAKKÓCZÁS.

BÉRKÖTELES, (bér-köteles) ősz. mn. 1) Aki
valamiért bért fizetni tartozik. Bérköteles zsellérek. 2)
Amitől bért fizetni kell. BérkStelu föld, rét, legeli.

BÉRKÖTÉS, (bér-kötés) ősz. fn. Szerződés «
valamit bérbeadó, és bérbevevő személyek, illetőleg
felek között, továbbá ezen szerződést tartalmazó ok-
levél, bérlevél.

BERLÁD, falu Erdélyben, Doboka megyében;
helyr. Berlád-on, —ró, —ról.

BÉRLAK, (bér-lak) ősz. fa. Másnak házában
bizonyos bérért kivett és használt lak, vagy általán
zsellérektől lakott ház.

BÉRLAKÓ, (bér-lakó) ősz. fh. Aki más házá-
ban bizonyos bérért lakik; zsellér.

BÉRLEKÉZÉS, BÉRLEKÉZIK, szokottabban
és helyesebben 1. ELŐFIZETÉS, ELŐFIZET. Hasz-
nálhatók volnának az ElSbérlés, Elöbérlet, ÉtSbérel is.

BÉRLEKÉZÖ, helyesebben lásd ELŐFIZETŐ,
vagy ELÖBÉRLÖ.

BÉRLEL, (bér-él-el) átb. m. bérlel-t. Rendesen
az egyszerű bérel értelmében használtatik, de szaba-
tosan véve ám. folytonos bérben, haszonbérben tart
valamit

BÉRLELÉS, (bér él-el-és) fn. tt bérlelés-t, tb.
—ék. Bérbevevés, bérbefogadis, bérlés. Szabatosab-
ban : folytonos bérben tartás.

BÉRLEMÉNY, (bér-él-e-mény) m. tt bérfemény-f,
tb. —ék. 1) Bérbeadási-vevési ügy, vagy tárgy. 2)
Haszonbérlet, kibérlett jószág, bérbe adott vagy vett
dolog.
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BÉRLÉS, (bér-él-és) fii. tt. bériés-í, tb. —ék.
Valamely jószágnak, illetőleg haszonvételének bérbe
fogadása. Hátbérlét, fSldbérlés, páholybérlés.

BÉRLET, (bér-él-et) fa. tt bérlet-ét. Bérlés, il-
letőleg előfizetés által szerzett haszonvételi, vagy él-
vezési jog. Színházi, fürdőt', élelmezési bérlet. Egy évi,
egy évnegyedi, egy havi bérlet

BÉRLETFOLYAM, (bérlet-folyam) ősz. fn. Ál-
talán a bérlés által szerzett haszonvételi vagy élve-
zés! jognak folytatása. Különösen a színházaknál bér-
letfolyamban játszani, ám. a kibérlett helyeket a ren-
des előfizetés fejében illető bérlőiknek hagyni.

BÉRLETPÉNZ, (bérlet-pénz) ősz. fn. Előfize-
tési pénz, melyet az előbérlők fizetnek.

BÉRLETSZÜNÉS, (bérlet-szünés) ősz. fn. A
színházaknál, színkörökben stb. az előfizetés felfüg-
gesztése, mely esetben a bérlett helyét megtartani
kivánó rendes bért fizetni tartozik. Máskép: bérlet-
ttünet, rósz hangzású, inkább bérttünet.

BÉRLETT, (bér-él-étt) mn. tt. bérlétt-et. Amit
kibéreltek, bérbe adott, bérben vett Bérlett házban
lakni. Bérlett kocsin utazni. Bérlett ruhát viselni. Bér-
lett stb'lS, kert, legelő.

BÉHLEVÉL, (bér-levél) ősz. fn. Általán iro-
mány, szerződvény, mely bérbeadásvevésről szól. Kü-
lönösen, a szállító hajósokkal kötött szerződvény, vagy
a beszegődött cselédnek adott levél, melyen beállási
ideje, és bére fóljegyezvék.

BERLING, (bör-ling?) fn. tt. berling-éí. Dió-
szeginél a sokbimesek és sokanyások seregéből való
növénynem, melynek csészéje nincs, bokrétája kettős,
H külső négy-hat szirmú és nagyobb, a belső sok ap-
ró szirmú; magvai cs&kósak. (Attagene).

BÉRLŐ, (bér-ló) ősz. fn. Ideiglenes haszonvé-
telre bérben fogadott kocsis- vagy nyergesió.

BÉRLŐ, (bérél-ö) fn. tt bérlö-t. Aki valamit
bérel, kibérel, bizonyos bérfizetés mellett használ.
HázbérlS, fSldbérlö, kertbérlS, színházi páholy-, zárt-
nékbérlök.

BÉRLŐTÁRS, (bérlő-társ) ősz. fn. Ki mással
vagy másokkal együtt bérel ki valamit, illetőleg a
bérleti költségben és haszonvételben arányos részt
vesz. Mezögadasági, színházi, páholybérlőtárs.

BÉRMÁL, ath. m. bérmái-1. A katbolika anya-
szentegyház szertartása szerint bérmii a megyés, vagy
felszentelt püspök, valamint némely püspöki hatóságu
apát is, pl. a pannonhalmi főapát, midőn a kellően el-
készített híreket, leginkább nagyobb gyermekeket
azentolajjal innepélyesen megkeni, s mintegy újonnan
kereszteli, és újabb nevet ad nekik, imádkozván fb-
löttök, hogy hitöket szilárdan megtartsák, s rettent-
hetlenül vallják. A görög egyházban ezt legott a ke-
resztség után a keresztelő pap viszi véghez. Atv. ért.
etbérmátni valakit, ám. más nevet adni neki.

A latin /frmare-ból kölcsönzött, s talán közvet-
lenül a szláv birmowat után magyarosított szó.

BÉRMÁLANDÓ, (bérmál-and-o) fn. tt bérmá-
tondó-t, tb. — k. Aki a bérmálás szentségének fólvé-

AXAD. «AOY

telére előkészíttetik. A hitágazatokra oktatni a bérmá-
landókat. Álljanak elé a bérmálandók.

BÉRMÁLÁS, (bénnál-ás) fn. tt. bérmálá»-í, tb.
—ok. A katholika anyaszentegyház hittana szerént a
hét szentségek egyike, sorozat szerént másodika, mely-
ben a piispök az illően elkészült híveket szent olaj-
jal megkeni, s kezeit fejökre tartván imádkozik, bogy
a hitben szilárdan megmaradjanak s azt rettenthetle-
nUl vallják.

BERMÁLÁSI, (bérmál-ás-i) mn. tt. bérmálási-í,
tb. —ok. Bérmál&shoz tartozó, bérmálast illető. Bér-
málási előkészületek, szertartások, imádságok. Bérmá-
lási idő.

BÉKMÁLATLAN, (bérmal-atian) mn. tt bér-
málatlan-t, tb. —ok. Aki nincsen megbérmálva. Ha-
tározóilag ám. bérmálás nélkül, meg nem hermáivá.

BÉRMENT, (bér-ment) ősz. mn. Amitől bért
nem kell fizetni, vagy amitől a bér mar előre lefizet-
tetett. Bérment levelek, áruk, bérment páholy. Máskép:
díjment.

BÉRMENTEN, (bér-menten) ősz. ih. Bérfizetés
nélkül.

BÉRMENTES, (bér-mentes) 1. BÉRMENT.
BÉRMENTESEN, (bér-mentesen) lásd BÉR-

MENTEN.
BÉRMENTESÍT, (bér-mentesít) ősz. áth. A pos-

tán küldendő levélért, vagy egyéb holmiért az illető
viteldijt előre lefizeti.

BÉRMENTESÍTÉS, (bér-mentesítés) ősz. fn. Fi-
zetés neme, mely által valamit bérmentesítünk.

BÉRMUNKA, (bér-munka) ősz. fn. Általán min-
denféle munka, melyet bizonyos bérért fogadott mun-
kások, napszámosok stb. végeznek, különböztetésü!
a rendes cselédek, vagy ingyenes segédek, ajánlko-
zók, kalákások által végzett munkától.

BÉRMUNKÁS, (bér-munkás) ősz. fn. Bizonyos
napi, heti, vagy havi bérért, vagy részben dolgozó
munkás, milyenek a fogadott kaszások, aratók, nyom-
tatók, cséplők, stb. V. ö. BÉRMUNKA.

BERNAD, falu Erdélyben; helyi-. Bernád-on,
— rá, —ról.

BERNÁT, férfi kn. tt. Bernát-ot. A régi német
Bernhard szóból kölcsönöztetett. Jelentése a német
nyelvészek szerént: erős gyermek (Kraftkind, starkes,
kraftiges Kind). Kapkod, mint Bernát a mennyköhöz.
Km. Régiesen pl. a Nádor-codexben, Debreczeni le-
gendáskönyvben : Bernáld.

BERNÁTHFALVA, helység Abaújban; belyr.
JSertiáífalvá-n, —rá, —ról.

BERNECZE, falu Honth megyében ; belyragok-
kal: Berneczé-n, —re, —ró'l.

BÉRNÖK, (bér-nők) fn. 1. BÉRLŐ, HASZON-
BÉRLŐ.

BERNYÁK, természeti hang, mely a bakzó macs-
ka erős nyávogását utánozza. Hasonló alakú hang-
utánzók: kodák, kotkodák, nyit-ák, koák, rikák, czikák,
bokák, stb.

38
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BEBNYÁKOL, (bemyák-ol) önb. m. bemyá-
kol-t. Mondják macskáról, midőn bakzáskor dühösen
berregve nyávog; máskép: vernyákol, vírnyákol. Kép-
zésre basonló a kodákol, kotkodákol, nyivákol, kodkol,
rifcákol, etikából, bokákol hangutánzókhoz.

BERNYÁKOLÁS, (bernyák-ol-ás) fa. tt. ber-
nydkolát-t, tb. —ok. Berregő macskanyávogis.

BERNYÁSZKODIK, (berny-ász-kod-ik) k. m.
bemyászkod-tam, —tál, —ott. A székelyeknél ám. va-
laki ellen haragra gyulád, fölberzenkedik, fölindul,
mint a közösülés! ösztöntől űzött s egymással ver-
senygő kandúrok.

BEROGY, (be-rogy) ősz. önh. Mondjuk épület-
félékről s azok egyes részeiről, midőn beomlanak, be-
szakadnak. Bombák alatt berogy a háztető', a gerenda-
tat. Berogynak át árvit-mosta falak. 2) Emberről,
vagy más állatról szólva, ám. lábairól lerogyva be-
esik valahova. Berogyni a szobába. A vontató ló be-
rogyott a mély kdtyolba.

BEROGYÁS, (be-rogyás) ősz. fn. Rogyva, leo-
molva, leszakadva beesés.

BEROHAH, (be-roham) ősz. fn. Hadtudományi
ért az ostromló seregnek azon működése, midőn tö-
megesen betör valamely kerített, s megerősített helybe.
Egyszerűen roham szokottabb.

BEROHAN, (be-rohan) ősz. önh. Teljes erővel
nekidőlve, előtolakodva benyomul, betör valahova,
Berohanni a várkapun. Lélek szakadva berohant hos-
«dm. V. ö. ROHAN.

BEROHANÁS, be-rohanás) ősz. fn. Hegfeszített
erővel benyomulás, betörés.

BERONT, (be-ront) ősz. önh. Az előtte álló aka-
dályokat, gátokat elrontva benyomul, betör. A szét
fázott falakon berontani a várba, a* udvarba. Beron-
tani a kapun, át ajtón.

BERONTÁS, (be-rontás) ősz. fn. Erőszakos cse-
lekvés, midőn berontanak valahova. V. ő. BERONT-

BEROPPAD, (be-roppad) ősz. önh. Nyomás ál-
tal roppadva bemélyed, behorpad. Terhet szekér alatt
beroppad a hídgerenda, a padló.

BEROPPADÁ8, (be-roppadás) ősz. fa. Roppad-
va bemélyedés, beborpadás.

BEROPPASZT, (be-roppaszt) ősz. áth. Erős nyo-
más által eszközli, hogy roppadva behorpadjon vala-
mi. Baltafokkal, buzoganynyal (eropposstoni ás ajtót.
V. ö. EOPPASZT.

BEROSKAD, (be-roskad) ősz. önh. Részekre
szakadva, töredezve beomlik. Nagy fő rgetegben át ócs-
ka házfödél berotkadt. Nagy teher alatt beroskodí a
boltozat. V. ö. ROSKAD.

BER08KADÁS, (be-roskadás) ősz. fa. Bomlási
állapot, midőn valami beroskad.

BEBOSKASZT, (be-roskaszt) ősz. áth. Eszközli,
okozza, hogy beroskadjon, azaz részekre, darabokra
omolva beszakadjon valami. A bombák beroskatztják
a ház födelét, boltozatát.

BEROSTÉLYOZ, (be-rostélyoz) ősz. áth. 1)
Rostélylyal bekerít Berottélyotni a kertet. 2)Rostély-
féle ellenzővel ellát Berotíélyomi a bSrtönök ablakait.

BEROSTÉLYOZÁS, (be-rostélyozás) ősz. fn.
Rostélylyal bekerítés, ellátás, fölszerelés.

BEROVÁTKOL, (be-rovátkol) ősz. áth. Kemény,
szilárd állománya testbe valamely éles, hegyes eszköz-
zel rovatokat metsz, ház. Berovátkolni a kapussobro-
kat, az igabélfákat.

BEROVÁTOL, l, BEROVÁTKOL.
BEROZSDÁSODÁS, (be-rozsdásodás) ös». fn.

Rozsdával behuzódás, rozsdától beragadás. V. ö. BE-
ROZSDÁSODIK.

BEROZSDÁSODIK, (be-rozsdásodik) ősz. k.
Rozsdával behúzódik; a rozsdától betapad. A nedvet
helyen tartott vas edények berozsdásodnak. A kard be-
rozsdásodott hüvelyébe.

BÉRÖ0ZVEG, (bér-öszveg) ősz. fa. Valamely
bérnek egész mennyisége.

BÉRPÉNZ, (bér-pénz) ősz. fh. 1) Pénz, mely
bizonyos szolgálat fejében díjul adatik. Cselédek, nap-
számosok bérpénze. 2) Haszonbéri fizetés.

BEÉR, természeti hangutánzó, melyből berreg,
származott

BERREG, (berr-ég) önh. m. berrég-tetn, —tél,
—étt. 1) Mondják ebnemü állatokról, midőn mérge-
sen öszveszorított, vagy kivigyorított fogaik közöl
berr-féle hangot adnak. 2) Mondjuk pergő, forgó esz-
közökről. Berrtg a rofcfco, brúgoíyú.

BERRÉGÉS, (berr-ég-és) fn. tt berrégés-í, tb.
—ék. Fogvicsorító ebek, vagy pergő eszközök erős
reszketeg hangzása.

BEESENY, 1. BEEZSEN.
BÉRSZABÁS, (bér-szabás) ősz. fn. A munká-

sok bérének hatóság általi meghatározása. Aratói bér-
szobás.

BÉRSZÉRZÖDÉS, (bér-szerződés) ősz. fn. Szer-
ződés, mely által bizonyos munkáért, vagy szolgi-

' latért járandó bér meghatároztatík, és kötéssel meg-
erősíttetík.

BÉRSZOLGA, (bér-szolga) ősz. fn. Nem rendes,
hanem csak ideiglenes szolgálatra fogadott szolga;
bérinas, bérlegény.

BÉRSZÜNET, (bér-szünet) 1. BÉRLETSZÜNÉS.
BERTA, férfi és női kn. tt. Bertát. Adalbertns,

Adalberta. V. ö. BÉLA. Használtatik Bertalan he-
lyett is. Vitetek, mint a Berta kutyái. Km.

BERTALAN, férfi kn. tt £«rtalan-t. Bartholo-
maens. Héber eredetű, ám. harczfi. Bertalan apostol.
Bertalan éje.

BERTHELEMFALVA, helység Hont megyé-
ben ; helyr. Berthelemfalvá-n, —rá, —ról.

BERTÓK, férfi kn. tt Beríók-ot. A Bertalan
. név változata. Ayert benne, mint .Bertók a csíkban. Km.

Képzésre olyan mint: Istók, Moíófc, Mihók, Erttók
; stb. V. ö. —ÓK képző.
: BERTHÓT, falu Sáros megyében; helyngok-
kal: Beríhót-on, —rá, —ról.
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BERTÓK, többes fh. Kisebb-nagyobb golyó-for-
mája darabokban öszvefutott ezüstaprólék az ötvösök-
nél. Eredete hom'ilyos. Talán a német Perieken.

BERTUS, férfi kn. tt. Bertus-t. A Bertalan ki-
csinyezője, mint: Ferus, Oedus, Matus, Mikus, Ilus,
Annus, Katus, Judus.

BERÚG, (be-rúg) ősz. áth. Lábbal, sarokkal be-
taszft, betör. Berágni át ajtót, a kaput. Rúgjuk be a
hát oldalát t tánczosok szavajárása. Önhatólag és tré-
fásan ám. szeszes italból bőven becsíp, bekap.

BERUGASZKODIK, (be-rugaszkodik) ősz. k.
Mondjuk különösen lóról, midőn sebesen neki indulva,
neki rugtatva beszalad valahová.

BERUHÁZ, (be-ruház) ősz. áth. Birtokot, jószá-
got fölszerelés, és reá fordított költségek által hasz-
nálhatóvá, jövedelmezővé tesz. (Investire).

BERUHÁZÁS, (be-ruházás) ősz. fn. Mindenféle
fölszerelés, költség, mely valamely gazdasági birtok
haszonvehetőségére fordíttatik, milyenek építés, rét-
javítás, ültetés, csatornázás, stb.

BERÚTÍT, (be-nitít) ősz. áth. Bemocskft, be-
caunyít, különösen ganajjal, vizelésseL Beruttíani a
hátak elejét, a falakat, az árnyékszéket.

BÉRÜGYLET, (bér-ügylet) ősz. fn. Ügylet, üzér-
kedés neme, melyet valaki haszonbérbe vett jószá-
gokkal fiz.

BÉRVADÁSZAT, (bér-vadászat) ősz. fn. Bér-
ben kivett vadászati jog.

BÉRVÁGYÓ, (bér-vágyó) ősz. mn. Ki mások-
nak tett minden munkáját, szolgálatát, aprólékos se-
gítségét, fáradságát külön fizettetni kívánja; ajándék-
ért, borravalóért kunyorgó. Bérvágyó szállodai szol-
gák. Bérvágyó kocsisok, inatok.

BERVE, falu Erdélyben, Alsó-Fehér megyé-
ben ; helyr. Bervé-n, —re, —ró'í. Előjön a Váradi
Regestrumban is (238. §.) mint falu.

BÉRVÉNY, 1. BÖRVÉNY.
BÉRZ, (bér-z) elvont törzs, melyből bérzed, ber-

nenkédik, és ezek rokonai származtak. Eredetileg jelenti
az állati test azon állapotát, midőn a bőr, illetőleg a
rajta növő szőrszálak a vér rendkívüli lüktetése miatt,
nevezetesen megijédeskor, irtózáskor, fáziskor, íol-
merednek. Mely értelemben rokona a vastaghangu
bon, mint a borzad, borzaszt, borsódzik származékok
törzse. Innen átv. ért. növényszálakra vonatkozva a
simának ellentéte; honnan berze ám. borzas szálú ken-
der. Tennészettanilag némelyek electrum, electricitas
értelemben használják, mennyiben hatásánál fogva a
testben berzengést, borzongást okoz; de közösebb
szokás szerint az illető tudósok inkább villany szóval
élnek. L. VILLANY.

BÉRZANYAG, (bérz-anyag) ősz. fn. Ami bérz-
azat villany-folyadékot rejt magában. (Matéria elec-
trica). Igenleget, nemleget berzanyag.

BÉRZÁRADÁS, (bérz-Aradás) ősz. fn. A berz-
nek, azaz villanynak elterjedő kiömlése, szétfoly&sa.

BÉRZDELEJSÉG, (bérz-delejség) ősz. fh. De-
lejség, mely a berz azaz villanytelepben mutatkozik.
V. ö. DELEJSÉG.

BERZE, (l),(bér-e-e) mn.ttbírzét. Aminek szőre,
baja, szálai, tollai borzasak, bozontosak. Berze farku
tyúk. Berze üstök.

BERZE, (2), fn. 1. BÉRZÉNYE.
BÉRZÉCZ, 1. VILLANY.
BÉRZÉCZÉS, 1. VILLANYOS.
BERZÉCZÉSSÉG, 1. VTLLANYOSSÁG.
BÉRZED, (bér-z-ed) önh.m. bérzed-tem, —tél,

—éti, vagy —t. A vérnek rendkívüli lüktetése miatt
fölmered; vastaghangon: borzad. Bérzed a haragot
macska tzSre. Átv. ért haragra indul, vagy irtózik.

BÉRZEDÉS, (bér-z-ed-és) fn. tt bérsedés-t, tb.
—€k. Az állati bőrnek, szőrnek, bajnak, tollnak föl-
meredése, borzadása. Átv. haragraindulás, vagy irtózás.

BERZÉK, falu Zemplén megyében; helyr. Bér-
zék-e'n, —re, —ró'!.

BÉRZEN, (bér-z-en) önh. m. beVzen-í. Hirtelen
haragra gerjed, lobban, vagyis vére rendkiviili moz-
gásba, lüktetésbe jön, s egész valója mintegy fölme-
revedik.

BERZENCZE, mezőváros Somogy, falu Nógrád
s más megyében; helyr. Berzenczé-n, —re, —rSl.

BÉRZÉNG, (bér-z-éng) gyak. önb. m. bérzeng-
tem, —tél, —«•«, htn. —ni, vagy —eni. Bőre, haja,
szőre, tollai fölmeredeznek, fólborzadnak. Átv. ért
haragos, dühös indulatban van, mérgeskedik.

BÉRZÉNGÉS, (bér-z-éng-és) fn. tt. berzéhgés-í,
tb. —ék. A vér rendkívüli lüktetése által okozott ál-
lapot, midőn a test bizonyos kül részei fólmerednek.
Átv. ért. haragos, mérges, ellenszegülő indulatoskodás.

BÉRZÉNGET, (bér-z-cng-et) gyak. áth. m. beV-
zéhgeí-íem, —tél, —élt. Haragra ingerel; különösen,
vad állatot oly méregre gerjeszt, melytől szőrei fel-
borzadnak. Kutyát, macskát, horcsSkoV berzengetni.

BÉRZÉNGETÉS, (bér-z-éng-et-és) fa. tt bér-
zehgeíés-í, tb. —e'k. Cselekvés, midőn valakit vagy va-
lamit berzengetnek.

BERZENKE, falu Sáros megyében; helyr. Bér-
zenké-n, —re, —röí.

BERZENKEDÉS, (bér-z-en-kéd-és) fa. tt bér-
zenkédés-t, tb. —ék. Ellenszegülés, böstörködés, hör-
csökösködés.

BERZENKEDIK, (bér-z-en-kéd-ik) k. m. beV-
zenkéd-tem, —tél, — étt. Saját ért szőrét borzogatva
ellent áll; dübösködik. Átv. ért ellenszegül, böstör-
ködik, ellenbeszél, pezderkedik, hörcsökösködik. Ber-
zenkedik párzás és verekedés közben a hím madár, mi-
dőn leeresztett szárnyakkal támadólag lép föl.

BÉRZENT, (bér-z-en-t) áth. m. bérzent-étt, htn.
—eni, vagy —ni. Haragra gerjeszt, indít

BÉRZÉNYE, (bér-z-ény-e) fa. tt bérzenyéí. A
kendernyfivés után elmaradozott apróbb borzas ken-
dreszálak. Szélesb ért öszvezsugorodott, aszályos avar-
nemű fűszálak.

38*
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BÉRZERÖ, (bérz-erö) ősz. fa. 1. VILLANYERÖ.
BÉRZERÖMU, (bérz-erő-mü) ősz. fa. Erőmű,

vagy gép, mely által valamely testben, pl. légben, föld-
ben stb. rejtező villanyszikrák öszvegyüjtetnek, s ki-
üríttetnek; vülanyerömü.

BÉEZÉS, (bérz-és) mélyhangon borsos ; 1. ezt
BERZÉTE vagy BERZÉTHE, fáin Gömör me-

gyében ; helyr. Bentté-n, — re, — röZ.
BERZEVICZE, mezőváros Sáros megyében;

helyr. J3erze»iezé-n, — re, — r67.
BÉRZÉZ, (bér-z-éz) áth. m. beV*ec-tem, —tél,

— itt, pár. — z. Berzzel azaz villanynyal általjárat,
szokottabban L VILLANYOZ.

BÉRZFÉNY, (bérz-fény) ősz. fn. Fény, mely
sötétben némely villanyos testeken, pl. visszásán simo-
gatott macska szőrén látható.

BÉRZFUVALOM, (bérz-favalom) ősz. fa. Igen
gyönge Qletésfi szellőcske, mely villanyozáskor a tes-
tet érinti.

BÉRZKALAUZ, 1. VILLANYVEZETŐ.
BÉRZMOZDÍTÓ, (bérz-mozdító) ősz. fh. A Volta

oszlopában levő ktilönkülön lemezosztály.
BÉRZMUTATÓ, (bérz-mntató) ősz. fn. Tcrmé-

szettani eszköz, mely a bérc azaz villany jelenlétét,
vagy nemlétét matatja.

BÉRZNEMVEZETÖ, (bérz-nem-vezető) ősz. mn.
és fa. Mondják oly testről, mely a berzességet, ázás
villanyt tovább nem közli. (Non-condnctor).

BÉRZOSZLOP, (bérz-oszlop) ősz. fn. Berzkisér-
letekre alkalmazott, s több rézlemezekből öazveállított
oszlopféle természettani készület; villanyoszlop.

BÉRZÖZÖN, (bérz-özön) ősz. fn. A ben- azaz
villanyfolyam bőséges kiömlése ; villanyözön.

BÉEZPISZTOLY, (bérz-pisztoly) ősz. fh.Berz-
azaz villanykísérleti készület, mely ónlevéllel behú-
zott üvegekből áll, s kiürítése erős durranással történik.

BÉRZ8ÁRKÁNY,(bérz-sárkány)ösz. fa. A gyer-
mekek játéksárkányát utánzó készület, mely a lég-
ben levő villanymennyiség megkísérlésére a levegőbe
bocsáttatik. Franklin találmánya.

BÉRZSÜRÍTÖ, (béns-siirítő) ősz. fn. Természet-
tani eszköz, mely a berzerőmüben a villanyt megsza-

BÉBZSZKRA, (bérz-szikra) ősz. fh. Szikra,
mely a villanyos testből kipattan, midőn ujjal vagy
valamely villanyvezető eszközzel érintetik.

BÉRZTARTÓ, (bérz-tartó) ősz. fa. Terméscet-
tani készület, melynek lényeges alkatrészei : a) egy
ónsikkal behúzott érce- vagy fotányér ; b) ebbe öntött
vékony gyántalepény ; c) födő, mely fivegmarkolatá-
nál fogva, vagy selyemzsinóron a lepényre eresztet-
hetík. Használják villanyos kísérletekre.

BÉRZTELEP, (bérz-telep) ősz. fa. Ónlevéllel
borított fivegpalaczkok egyesítése, némi villanyos kí-
sérletek eszközlésére.

BÉRZTERHELÉS, (bén-terhelés) Ssz. fa. Ter-
mészettani működés, mely által különféle villanyos*
készületek villanynyal megtöltetnek.

BÉRZÜTÉS, (bérz-ütés) ősz. fn. Idegeket meg-
rázó ütés, melyet a kiürített villanyerő tesz az állati
testen.

BÉRZVIS8ZALÖKÉS, (bérz-vissza-lökés) ősz.
fn. Lökés, melyet a kiürített villany az állati tes-
ten tesz.

BÉRZVEZETÖ, 1. VILLANYVEZETÖ.
BÉRZ8ÉN vagy BÉRZSÉNY, (bér-zs-én) fh.tt

bercse>i-t, tb. — e*. 1) Vérfürt nemű növényfaj, mely-
nek sötétvörös bogyóiból festéket készítenek, miskép:
alkermes vagy fettSttW. 2) Amerikai és indiai fa,
mely szintén festékekre, s festésre basználtatik.

Némelyek fírostüo, francziaúl .Bresii névből ere-
dettnek hiszik ; mindazáltal más nyelvészek azt más-
bonnan származtatják; jelesfii Adelungsntánatöbben
azt állítják, hogy ezen fa bresűlum, brosOe, braxűte,
brisolium stb. nevek alatt már ismeretes vala, mielőtt
Amerika, illetőleg Brasilia felfödőztetett. Szerintök
ezen fa piros színétől vette volna nevezetét, s egye-
zik vele a régi Brat (tűz, pír), brosen (perzsel), hel-
lén /Jpáfco, svéd brasa (tfiz), rranczia broise (parázs,
tűz) stb. Hasonlóan egy gyökttek vele a magyar: per-
geT, pémel, páráit, piros, p#rit, porzsol, tn'rrod, stb.
Vannak, kik ezzel a mély hangú bársony szót is ro-
konítják. Régi oklevelekben előfordul mint fala Bér-
cen, Berchen, B«rsen alakokban.

BÉRZSÉNPA, ősz. fn. 1. BÉRZSÉN 2).
BÉRZSÉNVÉRFÜRT, (bérzsén-vór-fart) ősz. fii.

1. BÉRZSÉN 1).
BÉRZSÉNY, 1. BÉRZSÉN.
BESAJKÁZ, (be-sajkái) ősz. önh. és ití». 1)

Sajkán bemegy, bevonni valahová. Besajfcásni a Ba-
laton közepébe. 2) Sajkán valamely folyót, tavat, ten-
geröbölt bejár, beutaz. Besajkázni az árv^bortíotía
vidéket.

BESAJTÓL, (be-sajtól) ősz. áth. 1) Sajtóval
benyom, beszorít valamit A káposztát besojtólni a
hordóba. 2) A sajtólást, illetőleg szfiretelést bevégzi.

BESÁNCZOL, (be-sánczol) ősz. áth. Bizonyos
tért sánczczal körülvesz, bekerít; sáncz közé zár.
Betdncsolni a várost. Az ellenség besánccolta magát.
V. 8. SÁNCZ.

BESÁNCZOLÁS, (be-sánczolás) ősz. fn. Sáncc-
müvel bekerítés, bezárás.

BESÁNTCKÁL, (be-sántikál) ősz. önh. és áth.
1) Sántikálva bemegy valahová. Besántikáí a hasba.
2) VaUmely tért sántikálva bejár. Besántifcálja a
városi.

BESÁROSODIK, (be-sárorodik) ősz. k. Ráta-
padt sártól bomocskolódik, sárossá leszen. Besároso-
dott a csizmája, nadrágja.

BESÁROZ, (be-sároz) ősz. áth. 1) Sárral be-
mocskít, bepiszkol. Besározni a ruhát, a szobát. 2)
Készített sárral fsJat, kályhát, kemenczét stb. beta-
paszt £i utóbbi értelemben csak tájszokánlag J5n elő.

BE8ÁROZÁ8, (be-sárosás) ősz. fia. SárrsJ be-
mocskítás, vagy D«tapautat.
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BESÁTOKOZ, (be-sátoroz) ősz. áth. Sátorral be-
beföd, beárnyékoz.

BESAVANYÍT, (be-savanyft) ösa. áth. Holmi
ételnek valót, főzeléket kovászszal, vagy más sava-
nyú szerrel elkészít, s ízletessé tesz. Káposztát, répát,
tököt besavanyítani.

BESAVANYÍTÁS, (be-savanyítás) ősz. fb. Cse-
lekvés, midőn besavanyítanak valamit Lásd BESA-
VANYÍT.

BESE, helységek neve Borsban és Erdélyben.
Helyr. Besé-n, —re, —rW. Viselik e nevet nemes
családok is. Valószínűleg egy eredetű a .Bissenus-ból
származott Besenyő, BesnyS, Besenycze helynevekkel.

BESEGÍT, (be-segít) ősz. áth. Karjánál fogva,
vagy máskép bemenni, bejutni segít. Besegíteni a be-
teget a metlékssobába. Különösen közbejárás, vagy
akármiféle szolgálat által valakit bizonyos állapotba
jnttat Besegíteni valakit a kéretett hivatalba.

BESEGÍTÉS, (be-segítés) ősz. fn. Részvevő cse-
lekvés, mely által valakit besegítünk. V.ö. BESEGÍT.

BESENCZE vagy BESENYCZE, fala Baranyá-
ban ; helyr. Besenczé-n, —re, —rői.

BESENSZÖGH, falu Hevesben; helyr. Besen-
szögh-ön, —re, —rb'l.

BESENYE, falu Somogy, és népes puszta Vas
megyében; helyr. Beienyé-n, —re, —röí.

BESENYŐ, számos helység neve Magyarorszá-
gon és Erdélyben; helyr. Be»enyS-re, —n, —rSl. A
történetbuvárok hiteles tanúsága szerint e helységek
eredeti lakosai úgynevezett bissenusok, különböző tör-
ténetíróknál Bisseni, Betti, Peeenaei, Picenaci, Pice-
noti, Pecseneg, Pjeczenjeg, Pacinacita stb. nevezetek
alatt, kik Anna Commena tanúságtétele szerént nyel-
vökre nézve egyek (ófio^cafiot) valanak a comáuusok-
kal (Tudományos Gyűjtemény 1833.) Magyarosan
besenyb'k-nek hivattak.

BESENYŐD, 1. BESSENYÖD.
BESENYVESZT, (be-senyveszt) ősz. áth. Hús-

félét sózás, eczetezés, fttszerezés, füstölés által romlé-
kony nedveitől megfosztva tartóssá teszen.

BESEPÉR, (be-sépér) ősz. áth. 1. BESÖPÖR.
BESEREGLJK, (be-sereglik) ősz. k. Seregesen,

csoportosan begyülekezik. Á választók beseregelnek a
tisttújitásra. Nagy innepélyre sok falusi nép besereg-
lik a városba.

BESÉTÁL, (be-sétál) ősz. önh. és áth. 1) Sé-
tálva bemegy valahová. Szomszéd faluból besétálni a
városba. 2) Valamely tért, utat sétálva bejár. Besé-
tálta a város kornyékét, a mulatókertet.

BESÉTÁLÁS, (be-sétálán) ősz. fn. Sétálva be-
menés, vagy bejárás.

BESPA, népes puszta Vas megyében; helyr.
Besfá-n, —rá, —ról.

BESIET, (be-siet) ősz. önh. Szapora léptekkel
bemenni ügyekszik. V. ö. SIET.

BESEETÉS, (be-sietés) ősz. fa. Szapora léptek-
kel bemenés, beügyekezés.

BESIKAMLJK, (be-sikamlik) ősz. k. Hegsika-
molva, illetőleg sulyegyenét vagy irányát vesztve sima
talapzaton becsúszik, beesik valahová. Jeges partról
besikamlani a mélységbe. V. ö. SIKAMLIK.

BESIMÚL, (be-simúl) ősz. önh. Magát öszve-
húzva, finoman alkalmazva bejut valamely szűk hely-
"*» vagy társaságba.

BESÍPOL, (be-sípol) ősz. önh. és áth. 1) Vala-
mely zárt helyre sípjával befdj. Besípolni az ablakon.
2) Sípszóval bejár valamely tért. A rongystedö be-
sípolja a falu minden zugát.

BESIVÍT, (be-sivít) ősz. önh. Éles sivító han-
gon beszól. Az ablakrésen beiivtí a izéi.

BESNYÖ, több helység neve; helyr. BesnyS-n,
—re, —rdl.

BESODOR, (be-sodor) ősz. áth. Fonal gyanánt
sodorva, forgatva, tekergetve behajt, beránt, magával
beragad. A hajókötél a parton állókat besodorta a
folyóba. Az úszkáló gyermeket besodorta az örvény.
V. ö. SODOR.

BESODRÓDIK, (be-sodródik) ősz. belsz. Ten-
gelye körül forogva, tekeregre bizonyos öbölbe, körbe
látszólag mintegy önmagától bevonul, behúzódik. A
vízen úszó gaz besodródik ae örvénybe. V. ö. SOD-
RÓDIK.

BESOMPOLYODIK, (be-sompolyodik) ősz. k.
Magát megsunyva, meghunny&szkodva, óvatosan, alat-
tomban becsúsz, beorozkodik valahová. A kiütött eb
ismét besompolyodott a konyhába. '

BESOROZ, (be-soroz) ősz. áth. Általán valamit
a többi hasonnemüek sorába, rendébe igtat, közbehe-
lyez. A tájszókat besorozni a szótárba. Különösen,
mint ujonczot katonák közé beállít, berendel. Gyalo-
gok, lovasok, tüzérek közé besorozni valakit.

BESOROZÁS, (be-sorozás) ősz. fű. Cselekvés,
midőn valamit vagy valakit besoroznak. Stók besoro-
lása. Újonctok besorolása. V. ö. BESOROZ.

BESÓZ, (be-sóz) ősz. áth. Sós lébe áztat, ráhin-
tett sóval a romlás, rohadis ellen biztosít. Besózni a
szalonnát, disznóhúst, halat. Atv. tréfás ért. besóztak
neki, jól megverték, vagy sóval s farába lőttek.

BESÓZÁS, (be-sózás) ősz. fn. Holmi húsnemiiek
elkészítése, sóval behintés, vagy sóslében áztatás által.
Jó besózás és f elfüstölés tartóttá ét Ízletessé teszi a sza-
lonnát.

BESÓZÁSI, (be-sózasi) Ősz. mn. Besózást illető,
besózáshoz való. Besózási mód, mesterség.

BESÓZOTT, (be-sózott) ősz. mn. Amit sóval
behintettek, sóslében áztattak. Besózott hús, szalonna,
disznóláb. Besózott tengeri halak.

BESÖPÖR, (be-söpör) ősz. áth. Söprüvel hol-
mit bizonyos helyre betakarít Az udvari gizgatt be-
söpörni a ssemétgödörbe. Átv. ért sok pénzt besöpörni,
ám. bevenni, beszedni, ládába rakni.

BESÖPPED, (be-söpped) ősz. önh. Lágy állo-
mányú, de nem egészen folyó, vagy apró részecskék-
ből álló tömegbe lemerül. BesVppedni a tárba, kátyol-
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bő, homokba. Besbppeáni a bitsas hombárba, a lisztbe.
V. ö. SÖPPED.

BESÖTÉTÉDÉS, (be-sötétédés) ősz. fa. Vilá-
gosság fogyatkozása, midőn sötétség következik utána.

BESÖTÉTÉDIK, (be-sötétédik) ösz.k. Világos-
ság fogytával a látható testeket homály lepi, takarja.
Napnyttgot után besoVétedik a föld. Már bestftétedett,
gyújtsunk gyertyái.

BESÖTÉ1ÍT, (be-sötétít) ősz. áth. Sötétséggel
betakar, behomályosit, beárnyékoz, a világosság su-
garait elzárva, eloltva sat Ás ablaktáblák betevese ál-
tal betStéttíem a szobát. A sttrU fekete felhők besöíé-
<Üik ős eget. Ás éj besötóttó a földet.

BESÖTÉTÜL, (be-sötétíü) ősz. önh. L BESÖ-
TÉTÉDIK.

BESÖVÉNYÉL, (be-sövényél) ősz. átb. Sövény-
nyel bekerít, körülvesz, 5esöt>ényetm a kertet, akíot.
V. 5. SÖVÉNY.

BESÖVÉNYÉLÉS, (be-sövényélés) ősz. fa. Sö-
vénynyel bekerítés.

BESÖVÉNYÉZ, BESÖVÉNYÉZÉS, 1. BESÖ-
VENYÉL, BESÖVÉNYÉLÉS.

BESSE, L BESE.
BESSENTÖFALVA, helység Liptó megyében;

helyragokkal: Bet»enyöfalvá-n, —rá, —ról.
BESSENYŐ, 1. BESENYŐ.
BESSENYÖD, falu Szabolcs megyében; hely-

ragokkal : fiesseny#d-0n, —r«, —rSl.
BESRÓFOL,BE8RÓFOLÁ8,1.BEC8A VAJRÓL,

BECSAVABOLÁS.
BESTELELEK, (beste-lélek) ősz. fn. Dorgáló

s káromoló csúfnév. Bettdüek kwrq/í. A. (este neme-
melyek szerint a latin bestia származéka, mások pe-
dig a magyaroktól ntált fiattá és Caraffa kegyetlen
vérszopó vezérek neveiből módosítva annyi volna,
mint: fiosta lélek, Caraffa.

BESTELEN, tájszó BECSTELEN helyett.
BESTYE, a latin bestia ntén ám. vérszopó ke-

gyetlen állat, vagy szélesb ért. oktalan barom.
BESUDAMLIK, (be-sudamlik) ősz. k. Suhanó

szellő gyanánt könnyű, sebes lebbenéssel besiet, be-
repül, bebat^ftlahová. V. ö. SUDAMLIK.

BESÚG, (be-súg) ősz. áth. Titkosan, alattom-
ban vagyis lassan súgva bemond, bejelent valamit,
különösen vádolóképen. A titkos kémek amit látnak és
hallanak, besúgják a* illett rendőrségnek.

BESUGALL, (be-sugall) ősz. gyak. áth. Gyak-
ran, több ízben besúg, alattomosan bejelent holmit.
V. ö. BESÚG.

BESUGÁROL, 1. BESUGÁBOZ.
BESUGÁROLAS, 1. BESUGÁKOZÁS.
BESUGÁROZ, (be-sugároz) ősz. áth. Mondjak

fényéé testről, világítóról, különösen napról, midőn
belövellett sugaraival fénybe borit valamit

BESUGÁEOZÁS, (be-sngárocás) ősz. fn. Fény-
be borítás belövellett sngarak által.

BESüGÁBZEK, (be-sogársik) ősz. k. Mondjak
fényes, világító, csillogó testről, midőn kilövellt suga-

rai bizonyos résen beömlenek, bevilágítanak. A nap
besugársik az ablakredbny hétagai ktitíltt.

BESÚGÁS, (be-sdgás) ősz. fű. Titkos, csendes
hangon bemondás, bejelentés, bevádolás. V. ö. BESÚG.

BESUGDOS, (be-sngdos) ősz. gyak. áth. Sug-
dosva, azaz gyakran vagy folytonosan súgva bemon-
dogat, bejelentget, közölget holmi bíreket, eseteket,
stb. Az árulkodó szolga, amit tanaitól hallott, látott,
besugdossa urának.

BESÚGÓ, (be-súg*) ősz. fa. Hírhordó, pletyka-
ember, ki mások szavait, tetteit valakinek vádolóké-
pen vagy kedveskedésül bemondogatja.

BESUHAN, (be-suhan) ősz. önh. Lábh«gyen,
sietve, suhanó neszszel mintegy sohogó könnyű szellő
besurran, becsnszscan, belopódzik valahová. Betű-
hantti a koptm, ajtón. JfcsNtanm a sfirttbe, a bokrok
közé.

BESÚJT, (be-snjt) ősz. átb. 1) Valamit erős
ütőszerrel betör, betaszít íffröíylyet besújtani a* aj-
tói. Botond buzogánynyal besújíotta a bisancsi kapirf.
2) Erős lökéssel behajít, bevet valamit

BE8ULYKOL, (be-sulykol) ősz. áth. SnlyokksJ
ütve benyom, bever, befeszít A karót, esMBpVt be-
salykolni a földbe. Az éket besuíyfcolm a Mkébe. V. S.
SULYOK.

BESURRAN, (be-sanan) ősz. önh. Erősebb neszt
ütve, de siető sebbel lopakodva, orozva bemegy, be-
fut, becsosssan valahova. Besurranni ás oldalssobábo.
Üldtadi dSl hirtelen besurrant a kapun.

BESUBRANÍS, (be-sarranis) ősz. fa. Lopa-
kodva, gyorsan, sietve bemenés, beosonás, bebojis.

BESUVAD, L BESUHAN.
BESÜLYED vagy BESÜLLYED, (be-sülyed

vagy be-sOUyed) ősz. önb. Lágy, híg, folyó állományú
testbe merül, alawáll. BetUlyedni a tárba, vUbe. V.
ö. SÜLYED.

BE8ÜLYEDÉ8 vagy BESÜLLYEDÉS, (be-
sülyedós vagy be-sullyedés) ősz. fn. Folyó, Ug, lágy
állományú test közé meriués.

BESÜLYESZT vagy BESÜLLYESZT, (be-sü-
lyeszt vagy be-sfillyeset) ősz. áth. Eszközli, okozza,
hogy valami besfilyedjen, vagyis folyó híg testbe me-
rüljön.

BESÜPPED, (be-süpped) 1. BESÖPPED.
BESÜT, (1), (be-sfit) ősz. önh. 1) Tulajdonkén a

napról mondjuk, midőn sugarai melegítve bevilágíta-
nak valahová. Besüt a nap a szobába. A holdról hi-
básan használtatík, mert ás világít ugyan, de nem
melegít, nem éget 2) A kenyeret a fűtött kemencsé-
be berakja, hogy megsüljön. Már besütöttünk.

BESÜT, (2), (mint íolebb) ősz. áth. Tüzes esz-
közzel valamely testet beéget, illetőleg jegyet, bélye-
get fit rá. A bélyeget besütni a marha csípejébe, áfa-
edénybe.

BE8ÜVÖLT, (be-süvölt) ősz. önh. Sajátlag be-
tUoölt a szél, midőn valamely résen, hézagon éles ban-
gón behat Átv. ért mondják némely ragadozó ma-
darakról, midőn sipító, sikoltó bangón kültoanak.
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BESZ, hangutánzó elvont gyök. L. BESZE.
BESZÁDOL, (be-szádol) ősz. áth. Száddal, az-

az fadugaszszal betöm, becsinál, bedug valamely ak-
nás, szájas edényt Betzádolni a megtöltött hordókat,
palaczkokat. V. ö. SZÁD, SZÁDOL.

BESZAGGAT, (be-szakgat) ősz. áth. L. BE-
SZAKGAT.

BESZÁ6ULD, (be-száguld) ősz. önh. és áth.
Ideoda nyargalva, szaladgálva, kivált kémkedve, el-
lenséget kergetve, zsákmányt, keresve bizonyos tért,
vidéket bejár, fölkutat V. ö. SZÁGULD.

BESZAKAD, (be-szakad) ősz. önb. 1) Külső
erőszak, vagy belső romlás következtében szakokra,
azaz részekre válva betörik, beomlik, beroskad. Nagy
teher alatt beszakad apadiát, a Md. Beszakad az alá-
ásott föld. 2) Kivűlről, szélről befelé rés, repedés tá-
mad benne. Köpenye szárnya széle több helyen besza-
kadt. Beszakadt a gát, a tölteti oldala.

BESZAKADÁS, (be-szakadás) ősz. fa. Romlási,
szétbomlás! állapot, midőn valami beszakad, illetőleg
betörés, beroskadás, berepedés. V. ö. BESZAKAD.

BESZAKASZT, (be-szakaszt) ősz. áth. 1) Esz-
közli, okozza, hogy valami beszakadjon, azaz betör,
belikaszt, beomlaszt, tépés, hasítás által rést, héza-
got csinál benne. A terhet szekér beszakosztotta a roz-
zant hidat. Beszakasztani a gátat. Ruháját beszakasz-
totta a tüske, a szeg. 2) A megkelt kenyértésztát ko-
sárba, úgynevezett szakasztóba teszi. Tájdivatosan :
beszokajt.

BESZAKASZTAS, (be-szakasztás) ősz. fn. Cse-
lekvés, midőn valamit beszakasztanak, vagyis részek-
re omlasztás, betörés, belikasztás, behasítás. A ke-
nyértésztának szakasztóba tevése.

BESZAKGAT, (be-szakgat) ősz. gyak. áth. Rom-
bolás, tördelés, likasztgatás, tépés által eszközli, hogy
beszakadjon valami vagy holmi Az árvíz beszakgatja
a tölteteket, a partokat. A förgeteg beszakgatta a ház-
tetőt.

BESZAKÍT, 1. BESZAKASZT.
BESZALAD, (be-szalad) ősz. önh. Szaladva be-

tncgy, bcsiet, bebúvik valahová. Át elszabadult szilaj
ló beszaladt a szomszéd udvarába. Sürgb'i ügyben be-
szaladt a városba.

BESZALADGÁL, (be-szaladgál) ősz. önb. és
áth. 1) Gyakran, ismételve beszalad valahová. 2) W
lamely tért ideoda szaladva bejár. Az anyjától elma-
radt csikó bfszaladgálja az utczákat.

BESZALASZT, (be-szalaszt) ősz. áth. 1) Meg-
bíz valakit, hogy valahová szaladjon be, siettetve be-
küld. 2) Beszaladásra alkalmat enged, elszabadít va-
lakit vagy valamit, hogy beszaladhasson. A kisért
foglyot beszalasztani a türtibe. A bivalokat benzolon-
tani a vízbe.

BESZÁLL, (be-száll) ősz. önh. 1) Utazás köz-
ben betelepedik, vendégül bemegy, beszállásolja ma-
gát valahová. Beszállón* a fogadóba, a csárdába. Is-
merŐséht*, rokonaihoz beszállani. A katonák beszállot-
tak a várba, a laktanyába. 2) Berepül, hogy megte-

lepedjék. A fölretMtntett seregélyek beszállóitok a ná-
dasba. A vándor vízi madarak beszállónak a tavakba.
V. ö. SZÁLL.

BESZÁLLÁS, (be-szállás) ősz. fn. 1) Útközben
ideiglenes tartózkodás végett betelepedés. 2)Berepfilés.

BESZÁLLÁSOL, (be-szállasol) ősz. áth. Az uta-
sokat, jövevényeket, vendégeket szállóhelyekre beren-
deli, bevezeti, köznépiesen: bekvirtélyozza. Az érkezett
katonákat polgárlakokba, kaszárnyákba beszállásolni.

BESZÁLLÁSOLÁS, (be-szállásol&s) ősz. fa.
Szállásokra behelyezés, berendezés. Az Ünnepélyre ér-
kezett vendégek beszáttásolásáról az illető" község gon-
doskodik.

BESZÁLLÁSOZ, 1. BESZÁLLÁSOL.
BESZÁLLÁSOZÁS, 1. BESZÁLLÁSOLÁS.
BESZÁLLÍT, (be-szállít) ősz. áth. 1) Holmi in-

góságot, bizom&nyban általvett árút, stb. szekéren,
hajón vagy akármi járművön vagy teherhordó állato-
kon beküld, bevisz. A gydri, mosonyi raktárakba éuen-
ként sok ezer merő gabonát beszállítanak. A gyapjút
beszállítani a pesti vásárra. 2) Bizonyos lakhelyre,
vendéglőbe behelyez, beszálláséi.

BESZÁLLÍTÁS, (bc-szallítás) ősz. fn. 1) Fu-
varozás, hajózás, mely által bolmi ingóságot valahová
beszállítanak. 2) Ideiglenes lakba, szállásba behe-
lyezés.

BESZÁLLÍTÁSI, (be-szállítási) ősz. mn. Beszál-
lításhoz tartozó, kellő, szükséges. Beszállítási fuvarbér,
költség.

BESZALMÁZ, (be-szalmáz) ősz. áth. 1) Szal-
mával behint, betakar, befödöz. Perzselés végett be-
szalmázni a sertést. Beszalmázni a juhok aklát, át ólak
tetejét. A beteg háza előtt beszalmázni az utczát. 2) El-
szórt szalmaszálakkal beszemetez. Beszalmázni a lép-
csó'ket, a szobát.

BESZALONNÁZ, (be-szalonnáz) ősz. áth. 1) Va-
lamely eledelt szalonnaszeletekkel vagy szalonnával
bekenve elkészít, zsírossá, ízletessé tesz. Beszalonnát-
ni a lángost, a pirított. 2) Szalonnával bemocskol, pe-
csétessé tesz. A hentes beszalonnázza a ruháját.

BESZÁMÍT, (be-számít) ősz. átb. 1) A száma-
dási vagy öszveadási számlálásba az egészhez tartozó
rész gyanánt bevesz bizonyos mennyiséget A* üti költ-
ségbe a fuvarbért, a vámot, az élelmezés és szállás árát,
a borravalókat, a napi díjat mind beszámítani. 2) Tar-
tozás fejébe a tartozónak javára valamit betud, ille-
tőleg azt a tartozási mennyiségből levonja. Az adós-
nak némely szolgálatait kamatul beszámítani. A fogság-
ra elitéltnek a per alatti befogatát idejét beszámítani.
3) Valakinek járandóságából annak kárára levon va-
lamit A cseléd bérébe az általa tett kárt beszámítani.
4) Erkölcsi ért elismeri valakiről, hogy ez valamely
tettet szabad akaratból követett el. Akisgyermeknek ét
bolondnak nem lehet beszámítani, ha valami rostát kS-
vetett el.

BESZÁMÍTÁS, (be-számítás) ősz. fn. Cselekvés,
midőn beszámítunk valamit, ezen igének minden érte-
menyeiben. L. BESZÁMÍT.
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BESZÁMLÁL, (be-számlái) ősi. áth. Bizonyos
mennyiség közé ven, olvas, a többiek számához ad.
A napi költségek közé beszámlálni ős elfogyasztott szi-
varok arái, « a sztnhas* bemenetdijakat.

BESZÁMLÁLÁS, (be-számlálás) ősz. ín. Öszve-
adás neme, midőn valamit bizonyos mennyiséghez ol-
vasunk.

BESZÁMOL, (be-számol) ősz. önb. Valamiről
számadását beadja. A juhok helyett csak bőreikkel szá-
molt be. A napi költségekkel eltenként beszámolni. Kü-
lönbözik ettől: beszámít, jóllehet némelyek öszveza-
varják.

BESZÁMOLÁS, (be-számolás) ősz. fa. Kiadá-
sok vagy bevételekről szóló sr.fanadás benyújtása,
beadása.

BESZÁNDÉKOZIK, (be-szándékozik) ősz. k.
Szándéka van bemenni valahová, bemenésre készfii.
Seszándékozik a városba, .Beszándékotifc valamelyik
kolostorba, szerzetbe.

BESZÁNT, (be-szánt) ősz. áth. 1) A föld szí-
nén tenyésző növényeket vagy heverő holmit szántó-
vassal felhasogatott barázdával betakar. jBeszántoni a
tar&ft, gatt, paréjt, perjét, ganajt. 2) Fölszántva a
többi szántott földhöz foglal. Beszáníani a mesgyét, a
földon kérésztől csinált ösoényt, az utat. 3) A szántást
bevégzi. Mi még nem szántottunk be.

BESZÁNTÁ8, (be-szántás) ősz. fn. FSldmivelői
mankálás, midőn beszántanak. V. ö. BESZÁNT.

BE8ZAPPANOZ, (be-szappanoz) ősz. áth. Siap-
pannal, szappanlével beken, benedvesít Jtessappo-
nosm bsretválkozás elbtt a szakáit, mosáskor a ruhát.

BESZAPPANOZÁS, (be-szappanozás) ösí. fia.
Cselekvés, midőn valamit beuappanoznak. V. ö. BE-
SZAPPANOZ.

BE8ZDÉD, fala Szabolcs vármegyében; hely-
ragokkal: Btudéd-rt, —én, —rSZ. L. BEZDÉD.

BE8ZE, (besz-e) elavult törzs, melyből beszéd,
besséZ, beszély, stb. származtak. Eredeti értelme: em-
beri szólam, beszéd. Régente önállólag is divatozott
Te kedig fugyelmezjed e beszéí. Bécsi cod. Bpéídobe-
szét mondd. Tatrosi cod.

Valamint a rokon értelmű szó, szao, nangutánzó-
nak látszik, s műit olyannal egyezik a szanszkrit
bhász (beszól) és bhászá (beszéd), a hellén <j>afr>,
(fáfftf, s a szláv beszjeda, stb. V. ö. BESZÉD.

BESZED, (be-ssed) ősz. áth. 1) Holmit, külön-
félét vagy egynemüeketbegyüjtöget, betakarít IVZre-
vató tojásokat beszedni. 2) Bizonyos illetéket, járan-
dóságot, nevezetesen pénzeket, eladott holmik árát
bevesz, begyűjt Betudni a kunért hús, só árát. -Be-
szedni ás adót, holmi aprólékos tartótotokat. Beszedni
a fegyvereket. Betudni a tizedet, a kamatokat. V. ö.
SZED.

BESZED, (besz-e-ed) fn. tt. besséd-ét. 1) Az
illető nyelv szabályai szerint szerkezeit szók és mon-
datok Öszvege, melyekkel gondolatainkat mások előtt
kifejezzük s velők közösük. Magyar, nemet, tót be-
széd. .Lassú, szapora, hebehurgya bestéd. Világot, ér-

telmet, szabatos, terjedelmes beszéd. Bettidbe ereszkedni.
Beleszólni, beleakadni mát bestédébe. A beszédnek nagy
feneket keríteni, folyó, akadozó, édes, emfra, czikor-
nyds beszéd. Cwfra beszéd, hegedüscó csakftónek, nem
szájnak való. Horvát E. Zordé-, szójtabesséd. BettédkOt-
ben, beszédfolyíábon gyakran knhecseim. 2) Gondola-
tok tartalma, illetőleg észjárás, melyet a szók és mon-
datok fejesnek ki. Okos, alapot, jóson, bolond, okta-
lan bestéid. Sok beszédnek sok ás álja. Bolondot beszéd-
jéről megismerni. Milyen a* ember, olyan a beszédje.
Más beszédjére támaszkodni. Beszédnek hinni. SÓtalan,
wetlen beszéd. Megrágni a beszédet. 3) Szajról-szájra
járó bír. Beszéd után ne indulj. Bestédre ne hallgass.
Az csak beszéd. 4) Szónoklat szabályai szerint késcOlt
vagy hevenyészett szóbeli eléadás. Megye-, országgytt-
lési beszédek, .Egyházi beszéd. Ödoösío1 gyoszbeszéd.
Beigíató beszéd. .Némely beszédnek se füle, se farka.
„Hogy betérnék Icaaiás prófétának ő beszéde." (Mün-
cheni eodez).

Eredetére nézve L BESZE. A hírneves Zenda-
veszta utóbbi része: aveszta, • másképen «es*ta Anque-
tíl du Perron szerént ám. beszéd, s ezzel bangókban
is szépen megegyezik (t> = b és t= d) • * perzsa
nyelvben is Valién szerént abissta vagy ooeszto, vagy
vissta, vagy obisztágh alakokban fbrdul elő, melyeket
Vullers, MttUer után Így érteknél: id qnod constítu-
tum est, textos.

BESZÉDEJTÉS, (beszéd-ejtés) ősz. fin. Azon
sajátságos mód mind az egyes bangók és szók kiejté-
sében, mind az egész mondatok hangoztatásában és
lejtésében, melyet ugyanazon nyelvben különféle vi-
dékek lakói követni szoktak, pl. a debreczenvidéki
beszédejtésben minden e tertyedt, és a bosszú é gyak-
ran i, pl. <d«s, szip, és ló tó, íou, tou, a kecskeméti-
eknél, szegedieknél és némely hegyközieknél zárt e*
helyett 5 divatozik: em&bV, oosz»k. Vasban az é he-
lyett ie, iedes, rietes, az s helyett zs: S itt Facsudrme-
gyébó'í való; több palócz vidéken i előtt a d gy-re, a
t ty-re változik, udvargyi, hozasogyik, köríyi, kergetyi,
stb. Vontatott beszódejtésüek a csalóköziek, hangi-
csalók a székelyek, a göcsejiek, a nyitravölgyiek stb.
V. ö. TÁJEJTÉS, TÁJSZÓ.

BESZÉDEJTÉSI, (beszéd-ejtési) ősz. mn. Be-
uédejtésre vonatkozó, azt jellemző. Benédejtéti saját-
ságok, hibák.

BESZÉDEK, (beszéd-ék) ősz. fii. Leginkább a
szónoki és költői beszédben használt választékos szók,
szószerkezet, szép mondat

BESZEDÉS, (be-szedés) ösz.fn. Gyakorlati cse-
lekvés, midőn valaki beszed, begyűjt, betakarít hol-
mit Adó, adósság, kamatok beszedése. Só árának be-
szedése. V. ő. BESZED.

BESZEDÉS, (besz-e ed-es) mn. tt bessédes-í,
vagy —ét, tb. —ék. Bő beuédű, aki sokat szeret és
szokott beszélni, szós, a hallgatag, kevés bessédfi el-
lenkezője. Bátor, beszédes leányka, Bettidet vendég,
jOvevény.
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BESZÉDÉSSÉG, (besz-e-ed-és-sőg) fn. tt. be-
szédésség-ét. Tulajdonság, melyuélfogva valaki sokat
beszél, bőbeszédüség.

BESZEDETT, (be-szedétt) ősz. mn. Egymás
után begyűjtött, bevett, betakarított. Kereskedésre be-
tgedéit gabona. .Beszedett adó, kamatok. A betgedéit
pénct szekrénybe tárni.

BESZÉDFOLYAMAT, (beszéd-folyamat) ősz. fn.
A kezdett beszéd folytonos haladása, beszéd fonala.
Beszédfolyamatban megakasztani, megzavarni a szó-
nokot.

BESZÉDGYAKORLAT, (beszéd-gyakorlat) ősz.
fn. A beszédnek, különösen szónokinak tanulmányo-
zása a végett, hogy a szólásban ügyességet, könnyü-
séget szerezzünk.

BESZÉDHDÍTÖ, (beszód-hintö) ősz. fn. Hir-
hordó, pletykázó, hazudozó, fecsegő ember.

BESZÉDJEL, (beszéd-jel) ősz. fn. A beszélő
hanglejtése, hangbordozása, mely az egyes szótagokra,
szókra, vagy mondatokra fektetett súlyt a hallgató-
val észre vetetni igyekszik. Különbözik tőle a mon-
datjel.

BESZÉDKÖNNYÜSÉG,(beszéd-könnyüség) ősz.
fn. Ügyesség, melynél fogra valaki minden gondolatait
folyékonyán, akadozás nélkül kellő kifejezésekkel,
gyorsan, s világosan előadni képes.

BESZEDŐ, (be-szedő) ősz. fn. Általán személy,
illetőleg hivatalnok, aki valamit beszed, begyűjt, be-
vesz, betakarít Pénzbeszedö, odóbeszedő, sóbeszedö.

BESZÉDRÉSZ, (beszéd-rész) ösa. fn. 1) Vala-
mely mondatnak, vagy egész beszédet képező mon-
datoknak egyes tagja, alkatrésze, pl. név, névmis,
névelő, névutó, ige, határozó stb. 2) A rendesen ki-
dolgozott, szónoki beszéd egyes szakasza, milyenek :
élőbeszéd, felosztás, első, második beszédrész.

BESZÉDSZERV, (beszéd-szerv) ősz. fn. Beszé-
Idsi életmű, a testnek, különösen fejnek azon részei,
melyek által a beszéd eszközöltetik, p. o. nyelv, ajak,
torok, stb. Fejletlen, hibát, kifejlett, kiképsrM brszéd-
oseruek.

BESZÉDTARTALOM, (beszéd-tartalom) ősz. fn.
A mondott beszéd veleje, sommája, rövid kivonata;
a beszédben előforduló állítások és védokok vázlatos
öszvege.

BESZEG, (be-szeg) ősz. áth. 1) Rostos foszlé-
kony anyagból kallott, gyúrt, csinált szövet széleit be-
hajtja, s mintegy bemetszi, bevágja, s hogy ezen álla-
potban maradjon, bevarrja. Beszegni a kendőt, lepedőt,
a kalap karimáját. Különösen szalaggal, zsinórral stb.
körflltűz, bevarr. Fekete, piros szalaggal beszegni a szok-
nya alját. Selyemtsinórral, ni^'cal beszegni a csizma-
szart. Atv. népies tréfabeszédben atn. valamit tökéle-
tesen, csinosan elkészít, honnan az idomtahw kül-
sejű gyerekről mondj&k, hogy nem szegték be. V. ö.
SZEG, ige.

BESZÉGECSÉL, (bé-szégecsél) ősz. áth. Sze-
gecsekkel becsinál, bever, beragaszt. Beszegecstlni a
stivaros ladikot.

AKAD. MAOT SZÓTAR.

BESZÉGECSÉLÉS, (be-szégecsélés) ősz. fn.
Cselekvés, midőn beszegecselnek, vagyis apró szegek
beverésével bezárnak, becsinálnak valamit.

BESZÉGEL, (be-szégel) ősz. áth. 1) Valamibe
szeget ver. feszegetni az ágyút. 2) Egy vagy több
szeggel öszveragaszt, bezár valamit. Beszegelni a ko-
porsót. Beszegelni a rokoszládát.

BESZÉGELLIK, 1. BESZÖGELLIK.
BESZEGÉLY, (be-szegély) ősz. fn. Kórtani ért.

a szemhéjak széleinek beteges befordulása a szem-
golyó felé. (Entrópiám).

BESZEGÉLYCSÍPESZ, (be szegély-csipesz) ősz.
fn. Sebészi eszköz, melylyel a beszegélyféle szembajt
műtétezik.

BESZEGÉLYFOGÓ, (be-szegély-fogó) ősz. fa.
Fogóféle sebészi eszköz, a beszegély mütéséhez való.

BESZEGÉS, (be-szcgés) ősz. fn. 1) Cselekrés,
midőn valamit bcszegnck. Kendők, lepedők, ruhák, ka-
lapok beszegése. 2) Maga azon behajtás, bevarrás, mely
a ruhák széleit körülveszi, helyesebben : szegély.

BESZÉGEZ, BESZÉGEZÉS, lásd BESZÉGEL,
BESZÉGELÉS. Szent Krisztina életében beszegezé
magát ezen értelemben: elzárd magát. „E nemes szíz
beszegczé magát hálóházában avagy titkos házába."

BESZEGÖDÉS, (be-szegödés) ősz. fn. Szolgá-
latra szerződés, midőn valaki beszcgődik.

BESZEGÖDIK, (be-szegödik) ősz. k. Bizonyos
szerződés mellett valakinek szolgálatára Ígérkezik.
Beszegődnek a cselédek. A több bért ígérőhöz beszegődni.
V. ö. SZEGŐDIK.

BESZEGÖDTET, (be-szegödtet) ősz. mivelt. Ha-
tározott bér igéréso mellett megalkuszik valakivel,
hogy úlljon be hozzá szolgálatra, hogy szegődjék be.

BESZÉGYÉNKÉDIK, (be-szdgyénkédik) ősz. k.
Hivatlanul, tolakodva, szemtelenül bemegy valahová.

BESZEL, (be-szcl) ősz. áth. Bizonyos tömör ál-
lományú eledelnemiieket, vagy más testeket bemetsz,
befelé vág. Beszelni a kenyeret, sajtol, szalonnát.

BESZEL, (besz-e-el) önh. és áth. m. beszél-t. 1)
Gondolatait, érzelmeit folytonosan szólva közli má-
sokkal. Flinhangon, csendesen, szaporán, lassan, von-
tatva, halkan, akadozva, hSbögve beszélni. Inkább be-
szélek a fejénél, mintsem a lábával. Km. Beszél a ba-
rát, beszél, de alamizsnát vár. Km. Beszélni, odabe-
szélni valakinek, azaz, kímélet nélkül, keményen, fed-
dölcg fenyegetőzve. Oszvebeszélni valakivel, bizonyos
czélra egy értelemben egyesülni. Visszabeszélni az
elöljárónak. Hadd beszéljen a világ. Siketnek, holtnak
beszélni, fjeikére, szírére beszéltek. Nem egy nyomon
beszélni, azaz, majd így, majd úgy. Jól beszélni ma-
gyarul, németül, tótul. Könnyű az okosnak beszélni. Ne
beszélj ! Hova beszélsz t Némely ember magával is, vagy
magában beszél. 2) Történeteket, hű-eket mond. Be-
szélj nekünk utazásodról. Mindenfelé beszélik. Igekö-
tökkcl: bebeszél, elbeszél, kibeszél, lebeszél, stb. me-
tyekct 1. saját rovataik alatt. Mint átható ám. vala-
mit mond, szóval előad, előterjeszt. Sokat, keveset, oko-
sat, bolnndnt, farkakat. tíSldektt beszélni. Újságokat,
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híreket, meséket, történeteket beszélni. Aki sokat beszél,
vagy sokat tud, vagy tokot hasúd. Km. .Kibeszélni a
titkokat, lebeszélni valakit.

Némelyek így írják: beszéli, mintha az elemzés
alapja volna: beszédei, beszedi,mint: ildlflll(ünnepet),
padló palló. Azonban besze különben is régi szótól,
épen úgy származhatott (besze-el), mint beszédtől. S
a régi nyelvemlékekben is mindkét alakban előfordul:
rejtekben semmit sem bettéüettem, és: S vélek beszétué-
jek. Müncheni codei. Más hosszű szótagban is kiejtés-
kor könnyen megkettőztetík az l, pl. szó!!, «#, nát-
lom, kéme?!, íökélí, stb. a nélkül, hogy ezeknek scó-
fejtési alapjok volna.

BESZELÉS, (be-uelés) ősz. CD. Késnemti esz-
közzel befelé vágás, metszés. Kenyér, tojt besselése.

BESZELÉS, (besz-e-el-és) fa. tt bettélét-t, tb.
—e'k. Folytonos szólás, a gondolatok és éneknek
szóbeszéd általi közlése. Nehezére esik a beszétes. A
sok beszédesben elrekedt.

BESZÉLÉ8I, (besz-e-el-és-i) mn. tt bészélési-t,
tb. —ék. Reszelésre vonatkozó, azt illető. őeszétési
kotmyttség, modor.

BESZÉLGET, (besz-e-el-get) gyak. önh. m. be-
szélgeí-íem, —tél, —éti. Folytonosan beszél, különösen
holmi csekélyebb érdekű tárgyakról,' vagy csupa idő-
töltésből. Séíáláskor nyájasan beszélgetett velem. 2íé
beszélgessetek mindig, hanem lássatok a munkához.

BESZÉLGETÉS, (besz-e-el-get-és) f h . t t . b e -
ttélgetét-t, tb. —ék. Két vagy több személy közötti
folytonos szóváltás, társalgási, időtöltési, barátságos,
nyájas fecsegés. V. ö. BESZÉLGET.

BESZELL, (besz-e-ed-el) 1. BESZÉL.
BE8ZELMÉNYÉZ, (be-szelményéz) ősz. áth.

Szelményekkel, azaz zsindely-szabása nagyobbféle fa-
lemezekkel beföd Seszeímenyetni a háztetőt. V. ö.
SZELMÉNY.

BESZÉLŐ, (besz-e el-ő) mn. és fa. tt. 6e*zét#-t.
Aki beszél, beszédet mondó. Sokasághoz beszélő' nép-
szónok. Átv. ért. aminek segítségével a beszédet hall-
hatóbbá teszik. Beszélő' csó*. Továbbá, ami az emberi
beszédet utánozza. Kempelen beszélő gépe. Mint főnév
jelenti a személyt, aki beszél. A beszélő" szavait figye-
lemmel hallgatni.

BESZÉLÖTEREM, (beszélő-terem) ősz. fn. Né-
mely intézetekben azon terem, melyben az illető ta-
gok, és vendégeik társalgás, beszélgetés végett öszve-
gyfilnek. (Szinhasi beszélőiére*. Afttoeszi, tudományos
társulatok beszétőtermei. Különösen a női zárdákban
szoba, vagy terem, melyben annak tagjai a látoga-
tókat kellő fölfigyelet alatt fogadni szokták.

BESZELT, (be-szelt) ősz. mn. Amit késféle esz-
közzel bemetszettek, behasítottak. Beszelt kenyér, sajt,
dinnye. V. ö. SZEL.

BESZÉLY, (besz-e-ély) fa. tt beszély-t, tb. —ék.
1) Általán valamely történt dolognak előadása, elbe-
szélése. 2) Művészeti ért költői elbeszélés neme,
melynek tárgyát valamely újdonság, adoma stb. teszi,
s melyet az előadó vagy író sajátságos, kedveitető

modorban öszveszőve a szépészet szabályai szerint ér-
dekkessé tesz a hallgató, vagy olvasó előtt

BESZÉLYÉSZ, helyesebben 1. BESZÉLYIRÓ.
BESZÉLYIRÓ, (beszély-iró) ősz. fa. Költő, aki

beszélyeket szerez, ír.
BESZÉLYTÁRGY, (bewély-tárgy) ősz. fii. Mű-

vészeti elbeszélés tárgya, vagyis fő szereplője, pl. hol-
mi érdekes újdonságok, életviszonyok, adomák stb.

BE8ZEMETEZ, (be-szemetez) ősz. áth. Szemét-
tel behint, beszór, becsanyít fieszemetezni a szobát,
lépeseket, udvart, uíczát. V. ö. SZEMÉT.

BE8ZEMETEZÉ8, (be-szemetezés) ősz, fa. Sze-
méttel beszórás, becsnnyítás.

BESZÉMTELENKÉDIK, (be-szémtelenkédik)
ősz. k. Szemtelen, orcz&tlan módon tolakodva, hivat-
lannl, kelletlen vendég gyanánt bemegy valahova.

BE8ZENNYE8ÉDIK, (be-saennyesédik) ősz. k.
A. hozzá ragadt piszoktól czirmossá, mocskossá leszen.
Különösen a fehérruha, asztalraha, és égynemflekről
mondatik. V. ö. SZENNYES.

BESZENNYE8ÍT, 1. BESZENNYEZ.
BESZENNYEZ, (be-szennyez) ön. áth. Legin-

kább ruhanemüekről szólva ám. bepiszkol, mocskossá,*
sznrtossá tesz. Beszennyezni a fehérruhát, az asztalken-
dőket, az ágynemileket. Átv. ért. erkölcsileg bemocs-
kol, valakinek hírét, nevét, becsületét elhomályosítja.

BE8ZENNYEZÉS, (be-szennyezés) ősz. fa. Hol-
mi ssennyfele mocsokkal bepiszkolás; becstelen hírbe
keverés.

BE8ZENTÉL, (be-szentél) öss. áth. 1) Inne-
pélyes egybári szertartással, nevezetesen imádság,
szenteltvíz által nyilvános tisztelet vagy kegyelet tár-
gyául beavat Beszentelni a keresztet, a temetőt. 3) Ha-
sonló szertartások által isteni áldást, kegyelmet kér.
BenenteM a holtak tetteit.

BESZENTÉLÉS, (be-szentélés) ősz. fa. Egyházi
szertartás, mely által beszentelnek valakit, vagy va-
lamit V. ö. BESZENTÉL.

BE8ZENTÉLÉSI, (be-szentélési) ősz. mn. Be-
szentelést illető, arra vonatkozó. fiesMntelesi szeríar-

BE8ZENTÉLT, (be-szentélt) ősz. mn. Amit vagy
akit bizonyos egyházi szertartások által tisztelet, ke-
gyelet tárgyává avattak, vagy isteni kegyelembe aján-
lottak, fiíszentelt sírok, holttestek.

BESZEPLŐSÍT, (be-szeplősít) öss. áth. Szep-
lőfoltokkal betarkít, illetőleg tísztátsJanná, csnnyává
tesz. A vékony arczboVt a nyári napsugarak beszeplő-
sftik. V. ö. SZEPLÖSÍT, MEOSZEPLOSÍT.

BE8ZEPLÖ8ÖDÉS, (be-szeplősödés) ön. fa.
Az arczbőrnek, vagy' általán a nap^fltötte bőrnek
szeplőfoltokkal megtelése.

BESZEPLÖSODIK, (be-szeplősödik) ősz. k. Ar-
czát, vagy általán a nap sugarainak kitett bőrét szep-
lőfoltok lepik be; szeplőssé leszen.

BESZEREZ, (be-széréz) ősz. áth. 1) Holmi élet-
szükségekre, vagy kényelemre valókat tartalékai be-
gyujt, betakarít, bevásárol, előre ellátja, magát
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ron beszerezni a télrevalót. 2) Valakit bizonyos szol-
gálatba ajánlás által bejuttat Beszerezni valakit vasúti
felügyelőnek, kocsisnak, inasnak. V. ö. SZERZŐ.

BESZERKEZTET, (be-szérkeztet) ősz. áth. Bi-
zonyos irományok szövegébe kellő helyre és módon,
rendben beigtat, berendez. Az új alkotom szókat be-
tztrlcettetni a régi közdivatu ttok tárába. Szokottab-
ban: beszerkeszt.

BESZERZÉS, (be-szérzés) ősz. fn. Előgondos-
kodási, ellátási bevásárlás, begyűjtés. Élelmi szerek
beszerzése.

BESZERZŐ, (be-szerző) ősz. fn. 1) Személy,
kinek hivatási föladata bolmi életsziikségre vagy ké-
nyelemre valókat bevásárolni, begyűjteni. 2) Alkusz-
féle személy, aki gzolgálatkcresöket ajánlani szokott,
egyszerűen: szerzb'.

BESZÍ, (be-Bzí) ősz. áth. 1) Lélekzéssel behúz.
Orron, szájon beszíni a levegői. Betzíni a füstöt, a le-
vegőben lebegő port, illatot, büdös párát. 2) Mondjuk
növényi, s némely életszervetlen testekről, midőn li-
kacsaikon, edényeiken a léget, s nedveket magukba
veszik. A növények beszíják az esőt, a harmatot. A
szárat föld beszíja a vizet. A szivacs besxíja a nedvet.
V. ö. SZÍ, ige.

BESZÍNÉL, (be-színél) ősz. áth. Festékkel be-
kenve bizonyos szint ad, szokottabban : beszínez. Be-
színdni a* ajtót, az ablakrámákat. Átv. ért. és vissza-
ható névmással: beszinelni magát, ám. jóság szine
alatt, magát tettetve, hizelegve, kedveskedve besimúl,
bejut mások vonzalmába, hajlandóságába.

BESZÍNÉZ, 1. BESZÍNÉL.
BESZÍNÉZÉS, (be-színézés) ősz. fa. Festékkel

bevonás. Barna setét képnek világos színre festése,
.fléz- fametszetek beszinezése.

BESZÍNLÉS, (bc-színlés) ősz. fn. Hizelgés, tet-
tetett jóság által valaki kedvének, vonzalmának meg-
nyerése.

BESZÍV, 1. BESZÍ.
BESZIVÁRGÁS, (be-szivárgás) ősz. fn. Általán

akármily nedvnek vékony csövecskéken, likacsokon
által benyomulása, befolyása. V. ö. BESZIVÁROG.

BESZIVÁROG, (be-szivárog) ősz. önh. Mond-
juk híg, folyékony testről, nedvekről, midőn vékony
csöveken, nyilasokon, likacsokon benyomulnak, be-
hatnak valahová. A repedékes csolnakdeszkán, a ro-
*zul foglalt hajófenéken beszivárog a víz. A likarsos
ponyván, sátoron, beszivárog az r-sö. V. ö. SZIVÁROG.

BESZÍVÁS, (be-szívás) ősz. fn. A levegőnek, s
a levegővel együtt holmi apró, finomabb Állományú
testeknek orron vagy szájon behúzása.

BESZÍVAT, (be-szívat) ősz. miv. 1) Eszközli,
okozza, hogy valamely csöves, likacsos test bizonyos
nedvet magába szívjon. Puhával beszivatni a kiöntött
rizet. 2) Erős, maró nedvet bectet.

BESZIVATYUZ, (be-szivatyúz) ősz. áth. Sziva-
tyúféle eszközzel, géppel valamely nedvet bizonyos
helyre vagy edénybe vezet A hitből beszivatyúzni a
vizet a konyhába. V. ö. SZIVATYÚ.

BESZIVATYÚZÁS, (be-szivatyűzás) ösz.fn. Szi-
vatyúval behúzás, bevezetés, befolyatás.

BESZIVÓDIK, (be-szivódik) ősz. belsz. Általán
mondjuk mindenféle nedvről, híg testről, midőn mint-
egy belső erejétől hajtva bizonyos test likacsaiba,
nyilasaiba, edényeibe stb. benyomul, behúzódik. Az
árvíz beszivódik a gátok repedékeibe. A kiöntött olaj
beszivódik a padolatba.

BESZIVÓEDÉNYÉK, (be-szivó-edényék) ősz.
fn. Azon edények az állati és növényi testben, me-
lyek a velők érintkező anyagok felszívásira, és to-
vább szállítására szolgálnak.

BESZKÉD, kárpáti hegyek éjszak! lánczolata
Árva és több vármegyében. Van ily nevű népes pusz-
ta is Árvában ; belyragokkal: Beszkéd-én, —re, —ró'l.

BESZOKIK, (be-szokik) ősz. k. Gyakori bejárás
vagy ott tartózkodás által bizonyos belyen otthono-
san érzi magát.

BESZOKTAT, (be-szoktat) ősz. áth. Eszközli,
hogy valaki vagy bizonyos állat örömest bejárjon va-
lahova, s ott tartózkodjék. A gyermeket beszoktatni az
iskolába. A házi ebet nem kell beszoktatni a konyhába,
a hálószobába.

BESZOKTATÁS, (be-szoktatás) ősz. fn. Cselek-
vés, midőn valakit vagy valamit beszoktatnak vala-
hová. V. ö. BESZOKTAT.

BESZÓL, (be-szól) ősz. önh. 1) Kívülről szól,
mond valamit a bennlevőknek. Beszólni a kapun, az
ajtón, az ablakon. 2) Egy-két szó végett befordul vala-
hová. Sétáláskor egyik-másik boltba beszólni. El nem
mehetek elöltetek, hogy be ne szóljak.

BESZÓLÁS, (be-szólás) ősz. fn. A bennlevők-
höz szólás Egy-két szóra berándulas.

BESZOLGÁL, (be-szolgál) ősz. önh. 1) A benn-
levö úrnak bizonyos szolgálatokat tesz, pl. ételeket
hord, tisztogat, stb. Az inasok fölváltva fognak be-
szolgálni. 2) Átv. ért. mondjuk a napról és holdról,
midőn sugaraik valahová behatnak. A nap kelettől
csaknem délig beszolgál a szobámba. A tiszta teli hold
bfszolgál a beteg ágyára. 3) Mondjuk nyílásról, rés-
ről, útról, mely valahová tért, bemenetet nyit vagy
bevezet. Az előterem egyik ajtaja beszolgál az irószo-
bába. A főút beszolgál a város piaczára.

BESZOLGÁLTAT, (be-szolgáltat) ősz. áth. Szo-
ros értelemben, szolga vagy fizetett ember által be-
adat, beküld, bevitet, kézbe juttat valamit. Az ígért
holmit jövő vásárkor saját cselédem által beszolgál-
tatom.

BESZÓLÍT, (be-szólít) ősz. áth. A künn levő-
nek szól, és hívja, hogy jőjön vagy menjen be. Be-
szólítani a kapu előtt ácsorgó cselédet. Brtzólftani az
előszobában várakozó feleket.

BESZÓLÍTÁS, (be-szólítás) ősz. fn. A künn le-
vőnek behívása.

BESZOP, (be-szop) ősz. áth. Szopva beszí, be-
kap, szájába vesz valamit. Beszopni az édes gyökeret.
Beszopni a megütött, a vérző ujjat. V. ö. SZOP.
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BESZÓK, (be-szór) ősz. áth. 1) Szertehányt
holmi hulladékkal betakar, beföd. .Beszórni az itáVart
szalmával. A lépcsőket homokkal, forgácscsal beszórni.
2) Szétszórva behány, bedobál. Át éretten gyümölcsöt
beszórni a Dunába. 3) Önhatólag, a gabonaszórást
be végzi. Már elnyomtattunk, be is szórtunk.

BESZÓRÁS, (be-szórás) ősz. ín. Cselekvés, mi-
dőn beszórnak valamit V. ö. BESZÓK.

BESZORÍT, (be-szorít) ősz. áth. Szűk, szoros
helyre benyom, bezár, becsíptet, bekerít Sok ruhát
beszorítani a ládába. Ujjait beszorítani a» ajtó kitté.
Beszorítani az ellenséget. Sok embert szitic szobába be-
szorítani. V. ö. SZORÍT.

BESZORÍTÁS, (be-szorítás) ősz. fn. Szűk hely-
re zárás, nyomás, csiptetés, bekerítés. V ö. BE-
SZORÍT.

BESZOKÍTKOZIK, (be-szorítkozik) ősz. k. 1)
Szorosan befűzi, övedzi magát 2) Szűk helyre öszve-
vonul. Télen a fa szűke miatt családostul beszoritkozni
egy szobába. 3) Általán életmódjában a kényelmet,
fényűzést abbanhagyja. Beszorítkozva élni.

BESZORUL, (be-szorul) ősz. önh. 1) Oly szűk
helyre jut, melyben mozogni, kiterjeszkedni, s mely-
ből kibatolni, kibírni nehéz, vagy épen nem lehet.
Két sövény közé beszorulni. Ujja. beszorult a* ajtó sar-
ka mögé. Az egér beszorult a csaptatóba. A megrozsdá-
sodott kulcs beszorul a zárba. A nyulak beszorultak a
hajtok közé. 2) Az idő viszontagsága elől a szabadból,
a nyilt ég alól födél alá kénytelen vonulni. Ás utasok
förgeteg idején beszorulnak a csárdába. Beszorul a gu-
lya, midőn a hó leesik. Áradatkor a mezőről beszorul-
nak a barmok. V. ö. SZORUL.

BESZORULÁS, (be-szorulás) ősz. fn. Szűk ál-
lapotba, helybejutás, öszvenyomás által körülkerítte-
tés, födél alá kényszerülés.

BESZÖ, (be-sző) ősz. áth. Szövetbe takácsborda
vagy tű által valamely fonalat befűz. A szőnyegbe,
vászonba különféle szinti fonalakat, csíkokat beszőni.
Családi czimert, nevet, különféle virágokat beszőni ás
abroszba. Atv. ért. a beszédbe, történeti előadásba,
mesébe, hőskölteméuybe, stb. a dologhoz szorosan
nem tartozó valamit beigtat.

BESZÖGECSÉL, 1. BESZÉGECSÉL.
BESZÖGEZ, 1. BESZÉGEZ.
BESZÖGELLÉS, (be-szögellés) ősz. fn. Szöglet

alakjában benyúlis. V. ö. BESZÖGELLIK.
BESZÖGELL(IK, (be-szögellik) ősz. k. Szögle-

tet képezve bizonyos tér közé benyúlik. Némely vár-
megyék határai beszogeUtnek a szomszéd megyékbe.

BESZÖKDÉCSÉL, (be-szökdécsél) ősz. gyak.
önh. Szökdécselve, ugrándozva bemegy. A parton
sütkérező bikák beszökdécsetnek a tóba.

BESZÖKDÉCSÉLÉS, (be-szökdécsélés) ősz. fn
Szökdécselve, ugrándozva bemenés. •

BESZÖKELLIK, (be-szökellik) ősz. k. Szökell-
ve, ázás, könnyű hirtelen szökéssel beugrik. Átv. ért.
mondjuk medréből vagy edényből kicsapongó vízről is
midőn cseppjei befecscsennek valahová.

BESZÖKÉS, (be-szökés) ősz. fe. Beugrás. Lop-
va, menekülés végettí besnrranás. V. ö. BESZÖKIK.

BESZÖKIK, (be-szökik) ősz. k. 1) Ugorra, be-
megy, beveti magát valahová. A békák beszöfcnek a tóba.
2) Lopva, alattombau vagy menekülés végett besurran.
A macska beszokik a szalonnát kamrába. Az üldözőbe
vett tolvaj leszokik az erdSbe.

BESZÖNYEGÉZ, (be-szőuyegéz) ősz. áth. Sző-
nyegféle takaróval behúz, beföd, díszít. Beszönyegetni
a pattot, a lépcsőket, a termeket. V. ö. SZŐNYEG.

BESZÖNYEGÉZÉS, (be-szőnyegézés) ősz. fa.
Tisztaság vagy díszítés végett szőnyeggel betakarta.

BESZÓR, (be-szőr) ősz. fn. Kórtani ért. a pilla-
szőrnek a szemteke felé kóros behajlása, benövése.

BESZÖRÖSÖDÉS, (be-szőrösödés) ősz. fn. Az
állati bőrnek szőrrel benövése.

BESZÖRÖSÖDIK, (be-szörösödik) ősz. k. 1) A
rajta növő szőr belepi. Beszörösödik a melle, karja,
czombja. 2) A szállongó vagy vele érintkezésbe jövő
szőrszálak hozzá ragadnak. A molyette bundától be-
szSroaodott az alsó öltönyöm.

BESZOROZ, (be-ezőröz) ősz. áth. Szőrszálakkal
belep, bekever, behint. A szőrrel dolgozó beszoVttz* a
ruháját. A dVrgöl&dzö sertés beszörozi az ól dúczáí.

BESZÖRPÖL, (be-szörpöl) ősz. áth. Híg, folyó,
kfilönösen valamely ízletes nyalankságfélét fogai kö-
zött beszí. Beszorpolni a márctot, folyómézet.

BESZÖVÉS, (be-szövés) ősz. fe. Valamely fo-
nalnak, jegynek, a szövet szálai közé befőzése, be-
kallása, bevarrása.

BESZTER, falu Abadjban; belyragokkal: Bea-
ter-be, —ben, — bol.

BESZTEBCZE, város neve Erdélyben. ASZÚ—,
KIS—, falu ugyanott Ó—, ÚJ—, felük, VÁG-,
mezőváros Trencsén megyében; helyragokkal: Best-
terczé-re, —n, —rSl.

BESZTERCZEBÁNYA, ősz. fn. és város Zólyom
vármegyében; helyr. Beszterczebányá-ra, —n, —ról.

BESZTERCÉÉI, (besztercze-i) mn. tt. besster-
csei-t, tb. —ék. Besztercze városából való, ott termő,
létező. Beszterczei lakosok, polgárok. Beszterczei szilva,
piros héjú hosszú szilva. Megérett a beszterozei piros
szilva, elveitlek én kedvet rózsám ptinkösdnapra. Népd.

BESZTERECZ, falu Szabolcs megyében; bely-
ragokkal : Beszterect-én, —re, —r67.

BÉSZTÉEKÉDIK, 1. BÖSTÖBKÖDIK, PÉZ-
DÉRKÉDIK.

BESZÚE, (be-szúr) ősz. áth. l) Hegyes eszközt,
pl. kést, villát, tűt, szeget, stb. bebök, bedöf raJami-
be. Gombostűt beszúrni ős ujyáia. A villát beszúrni a
sültbe, 2) Szúró eszközzel likat csinál valamibe. A
szilaj tinó beszúrta szarvával a másik oldalát. 8) Átv.
ért bizonyos szövegbe utólagosan beigtat, beír, beje-
gyez valamit

BESZÚBÁS, (be-szúrás) őse. fn. Hegyes esz-
közzel bedöfés, belikasetás.

BESZURKOL, (be-szurkol) ősz. áth. SzurokksJ
behiiz, beönt, beragaut, becsinál, beken, bizonyos
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czélra elkészít Beszurkolni a palaczkok dugaszait, le-
szurkolni a hajófóJteteí, a nyllstos fonalat.

BESZURKOLÁS, (be-szurkolás) ősz. fn. Sza-
rokkal behúzás, beöntés, bekenés, bedörzsölés.

BESZURKOZ, (be-sznrkoz) ősz. áth. Szurokkal
bemocskol, beszennyez, becsnnyft, befeketít. .4 szu-
rokkal bánó beszurkozza kezeit, ruháját.

BESZUKKOZÁS, (be-szurkozás) ősz. fn. Szu-
rokkal bemocskolás, becsunyítás, befeketítéa.

BESZÚRT, (be-sziírt) ősz. mn. Amit beböktek,
bedöftek valamibe. A beszúrt karót Ismét kirántani a
földből. Átv. ért. amit bizonyos szöveg közé utólag
beírtak. Betcúrt szó, mondat.

BESZUSZAKOL, (be-szuszakolj ősz. Ath. Holmit
bizonyos üregbe, edénybe, zsákba, ládfiba, stb. betöm,
begyömöszöl. Utazó bőröndjébe mindenét beszuszaknlta.

BESZUSZAKOLÁS, (be-szuszakolfts) öaz. fii.
Betömködés, begyömöszölés.

BESZÜR, (be-ször) ősz. áth. í j Szüröiele, lika-
csos eszközön, szitán, ruhán stb. valamely híg testet
bizonyos edénybe folyat, szivárogtat. A tejel beszttnii
a kannába. 2) Beszüretel, azaz a szüretot bevégzi.

BESZÜREMKÉZÉS, (be-szüremkczéiO ősz. fii.
Valamely nedvnek, híg testnek apró sűrű likacsokon
által beszürődése, beszivárgása, beesepegése valamibe.

BESZÜREMKÉZIK, (be-szürcmkózik) ősz. k.
A híg, folyékony test sűrű apró likacsokon rést nyit-
va önmagától beszivárog.

BESZÜREMLKS, BESZÜREMLIK, I. BESZÜ-
REMKÉZÉS, BESZÜREMKÉZIK.

BESZÜRÉS, (be-szürés) ősz. fű. Cselekvés, mi-
dőn beszúrunk valamit. Különösen, szüret, borszüret
bevégzése.

BESZÜRETÉL, (be-szüretél) ősz. áth. A szüre-
tet bevégzi. Át idén korábban beszllreteltitnk, mint tavai.

BESZÜRKÜL, (be-szürkül) ősz. önh. Napnyug-
takor az ég behomályosodni kezd ; becstveledik.
Már beszürkult, sietnilnk kell, nehogy elkéeslltik. V. ö.
SZÜRKÜL.

BESZÜRKÜLÖDIK, ősz. k. L. BESZÜRKÜL.
BESZÜRÖDÉS, (be-szürödés) ősz. fn. Szitaféle

szűrőn vagy apró likacsu testen beszivárgás, különö-
sen a nedvnek a sejtszövetbe hatolása. Rövidítve:
beszttrődéa.

BESZŰRŐDIK vagy BESZŰRŐDIK, (be-szü-
rődik vagy be-sziirődik) ősz. fn. Szürüfélc eszközön,
vagy akármely likacsos test hézagain által beszivá-
rog. Gyógytanilag, valamely nedv a sejtszövet közé
veszi magát.

BESZÜRÖDVÉNY, (be-szürődvény) ősz. fn. A
sejtszövetbe szivárgott, ömlött nedv.

BET, elvont gyöke betérj szónak és származé-
kainak. Rokona a szintén elvont bád vagy bágy, mint
a bádjad vagy bágyad gyöke. Hasonlók bozzá a
zend beantoo (beteg), német matt, műdé, svéd mód,
tót beda, finn potilas (bágyadt) stb.

BÉTA, fáin Erdélyben Udvarhely székben; hely-
ragokkal : Bétá-n, —rá, —ról.

BETÁBLÁZ, (be-tábláz) ősz. áth. Illető hatóság-
nál a kölcsönadott sommát vagy más követelést az adós
nevével s egész kötelezvényével együtt bizonyos elő-
nyök nyerése, különösen pedig a végett, hogy az adós
fekvövagyona a követelés biztosításául leköttessék, az
arra rendelt nyilvános jegyzőkönyvbe beíratja. V. ö.
BEKEBLEZ.

BETÁBLÁZÁS, (be-táblázás) ősz. fn. A köl-
csönadott stb. mennyiségnek illető hatóság előtt az
adós nevével együtt bitcles beiratása, bejegyeztetése.
V. ö. BETÁBLÁZ.

BETÁBLÁZÁSI, (be-táblázíisi) ősz. mű. Betáb-
lázáshoz tartozó, arra vonatkozó. Betáblázási jryyzö-
kSnyv, díj. Betáblázási t'őrvéwj.

BETAKAR, (be-takar) ősz. áth. 1) Általán va-
lamivel beföd, beburkol. Ponyvával betakarni a szü-
riiii hagyott garmadát. Kendövei betakarni a fejét.
Dunyhával, paplannal betakarni magát. Belakarni por
ellen a bátorokat. 2) L. BETAKARÍT.

BETAKARÁS, (be-takarás) ősz. fű. 1) Befödés,
belqjlezós, bcborítós. 2) L. BETAKARÍTÁS.

BETAKARGAT, (be-takargnt) ősz. gyak. áth.
Gondosan, különös vigyázattal befödöz, minden ol-
dalról bcbnrognt, beleplez, begöngyölget. Betakargatni
a fájós lábakat. Jietakargatni a hidegre viendő kisde-
det. Holmit papírba, kendőbe betakargutni.

BETAKARGATÁS, (be-takargatús) ősz. fn. Kü-
lönös gonddal való beburogntás, befödözés, bclcple-
zés, brgöngyölgetés.

BETAKARÍT, (be-tekarít) ősz. áth. Mezei ter-
ményeket learat, lekaszál, fólgyüjt, s csűrbe hord. Be-
takarítani a szénát, sarjút, gabonát. V. Ö. TAKARÍT.

BETAKARÍTÁS, (be-takarítás) ősz. fia. Minden-
nemű mezei termények behordása, a csűrbe gyűjtése.

BETAKARÍTÁSI, (be-takarítási) ősz. mn. Be-
takarítást illető, ahhoz tartozó vagy szükséges. Beta-
karítást' idő, munka, költség.

BETAKARÍTÁSKOK, (be-takarítás-kor) ősz. ih.
A mezei termények betakarítása idején, úgymint, szé-
nahord&skor, gabonahordáskor, kukoriczaszedéskor.
Betakarításkor múlt egy esztendeje.

BETAKARODÁS, (be-takarodás) ősz. fn. Be-
sompolyodás, seregestül behuzódás. V. ö. BETAKA-
RODIK.

BETAKARODIK, (be-taknrodik, ősz. k. 1) Va-
lamitől félve, tartva, menekülő szándékkal besompo-
lyodik, magát megbúzva bemegy. A rendzavarók a rend-
őrség közeledtével legott betakarodtak lakaikba. Betaka-
rodtok mindjárt ti semmirekellők ! Takarodjál be. 2)
Seregesen bemegy, bevonul, behúzódik. A katonák
esti dobszóra betakarodnak tanyáikba.

BETAKARÓD/ÁS, (be-takaródzas) ősz. fn. Le-
pelbe, testet födő ruliálm burkolódzás.

BETAKARÓD'/[K, (be-takaródzik) ősz. belsz.
Lepellel, takaróval befödi magát. Betakaródzni dun-
nával, paplannal, lepedővel, pokróetezal, bundával, kö-
pönyeggel. V. ö. TAKARÓDZIK.
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BETÁKOZ, (be-tákoz) ős*. Ath. 1) Általán va-
lamely ruhaneműbe foltot ereszt, befoltoz. 2) Külö-
nösen a bocskort hozzá toldott bőrfoltokkal befűzi.
V. ö. TÁK.

BETÁMASZT, (be-támaszt) ősz. áth, A kifelé
dőléssel fenyegető épületet vagy hasonló nemtt áll-
ványt ellenkező irányban támaszszal megerősíti. D&-
ttokkal betámasztani a dSUkeny falat, töoényt. V. ö.
TÁMASZT.

BETÁMASZTÁS, (be-támasztás) öss. fn. Vala-
mely dölókeny építménynek, állványnak befelé meg-
erősítése támaszszal.

BETÁMOLYGÁS, (be-támolygás) öss. fn. Ide-
oda támaszkodva, dőledezve bemenés.

BETÁMOLYOG, (be-támolyog) ősz. önh. Gyön-
gélkedő beteg vagy részeg ember módjára ide-oda
dó'löngve, fogódzva, támaszkodva nagy nebezen be-
megy valahová. Ittat fejjel bctdmolygott hozzánk. JPgyik
szobából alig Mrí betámotyogni a másikba. V. ö. TÁ-
MOLYOG.

BETANÍT, (be-Unit) ősz. Ath. Valakit addig
tanít, képez, idomít, míg át illető dologba beleokik,
beleszokik. ÁM ujoncsokat betonitoni a hadi gyakor-
latokba. A lovat hámba, nyereg alá, a tinókat igába
betanítani.

BETANÍTÁS, (be-tanítás) ősz. fh. Cselekvés,
illetőleg képzés, oktatás, idomítás, moly által valakit
vagy valamit betanítanak. Ujonctok betanítására ki-
rendelt tisztek. Nyerget, hámot lovak betanításával
foglalkodó iowász.

BETÁNTORGÁS, (be-tántorgás) ősz. fa. Ide-
oda dőlöngve, botorkálva bemenés.

BETÁNTORODIK, (be-tantorodik) ösz.k. Szé-
delgésben szenvedő beteg vagy részeg ember módjára
ideoda dfilöngve, botorkálva bevetődik, beesik, aka-
ratlanul betoppan valahová. Bttántorodni a sárba,
gödörbe. Ás utczán íántorgó részeg betántorodott a ka-
pu old.

BETÁNTOROG, (be-tántorog) ősz. önh. Tántor-
gó léptekkel, dőlöngve, botorkálva, de önakaratból
bemegy. Retteg fejjel innét betdntorgott egy mánk
kocsmába.

BETANUL, (be tanúi) ősz. önb. Bizonyos ügyes-
séget, mesterséget igénylő teendőbe, munkába bele-
okúi ; valaminek csínját, módját magiévá teszi.

BETANULÁS, (be-tanulás) ősz. fn. Beleokulás
valamibe.

BETAPAD, (be-tapad) ősz. önb. Valamely ra-
gadós szer által betömődik, beragad. CWpáíól beta-
padtak a szemei. A madár lábai betapadtak a Upbe.

BETAPASZOL, (be-tapaszol) ősz. áth. Általán
tapasznemű ragadós szerrel beborít, beragaszt Külö-
nösen gyógyszcrféle tapaszszal behúz. Betapattolni a
csúzos tagot, Betapattolni a pörtenéteket, bibiresókat,
a tyúkszemeket. V. ö. TAPASZ.

BETAPASZOLÁS, (be-tapaszolás) ősz. fn. Ta-
paszszal beragasztás, beboritás.

BETAPASZT, (be-tapaszt) ősz. áth. Valamely
lágy, nyúlós, ragadós anyaggal, szerrel beborít, be-
ken, betöm. Agyagból ét pelyvából csinált sárral be-
tapasztani a falat, a fcemencsét. Fiaszssal, szurokkal
betapaittam valamely likat, hézagot. V. ö. TAPASZT.

BETAPASZTÁS, (be-tapasztls) ősz. fn. Tapasa-
nemfi ragadós anyaggal, szerrel bekenés, beborítas,
betömés.

BETAPOD, (be-tapod) ősz. önh. 1) Toppanva
belép valamely lágy testbe. Betapodni a tárba, ga-
najba. 2) Átbatólag szokottabban L BETAPOS.

BETAPOS, (be-tapos) ősi. áth. Taposva, acaz
talpaival nyomdosva betöm, begyömöszöl valamit A
gyalult káposztát betaposni a hordóba.

BETART, (1), (be-tart) ön. áth. 1) Kezét rá
tartva, rá téve betakar, beföd valamit Tenyérrel be-
tartani a ssájal, a szemet. Betartani a hordó, a pa-
lánk száját. 2) Kívülről befelé vagy valamibe nyújt,
tol, t benne hagyja. Ablakon betartani a lámpát a
szobába. A gyertyát betartani a kemenczébe. Lábait be-
tartani a vitbe, keséit a tiUbe, V. ő. TART, áth.

BETART, (2), (be-tart) ősz. önh. 1) Menésköz-
ben valahová bevezető irányt követ, befelé megy. Be-
tart a üárosba, ás erdőbe. 2) Tájssólásilag ám. bizonyos
ideig elhúzódik, szokottabban eltart E nagy épület
elkészítése talán három évig is betart. V.ö. TAKT.önh.

BETABTÁS, (be-tartás) ősz. fn. 1) Midőn az
átható tart igétől származik, ám. valaminek betaka-
rása, kézzel befogása. 2) Az önható tart igétől ám.
befelé irányzó menés.

BETASZIGÁL, (be-tassigál) ősz. 4th. Taszigál-
va, ásás többszörös, ismételt taszítással betol, be-
nyom. A kihúzott osztalyíókokal betoszigátni. Falakit
vagy többeket betaszigálni ős árokba. A kocsikat beta-
szigálni a félhaj alá. V. ő. TASZIGÁL.

BETASZÍT, (be-taszít) ősz. áth. Egyszeri to-
lással, lökéssel, nyomással bevet, beesni kényszerít,
betol. Betanítani valakit a tárba, gödörbe. A kenye-
ret lapáton betanítani a kemencéébe. Betanítani át
oszíal/íókot. Y. ö. TASZÍT.

BETASZÍTÁS, (be-taszít4s) ősz. fn. Cselekvés,
erőszakosság, midőn valakit vagy valamit betaszítanak.

BETEG, (bet-eg) mn. és fn. tt beteg-ét, tb. —ék.
Oly testi gyengeségben szenvedő, melynél fogva a sin-
lődő test rendes működésében gátoltatik, s rendsze-
rint f&jdalmakat kell kiállnia; ellentéte az egészsé-
gesnek. Beteg emberek, hasi állatok. Betegnek lenni.
Fáj a tttoem, lelkem beteg. Népdal. Retteg ember imád-
sága, beteg ember biSjtje. Km. Mint főnév jelent sze-
mélyt, ki nyavalyában szenved, sinlődik. Veszedelmes,
halálát beteg. Csendes, türelmetlen beteg. Éten korhát-
ban tok a beteg. Némely orvosnak alig van betege. Két
beteget nem éterét ás agy : retteg beteget és haragjában
beteget. Km. Betegeket apolgatni, látogatni, vigasz-
talni.

Képzésre hasonló a hideg, meleg, rideg, üreg, ré-
szeg, délcteg, veszteg melléknevekhez, s gyöke valószí-
nűleg a szenvedőnek fájdalmas nyögését utánzó tér-
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meszet! fúvó hang be ! bek vagy bi (bibe szóban), s
hasonló hozzá a latin vae / német weh / szláv beda /
honnan : bedák, bedakot ám. jajgatni, siránkozni, pa-
naszkodni. Ide sorozható továbbá a bádjod vagy bá-
gyad gyöke bád, bágy s a német: matt, műdé. V. ö.
BET, gyök.

BETEGÁGY, (beteg-ágy) ősz. fa. Általán, ágy
melyben beteg fekszik. Különösen, gyermekágy, azaz,
melyben gyermek született. Betegágyba esni. Egyéb-
iránt ez utóbbi értelemben a gyermekágy közönsége-
sebb és szabatosabb.

BETEGÁGYAS, (beteg-ágyas) ősz. fn. és mn.
Jobban: gyermekágyas. Szülő asszony, nőszemély, ki
még a szülési bajoktól egészen meg nem menekült

BETEGÁPOLÓ, (beteg-ápoló) ősz. fn. és mn.
Aki a betegekre fölügyel, gondot visel. Különösen,
betegek melletti szolgálatra fogadott személy.

BETEGEDIK, 1. BETEGSZIK.
BETEGEL, BETEGL, (beteg-el) régies a mai

betegeskedik helyett; „kik beteglnek vala" (quiinfir-
mabantor). Müncbeni cod.

BETEGEMELŐ, (beteg-emelő) ősz. fn. 1) Aki
a súlyos, magától mozdulni nem biró beteget emelgeti.
2) Különös készület, mely által a mozdulhatatlan be-
teget gyöngéden és sérelem nélkül fölemelhetni.

BETEGEN, (bet-eg-en) ih. Beteg állapotban,
gyöngélkedőleg, nyavalyásán. Betegen fektínni, lézeng-
ni. .Egészségesen utazott el, s betegen tért haza. Aki be-
tegen él, sokáig vonaglik. Km.

BETEGES, (bet-eg-és) mn. tt. betegés-í, vagy
—ét, tb. —ék. Aki gyakran beteg, folytonosan gyön-
gélkedő. Beteget vén ember. Beteget állapot. Oh te
szegény betegei, mikor léssz egészséget. Népdal.

BETEGÉSÉD1K, (bet-eg-éu-éd-ik) k. m. betege-
std-tem, —tél, —éít. L. BETEGÉSÜL.

BETEGÉSKÉDÉS, (bet-eg-cs-kéd-és) fii. tt be-
legéskédés-t, tb. —ék. Gyakori, folytonos beteg álla-
potban szenvedés; gyöngélkedés.

BETEGESKEDIK, (bet-eg-és-kéd-ik) k. m. beíe-
gétkéd-tem, —tél, —élt. Gyakran, folytonosan beteg,
majd egy majd más betegségben szenved; nyavalyás-
kodik, gyöngélkedik. Egész múlt évben betegeskedett.

BETEGÉSSÉG, (bet-cg-cs-ség) fn. tt betegés-
ség-ét. Gyakori, vagy folyvást tartó beteg állapot;
betegségbe ismételt visszaesés. Betegessége miatt sem-
mi nagyobb munkába nem kezdhet.

BETEGÉSÜL, (bet-eg-és-ül) önh. m. betegesül-*.
Betegessé lesz; teste gyakori betegségre hajlandó.
Elbetegetül.

BETEGÉSÜLÉS, (bet-eg-és-ül-és) fo. tt b«íe-
gétulés-t, tb. —ék. Gyengélkedés! állapot, midőn va-
laki betegessé lesz.

BETEGHÁZ, (beteg-ház) ősz. fn. Nyilvános in-
tézet, melyben köz költségen betegek ápoltatnak;
máskép kórház, koróda, köznyelven : ispita, ispotály.
,Betegház' németes.

BETEGÍT, (bet-eg-ít) áth. m. betegít élt, pár.
—», htn. —ni, vagy —eni. Beteggé tesz, illetőleg

okozza, hogy beteg legyen valaki. Rendcsen meg ige-
kötővel : megbetegtí.

BETEGÍTÉS, (bet-eg-ít-és) fn. tt. betegtíés-t, tb.
—ék. Beteggé tevés.

BETEGLÁTOGATÁS, (beteg-látogatás) ősz. fn.
Részvevő érzelemből eredő cselekedet, midőn a kór-
ágybau sinlődőket vigasztalásukra meglátogatjuk. Val-
lási értelemben: a keresztényi irgalmasság cseleke-
deteinek egyike.

BETEGSÉG, (bet-eg-ség) fn. tt betegség-ét. A
testnek kórállapota. V. ö. BETEG. Betegségbe esni;
betegségben rinlSdni, meghalni; betegségből fellába-
dozni. Hosszú betegségnek ásó, kapa a vége. Km. Átv.
ért. szívbetegség, lelki betegség. Tréfásan: oskolabeteg-
ség, midőn a tanuló beteggé tetteti magát, hogy os-
kolába ne kelljen mennie.

BETEGSZÉK, (beteg-szék) ősz. fn. Kényelmes
ülésre készített karos, hátas zsöllyeszék, melyben a
beteg üldögélhet, és szükségét végezheti.

BETEGSZIK, (bet-eg-sz-ik) k. Többi időbeli ra-
gait a betegedik után veszi föl: betegedem, betegedtem,
betegedjél, betegedni. Beteggé lesz, beteg, kóros álla-
potba esik. Betegestnek a táborben tanyázó katonák.
Betegesznek a juhok, s más házi állatok.

BETEGÜL, (bet-eg-ül) önh. m. betegül-t. Beteg-
gé lesz, gyöngül, kórba esik, máskép : betegedik, vagy
betegszik. V. ö. LEBETEGÜL, MEGBETEGÜL.

BETEGÜL, (bet-eg-ül) ih. Mint beteg, beteg-
képen, beteg módjára, sinlödő, kóros állapotban. Szo-
kottabb: betegen.

BETEKER, (be-teker) ősz. áth. 1) Körülfor-
gatva , hengergetve göngyöleggé alakít valamit Be-
tekerni a papiríuet, a kendőt. 2) Valamely testet egy
másikba göngyölgetve betakar. Fájós kezét betekerte
kendőbe. A késeket, villákat, kanalakat betekerni tiszta
ruhába, papírba.

BETEKERÉDÉTT, (be-tckerédétt) ősz. mn. Kö-
rültekergetés által bebonyolodott, bekeveredett. V. ö.
BETEKERÉDIK.

BETEKERÉDIK, (be-tekerédik) ősz. k. 1) Egye-
nes iránytól félrehaj ül va befelé fordul. Itt betekeredik
az út. 2) Tekergő mozgás által bebonyolodik, beakad.
Az ostor hegye betekeredett a lószerszámba. A ruha
szárnya betekeredett a kerékbe. A tyúk lábai betekered-
nek a pozdorjaszálakba. V. ö. TEKERÉD1K.

BETEKERGET, (be-tekerget) ősz. áth. Külö-
nös gonddal figyelemmel begöngyölget; többfélét be-
teker. A szivarokat egyenként betekergetni papirosba.
A hajfürtöket betekergetni.

BETEKERGETÉS, (be-tekergetés) ősz. fh. Cse-
lekvés, midőn betekergetnek valamit. Szivarok, haj-
fürtSk betekergetese.

BETEKERGÖDZIK, 1. BETEKERÉDIK.
BETEKINT, (be-tekint) ősz. önh. 1) Futtában,

egy pillanattal benéz valahová. Sétálásleor minden ka-
pun belekint. Lopva betekinteni az ablakon. 2) Rövid
időre, egy-két szóra befordul, bemegy valahová. Afind-
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járljSoSk, csak ide kell betekintenem. Betekinteni a
csárdába.

BETEKINTÉS, (be-tekintés) ősz. ül. 1) Pilla-
natnyi, futtában való benézés. 2) Beszólás.

BETEKINTS, (be-tekints) ősz. fh. tt Setekints-éí.
Némely csárdák tréfás neve. Menjünk egy italborra a
Belekintibe. Népes puszta is Somogy megyében;
helyr. Betekintt-én, —re, —röl.

BETELÉS, (be-telés) ősz. fn. 1) Teljesedés; a
várt, remélett, gyanított dolognak megtörténéae. 2)
JólUkás.

BETELIK, (be-telik) ősz. k. 1) Valamely üre-
ges testnek hézaga teli leszen valamivel. Betelik a
hordó musttal. Szokottabban: megtelik. 2) Elégségig
jól lakik, azaz, gyomrát betölti étellel, itallal. 3) A
várt, remélt, gyanított, jósolt dolog megtörténik. Fa-
gyai beteltek. Beteltek a jövendölések, és jóslatok.

BETELJÉSÉDÉS, (be-teljésédés) ősz. fn. VArt,
remélt, óhajtott, gyanított, jövendölt dolognak meg-
történése, valósodáaa.

BETELJESEDIK, (be-teljeaédik) ősz. k. 1) Úgy
történik, amint mondva, gyanítva jövendölve volt,
amint várni lehetett; megvalósodik, igazzá leszen.
Minden szava beteljesedett. 2) Bevégződik. Beteljese-
dett l Üdvözítőnk utolsó szava a keresztfán.

BETELJESÍT, (be-teljesít) ősz. áth. Megvaló-
sít, bevált, végrehajt. Beteljesítette, vagy egyszerűen
jobban: teljesítette igéretét, szavát.

BETELJESÍTES, (be-tetfesítés) ősz. fa. Való-
sítás, beváltás, végbevivés, betöltés.

BETELJESÍTHETŐ, (be-te\jesíthető) ősz. mn.
Amit valósítani, beváltani, véghezvinni lehet; szo-
kottabban, egyszerűen: teljesíthető'.

BETEMET, (be-temet) ősz. áth. 1) Általán va-
lamit gödörbe, verembe tesz, és ráhányt földdel vagy
más valamivel betakar; beás. Holmi btothödt testeket
betemetni ős árokba. 2) Valamely mélységet, űrt bele-
hányt holmival betölt Betemetni a busauermet. Gaz-
zal, gyommal betemetni a vízmosásokat. 3) V. ö. TEMET.

BETEMETÉS, (be-temetés) ősz. fia. Cselekvés,
midőn betemetnek valamit V. ö. BETEMET.

BETÉR, (be-tér) ősz. önh. 1) Csekély eltérés-
sel befordul, bemegy. Betérni ax tit melletti csárdába.
2) Befér, valaminek belsejében elegendő hely vagyis
tér jut neki. E nagy terembe ezer ember betér. V. ö.
TÉR, ige.

BETEREL, (be-terel) ősz. áth. Embert vagy ál-
latot szabad térről valamely szűkebb helyre behajto-
gat, beigazít Beterelni a autókat a /tarámba, a juho-
kat az okolta. V. ö. TEREL.

BETEBELES, (be-terelés) ősz. fn. Cselekvés,
midőn valakit vagy valamit beterelnek. V. ö. BE-
TEREL.

BETÉRÉS, (be-térés) ősz. fn. Csekély eltérés-
sel bemenés, befordulás valahová.

BETERÍT, (be-terít) ösa. áth. Valamely testet,
illetőleg annak felső területét lepellel, takiroval stb.

befödi. Beteríteni a padlét szőnyegekkel, az ágyat le-
pellel, az asztalt abroszszal. V. ö. TERÍT.

BETERÍT, (be-térít) ősz. áth. Betérésre bír,
vagy kényszerít; eszközli, hogy betérjen, bemenjen
valahová.

BETRRÍTÉS, (be-terítés) ősz. fn. Térítővel be-
födés, beleplezés, betakarta.

BETÉRÍTÉS, (be-térítés) ősz. fn. Cselekvés,
mely által valakit vagy valamit hajtogatással betérni
kényszerítenek; beterelés.

BETESTÉSÍT, BETESTÉSÍTÉS, helyesebben
1. BEKEBELEZ, BEKEBLEZÉS.

BETESZ, (be-tész) ősz. áth. 1) Valamit kézbe
fogva, helyéről fölemelve behelyez valahová. Betenni
a pénzt a ládába, a zsebbe. A könyvet betenni a szek-
rénybe. Az útravalé kennyeret betenni a tarisznyába. 2)
Valaminek nyílt szárnyát, részét behajtja, becsukja.
Betenni a kaput, az ajtót, ás ablakot. Betenni a tárt
könyvet. .Betenni « csuklóra járó kést. Kttiönböztetés
végett v. ö. BEZÁR.

BETÉT, (be-tét) ősz. fn. 1) Azon pénzmennyi-
ség, melyet valaki nyereség reményében bizonyos
vállalati öszveghez tesz. 2) L. BETÉTEL.

BETÉTEL, (be-tétel) ősz. fn. Pénznek beadása,
a kártyauitalokboz, sorsjátékból, részvényekhez. A»
első betéteire nyerni, veszteni. Fége a betéteinek. Új be-
téte' leOeeíketik.

BETÉTET, (be-tétet) ősz. mivelt Eszközli, meg-
ren leli, parancsolja valakinek, hogy betegyen vala-
mit, ez igének minden értelmében. Szolgája áttol át
asztalon heverS könyvet betetette a szekrénybe. Betetetni
át ajtókat, az ablakokat. V. 5. BETESZ.

BETÉTET, 1. BETÉTET.
BETETÉZ, (be-tetéz) ősz. áth. Az asztag-, ka-

zal-, baglyarakást egészen bevégzi, vagyis tetőféle
csúcsos vagy hárantos formát ad neki, holmi gazzal
befödi, vagy úgynevezett mereklyékkel megerősíti.
V. ö. BETETŐZ.

BETETÉZÉS, (be-tetézés) ősz. fh. Hasalok, ász-
tagok, baglyát bevégzése, befedése.

BETÉTI, (be-tétí) ősz. mn. Betétre vonatkozó,
betéthez tartozó. Betéti Otxveg. Betéti pénztár. V. ö.
BETÉT.

BETETŐZ, (be-tetőz) ősz. áth. Épületet tetővel
beföd. Náddal, zsúppal, zsindelyiyel betetőzni a kótat.

BETETŐZÉS, (be-tetőzés) ősz. fn. Az épület
befödésc tetővel.

BETÉTTÁR, (be-tét-tár) ősz. fh. Pénztár, mely-
ben a betéti öszveg tartatik.

BETÉVE, (be-téve) ősz. ib. 1) Becsukott álla-
potban. Ablakait egész nap betéve tartja. 2) Könyv
nélkül, könyvhetévé, fejből. Már ezt betéve is tudom.
Betéve felmondani a leczkét. Iskolások szójárása.

BETÉVELYÉDIK, (be-tévelyédik) ősz. k. Té-
velyegve, ideoda bolyongva bevetődik, vaktában be-
botlik valahová. Betévtlyedni át erdő silrty'éoe.
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BETÉVÉS, (be-tévés) ősz. fn. 1) Behelyezés,
beállítás. 2) Bccsuk&s. 3) Játékba, részvényes válla-
latba bizonyos sommának beadása.

BETEVŐ, (be-tévő) ősz. mn. 1) Aki betesz, be-
helyez, vagy részvénykép bead valamit. 2) Atv. ért.
ennivaló, amit a szájba teszünk. Betevő kenyere nin-
eten, azaz ennnivaló falatja, szegény koldus.

BETÉVÖD1K, (be-tévödik) ősz. belsz. Külső
erőszak nélkül, saját súlyának nehézkedése miatt be-
csukódik. Betevödik az ajtó, melynek sarkai bi-felé haj-
lanak.

BETFALVA, helység Erdélyben, Udvarhely
székben; helyr. Betfalcá-n, —rá, —ról.

BETFIA, falu Bihar megyében; helyr. Betfiá-n,
— rá, —ról.

BETILT, (be-tilt; ősz. áth. 1) Törvényes óvást
tesz valamely birtokbitorlás ellen. 2) Valamit lefog-
lal, zár alá vesz, hogy közrebocsátását akadályozza.
fíetiltani valamely hírlapot, könycet.

BETILTÁS, (be-tiltás) ősz. fű. Törvényes óvás,
illetőleg hatósági cselekvés, mely által betiltanak va-
lamit. Lazító hírlapok, erkölcstelen könyvek betiltató.

BETIPOR, (be-tipor) ősz. áth. Lábakkal beta-
pos, benyomkod, betömöszöl. A káposztát betiporni a
hordóba, a gyapjút a zsákba, a szőlőt a kádba. V. ö.
TIPOR.

BETIPRÁS, (be-tiprásj ősz. fű. Lábakkal be-
uyomdosás; betaposás.

BETKÖRMÜ, (bet-köruiü) ősz. mű. Kórtani
újabb alkotásu szó, ám. betegkörmü, hibás, vakkörmü.

BETKÖRMÜSÉG, (bet-körmüség) ősz. fn. Kór-
állapot, midőn valakinek beteg, illetőleg fájós, hibás,
vakkörme vau. i

BETLEN, BETLEHEM, helynevek Erdélyben;
helyr. Betlen-be, —ben, —böl.

BETLENFALVA, falu Szepes niegyéheii és Ér- j
tlélyben; helyr. Betlenfalvá-n, —rá,—ról. j

BETLENSZENTMIKLÓS, falu Erdélyben; hely-
ragokkal : Betlenssentmiklós-on, —rá, —ról.

BETLÉH, falu Gömörben ; helyragokkal: Üet-
le'r-en, —re, —ról.

BETÓÜÍT, 1. BETOLDÍT.
BETŰDÜL, 1. BETOLDÚL.
BETOL, (be-tol) ősz. áth. Általán tolva bizo- j

nyos térbe, üregbe, szorulatba nyom. A kihúzott fiókot
ficbbi helyére betolni. A szekeret betolni a szín alá.
fejét betolni az ablakon. Orrát mindenhová betolja, j
kíváncsi, kutató. V. ö. TOL. :

BETOLAKODÁS, (be-tolakodás; ősz. fn. 1)
Tolakodva bűntettes, bejutás valahová. 2) Atv. ért.
bizonyos körbe, társaságba hivatlamil bovogyülés.

BETOLAKODIK, (bc-tolakodik) Ősz. k. l)Nép- .
sokaság, sűrű tömeg között idcoda taszigálódva bcfu- .
rakódik, benyomul valahová. Betolakodni a gyllléste-
rtmbe. Alig bírtam betolakodni a templomba. 2) Atv. !
«'rt. bivatlamil, nem várva, sőt utálva, orczútlan mó- i
dón bizonyos emberek körébe, társaságába keveredik. !

AKAII. MAOy gZÓTÁH.

A tányémyalók, kémek szeretnek betolakodni minden-
hová. Senki tem hívta, csak úgy tolakodott be ide. V.
ö. TOLAKODIK.

BETOLÁS, (be-tolás) ősz. fn. Cselekvés, midőn
betolnak valamit V. ö. BETOL.

BETOLD, (be-told) ősz. áth. Bizonyos résbe,
hézagba kiegészítés végett valami hasonnemü pótlé-
kot, foltot ereszt be, s mintegy belétől. Bet oldani egy
léczet a deszkakerítésbe. Különösen szűkre szabott hol-
mi kézmiibe, nevezetesen ruhafélébe tágítás végett
foltot varr, sző, köt Betoldani egy ujjnyit a harisnyá-
ba. V. ö. TOLD.

BETOLDÁS, (be-toldás) ősz. fn. Cselekvés, mi-
dőn betoldanak valamit. V. ö. BETOLD.

BETOLDÍT, (be-toldít) ősz. áth. Eszközli, hogy
többen tömegesen betolakodjanak ; becsődít. Rendkí-
vüli mutatványra betoldltani a népet a színházba.

BETOLDÚL, (be-toldúlj ősz. önh. Seregesen,
csoportosan egymást tolva, nyomkodva begyülekezik.
Az ellenséges csapatok rohanva betoldulnak a várba.
V. ö. TOLDÚL.

BETOLDULÁS, (be-toldulás) ősz. fn. Tolakod-
va, sei-egesen, tömegesen benyomulás.

BETOLÓDIK, (be-tolódik) ősz. belsz. Akarata
nélkül vagy ellen valamely tolongó csoport közé be-
nyomódik. Különbözik tőle a ktilsz. betolatik.

BETOLONG, (be-tolong) ősz. önh. Többed ma-
gával bcuyomakodik, bevergődik. Egyes ember be-
tolakodik, a csoport pedig betolong.

BETOLÚL, BETOLULÁS, lásd BETOLDÚL,
BETOLDULÁS.

BETONT K A, fű. tt. betonikál. Növénynem a két-
fó'bbhímesek és fódetlenmagviik seregéből; csészefo-
gai szálkahegyük, bokrétája kevéssé görbe nyakú,
felső ajaka egyenes. (Betonica). Fajai: orvosi és sárga
betonika.

• BETOPPAN, (be-toppan) ősz. önh Hirtelen,
váratlanul belép, s egy toppanással előttünk terem.
Betoppant a szobába, nagy csudálkozátomra. V. ö.
TOPPAN.

BETOPPANÁS, (be-toppanás) ősz. fn. Belépés
neme, midőn valaki erős táppal beteszi lábát

BETORKOL, (be-torkol) ősz. áth. Úgy meg-
czáfol valakit, hogy kukkauni sem mer többet, mint-
ha torkát betömték volna. Betorkolni a rágalmazó, a
sznjaskodó embert.

BETORKOLÁS, (bu-torkolás) ősz. fn. Cselekvés,
midőn valakit betorkolnak.

BETORLASZT, (bc-torlasztj ősz. áth. Torlasz-
süal berak, betöm. Kévékbe kötött náddal, pözszsel,
gazzal betorlasetani a gát szakadékát.

BETORLIK, (be-torlik) ősz. k. Hullámzás, hab-
zás által bctömödik fövenynyel, homokkal, tajtékkal.
Betartanak a folyó partjai gazzal, fövenynyel. Betor-
lott az ntczai csatorna szája, az árnyé/cszék.

BETORLÓDIK, 1. BETORLIK.
BETOROL, (be-torol) ősz. átb. Valamely rést

bele hordott földdel, fövenyuyel, bontókkal stb. betöm.
40
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Ás ámít betorolja a parti csatornák torkolatát. V. ö.
BETORLASZT.

BETÖKED, (be-töked) ősz. önh. Beleütközik,
beleakad valamibe. Ritka használata tájszó.

BETÖLT, (be-tölt) Ősz. áth. 1) Híg testet, fo-
lyadékot, vagy szemes, magféle jóuagot illető edény-
be, tartóba önt, bemér. A mustot be/ölteni a hordóba.
A gabonát zsákokba, verembe, hombárba betölteni. 2)
Bizonyos üreget, mélységet, nyilast belehányt holmi-
val betöm, betemet. Ás árkot, gödröt, kiszáradt kutat
földdel, goísoi betölteni. 3) Töltésféle gáttal, hányás-
sal bekerít Ároit ellen betölteni a határt. 4) Teendőt
tejesít, végbevisa. Betölteni kötelességét, hivatását.
Betölteni a parancsot. Betölti a helyét, oson méltósá-
got, mely neki jutott. Betöltötte szavát, igéretét.

BETÖLTÉS, (be-töltés) ősz. fő. Cselekvés, mely
által valamit betoltunk, ezen igének minden értemé-
nyóben. V. ö. BETÖLT.

BETÖLTÖGET, (be-töltöget) ősz. gyak. áth. 1)
Apródonként, kisebb edényekbe folytonosan töltve
beönt, bemér valamit. A hordóból lecsapolt bort be-
töUögetiti pola«*kokba. 2) Űröket, mélységeket holmi-
val lassanként, egymás után betöm, betemet. Betöl-
íögeíni az elhagyott búcauermeket, ac utak gödreit.

BETÖM, (be-töm) ősz. áth. 1) Üreget, hézagot,
lyukat valamivel becsinál. Betömni fűiddel a kerék-
vágásokat ; betömni ganajjal a pinczelyukakat. 2) Va-
lamit bedugdos, benyomkod valahová. Betömmi a ku-
koríccát a ludba. Átv. ért Betömni valakinek száját
ám. ajándékkal vagy más kedvesés által elhallgattat-
ni, hallgatásra bírni.

BETÖMÉS, (be-tömés) ősz. fn. Cselekvés, mi-
dőn valamit betömünk; bedogás. V. ö. BETÖM.

BETÖMÖSZÖL, (be-tömöszöl) ősz. áth. Ököllel,
talppal, vágj valamely eszközzel benyomdos, betöinö-
get Az ágynemileket, ruhákat beíömöszSlni a bőröndbe.
Változatai: bedömömöl, begyömöttöl, bees«m«s*«lHbe-
dömöcsköi.

BETÖR, (be-tör) ősz. önh. és áth. 1) Az előtte
álló akadály erőszakos elhárítása, s mintegy széttö-
rése után benyomni, berohan, beront valahová. A rab-
lók betörtek a pénztárba. Az ellenség betört a vár ka-
puin. 2) Athatólag, valamely szilárd, kemény merev
állományú testet bezúz, beüt, likat, rést csinál bele.
BetSrni ás ablakot, a kályhát. Szólj igazat, betörik a
fejed. Km.

BETÖRÉS, (be-törés) ősz. fn. 1) Berontás va-
lamely helyre. 2) Beütés, melynél fogra lik, rés támad
valamely testben. Ac ablakbetürétért meg/tettetni a
kártevőt. S) Midőn törzse betörik, ám. bezuzodás.

BETÖRIK, (be-törik) ősz. k. Bezúzás, ütés, lö-
kés következtében részekre válik, beszakad, lik, rés
támad benne. Élünk ez igével, midőn törést jelentünk
anélkül, hogy okozóját említenök. Minden ablak be-
törött. Ha, betörik a fcálgha, nem lehet fűteni. V. ö.
TÖRIK.

BETRÁGYÁZ, (be-trágyáz) ősz. áth. 1) Trágyá-
val meghord, beterít Beírágyázni a parlag földeket,

a véleményét agyakat. 2) Elhullatott, elszórt trágyá-
val becsunyít Betrágyátni a* utccát.

BETRÁGYÁZAS, (be-trágyázás) ősz. fii. Trá-
gyával megbordás, beterítés, becsnnyítás.

BETUD, (be-tud) ősz. áth. Valakinek valamit
beszámít; bizonyos kárt vagy hasznot, kedvező vagy
nem kedvező dolgot a többi hasonlók közé bevesz,
azaz a többiköz tesz. Betudni a törött edények árát a
cseléd bérébe. Betudni o« adósnak némely sziwes fára-
dozásait a kamatba. A hónapos szolgának a vasárna-
pot is betudni szolgálatába. Különösebben: bűnül ró
fel. A rettegnek kévéibe tudják bt a veszekedést, mint
a józannak. V. ö. BESZÁMÍT.

BETUDÁS, (be-tudás) ősz. fn. L. BESZÁMÍ-
TÁS, és BETUD.

BETUDHATÓ, (be-tudható) ősz. mn. Amit va-
lami közé, vagy valakinek be lehet tudni; beszámít-
ható. V. ö. BETUD, BESZÁMÍT.

BETÚR, (be-tár) ősz. áth. Orrával likat, göd-
röt váj be. A disznók bettirták a házfal tövét. V. ö.
TÚR, ige.

BETŰ, BETŰ, fn. tt MUí vagy bétfit, tb. bé-
tiik vagy betűk, kies. betiteske. 1) A szó eloszbatatlau
alkatrészének, vagyis egyes hangjának jegye, képe,
alakja, írott, rovott, festett betűk. Kit bettt, nagy betű.
flosszukás, gömbölyű, pontozott, sctyletes, uonásos, föl-
felé, lefelé nyúló betűk. Görbe, egyenes betűk, fekete, ve-
res, aranyos betitk. Héber, arab, görög, latin betűk. .Betűt
vetni, azaz írni, alakítani. BetUröl-betüre megvizsgálni
valamely irományt. 2) A nyomdászat föltalálása után
különös fémvegyülékből készített, illetőleg öntött,
vagy lapra dombormflként vésett mintaalakok, melyek
sajtó alá bocsátva a fentirt betűk képeit papírra, ir-
hára, selyemre stb. festik. Cicero-, garmond-, petit
(apró) betűk. Betűket {inteni, szedni, szétrakni, széí-
hányni. S) Közszokásban jelenti az általa jelelt szó-
hangot is. Ajokbetfi, torokbetü, nyelvbetü. fogbetü. 4)
Átv. ért ezen jegyek által kifejezett értemény. flettt-
rbV-betüre igaz, beteljesedett. Egyébiránt gyakran ügy
vétetik, mint az értemény és szellem ellentéte. A bö-
tü 91, a szellem pedig éltet. Nem kell mindent betű sce-
rt'fií venni.

Elemzésére nézve különbözők a vélemények.
Némelyek szerint a hellén-latin alpha-betttm második
alkatrészéből kölcsönöztetett volna. Mások elemzése
után ám. be-llítí, be-ittb*, ami beüttetík, bevésetík, vagy
= be-tő, azaz, betevő, minthogy használás véget be-
teszik, berakják, szláv észjárás szerint, kiknél szktadot
ám. rakni, és szklodka ám. bettt. Továbbá a széke-
lyeknél blittt ám. csúcsos begye valaminek, és bütusni
pl. a fát, ám. begyét, végét bemetszeni, beróni, hon-
nan ezt tenné: rovat. Végre valószínű, hogy a német
Buch-stob szerint ám. botu, vékonyhangon betű, bStU,
azaz botocska, pálczika-forma hangjegy.

BÉTÜANYA, (bétü-anya) ősz. fn. A betűöntők
mintája, melybe a betűket öntik.

BÉTÜÁTTÉTEL, (bétü-át-tétel) ősz. fa. Nyelv-
tani ért. némely szók sajátságos változata, midőn
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egyes betűik felcserélik helyeiket, pl. köp, p»k; mor-
zsol, ztormol; guztorodik, zsugorodik; kanál, kalán ;
csalán, ctanáí; oprányi, parányi; bögre, göbre; dSbiin,
bődön; fértfng, fétreng; kértéét, ketréct; g'ór, rög;
csafar, facsar; világot, vigályos; szökcső, szöcske';
hágcsó, háskó; emlt, elme. Melyik legyen közölök az
eredeti alak, azt a szónyomozás és családoaítás ha-
tározza meg, pl. szd'kcsö' eredetibb és jobb, mint, szöcs-
tö, mert gyöke esSkik, tehát ám. szöfc-ö«-ő, szökdelő.
Áttétel máskép: helycsere.

BÉTÜBÉLYEG, (bétü-bélyeg) ősz. fn. A betű-
öntőknél, aczélba metszett betüalak, mely réztáblára
veretre betüanyát képez. V. ö. BETŰ ANYA.

BÉTÜCSERE, (bétü-esere) ősz. fo. A bötük,
illetőleg szóhangok egymás belyetti használata. Ez
főleg a rokon, vagyis egy szer vü hangok között törté-
nik, a szerint, amint közelebb vagy távolabb vannak
egymáshoz, pl. ajakhanguak : b és p : bizseg, pizseg ;
bodor, póíor; bufát, pufál; böfög, pöfög; búb, púp;
torokhanguak: g és k: gajmó, kajmó; göndör, kondor;
gugora, kukora, stb. Mindezek részletesen az egyes
betűk tárgyalásánál fejtetnek ki; tehát 1. A, Á, B, stb.

BÉTÜPIÓK, (bétü-fiók) ősz. fa. Fiók, melyben
a betűk a nyomtató műhelyben elbelyezvék. Minden
betűnek saját fiókja vagyon bizonyos rendben.

BÉTÜFOGAS, (bétü-fogás) ősz. fn. Egy vagy
több betűnek egy tagba foglalása, helyesebben és kö-
zönségesebben 1. SZÓTAG.

BÉTÜFOGLALÁS, 1. SZÓTAGOLÁS.
BÉTÜFOGLALÓ, (bétü-foglaló) ősz. fn. Ki a

betűket szótagokba foglalni tanulja; szótagoló. Betű-
foglaló kit gyermek.

BÉTÜPORMA, (bétü-forma) ősz. fn. Sajátsá-
gos minta, betiiminta, mely az írni, vagy hímezni ta-
nalók elébe adatik, hogy a szerént Írjanak, vagy hí-
mezzenek.

BÉTÜHANG, (betű-hang) ősz. fn. Valamely be-
tűnek (Írásjegynek) megfelelő élő hang.

BETŰI, (betü-i) mn. tt. betöi-t, tb. —ék. Betűt
illető, betűre vonatkozó.

BETŰÍRÁS, (bétü-irás) ősz., fn. írás, mely egyes
betűk alakításán kezdődik. Az írni tanuló betüiráson
kezdi.

BÉTÜJÁTÉK, (bétü-játék) ősz. fa. Midőn vala-
mely szó, különösen személyes név betűi Összevissza
forgattatnak, hogy új értelmű szó keljen belőle, mely
egyszersmind meglepő legyen. Ily betüj&tékot űzött
Rákóczy Fereucz Rodostó városa nevéből, midőn ma-
gára, s száműzetésére alkalmazva így alakítá : Otto-
rod. (Anagramma)

BÉTÜLÁDA, (bétti-láda; ősz. fn. Nyomdászok
ládftja, melyben a betűket fiókokra osztályozva tartják.

BETŰMETSZÉS, (bétü-metszés) ősz. fa. Nyom-
dászat! betüalakoknak metszés (nem öntés) általi ké-
szítése.

BETŰMETSZŐ, (bétü-metsző) ősz. fii. Iparos,
ki nyomdába való betüalakokuf metsz bizonyos fém-
vegyüléki anyagból.

BÉTÜMINTA, (bétu-minta) ősz. fii. 1. BÉTÜ-
ANYA.

BETÜNET, (be-tünet) ősz. fn. Balaton-melléki
tájszólás szerint ám. másokban keresett erkölcsi hiba,
gáncs. Te mindenben tálain betünetet.

BÉTÜÖNTÉS, (bétü-öntés) ősz. fn. Nyomdai
betűk készítése öntés által.

BETŰÖNTŐ, (bétü-öntő) ősz. fn. Nyomdai be-
tűk öntéséhez értő, "s azzal foglalkodó iparos.

BETŰREND,, (bétü-rend) ősz. fn. Abeczesor,
ábéczerend, midőn a szók, illetőleg személy- vagy do-
lognevek kezdő és többi betűik szerint úgy állíttat-
nak öszve, amint az illető nyelv betűi ábéczesorban
követik egymást

BETŰRENDBEN, (bétfi-rendben) ősz. ih. Oly
rendben, vagy sorban, mint az ábéczében állanak a
betűk. A katonák neveit betűrendben olvasni föl. A szó-
tárt, hasznos ismeretek tárát betűrendben kell szer-
keszteni. A képviselők betűrendben szavaztok.

BETŰRENDES, (bétü-rendés) ősz. mn. Ami
betűrendbe van szedve. V. ö. BETŰREND. Betűren-
det öszveirás. Betűrendet némutató.

BÉTÜSZÁMÍTÁS, (bétfiszámítás) lásd BETŰ-
VETÉS.

BETŰSZEDÉS, (bétü-szedés) ősz. fn. A nyom-
tatandó munka betűinek kiszedése, összerakása, és
sajtó alá elkészítése.

BÉTÜSZEDÉSI, (bétü-szedési) ősz. mn. Betű-
szedésre vonatkozó, azt illető. BetUtteden ügyesség,
szabályok, nehézségek.

BETŰSZEDŐ, (béttt-szedő) ősz. fa. A könyv-
nyomtató intézetben azon szakértő személy, ki a nyom-
tatandó munkát betüröl-betüre, jegyről-jegyre kiszedi,
s a sajtó alá elkészíti.

BÉTÜSZEKRÉNY, (bétü-szekrény) ősz. fn. Bi-
zonyos rendben elhelyezett fiókokkal bíró szekrény,
melyben a szedendő betűk állanak.

BÉTÜSZERÉNTI, (bétíi-szerénti) ősz. mn. Szo-
rosan az egyes szó értelméhez ragaszkodó, nem tekintve
az egésznek szellemét. Betütterénli értelmetét, ma-
gyarosat. A törvénynek betUnerénti alkalmazása.

BETŰT ÁRTÓ, (bétfi-tartó) ősz. fn. A betűsze-
dőknél azon hosszúkás, és papirossal behúzott fa,
melybe a kiszedendő kéziratot becsíptetik.

BÉTÜTOLDÁS, (bétü-toldás) ősz. fn. Betütol-
dásnak mondatik, midőn valamely szóhoz értelem-
változás nélkül egy vagy több betű toldatik, amely
told&s egyébiránt a uyelvszokásban alapúi pl. karcsú,
karctud, ifjú, ifjúd, régen, régente, régenten, ifjan, if-
janta, ifjantan, hajdan, hajdanta, hajdanion, mikor,
mikoron, okkor, akkoron. Mig fényben ragyogott, vol-
tak hajdanta baráti. Horv. E. Leginkább vcrselésben
használta tik.

BÉTÜVÁLTÁS, 1. BÉTÜJÁTÉK.
BÉTÜVALTOZTATÁS, 1. BÉTÜCSERE.
BETŰVETÉS, (bétü-vetés) ősz. fű. AltsJános,

elvont számvetés, mely nem arab számjegyekkel, ha-
nem betűkkel megy véghei. Egyébiránt bizonyos
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számok jelölésére arab jegyek iá használtatnak, pl.
3X -f 5X = 8X, a6, b3. (Algebra). Képzésre olyan,
mint: számvetés (arithmetica).

BÉTÜVETÉSI, (bétü-vetési) ősz. mn. Betűve-
tésre vonatkozó, abboz tartozó. Bitüvetési munkála-
tok ; betűvetést Sszveadás, kivonás, soknorocás.

BÉTÜVETÖ, (bétü-vető) ősz. fn. Ki a mennyi-
ségeket nem arab számjegyekkel, hanem betűkkel
veti ki. Olyan, mint: ttámvctö (árühmeticus).

BETŰZ, (bét-ü-z) önb. és áth. 1) Betűk ismeré-
sével, tanulásival foglalkodik. A gyermekek elöstör
betiizni, azután szótagolni s olvasni tanulnak. 2) Vala-
mely irományt vagy nyomtatványt legapróbb részle-
teiben betüről-betüre megvizsgál. Régi okleveleket be-
(ütni.

BETŰZ, (be-tüz) ősz. áth. Valamit tűvel vagy
más hasonló eszközzel bevarr, beakaszt, különösen a
felső ruha szélét az alsó alá csíptetí. V. ö. TŰZ, ith.

BETÜZEL, (be-tfizel) ősz. önh. 1) Beható ragu
névvel: nagy tüzet rak, igen beftit Betütelni a ktmen-
czébe. 2) Tulajdonító ragu névvel s átv. ért. ám. szo-
rultságba boz, jól lefőz valakit. Ugyan bellitellem neki.

BÉTÜZÉS, BETÜZÉS (bétü-z-és) fn. tt betil-
sés-t, tb. —ék. Betűk ismerésével foglalkodfts. Betű-
ről-betűre átolvasás.

BETÜZÉS, BETÜZÉS, (be-tttzés) ősz. fn. Tű-
vel beakasztás. A felső ruha egyik szélének a másik
alá igazítása.

BETYÁR, fn. tt betyár-t, tb. —ok. E szót kü-
lönféle értelemben használja a nyelvszokás. 1) Alföl-
dön : szolgálaton kívül csapongó, leginkább nőtelen,
csavargó legény, ki holmi csínyokra, lopásokra haj-
landó. Ily értelemben használja a pesti köznép is.
2) Hegyalja vidékén falusi jmber, legény, ki napszá-
mos munkára a városokba szokott bejárni, s maga-
viseletében városi félmfiveltséget szeret mutogatni.
3) Alsó Dana mentében hajóbuzó emberek, legények,
kik a vontatólovak hiányát pótolják. 4) A Dunán
túli felsőbb megyékben, nevezetesen Komáromban,
Győrben, pasztái nőtlen cselédek, kiknek lakása be-
tyárhoz, betyárssoba, kfilönböztetésfil a béreshizban
lakó nős béresektől.

„Fehérvári hármas határ,
Magam vagyok benne betyár,
Viselem a betyár nevet,
Mert galambom csak úgy szeret"

Népdal.

5) Göcsejben, rideg legény, ki valamicskét szerezvén
magának, a rendes szolgálatot abbanhagyta, napi
bérben jár dolgozgatni, függetlenségben él, s azért
valamit tart maga felől. Országszerte megegyező érte-
lemben oly férfi, kivált legény, ki erkölcseire nézve
nyers, beszédében, járásában, magaviseletében némi
faragatlan negédet, hegykeséget, dórra, aljas nyalka-
ságot fitogtat, s a finomabb életmód és társalgás sza-
bályait igán műveltség hiányában ferdén követi. Fa-
fari, városi betyár. Parattt, úri betyár. Csavargó, dur-

va betyár. Használtatik melléknévül is, betyáros he-
lyett Betyár viselet. Betyár kalap. Betyár bestéd.

Eredetére nézve különbözők a vélemények. Leg-
közönségesebb értelemben legényt vagy ehhez hasonló
független életet élő, rideg embert jelent. A szerb nyelv-
ben is betjár = legény, betjdroioané = nőtelenség,
betjarowati = nőtlenkedni, legénykedni, betjárszki
legényes, betyáros. Törökül is bekiar nőtlent, legényt
jelent Némelyek ismét a török, helyesebben pers*
bedkiar (gonosztevő), mások a hellén i^iyrajp vagy
t//fyri7p szóval rokouítják, mely ám. emberkoros ifjn,
ki legjobb erejében van. Leghihetó'bb azok vélemé-
nye, kik bejár szótól származtatják, minthogy azon
falusi legény , ki napszámra a városokba be szokott
járni, minden esetre szív magába valamit a városi szo-
kásokból, ezt magaviseletében, szólásában ki is ma-
tatja, s épen ezen fél műveltségben, mely a mellett,
hogy némi városiasságot követel, s ezt negédességben
tünteti ki, mis részről mégis faragatlan, durva ma-
rad, rejlik a betyár szó általános jelentése. Innen van
az, hogy míg egy részről a műveletlen falusiak előtt
úgy tűnik fel, mint müveit, s ő maga is tart erre va-
lamit, más részről a műveltebbek s városiak által csa-
vargónak tekintetik, s nyers módónt, magaviselete és
szokásai miatt megvettetik. A finnben is a hasonló
hangzása pöyhttíri ,superbus' szóval értelmeztetík, a
persában pedig baljdr vagy betjár, Vullers szerint
omnis rés foeda, turpis ad aspectum, és botjára a
mondotton kívül rés qnaevis hominibus inimica; dae-
mon, genius malus, bitjár vagy bujára, calamitaz,
aeramna, molestia, pótjára, omnis rés ingrata, invisa,
odiosa, a zend pailjára szintén ám. ellenséges, ellen-
kező.

BETYÁRKODÁS, (betyár-kod-ás) fn. tt beíyár-
kodát-t, tb. —ok. Betyáros életmód, magaviselet V.
ö. BETYÁR.

BETYÁEKODIK, (betyár-kod-ik) k. m. betyár-
kod- íam, —tál, —ott. Általán azon emberek élet-
módját gyakorolja, kiknek különféle értelemben be-
tyár a nevök; legénykedik, durva, parasztos módon
negédeskedik, stb. V. ö. BETYÁR.

BETYÁROS, (betyár-os) mn. tt beíyáros-t vagy
—öt, tb. —ok. Betyár tulajdonságaival bíró, nyers,
durva, hetyke, kiválólag ízlés nélkül czifr&lkodó be-
tyároknál szokásos. Betyáros Ung, betyáros szúr, ka-
lap, pipa, tacskó. Betyáros káromkodás, hegykeség.
Betyáros járás, lépés, hányokodás. Betyáros nyereg,
ostor, lószerszám.

BETYÁROSAN, (bety&r-os-an) ih. Betyárok
módjára. Betyárosan elkeríteni a szót, betyárotan Ülni
a lovon, betyároson lépni valamely nyilvános helyre ;
betyárosan viselni magát.

BETYÁRSÍG, (betyár-sag) fn. tt betyártágot.
Betyári tulajdonság, magaviselet, faragatlan durvaság,
nyerseség, pórias negédesség, rflpőkös nysJkaság,
hegykeség.

BETYÁRTÁNCZ, (betyártáncz) ősz. fh. Kere-
sett hegyke, nyalka feucaséggel, kicsapougó taglejté-
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sekkel, széles kedvű kurjongattok közt valódi betyá-
rok módjára eljárt táncz, cs&rd&s. Külöiiböztetésül a
nemesebb, delibb, fzletesb tartásu s taglejtésii magyar
táncztól.

BETYÁRVISELET, (betyár-viselet) ősz. fii.
Olyan viselet ruhában vagy erkölcsben , mint a be-
tyároké. Túlságosan czifra, kirívó szintt, s pórias sza-
bása ruházat, vagy a köznóp szokAsát negélyzö nyers,
durva modorú magatartás.

BEUGRÁS, (be-ugrás) ősz. fii. Ugrás, melyet
valaki bizonyos mélységbe, különösen vízbe tesz.

BEUGRAT, (be-ugrat) ősz. áth. Embert vagy
bizonyos állatot mélységbe ugrani kényszerít, beug-
rásra bír. A juhokat be ugratni <iz úsztatóba. A lovat
beugratni az árokba. Használtatik tárgyesetes viszony-
név nélkül is, mely mindazáltal alattomban értetik, s
ám. batas lovat ugratva bemegy. V. ö. UGRAT.

BEUGRIK, (be-ugrik) ősz. k. Ugorva bevetödik
vagy beveti magát, lieugrott a Dunába. Ongyilkolási
szándékból beugróit a kútba. Mondják bet/gór is, mely
szabatosan annyit tenne, miut önszántából, maga ere-
jéből teszi az ugrást, ellenben beugrik annyi volna,
mint valamely parányi test kiilerőszaktól hajtva, el-
repítve beesik, beakad valamibe, pl. a tilz*zipnrka be-
ugrik a kovács szemébe.

BEUNDOKÍT, (be-undokít) ősz. áth. Valamit
rtgy bemocskít, hogy undorodist, csömört okoz általa.
Át okodé ember beundokftja a szobát. A futkározó
egerek, patkányok beundokifják az élésházat. V. ö.
UNDOK.

BEUNDOKÍTÁS, (be-undokítás) ősz. fn. ündo-
rodast, csömörletet okozó bccsunyítás, bemocskítAs.

BEÚSZIK, (be-úszik) ősz. k. Úszva a víz köze-
pébe vagy közepe felé tartott irányban befelé hat,
halad. Szát Slnyire beúszni a Dunába, a Balatonba.
Mondják így is: beúsz, vagyis saját erejével, mint az
úszó ember s más állat, melynek ellentétekép átv.
ért. szólva, beúszik annyi volna, mint valamely lélek-
telen test a víztől ragadtatva vagy evezővel, gőzerő-
vel hajtva, stb. annak belseje, illetőleg nyilasa felé
halad. A hajó messze beúszik a tengerbe. Athatólag ám.
bizonyos vízterületet úszva bejár. Beúttni az egész
tavat.

BEÚSZTAT, (be-úsztatj ősz. áth. RAbír, rávesz,
kényszerít embert vagy ra&s állatot, bogy beúszszon
vagy beúszszék. Az úszni tanulókat beúsztatni a folyó
közepébe. Át uszkárt beúsztatni a vízbe.

BEUTAZ, BEUTAZ, (be-útaz) ősz. áth. Vala-
mely vidéket, országot, világrészt, tengert stb. utazva
bejár. Előszűr hazánkat ke.ll beutazni, azután külföldre
menni. Beutazta Tolnát, Baranyát, heted hét országot.
Használtatik önhatólag is, beutazik helyett.

BEUTAZIK, BEUTAZIK, (be-dtazik) ősz. k.
Utasképen bizonyos tartományba, országba stb. be-
megy. Beutazni Erdélybe, onnan Moldovába.

BEÜGET, (be-üget) ősz. önb. Ügetve beér, be-
siet, bevonul valahová. A farkat beüget a nádasba, a

berekbe. lovaim egy óra alatt beügetnek a farosba.
V. ö. ÜGET.

BEÜGYEKÉZIK, 1. BEIGYEKÉZ1K.
BEÜL, (be-ül) ősz. önh. Ülés végett behelyez-

kedik valahová, fíelllni a karszékbe, fíelllni az árnyék-
ba. Belllni a templomba, a tanodába, a színházba, a
pi\liolybá. Beülni a bírói székbe.

BEÜLTET, (be-ültet) ősz. áth. 1) Megkínál va-
lakit, vagy parancsolja valakinek, hogy üljön be, bogy
foglaljon ülőhelyet. A vendéget beültetni a zsöllyeszékbe.
.4 tanutót beültetni az elsS padba. 2) Átv. ért növényt,
gyönge csemetét a földbe ás, hogy ott növekedjék.
A melegágyból kiszedett plántákat beültetni a kertbe.
A faoskolából kiszedett oltoványokat beUUetni a gyü-
mölcsösbe. 3) Bizonyos tért növényekkel beplántál. A
díszkertet beültetni különféle virágokkal, cserjékkel. A
Mz elejét, az árkokat, utak széleit fákkal beültetni.

BEÜLTETÉS, (be-ültetés) ősz. fn. 1) Székbe
vagy akármely ülőhelyre behelyezés. 2) Növények
földbe ásása, lebujtása tenyésztés végett. V. ö. BE-
ÜLTET.

BEÜLTETÉS!, (be-ültetési) ősz. ran. Beülte-
tésre , különösen plA ntálásra vonatkozó. Beiiltetési
munka, költség.

BEÜT, (1), (be-üt) ősz. áth. 1) Hozzáütve, rá-
ütve betör, bezúz valamit Belttni az ablakot, a kály-
hát. Verekedésben beütötték a fejét. 2) Egyszer vagy
többször ráütve hegyénél fogva benyom, beszúr. A
szeget beütni a falba. Karót beütni a földbe. Csapot
beütni a hordóba. 3) Átv. ért betttni valamibe az orrát,
beavatkozni, kutatni, kémkedni.

BEÜT, (2), (be-üt) ősz. önh. 1) Mondjuk villám-
ról, midőn becsap valamibe. A mennykö be Ütőt t a ké-
ménybe. Beütött az istennyila, az isten haragja. 2) Erő-
szakosan benyomul, berohan. Az ellenség több oldal-
ról beütött hazánkba. Az ostromló hadak beüt'óttfJc a
'•árba.

BEÜTÉS, (be-ütés) ősz. fn. Cselekvés vagy ál-
lapot, midőn valaki vagy valami beüt, ezen igének
minden érteményében. Abiak-betfíés. Fej-beütés. Menny-
kö-belltés. V. ö. BEÜT, áth. és önh.

BEÜVEGÉZ, (be-üvegéz) ősz. Áth. Üvegtáblá-
kat, üvegfiókokat rak be valamibe, üveggel betakar.
Beüvegezni az ablakrámákat, az ajtókat.

BEÜVEGÉZÉS, (be-üvegézés) ősz. fn. Cselek-
vés, illetőleg fölszerelés, midőn valamit beüvegeznek.
V. ö. BEÜVEGÉZ.

BEÜVÖLT, (be-üvölt) ősz. önh. Üvöltve, azaz
tompa U «-féle hangon beszól, bekiált valahová, V. ö.
ÜVÖLT.

BEÜZ, (be-üz) ősz. ith. Behajt, bekerget, be-
zaklat A nyulakat beütni a vadászkörbe. A ludakot
beüzni a tóba. Az ellenséget a sdnczokba befeni. V.
a. űz.

BEÜZEN, (be-üzen) ősz. önh. A bennlevőknek,
bennlakóknak szóbeli vagy Írott tudósítást küld. Be-
Üzenni a városi rokonoknak, hoyy jöjjenek ki a falura.

i V. ö. ÜZEN.
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BEÜZENÉS, (be-üzenés) ősz. fn. A bennlevők-
nek küldött tudósítás.

BEÜZÉS, (be-üzés) ősz. fn. Behajtás, bekerge-
tés, bezaklatás.

BÉV, BÉVELKEDIK, BÉVEN, régiesek BŐ
vagy BÖV, BŐVELKEDIK stb. helyett

BEVADÁSZ, (be-vadász) ősz. áth. Bizonyos te-
rületet, vidéket, tájat, határt, dűlőt stb. vadászva be-
jár. Egy nap három falu határát bevadátfta. ErdSt,
eeerjét, berket bevadás*ni.

BEVÁDLÁS, 1. BEVÁDOLÁS.
BEVÁDLÓ, 1. BEVÁDOLÓ.
BEVÁDLOTT, L BEVÁDOLT.
BEVÁDOL, (be-vádol) ősz. áth. Bepanaszol;

valamely elkövetett bonért az illető felsőségnek, ha-
tóságnak bead, bejelent vmlsJcit A tolvajt bevádolni
a bírónak. V. ö. VÁDOL.

BEVÁDOLÁS, (be-vádoláa) ősz. fn. Valaki el-
len tett bepanaizlás, hatóság előtti föladás, törvényes
kereset végetti bejelentés.

BEVÁDOLÓ, (be-vádoló) ősz. fn. Személy, il-
letőleg fölperes, aki bepanaszol, fölad valakit

BEVÁDOLT, (be-vádolt) ősz. mn. és m. Bepa-
naszlott, feladott; valami elkövetett bűnért törvény-
szék előtt bejelentett A bevádolt tolvajokat, gyilko-
sokat elfogatni. A bevádolt Khágókat megidézni. A
bevádoltakat szembesíteni a vádlóval.

BEVÍG, (1), (be-vAg) Ősz. áth. 1) Éles eszköz-
zel, pl. karddal, fejűével, ásóval, kapával stb. vala-
mit behasít Ketet késsel, fát fejetével bevágni. 8) Best,
hézagot, lyukat metsz be. Léket vágni be a jégbe. 8)
Becsap. Haragjában bevágta át ajtót maga után. A
étéi bevágta át ablakot. 4) Elzár, akadályoz. Bevág-
ták a* útját.

BEVÁG, (2), (mint föntebb) ősz. önh. 1) Va-
lamibe bele sújt. Bevágott a fába. 2) Beleszól, bele-
kottyan. Más beszédébe bevágni. 3) Beletartozik. Ét
ás én osztályomba vág be. Életbe vágó dolog.

BEVÁGÁS, (be-vágás) ősz. fn. Beütés, becsa-
pás, bebaaitas. V. ö. BEVÁG.

BEVAGDAL, (be-vagdal) ősz. gyak. áth. Vala-
mely szilárd állományú testet többször ismételt vá-
gás által és több helyen behasít, bemetsz. Áfák de-
rekait fejűével) a padokat késsel bevagdalni. V. ő.
VAGDAL.

BEVAGDALÁS, (be-vagdsJás) ősz. fn. Ismételt
vágás Utal több helyen bebasítása, bemetssése vala-
mely testnek.

BE VAGDOS, (be-vagdos) ősz. gyak. áth. L.
BEVAGDAL.

BEVÁGTAT, (be-vágtat) ősz. önh. Vágtatva,
azaz sebes ugrással nysjrgmlva besiet, belovagol vala-
hová. Bevágtatni a» ellentégi seregbe. Lóhalálában be-
vágtatni a váróéba. V. ö. VÁGTAT.

BEVÁGY, (be-vágy) ősz. önh. Vágya van, azaz,
kivan, óhajt bemenni valahová, vagy benn lakni,
maradni valahol. Faluról bevágyni a váróéba. V. ö.
VÁGY.

BEVÁGYAKODIK,(be-vágyakodik) öaz.k. Erős
és folytonos vágyat táplál a beménésre; kívánkozik,
ohajtoz bemenni, bejutni, benmaradni.

BEVÁGYIK, (be-vágyik) ősz. k. Szokottabban :
1. BEVÁGY.

BEVÁGYÓDIK, (be-vágyódik) ősz. belsz. lásd
BEVÁGYAKODIK.

BEVÁJ, (be-váj) ősz. átb. és önh. 1) Valamely
eszközzel, de különösen ujjakkal likat, gödröt, nyi-
last fúr, csinál valamely lágyabb állományú testbe.
Bevájni a sebet. Az edényben álló zsírt, vajat, sajtot
bwajni. 8) Önhatólag, bevájui valamibe, ám. turká-
lódul benne. Piszkos kesékkel bevájni át ételbe. V.
ö. VÁJ.

BEVAKOL, (be-vakol) ősz. áth. A kőmíveeek-
nél ám. a rakott falat úgy nevezett mészhomokkal
(malterral) bevonja, betapasztja, besimítja, EUbb be-
vakolják a falat, azután meszelik, vagy fettik. V. ö.
VAKOL.

BEVAKOLÁS, (be-vakolás) ŐSE. fa. Kömívesi
munka, midőn a megrakott csupasz falakat mészho-
mokkal betapautják.

BEVAKOLA8I, (be-vakolási) ősz. mn. Kőmí-
vesi bevakoláshoz tartozó, való. Bevakoláti munka,
költség.

BEVAKOSKODIK, (be-vakoskodik) ősz. k. Va-
koekodva, azaz roszúl látó, rövidlátó, elhomályosodott
szemekkel, vagy sötétben tapogatődiva bemegy. Alig
lát a szegény koldus, mégis bevakotkodik a váróéba.

BEVALL, (be-vall) ősz. áth. 1) Valamit iga*
gyanánt bemond, nem tagad. A vádlott bevallja el-
követett bűnét. A toredelmet gyónó bevallja vétkeit. 8)
Törvényes összeíráskor elszámlálja vagyonát Beval-
lani marháinak szamát. 3) Ingatlan jószágot illető he-
lyen, pl. régibb törvényeink szerént káptalan vagy
eoavent vagy városi tanács előtt más részére eladott-
nak nyilatkoztat s azt eladási oklevél előmntatisa ál-
tal is elösmerí. 4) A kereskedő, fuvarozott áruit vám-
hivataloknál bemondja, Írásban beadja; Így ás adó-
zó, adó alá eső vagyonát vagy annak valóságos avagy
reménylbető jövedelmét az illető hivatalnál előadja,
Írásban benyújtja. V. ö. VALL.

BEVALLÁS, (be-vallás) ősz. fn. Igaz gyanánt
megismerés; begyónás; valamely ingatlan birtoknak
hiteles helyen eladása. Örök bevallás. Arubevaüát,
azaz a vámokon általszállított arak jegyiékének be-
adása. V. ö. BEVALL.

BEVAJjLÁSLJEGYZÉK, (be-vallási-jegyzék)
ösa. fa. Irat, mely a szállított árak, s holmik szamát,

J minőségét, árát stb. előterjeszti.
i BEVALLÓ, (be-valló) ősz. fn. 1) Ingatlan jó-

szág eladásánál az eladó. 2) Áruszállításnál azon sze-
mély, ki ac árak számát, minőségét, árát, stb. az il-
lető vámokon, harminccadokon bevallja, előadja.

BEVÁLT, (be-vilt) ősz. áth. Árut, pénzt stb.
más hasonló értékű áruért, vagy pénzért becserél.

| A bankok ujabb jegyekkel váltják "be a régieket. A mo-
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•ott aranyat kész aranypénzen, kórmöcn aranyokon
beváltani. Atv. ért. szavát beváltja ám. adott szavát,
igéretét teljesíti.

BEVÁLTÁS, (be-váltás) ősz. fű. Cselekvés, mi-
dőn beváltunk valamit. Becserélés. Szónak, Ígéretnek
tejesítése. L. BEVÁLT.

BEVÁM, (be-vám) ősz. fn. Vám, mely az ide-
gen árok beviteleért, vagy behozataláért fizettetik.
Hémely áruk a bevám alól ki vannak véve. A bevámol
ezüstben fizetni.

BEVÁNDORLÁS, (be-vándorlás) ősz. fn. Be-
utazás. Betelepedés. V. ö. BEVÁNDOROL.

BEVÁNDOROL,(l),(be-vándorol) ösz.áth. Ván-
dorolva, azaz országról országra, tartományról tarto-
mányra járva bizonyos földterületet beutaz. Beván-
dorolni a német tartományokat.

BEVÁNDOROL, (2), (mint föntebb) ősz. önh. Ide-
gen földről vagy hazából jővén betelepedik. Magyar-
országba már az első szent király alatt sok idegen
vándorolt be. V. ö. VÁNDOROL.

BEVÁNDOROLT, (be-vándorolt) ősz. nm. Nem
belföldi, nem régi bennszülött, hanem idegen földről
beköltözködött. Bevándorolt szászok, si-ábok, oroszok,
sokaczok.

BEVÁNKOSOL, (be-váukosol; ősz. átli. Egy
vagy több vánkossal fölszerel, beföd, betakar. Beván-
kosolní a kocsiülést, a pamlagot, az ablakközt.

BEVÁR, (be-vár) ősz. &th. Vár, azaz, bizonyos
vágyát, óhajtását, reményét, kívánságát mindaddig
folytatja, mig az illető dolog beteljesedik. Bevárom,
mire üt ki a dolog. Bevárom társaimat, azután indulok.

BEVARADZIK, (be-varadzik) ősz. k. Az állati
testen levő seb külső része megkeményedik, kérge-
eedik, beheged. V. ö. VAR. Bevaradzik a kis gyér
mek feje, areza.

BEVAKASODIK, (be-varasodik) ősz. k. Varassá
lesz, keméuycdik, több var födi be; bevaradzik.

BEVARÁZSOL, (be-varázsol) ősz. áth. Nem
annyira külső kecsek, mint inkább némi titkos mes-
terségek által becsal, becsábít Különbözik tőle a bc-
bájol, mert ez szépség, kellcm, kecsek által működik.
V. ö. BÁJ, és VABÁZS.

BEVARÁZSOLÁS, (be-varázsolás) ősz. fn. Né-
mi várazBszerek, varázsló müvek által becsalás, becsá-
bítás.

BE VARR, (be-varr) ősz. ith. 1) Fcslést, repe-
dést, szakadást tű, arr, vagy más szerszám és bizonyos
szilák, fonalak által összefűz, kijavít. Bevarmi az «1-
hatitott üngujjat, a fölmetszett bőrt; bevarrni a hajó
fenekét. 2) Varrás által elrejt Pénzét bevarrta ruhája
bélésébe, az ágyvánkosba. Tréfás ért. bevarrtak a szá-
ját, azaz elnémították, hallgatásra bírták.

BEVARRÁS, (be-varrás) ősz. fn. Tű, vagy más
eszköz által becsinálás, összetűzés, összehúzás, ki-
javítás.

BEVÁSÁRLÁS, (be-vásárlis) ősz. fn. Holmi in-
góságok, ennivalók, eszközök stb. beszerzése vásári-
lag kialkudott péuzen.

BEVÁSÁRLÁSI, (be-vásárlási) ősz. mn. Bevá-
sárlásra vonatkozó, ahhoz tartozó, szükséges. Bevá-
sárlási idő, Ügyesség.

BEVÁSÁRLÓ, (be-vásárló) ősz. fn. Aki holmi
áruczikkeket a vásáron, vagy azon kívül pénzen be-
szerez, begyűjt A kereskedőknél, megbízott ember,
ki a kereskedési czikkeket felkeresi s megveszi.

BEVÁSÁROL, (be-vasárol) ősz. áth. Vásárban,
vagy szerteszét kalandozva holmi árukat pénzen meg-
vesz, és begyűjt. Télrevalókat bevásárolni. Bániág-
ban gabonát, az uradalmaktól gyapjút bevásárolni. V.
ö. VÁSÁROL.

BEVÁS1K, (be-vásik) ősz. k. Dörzsölés, nyom-
kodás, vakarás által bekopik, belyukad. V. ö. VÁS1K.

BEVÁSZNAZ, (be-vásznaz) ősz. átb. Vászon-
nal behúz, beföd. Por ellen bevásmazni a bútorokat.

BEVÉGEZ, (be-végez) ősz. áth. Valamely mun-
kát, müvet teljesedésig visz; addig folytat valamit,
míg végét nem éri. Bevégezni a beszédet, levélírást. Be-
végezni a vetést, aratást, nyomtatást. Bevégezni át is-
kolai tanulást. Egy munkát bevégezni, matt újra kez-
deni. Életét bfvégezte = meghalt

BEVÉGEZÉS, BEVÉGZÉS, (be-végezés) ősz.
fű. Valamely dolog, munka végére jutás; működés-
nek teljes bezárása.

BEVÉGZÉTT, (be-végzétt) ősz. mn. Ami telje-
sedésbe ment, amit végig elkészítettek, amin túl ten-
ni való nincs. Bevégzett aratás, szüret. Bevégtett re-
gény, költemény. Bevégzett oskolai év.

BEVEGYÍT, (be-vegyít) ősz. áth. Hasonló vagy
más nemnek közé kever, s azokkal egyesít. Az úgy
nevezett tírmösborba különféle szereket bevegytíeni. V.
ö. VEGYÍT.

BEVEGYÜL, (be-vegyül) ősz. önh. Hasonló vagy
mis nemüek közé keveredik, bcelegyfll; bizonyos
sokaság közé menve azzal egyesül. A learatott és ki-
nyomtatott konkoly szeme! bfvegylllnek a búzába. Be-
vegyülni a népsokaságba. V. ö. VEGYÜL.

BEVEHETETLEN, (be-véhetetlen) ősz. mn.
Akit vagy amit bevenni nem lehet, aki nem arravaló,
hogy bevegyék valamely állapotba. Gyógyszerre vo-
natkozva, amit bizonyos körülményben nem képes
valaki bevenni. További, oly megerősített, besánczolt,
bekerített, hogy ostrommal meghódítani nem lehet.
Bevehetetlen vár. _ _

BEVEHETŐ, (be-véhető) ősz. mn. Általán amit
bevenni lebet, e szónak minden érteményében. Kato-
nának beueheíő legény. Bevehető gyógyszerek. Bevehető'
vár, erősség. Bevehető" tanács, azaz elfogadható.

BEVER, (be-ver) ősz. áth. 1) Sulyokkal, fej-
szével, kalapácscsal, vagy más szerrel beütöget vala-
mit. Beverni a karót a szö'lb'be, a szeget a falba. 2)
Betördös. Beverni az ablakokat; beverni az emberek
fejét. 3) Ütögetve behajt, bekerget. Beverni a szilaj
barmokat ás istállóba; beverni a lovakat a tilosba.
Atv. ért valakinek fejébe beverni valamit ám. nehéz
felfogású, vagy makacs fejű, előítéletektől elfogult
embert rábírni, hogy valamiről meggyőződjék, hogy
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okuljon, hogy az okszerű józan tanácsot elfogadja.
Szintén átv. ért. mondják nagy evőről, mohón fala-
tozóról Bevert egy íál káposztát, és f él kenyeret. Jól
bevertünk, = jól laktunk. Csak alsó népies beszéd-
ben használható kifejezés. Beveri magát, vadászok
nyelvén a medvéről mondjak, midőn téli alvásra szikla
vagy dűlt fa mögé vonal.

BEVEREKÉDIK, (be-verekédik) ősz. k. Ver-
gődve, innen-onnan ütést kapva majd ide-oda ütve
behat, benyomni. EUentég kötött beverekedni a várba.

BEVEKÉS, (be-verés) ősz. fa. Általán cselek-
vés, mely által valami beveretik, ezen igének minden
érteményében. Karók, itegek beveréte. Fejek, ablakok
beveréte. farmok beverése. V. ö. BEVER.

BEVÉRÉ8ÍT, (be-vérésít) ősz. áth. Veres színű
festékkel, folyadékkal, stb. beken, bemásol, veressé
tesz; veres színben tüntet elé. Ctéklalével beveretiteni
a* abroszt. A sok nyíló pipáét beverettíi a vetéseket.

BEVÉRESÍT, (be-véresít) ősz. áth. Vérrel be-
fest, befecskendez. A mészárosok bevérettíik ruháikat.
A gyilkos bevérutíi ketét.

BEVÉRÉZ, 1. BEVÉRÉ8ÍT.
BEVERGŐDÉS, (be-vergődés) ősz. fn. Vergőd-

ve, azaz bizonyos tömeg, vagy akadályok között ide-
oda ütődve bejutás, betolakodás.

BEVERGÖDIK, (be-vergődik) ősz. belsz. Több
akadályokba ütközve, ideoda ütődve, tolakodva nagy
nehezen bejut, bemegy valahová. Alig bírtam egy
óra alatt bevergSdni a gyülésterembe.

BEVÉS, (be-vés) ősz. átb. YésO, vagy más ha-
sonló éles, hegyes eszköz által bemetsz. Beverni a név
eltS betttit a pecsétnyomóba. V. ö. VÉS.

BEVÉSÉS, (be-vésés) ősz. fn. Yéstt, vagy ha-
sonló eszköz általi bemetszés, berovás.

BEVESSZÖZ, (be-vesszőz) ősz. áth. Vesszőcsa-
pásokkal behajt, bekerget valakit, vagy vakunit A
kUnn futkározó gyermeket beoeettötni a szobába. A ma-
laczokat be&esszozni ős ólba.

BEVESZ, (be-veaz) ősz. önh. Ezen vesz igében
nyílt e van, tájejtéssel meghúzva és tompán véss, s
különbözik tőle azon vess, mely tájejtéssel vOu, és át-
ható. Jelentése: belehal valamibe. Beveszett a Du-
nába. Részletesen 1. VESZ.

BEVESZ, (be-vész) 1. BEVESZ.
BEVESZ, BEVÉSZÉN, (be-vész vagy be-vészén)

ősz. átb. 1) Befogad, behelyez. A kórházba minden
szegényt bevesznek. 2) Ételt, italt, gyógyszert használ.
Minden órában egy labdacsot bevenni. 3) Valamely
társulat, testület, hivatal tagjává elvállal. Bevették pap-
nak, katonának, iródiáknak. 4) Megtűr, megszenved. A
bort beveszi a természete, de a pálinkát nem. Mondjak:
bevenni valakit kegyelembe, barátságba. 5) Pénzt, nye-
reséget,-jövedelmet húz be. Bevenni a só árát. A k«-
nyérstitb' mindig vet* be pénzt. Visszaható névmással
ám. valaminek belsejébe hat A dohányfüst beveszi
magát a ruhába; a nedvesség bevette magát a falba ;
ás olaj beveszi magát a pallóba. V. ö. VÉSZ.

BEVET, (be-vet) ősz. áth. 1) Bedob. Egy bo-
lond oly követ vethet be a kútba, melyet ti* okot sem
hús ki. Km. 2) Fölszántott földre gabonát hint, s azt
beboronáya. Bevetette földeit részint búsával, részint
rossssal. 8) Betesz. A kissakasztott kenyértésztát be-
vetni a fűtött kemencsébe.

BEVÉT, (be-vét) ősz. £D. Amit valaki bevesz.
Különösen bizonyos jövedelem, pl. haszonbér vagy
díj fejében, továbbá házbérben jószágból, hivatalból,
ajándokdl stb. kapott, s húzott jövedelem.

BEVÉTEL, (be-vétel) ősz. fit. 1) L. BEVET.
2) Bevevét. V. ö. BEVESZ.

BEVETEMÉDIK, (be-vetemédik) ősz. k. Csak
némely tájakon a szokottabb BevetSdik értelemben
használt szó.

BEVETÉS, (be-vetés) ősz. fn. Általán cselekvés,
midőn bevetnek valamit, ezen igének szokott értemé-
nyeiben. V. ö. BEVET.

BEVETÖDIK, (be-vetődik) ősz. belsz. Esetleg,
nem szándékolva, váratlanul bemegy, belép valahová.
Soha sem láttuk, csak ügy bevetSdOtt hozzánk.

BEVETT, (be-vett) ősz. mn. Akit vagy amit be-
vettek. .Katonának bevett legény. A beeett orvosságra
jobban lenni. A bevett pénzt ismét kiadni. E* nálunk
bevett szokás. V. ö. BEVESZ.

BEVEZET, (be-vezet) ősz. áth. 1) Keiénél vagy
akárminél fogva, vagy előtte menve bevisz. A lovakat
bevezetni ás istállóba. A kolompos beveteti a nyájat a
tilosba. 2) Bemutat. Bevezetteti magát át el6kel8 há-
takba. 8) Ujoncznak hivatala elkezdésében útmuta-
tást ad.

BEVEZETÉS, (be-vezetés) ősz. fn. 1) Magival
vagy maga után bevivése valamely személynek vagy
állatnak. 2) Ismeretlen idegennek mások előtti bemu-
tatása. 8) Útmutatás valamely hivatalos állásban el-
járásra. 4) írott munkának, könyvnek előrésze, mely
az olvasót magára a munka tárgyara, tartalmára elő-
készíti.

BEVEZETŐ, (be-vezető) ősz. fn. Személy, aki
valakit bevezet, ezen igének szokott érteményeibcn.
V. ö. BEVEZET.

BEVEZETÖJÁTÉK, (be-vezető-játék) ősz. fn.
l. ELŐJÁTÉK.

BEVILÁGÍT, (be-világit) ősz. áth. és önh. l)
Bizonyos tért fénynyel, világossággal betölt, villágossá
tesz. Egy lámpa át égett termet bevilágítja. 2) Fényt,
világosságot terjeszt kívülről befelé. A nap bevilágít
a szobába. Máskép : beviláglik.

BEVILÁGUK, (be-világlik) ősz. k. Világossága,
fénye behat valamely térbe. A kapu alatti lámpa be-
világlik az udvarba.

BEVÍRÁGOZ, (be-virágoz) ősz. áth. Virágok-
kal behint, betakar, ékesít. Ünnepélyét menetkor be-
firágozni az útezákat.

BEVIRÁGOZÁS, (be-virigozás) ősz. fn. Virá-
gokkal behintés, befödés, ékesítés.

BEVISZ, BEVISZÉN, (be-visz vagy be-viszén)
ős*, áth. 1) Általán beszállít. Falion wdkof, fejen kő-
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aarat, háton pultont, matyót bevinni. Városba, házba,
kamarába, pinezébe bevinni valamit. 2) Különösen,
bizonyos határon, vámon, harminczadon keresztül inas
tartományba, birodalomba, hatóságba, megyébe szál-
lít. Bevinni a gyapjút Morvaországba, a bort Lengyel-
országba. Bevinni valamit gyalog, szekéren, haján.
3) Fogságba vezet. Beviszik börtönbe a tolvajokat.
V. ö. VISZ.

BEVITEL, (be-vitel) ősz. fn. Általánosan, kí-
vülről, külső helyről belsőbe szállítás. Különösen, kül-
földi áraknak valamely országba eladás végett vagy
eladás következtében beszállítása. Ha bent vagyunk
azon országban, hová a beszállítás történik : akkor ez
behozatal. Ellentéte: kivitel.

BEVITELI, (be-viteli) ősz. mn. Bevitelt illető,
arra vonatkozó. Beviteli engedély, tilalom.

BEVITELVÁM, (be-vitel-vám) ősz. fii. lásd
BEVÁM.

BEVITORLÁZ, (be-vitorláz) ősz. önh. Vitorlás
hajóval, a széltől hajtatva, beszáll. Bevitorlázni a
nagy tengerbe ; bet-itorlázni a kikelt! rébe.

BEVITORLÁZÁS, (be-vitorlázás) ősz. fn. Vitor-
lás hajón szelektől hajtatva beszállás, bevonulás.

BEVIZEL, BEVIZELL, (be-vizel vagy bc-vizell)
ősz. áth. és önh. 1) Vizeivé, ráhugyozva beöntöz, ned-
vessé tesz valamit. Bevizelni az ittczák szegleteit. 2)
Vizeletét azaz hagyat bizonyos üregbe, edénybe, stb.
ereszti. Bevizelni az éjjeli edénybe, az ágyba.

BEVIZEZ, (be-vizez) ősz. átb. Vízzel benedve-
sít Mosdáskor bevizezni az asztalt. Bevizezni a vasa-
landó fehérruhát.

BEVIZEZÉS, (be-vizezés) ősz. fn. Kiöntött ki-
fecskendezett, kifolyatott víz által benedvezés.

BEVON, (be-von) ősz. áth. 1) Valamely terhet
maga után vonva beszállít, bevisz, beállít valahová.
Koctit, hintát, szekeret, ekét bevonni a szín alá. 2) Bi-
zonyos területű testet, vagy üreget betakar. Bevonni
tistta héjakkal a Bánkotokat; bevonni szőnyeggel a
pallót, viaszos vászonnal az íróasztalt. 3) Öszvehúz,
öszvegöngyölít. Bevonni a vitorlákat. 4) Valamely tár-
sulatban, játékban részt venni erőltet. Bevonták öt
a hamis játékosok.

BEVONSZ, BEVONSZOL, lásd BEVONZ. BE-
VONZOL.

BEVONT, (be-vont) ősz. mn. Bizonyos takaró-
val lepellel, héjjal behúzott, bebnrkolt Fekete pasz-
tával bevont gyászalkotmány. Selyemhéjjal bevont van-
kotok.

BEVONTAT, (be-vontat) ősz. áth. Vonó marha,
vagy emberek által bebúzat. A boglyákat, petrenezéket
bevontaim a majorba. V. ö. VONTAT. A székelyek-
nél : bevontatni a bőrt ám. csávába áztatni, s beereszteni.

BEVONZ, (be-vonz) ősz. áth. Tartosb, hosszabb
ideig vonva maga után behúz, bevisz. V. ö. VONZ.

BEVONZOL, (be-vonzol) ősz. áth. Vonzóivá,
azaz rángatva, núzgálva, nagyobb erőszakot használ-
va bír ri valakit a bemenetelre, vagy viszen be valamit
maga után. V. ö. VONZOL.
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BEVÖLGYEL, (be-völgyel) ősz. áth. Szilárd,
kemény állományú testet, különösen fából, kőből, fém-
ből valót vonalasán bevés, s mintegy völgyet váj bele.
Bev'ólgyelni a kőoszlopot, az ajtók, az ablakok rámáit.
V. ö. VÖLGYEL.

BÉVSÉG, (bév-ség) fa. tt. bévség-ét. Régies, sőt
a székelyeknél ma is divatos szó a közösebb szokása
bőség értelmében. Minden nagy bévségben termett.

BÉVSÉGÉS, (bév-ség-és) mn. tt bévségés-t vagy
—ét, tb. —efc. L. BŐSÉGÉS.

BÉVÜL, (bév-ül) ih. Régies és tájdivatos szó,
különösen Mátyus-fóldén, a szokottabb belül helyett'

BÉVÜLRÖL, (bév-Ul-ről) ih. K BELÜLRŐL.
BEZ, elvont gyöke 1) beze (Baranyában ám.

bizon) és bezeg, bezzeg szóknak. Jelentése ár igazat
erősítő biz, bizon; 2) a mozgásra vonatkozó bezzent,
bezerel igéknek, s rokona azon pez, melyből pezderke-
dik származott, továbbá a bitgat, piszkál, mozgat igék
gyökei: biz pisz, moz.

BEZÁLOGOL, (be-zilogol) ősz. áth. Valamely
ingó jószágot zálogba tesz. Nyáron a téli, télen a nyári
Öltönyöket bezálogolni. V. Ö. ZÁLOGK

BEZÁLOGOLÁS, (be-zálogolás) ősz. fn. Zálog-
ba tevés.

BEZÁLOGOSÍT, BEZÁLOGOSÍTÁS, 1. BEZÁ-
LOGOL, BEZÁLOGOLÁS.

BEZÁR, (be-zár) ősz. áth. 1) Z&rféle készület-
tel, eszközzel kinyitás vagy kinyílás ellen akadályt
vet. Kulcscsal, lakattal, reteszszel, tolókával bezárni a
kaput, az ajtót. Bezárni a ládát, a szekrényt. 2) Zár-
ral erősített helyre betesz, behelyez. A pénzt, kincse-
ket bezárni a ládába, a belső szobába. 3) Embert vagy
bizonyos állatokat zár alá vett helyre szorít, s benn-
maradni kényszerít. Betárni a csintalan fiút, a rabo-
kat, a foglyokat. A csikókat, lovakat bezárni a tolvajok
elől. 4) Bekerít valakit, hogy ne menekülhessen. 5) Bi-
zonyos munkát, működést, különösen szónoki beszé-
det, értekezést bevégez. V. ö. ZAB, ige.

BEZÁRÁS, (be-zárás) ősz. fn. Cselekvés, midőn
valamit vagy valakit bezárnak, ezen ige minden érte-
menyeit véve. Kapuk, ajtók bezárását elmulasztani. A
pajkos ifjút bezárással fenyegetni. A gonosztevőket be-
zárással büntetni, stb. V. ö. BEZÁE.

BEZÁRÁSI, (be-zárási) ősz. mn. Bezárást illető,
arra vonatkozó Bezárási idő, büntetés.

BEZÁKGYÁZ, (be-zárgyáz) ősz. áth. Hadi mű-
szó, s ám. valamely erőséget úgy bekerít, hogy a köz-
lekedést lehetetlenné tegye.

BEZÁRGYÁZÁS, (be-zárgyázis) ősz. fn. Hadi
műszó, ám. ellenség által bírt erőségnek bekerítve
tartása, s minden közlekedéstől eltiltása.

BEZÁRGYÁZAT, (be-zárgyázat) ősz. fn. Szo-
rult állapot, midőn az ellenség által bekerített bely
minden közlekedéstől el van zárva. (Blocade.)

BEZJÜRKOZÁS, (be-z&rkozás) ősz. fh. Magába
vonulás! állapot, illetőleg cselekvés, midőn bezárkózik
valaki. V. ö. BEZÁRKÓZIK.
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BEZÁBKOZK, (be-zárkozik)Ö8z.k. Hogy sen-
ki be ne mehessen hozzá, magára fordítja a zárt Be-
tarkónk dolgozó teremébe. CUnkos társaival bezárko-
sott. ÁM Üldözők áXH bezárkózni.

BEZÁRKÓZOTT, (be-zárkozott) ősz. mn. Aki
akármUy oknál fogva magára zárta az ajtót, kapót
£<*a>kosott tudós. Besárkosott pénzhamisítók. Betdrko-
tott ezinkostársok.

BEZÁRÓDIK, (be-záródik) ösz.belsz. Mondjuk
nyílt kapóról, ajtóról, midőn mintegy önmagától, tu-
lajdonkép saját nebezkedési erejénél fogva vagy a
síéitől becsapódik és cár alá szorul Különbözik tőle
a külszenvedő: besáratik.

BEZÁROL, (be-zárol) ősz. áth. Zárnemfl sser-
rel, eszközzel becsuk, bezár.

BEZÁBÓLAQ, (be-cárólag) ösíib, 1) Bevégző-
leg, befejezésképen. Besáróiag meg esekeí k«ll elmon-
danom. 2) Bizonyos határon belffl. B bétától ketdve
T-ig bezárólag, azaz a T betűt is oda értve.

BEZDAN, mezőváros Bács megyében; helyra-
gokkal : Besdán-bo, —bon, —Mi.

BEZDÉD, fáink Szabolcsban és Erdélyben;
helyragokkal: Besdéd-en, —re, —r6l.

BEZEDÉK, falu Baranya megyében; helyra-
gokkal : Bezedék-e», —re, —r«..

BEZEŐ, L BEZŐ.
BEZE, (bes-e) Baranyában, ám. Mson, gócáéi

ejtéssel: biso; b előtéttel ugyanaz a régi halotti be-
szédbeli iso, ysa, azaz űa sióval.

BEZEQ, 1. BEZZEG.
BEZEBED, falu Szála megyében; helyragok-

kal : .Bezeréd-ew, —re, —r67.
BEZEBEL, (bes-er-«l) Önh. m. beserel-f. Előjön

Kassai szókönyvében. Eredeti jelentésénél fogva több-
szörösen bezzent Ai idézett szókönyv szerint partik.
A mozgásra (ben s bis = mo») látszik vonatkomi.
V. ö. BEZ 2).

BEZI, falu Oyőr megyében; helyragokkal: Be-
zibe, —ben, —Ml.

BEZNÁKFALVA, helység Nyitra megyében;
helyragokkal: Besnokfolcá-n, —rá, —róí.

BEZOÁB, (a persa bádsahr vagy pádzohr után
származott, mely ám. ellenméreg; fh. tt. besoár-í, tb.
—ok. 1) Mindenféle szer, mely a gyógyszertárakban
ellenmérgül adatik. Innen: betodr-por, betodr-ectet, stb.
2) Bezoárkő, mely némely állatok, pl. zergék gyom-
rában találtatik, s főleg ellenmérgül szolgál.

BEZŐ, falu Ungh megyében; belyragokkal:
fiesff-n, —re, — ríU.

BEZÚDÍT, (be-zúdít) ősz. áth. A vizet, hullá-
mokat zúgó hanga eséssel behajtja, beokádjs, A to-
rét Niagara bezúdtya hullámait a nagy melységbe.

BEZÚDUL, (b«-zádál) ősz. őnh. Zűgva berohan,
betodúl, becsap. A gát szakadásán besúdút ős drót* a
helytégbe. ÁM erűt fOrgeteg ssele besúdúl a ssoruiaíba,

BEZÚG, (be-sdg) 5ss. őnh. Az erős'szél vagy
rohanó árríz, nullám folytonosan súgva behat, be-

hallik valahová. A zivatar besiig a* erdSk nyüdsaiba,
a tárt ablakon, ajtókan keresztül a szobába.

BEZUHAN, (be-znhan) ősz. őnh. Tompa suh
hangot adva hirtelen egyszerre beesik, berohan. A
hídról betuhaimi a vtíbe. V. ö. ZUHAN.

BEZÚZ, (be-zúz) ősz. áth. Nem távolról hozzá
fitve, hanem inkább közvetlenül nyomva, szorítva }>«-
lapít Ketét bestizta a malomW. Besúzía f éjét a kocsi-
kerék. V. 5. ZÚZ.

BEZÚZÁS, (be-zúzás) ősi. fa. Közvetlen erős
nyomás, nyomkodás, szorongatás által okozott bela-
pítás, betörés.

BEZÚZÓDIK, (be-zuzódik) ősz. belsz. Erős nyo-
mára, visszaható érintkezés következtében belapúl.
A lóról leérné* bánkódott a feje.

BEZZEG, (1), (bez-igen vagy bú-igen) ősz. isz.
Étönk e sióval, midőn valamit erősen, nagyítva bizo-
nyítónk, állítunk, vagy másokat valami nevezetes do-
logra figyelmeztetünk. Kár hogy el nem jöttél, beszeg
jól mulattunk. Bssseg megesett nekem. Btmeg úgy. Bet-
seg az. Besseg megadtam, megmondtam, oda beszéltem
neki. Bssseg volt hagyd el hagyd. Néhí, gúnyos árnya-
lata értehne is van. No bezzeg, nagy dolog = no bi-
zony! feszég nem beszél most oly rátartáson. Bezzeg
jó volna most, amit elposarlottál. Bezzeg étkei most a
fekete száraz kenyér is.

Öszvetett szó a bez (biz, biaon) és ég =r ig (igen)
elemekből. A s kettőztetése az állítás, bizonyítás na-
gyobb nyomatossagát fejezi ki.

BEZZEG, (2), bez-eg vagy bez-ő-eg, bez-tt-eg,
bez-v-eg, bez-z-eg) fh. L BEZZENTÖ.

BEZZEQH, népes puszta Tolna megyében; hely-
ragokkal : Bescegh-en, —re, —rSL

BEZZEGD, előfordul mint helynév 1269-diki
oklevélben.

BEZZENT, (bez-fi-en-t vagy bez-v-en-t) áth. m.
bettent-ett, pár. —s, htn. —m vagy — em. Valamely
rágós peczket, szeget, eszközt gyöngéden illetve, moz-
gásba hős, vagyis eszközli, hogy megbillenjen. Leg-
inkább meg igekötövel használtatik. Jtfegbezsentem a
KKnctet, a fuvola biíí«ntyfijéf. Gyöke a kicsinyes moz-
gásra vonatkozó bez =s biz (bizgat) és piss (piszkál).
Képzésre hasonló a rezzeni, mozzant, esossssant, stb.
igékhez, V. ő. BEZ.

BEZZENTÉS, (bez-ü-en-t-és vagy bes-v-en-t-és)
fh. tt 6essentés-t, tb. —ék. Gyönge illetessél megbil-
lentése vsJaminek.

BEZZENTÖ, (bez-ü-en-t-őragybez-T-«n-t-ő) ín.
tt bessentf-t, tb. —k. Rágós pöczök vagy szögecske,
vagy más eszköz, mely egyes illetésre vagy megrin-
tásra mozgásba jő. Kfllönosen a puska rngaboas bil-
lentyűje, melynek megrontására a felhozott sárkány
lecsapódik. Lágyítva: bessentyfi, mint: /ergetyfl, ttfpör-
tyO,stb.

BEZZENTYÜ, L BEZZENTÖ.
BEZS, BEZ8ÉG, 1. BIZS, BIZ8ÉG és BEZS EL.

V. 5. PÉZS, PEZSEG.
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BEZS EL! Némely tájakon libát, ludat hajtok
nógató szava. Máskép: tiecs el / htccs el / Néhutt: hel
htl! haja luda t stb. Hívó szaruk pedig bi.' bi-bi/
buríl

BEZSINDÉLÉZ, (be-zsindéléz) ősz. áth. Zsin-
dellel befódelez, betetőz. Bettindelesni a hátakat.
Okot ember, be kellene znndeletni a fejét. Gúnyos km.

BEZSINDÉLÉZÉS,(be-zsindélézés)Ö8z.rh. Zsin-
delféle fa- vagy cseréplemezekkel befödelezés.

BEZSÍEOZ vagy BEZSIROZ, (be-zs£roz vagy
be-zsiroz) ősz. áth. Zsírral beken, bemocskol, beszeny-
nyez. Beetirotni a ruhát, padlöt.

BI! BI-BI! BIBUS ! némely tájakon libahaj-
tók hivó avagy szelíden nógató szava, honnan: bibus-
ka = libuska, libácska. A csibéket így hívják: pi-pi!

BIA, falu Pest vármegye pilisi járásában; hely-
ragozva : fiára, Biáról, Bián.

BIAL, BIALZERGE, 1. BIVAL,BIVALZERÖE.
BIB, elvont gyök, mely valamely kicsided, apró

csucaorodást, csomóeskát jelent a bibe, bíbelődik, bi-
frircsó származékokban. Rokonai a gömbölyűbb hang-
zójn bab, bob, mint a bobó, babrál, boborcsó szók gyö-
kein. V. ö. PÍP, PIPITÉR, BÚB, PÚP.

BIBA, mezőváros Sopron megyében, helyragok-
kal : Bibá-n, —rá, — ról.

BIBAK, fh. tt. bibak-ot. 1) L. BIBASZ. 2) Nö-
vénynem az anyabímesek seregéből; bokrétája a mag-
zat fölött öt szirma; szirmai fólállva kinyilók; pilis
nyelve sarkantyútlan; porhona beburkolt, maradandó.
Számos fajai vannak. (Epipactís. W.)

BffiAECZFALVA, helység Erdélyben; helyr.
Bibarctfalvd-n, —rá, —rrfl.

BIBASZ, fn. és mn. tt bibasz-t, tb. —ok. Egyfi-
gyü fólfogásu, kinek eszéből hibázik valami. Aljas ki-
fejezés, de gyöngéd«bb mint az ostoba, balgatag, vagy
bolond. Olyannak szokás mondani, ki holmi csekélyebb
dolgokban ügyetlen, vagy gyermekes eszü. Te kis bi-
bosz / Hogy lehetsz oly biboss. Néhutt bibokíalan.

Talán a latin hebes-től kölcsönöztetett, valamint
a vend nyelvbeli béboszí is. Egyébiránt nem mellőz-
hetjük a magyar hibás, hibás szókkal rokonítast is.

BIBASZT, tt bibasst-ot; többire 1. BIBASZ.
BIBE, (bib-e) fa. tt bibét, tb. bibék. 1) A testen

kiütődö, kiperzsenő kevéssé fájdalmas bibircsó, kfiteg,
vagy szélesb ért. seb, gyermeknyelven: bibi. Innen átv.
ért. holmi apró baj, kényes, érzékeny rész a testben,
melynek illetése fájdalmat okoz, vagy a kedélyre bán-
tólag ható valami. Jobb lett volna ezt a bibét nem is
illetni. Minden napnak megvan a maga bibéje. Km.
Kiki érti a maga bibijét. Eltaláltak a bibéjét. Bibé-
jére tapintottak. 2) Képesen szólva ám. bonyolódott,
mintegy csomót képező nehézség. Itt a dolog bibéje.
3) A virágokban kis bimbóhoz hasonló porfogó.

Rokonai a kicsinyes csomót jelentő: bibircs, bim-
bó, pip, pimpó, pipitér, bob, búb, és származékaik.
Ezen alapfogalomnál fogva hozzá hasonlíthatók a la-
tin piper, a román buba stb.

BIBECS, L BÍBICZ.

BIBELÖDÉS, (bib-el-őd-és) fn. tt bibelödét-í,
tb. —ék. Holmi aprólékos bajokkal, mintegy kis bi-
bét képcsőkkel foglalkodás veszödés.

BÍBELŐDIK, (bib-el-őd-ik) belsz. m. bib«löd-
tem, —tél, —ott. Csekély fontosságú, vagy aprólék-
féle nehézségekkel, bajokkal, munkával foglalkodik,
vesződik. Mondhatjuk tudományos érdekű munkáról
is, melynek tárgyát holmi kicsi részletek teszik, mi-
lyen a füvéueké, bogarászoké.

Bókon a törzsökkel a franczia bümbdot, a né-
met Bimmel, Bőmmel.

BffiER, fa. tt biber-í, tb. —eic. Somogy-és Ba-
ranyában ám. paprika. Egy a latin piper szóval.

BIBÉKKEL, (bib-er-ke-el) gyak. önh. m. biber-
kél-t. Tulajdon ért testének bibés, fájós részeit ujjai-
val tapogatja, vakargatja. Fejében biberkél. Átv. ért
holmi között ujjaival motozgat, tapogatódzik, pisz-
kálódik. Máskép: bibirkál, babirkái, babrál.

BIBÉS, (bib-e és) mn. tt. bibés-í, vagy —eí, tb.
—ék. Aminek bibéje, azaz kicsi sebe, fájós bibir-
csója van. Bibét két, ujjak.

BIBETYÜ, (bib-e-tyü) fn. tt. bibetytt-t, tb. —k.
Növénynem a kétfóbbhímesek és fedetlenmagvúk se-
regéből ; bokrétája ásító; felső ajaka két metszésti,
egyenes; hímszálai a szirom nyakában lappangónak;
bibéje kettő, a felső hengeres, tompa, az alsó hártya-
forma. Mint gyógyfuvet köszvény ellen szokták hasz-
nálni. Máskép: tisztesfu. (Siderítís).

BIBI, gyermeknyelven, kis seb, tt bibi-/. Lásd
BIBE.

BÍBICZ, hangutánzó fn. tt. bibics-ét. A szalon-
kák neméhez tartozó vékony lábszara, fürge szaladá-
su madárfaj. Máskép: bébiét, bibuet, libicz, libucs.
Egyezik vele a szintén hangutánzó német Kibtí*.

BIBIKRA, (bib-ikra) ősz. fn. A háromhímesek
és egyanyások seregéhez tartozó növénynem. (Sesle-
ria. P.) Fajai: búbos, és kék bibikra.

BIBmCS, 1. BIBIKCSÓ.
BIBHICSÓ, (bib-ir-cs-ó) fa. tt bibiretó-t. Kis

bimbóhoz hasonló küteg, fakadás, pörsenéa az emberi
bőrön, különösen az arccon. Pofáját kiverte a borbi-
bircsó. Néhutt: biborcsó, boborcsó, buborcsó.

BIBIRCSÓS, (bib-ir-cs-ó-s) mn. tt bibircsós-t,
vagy —aí, tb. —ok. Bibircsókkal kihányt Bibirctót
orr, arcs.

BIBmCSÓSAN, (bib-ir-cs-ó-s-an) ih. Bibircsók-
kal kihányva.

BIBIRCSÓSODIK, (bib-ir-cs-ó-s-od-ik) k. m. bi-
bircsósod-íam, —tál, —ott. Bibircsóféle kütegek, per-
senések támadnak rajta. A tok teriváttól bibiresó-
sodni kesd ás arccá, orra.

BIBIRKÁL, (bib-ir-ka-al) önh. m. bibirkál-t.
Motozgat, valakinek fejében keres, gyöngéden vakargat

BIB1EKÁLÁ8, (bib-ir-ka-al-ás) fn. tt bibirká-
lás-t, tb. —ok. Motozgatás, ujjaival j4tszodozas vala-
min vagy valamivel.

BIBIKKEL, 1. BIBIRKÁL.
BIBIS, (bib-i-i) L BIBÉS.
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BIBLIA, fn. tt bibliát, tb. bibliák. Hellén ér-
telme szerént több könyvek gyűjteményét jelenti.
Köz értelemben, az ó és új szövetségi scentirás öszve-
ge. Zsidó biblia, keresztény biblia. Eredeti nyelven írt,
f ordított biblia. Bibliát forgatni ; bibliát magyarázni.
Biblia is csak hat betűből áü. Km. Parasztember bib-
liája a Hütekegyüten. Hm.

A hellén nyelvből kölcsönzött szó, de megjegy-
zendő, hogy biblia hellénül többesben áll, a magyar
elsajátításban pedig egyes számnak vétetik.

BIBLIAI, (biblia-i) mn. tt bibliai-H, tb. —ok.
Bibliába, vagy bibliából való, bibliára vonatkozó.
Bibliai példabeszédek, bibliai igazságok, bibliai jöVen-
dtfések.

BIBLIATÁRSASÁG, (biblia-társaság) ősz. fn.
Társulat, mely a biblia olcsó kiadására, s minden nyel-
ven a keresztények között terjesztésére szövetkezett,
Londoni bibliatársaság.

BEBOLA, (bib-ol-a) fn. tt bibolát. Fürt, rojt,
lógó czifraság. Székely szó.

BmOLYA, 1. mOLYA.
BÍBOR, BÍBOR, fn. és mn. tt bíbor-t, tb. —ok.

Bársonynemü finom veres szövet, a mint hajdan rit-
kasága miatt drága kelme átv. ért jelent fejedelmi
jelmezt, méltóságot Bíborba öltözni. Bíborban járni.
Bíborban születeti Conttaníin. „Egy néminemű kaz-
dag ember, ki öltözik vala bánonba és bíborba."
Münch. cod. Mint melléknév jelent ily kelméből valót
Bíbor palást.

A nyelvészek azt tartják, hogy a latin purpwa
vagyis a hellén jropqpvpa szóból kölcsönöztetett, ezt
ismét nüg (magyarul pir) gyöktől származtatják.

BÍBORAJAK, (bíbor-ajak) őse. fn. Költői képes
kifezéssel jelent bíborazinü és finomsága szép piros
ajakat.

BÍBOEBOGÁE, (bíbor-bogár) ősz. fn. Piros, bí-
borszinfi bogár.

BÍBORCSIGA, (bíbor-csiga) ősz. fa. Kettős te-
kenőjii hegyes csigafaj. (Finn*. L.)

BIBORCZ, (1), saemélynév, tt Biborct-ot. Ti-
burtíus.

BIBOECZ, (2), SZENT—, fala Vas megyében;
hfilyr. Biborct-on, —rá, —ról.

BEBORCSIGARÁK, (bibor-csiga-rik) ősz. fa.
Apró fajú rák, mely a biborcsiga tekenőjébe bújik •
azt bizonyos tengeri hal ellen oltalmazza.

BIBORCSÉE, (bib-ir-cs-ék) tt biborcsék-ot. Táj-
divatos szó; 1. BEBIBCSÓ.

BffiOKDI, (bibor-di) fű. tt.. bibordi-t, tb. —k.
Bíborszinü, piros bogárfaj.

BÍBORKÖNTÖS, (bíbor-köntös) ősz. fa. Bibor
szövetből készített köntös.

BÍBORRA, 1. BIBORBOGÁR.
BffiOELÉGY, (bibor-légy) ősz. fh. Biborszintt

vörös légy.
BÍBORKOR, BmORNOK, (bíbor-nők) fn. tt

bibornok-ot. A római anyaszentegyházban a pápa után
következő legelőkelőbb főpapok czím- és rangnevo,

kik, a pápa tanácsát képezik, és a szent eollegium
tagjai. (Cardinalit). PUtpök-bibomok ; áldoear bíbor-
nak; diacontts bíbornak. Fömagastdgv bibornok.

BÍBORNOKI, (bíbor-nok-i) mn. tt. bíbomoK-t,
tb. —ok. Bíbornokot illető, arra vonatkozó. Bíbornoki
kalap, palátt; bibornotí méltóság.

BÍBOROS, BÍBOROS, (1), (bíbor-os) mn. tt bi-
boros-t, vagy —öt, tb. —ok. Bíborral ékesített, bi-
borba öltözött Bíboros fejedelem, bíboros főpap.

BÍBOROS, BÍBOROS, (2), (mint föntebb) fa. tt.
Wboros-t, tb. —ok. 1. BÍBORNOK.

BÍBOROZ, BIBOROZ, (bíbor-oz) áth. m. bíbo-
roz-íam, —tál, —ott, pár. —s. Bíborba öltöztet, bi-
borral ékesít.

BÍBOEPIROS, (bíbor-piros) ősz. mn. Biborszi-
nü; olyan pirossággal búró mint a bíbor. Bíborpiros
virág ; biborpirot ajak.

BÍBORRUHA, (bíbor-ruha) ősz. fh. Általán bí-
bor kelméből készített öltözék, bíborköntös, bíborpa-
lást, stb.

BÍBORSZÍN, (bíbor-szín) ősz. fh. Piros szín,
milyen a bíboré. Melléknévül is használtatik. Bfbor-
szín palátt. Bíbortxín ajkak,

BÍBORSZINÜ, (bíbor-szinü) ősz. mn. Aminek
biborszine van; biborszinre festett. Bíborttinü boga-
rak, legyek. Bíborszinü tzüvet, öltözék.

BEBUCZ, fn. tt bibucz-oí. L. BIBICZ.
BIBUSKA, tt bibuská-t; libácska. V. ö. BL
BICSAK, fn. tt bicsak-ot. Általán csekélyebb

értékű, gömbölyű nyelü kés, melynek pengéjét a nyél-
be lehet tenni, csukni, máskép: bicska, tréfás gúny-
nyelven : békanyucó. Sárga-, piros nyeltt bicsak. Igen
feni a bicsakját. Úri bicsak, fa nyele = unt játszani
akaró, de szegény külsejű, öltözetü. Km. Legrádi bi-
csak. „Ha előtalálod, tied lesz kobakom, ónnal jól
megrakott légrádi bicsakom." Faludi. fehérvári bi-
csak. Módi bicsak, melyet gúnyadoma szerint a ma-
diak (Csalóközben) elvetettek, hogy többet teremjen.
.Bicsakkal faragni, enni. BelétSríítt a bicskája. Km.

Elemezni másmás szempontból kiindulva külön-
félekép lehet Származtatható a becsuk becsukó szótól
minthogy fbjegye az hogy becsukható. Vagy a^ccok,
fiozam szóval rokonítható, mennyiben csukló természe-
ténél fogva ideoda ficzamlik, honnan: bicsaklik, fcibi-
csaklik ám. sarkából, forgójából kificzamodik. Vagy
végre betüátétellel ám. bikcse, bökcs* (Szabó Dávid-
nál csakugyan bicske), mint szökése szb'cske. Török
nyelvben bicsak (bycsak), máskép csoky másnemű kést
is jelent, pL kolembycsak tollkés, szakalbycsafc borotva,
bycsokcsi késcsináló. Ugyanezen nyelvben bics-mek ige
ám. rágni, kaszálni. Az uigur nyelvben szintén előfor-
dul bicsak. A magyar bök is kétségtelenül rokon a mély-
hangú vág szóval, azonban mindig figyelmet érdemlő
marad az, hogy a magyar bicsak nem akárminő, ha-
nem csak becsukó kést jelent. Különbözik: bicskia.

BICSAKLIK, (bicsak-1-ik) k. m. bicsokí-oít, htn.
—ani. Tulajdonképen, bicsak módján csukódik, vagy
hátra feszül, mint a rósz bicsak. Átv. ért. hanyatlik,
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hátra dől, nem jól mozog, fordul. Kibicsaklott a nyel-
ve, azaz elhibázta, elvétette a szót üreg a legény, már
bicsaktik. Km. Csangósan ejtve: biczaklik, vagy né-
mely szójárások szerént biczeklik minélfogva rokonai
fczamlik, ficzaklik, biczeg.

BICSAKOL, (bicsak-ol) áth. m. bicsakol-t. Bi-
csakkal roszúl metsz, vág, öl. Megbicsakolni valakit.
Bizonyos megyében a házi adót megbicsakolták. Meg-
bicsakolja magát, jobban : megbikacsolja magát.

DICSÉRD, falu Baranyában; helyr. Bicsérd-én,
—re, —riSl.

BICSKA, fn. tt. bicskát, tb. bicskák. Vékonyhan-
gon Baranyában : bicske. 1) L. BICSAK. 2) A csiz-
mazi&k széles pilingáju horgas kése, melylyel a bőrt
metélik, s mely csuklóra nem jár. Máskép: bicskia.

BICSKAHAL, (bicska-hal) ősz. fn. Hegyes éles
orra halnem, melynek faja a garda is (karda, kardos).
(Cyprínas cultratus).

BICSKÁS, (bicska-as) fa. tt. bicskás-í, tb. —ok.
Zsebtolvaj, ki a zsebeket, kivált vásári tolongásban,
bicskával felmetezi. Híresek voltak egykor a szegedi
bicskások.

BICSKE, (1), tt. bicské-t. L. BICSKA.
BICSKE, (2), mezőváros Fehér vármegyében és

Tápjó-Bictke falu Pest vármegyében; helyr. Bicské-
re, —rcü, —n.

BICSKIA, fn. tt. bicskiá-t. Csizmaziakés, lásd
BICSKA 2).

BICZ, elvont gyök, honnan biczeg, biczczen, bicz-
czent, és származékaik eredtek. Jelent kisebb nemű
ideoda ingadozó mozgást, midőn a mozgó test súly-
egyéni pontjától kissé félre, vagy előre hajlik, haj-
ladozik. Legközelebbi rokona/ez, minta/ozam,/C2a-
mit, ficzamodik származékok gyöke, továbbá: biz, hon-
nan bizgat, s a b előtét nélküli: iz, icz, mint az ike-
rített izegmozog, iczegbiczcg mutatjuk.

BICZA, (bicz-a) fn. tt biczáí. Baranyai tijnycl-
ven jelenti a szőlő kacscsát, indáját. Talán görbére
hajló, kacskaringós tulajdonságánál fogra a félre moz-
zauásra vonatkozó bicze, biczeg szókkal egy eredetű.

BICZAKLIK, 1. BICSAKLIK.
BICZCZEN, (bicz-ü-en, bicz-v-en) önh. m. biez-

czen-t. A súlyegyent féligmeddig vesztve félre hajlik,
félre billen. Jíiczczen a tzunydikáló feje. Biczczen a
mérleg serpenyője, midőn fel vagy alá mozzan. Igekö-
tökkel: tnegbiczczett, clbiczczen. V. ö. BICZ, gyök.

BICZCZENÉS, (bicz-ü-en-és, bicz-v-en-és) fn. tt.
biczezenés-t, tb. —ék. A mozzanáa, illetőleg sitlyegyen-
vesztés neme, midőn valami biczczen.

BICZCZENT, (bicz-tt-en-t, bicz-v-cn-t) áth. m.
biczczent-éit, pár. —s, htn. —e»ii, vagy —ni. A súly-
egyen pontján álló testet kis mozzanásba hozza, meg-
billenti, vagyis eszközli, okozza, hogy biczczenjen.
Igekötőkkel: megbiczczent, félrebiczczeitl. Különösen,
fejével biczczeníeni ám. szunnyadólag, vagy intőleg,
jeladólag fejét előre és lefelé mozzantani.

BICZE, (bicz-e) mn. tt. biczét, tb. birsek. Aki
biczegve, sántikálva lép, vagy ami ideoda könnyen

biczczen. Átvetve és k toldalékkal egy jelentésű vele
czibok, s rokona az erősebb biczczenésü ficza.

BICZEG, (bicz-ég) önh. m. biczég-tem, —tél,
—étt. A súlyegyen pontján ingadozva áll, vagy mo-
zog. Biczeg az asztal, melynek lábai egyenetlenek; bi-
czeg a sánta ember. Iczeg-biczeg. V. ö. ILLÉG-BIL-
LÉG, IZÉG-MOZOG.

BICZÉGÉS, (bicz-ég-és) fn. tt. btczegés-t, tb.
—ék. Ideoda ingadozás. B'ólcsSbiczegés, teknö bicze-
gése, ladikbiczegés. V. ö. BICZÉG.

BICZÉGET, (bicz-ég-et) önh. és áth. m. biczé-
get-tem, —tél, —éít. l) Folyvást, ismételve biczeg; a
súlyegycn pontja körül ingadoz. 2) L. BICZEGTET.

BICZÉGTET, (bicz-ég-tct) áth. m. biczégleí-tem,
—tél, —étt. Biczegö állapotba hoz. Asztalt, széket bi-
czegtetni.

BICZÉGTETÉS, (bicz-ég-tet-és) fn. tt. biczrg-
tetés-t, tb. —ék. Biczegö állapotba hozás.

BICZEKLIK, 1. BICSAKLIK.
BICZÉR, (bicz-ér) fn. tt. biczér-í, tb. —ék. Moly-

férgek egyik faja. Talán rágás közti folytonos moz-
gásától kapta nevét.

BICZÉRÉG, (bicz-ér-ég) önh. m. biczérf'g-lem,
biczérégíél, vagy biczérgt'ttem, biczergétít'l, bicztrgétt,
htn. —ni vagy biczérgeni. Ideoda ingadoz; folytonos
mozgásban van. Iczérég biczérég.

BICZÉRGÉS, (bicz-ér-ég-és) fn. tt biczérgés-t,
tb. —ék. Ideoda izgadozás.

BICZÉBTÉS, (bicz-ér-t-és) mn. tt. biczértét-t,
vagy —el, tb. —e*. Sántikáló, máskép átvetve: czi-
bértés, vagy csipéríé*.

BICZKÉCZE, (biczke-cze) fn. tt. biczkéczét. Pösz-
méte, biszke, piszke, egres. A piszke vagy biszfce szó-
ból van elcsavaritva, cze kicsinyítő' járulván hozzája.
V. ö. PISZKE.

BICZKÉL, BICZKÖL, (bicz-k-él vagy bicz-k-öl)
Palóczosan ám. szuuydikalás közben fejét bólogatja,
biczcgeti. A szentegyházban is a szorosmtsén (nagymi-
sén) csak biczköl. Szeder F. a palócz szój&risról.

BIDÉS, tájéjtésilcg és régiesen, badös, helyett
BI6, elvont gyöke biga, bige, bigecs szóknak.

Jelentésére nézve rokon az önálló bog szóval, és a bo-
kor-nak bök gyökével. V. ö. BIGE. 3).

BIGA, (big-a) fn. tt bigát, tb. ligák. Földi apró
csiga, rétegesen öszvevont, világos és töredékeny héj-
jal. Alakjára nézve a postasíphoz hasonló. A csiga
szóval ikcrítve : csigabiga. A boga szónak kicsinyített
módosítványa. V. ö. CSIGA.

BIGE, (big-e) fn: tt bigét, tb. bigék. 1) Erdők
alján tenyésző apró bokorfaj, barasztos cserje. Innen
származott: bigecs, mely némely alföldi tájakon fia-
tal csemetékből bokrokból álló ligetet, különösebben
ilyen gyümölcsöst jelent 2) Tekeredett apró szarvu
ökör neve, mélyhangon: buga, melyet néhatt, neve-
zetesen túl a Danán, csirá-nak neveznek. 7/ajsz Bige.
3) 1. PIGE.

A két első pont alatti értelemben nem egyéb, mint
amely hangú boga buga és bok(or) felhangu módosít-
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ványa. Rokonul tekinthető vág ige is, a honnan bige ám.
vágott vagy csonkított liget, és csonkított szarni ökör.

BIGEBECZÖ, (bige-beeső) őse. fa. Növénynem
a kétföbbhímesek és magrejtősök seregéből. (Bigno-
nia, Bignon nevű növenyészetpártolótól). Némely fii-
jai : Trombita b. (B. Catalpa) Kék 6. (B. coeralea) A
fák osztályába tartozik.

BIGEC8, (big-ecs) fn. tt ftigecs-ef, tb. —ék. L.
BIGE. 1).

BIGEJAZMIN (bige-jázmin) Ősz. fii. Apró cser-
jés jázmin. V. 5. JÁZMIN.

BIGENÖVÉNY, (bige-növény) öss. fn. Általán
mindenféle cserjés, barasitos, bokros növény.

BIGÉZ, (big-e-ez) önh. m. bigéz-íem, —tél,
— élt. Bigével, vagy máskép pigével, acai apró pál-
czikákkal játszik ; pincckez, pilinczkez.

BIQY, BIGYGY, elvont gyök, melyből bigyeg,
bigyereg, Wgygyen, bigygyeszt származnak. Jelenti a
testnek gyönge függését s rokon filgg szóval és fity
gyökkel (fityeg igében).

BIGYOYEN,(bigy-ü-en) önh.m. bigygyen-í. Kön-
nyeden valahová oda föggeszkedik , féligmeddig oda
ragad valamihez. Altó ajaka a fdtShKt bigygyen.

BIGYOYEKÉS,(bigy-ü-en-és) fn.it bigygyenés-t,
tb. —ék. Valahová gyöngén függeszkedés.

BIGYGYESZT, (bigygy-esz-t) áth.m. bigygyessí-
— étt, htn. — ni vagy — eni. Csák imígy-amúgy oda
akaszt, oda kapcsol, felfüggeszt JTiskenoVUbigygyesst
a nyakára. Ajakát biyygyetntí, azaz feltolja.

BIGYGYESZTÉS, (bigygy-esz-t-és) fa.tt Wgy-
gyeszíés-t, tb. —ék. Gyöngén odaakasstás.

BIGYÉQ, (bigy-ég) önh. m. bigyég-tem, —tél,
— étt. Fityeg, lóg, könnyen oda vetve, oda akaratra
csaknem leesik. ÁM érett alma, tűrte már esők bigyeg

BIGYÉGÉS, (bigy-ég-és) fa. tt bigyégés-f, tb.
—ék. Fityegés.

BIGYfcRÍT, BIGYERTT, (bigy-ér-ít) áth. m.
bigyerít-étí, htn. — ni vagy — eni. Imigy-amdgy fel-
akarat, felfüggeszt, feltol. Ajakát bigyeröi.

BIQYERÍTÉ8, (bigy-er-it-és) fa. tt bigyertíét-t,
tb. —ék. Kőnnytided felfüggesztés.

BIOYMA, (bigy-ma) fn. tt bigymát. Kórtani
ért fügeforma kinövés • bőrön, mely vékony száron
a testhez bigygyed, máskép : fflggöly. Képzésre olyan
mint fityma.

BIHAR, megye és mezőváros. Mint megye, nagy-
ságára nézve első az országban. Mint mezőváros hely-
ragokkal: Bihar-ott, — rá, — róí.

BIJAL, tájdivatos, bial vagy biwal helyett.
BIK, (1), elront gyöke bika szónak, mely ogyan-

az a btfk avagy bog gyökkel.
BIK, (2), fn. 1. BÜKK.
BIKA, (bik-a) fn. tt bikát, tb. bikák. Ásón ha-

sított körmfi baromnemttek hímje, melynek nőstényét
tehénnek hívják. Biwaíbika, szarvasbika, osbika (bsiőz).
Szorossal véve a közönséges tehenek hímje, mely
heréit állapotban: tinó, Ökör. Magyar bika, májén

bika, soré, csira bika. Fastag nyakú, zömökfeju, hosszú
derekú bika. Várót, falu bikája, átv. gúnyos ért csa-
podárkodó fajtalan ember. Föd, ökíelos.bömbölííbtka,
56g, mint a bika. Km. Ökíetós bikának széna a szar-
ván. Km. Bika alatt is borjút keres. Km. Tatot bika,
a népmesékben.

Némelyek szerint öklelős tulajdonságánál fogva
ám. bW, s hasonló hozzá bak, pl. kecskebak. Mások
szerint = bégö, bffgS, honnan átv. ért böíönbiko, txigy
víri, nádi bika jelent bika módjára bőgő gémfajt
Egyébiránt (810108 nyelvekben találtatnak rokonai,
ilyenek a latin vaeca, vagio, mugio, hellén fiv'xoi,
/íotoo'í, német mucfcen, szanszkrit bükk (bég, bőg),
honnan: bakkosz, búkká (bak, kecske), szláv bik, bi-
ka, buják, török bugho, továbbá ás ajakbang elhagyi-
sával szinte a ssansskrit ghu (bőg), ukszan (ökör), törők
öktts, magyar ökör, német Ochs, mongol uker, stb. V.
ö. ÖKÖR.

BIKAÁLDOZAT, (bika-áldozat) ön. fn. Az ó
tettamentomban, és több pogány népeknél divatozott
vallási szertartás, mely a többi áldozatok között leg-
nemesebbnek tartatott, midőn választott ssép bikát
öltek meg, s némely részeit megégették, a többit pe-
dig ellakmározták. Jupiter tiszteletére bikát áldoztak
a görögök és rómaiak.

BIKABÉR, (bika-bér) ön. fn. L. BIKAPÉNZ.
BIKABORJU, (bika-borja) ősz. fa. Kis szopós

bika, melynek még •zarvai nincsenek, vagy csak most
kezdenek b^jni. Ha kibérelik, timfborju les* belőle.

BIKÁCS, több helység neve; helyr. Bifcács-on,
—rá, — róL

BIKACSÉK, BIKACSÖK, (bika-csék vagy bika-
csök) ősz. fn. A bikának nemző vesszeje, mely meg-
száradva aajtógdis és korbács gyanánt bassnaltatik.
ÍSoerték a gyereket Wkacséfckel. Egyezik vele a török
bugha sifci.

BIKAC80L,(bík-a-cs-ol)vh. (bikacsoUa magát),
mnlt bikocsol-ta magát Makacskodik. Megbikocsolja
magát. Máskép: bakáétól, acai mokocsol.

BIKÁCZA, falu Közép-Szomok megyében; hely-
ragokkal : Btkáczá-n, —rá, —róí.

BIKÁD, fala Tolna megyében; helyr. Bikád-
on, —ró, —rrfl.

BIKATALVA, helység Erdélyben, Udvarhely
sítekben; helyr. Bikofaluá-n, —rá, —róí.

BESAHAJSZ, (bika-bajss) öas. fa. 1) A bikák-
nak egymás elleni hajszolás*, a végett, hogy á legerő-
sebb és legbátrabb kitüntessék. 2) Különös mulatság
a spanyoloknál, midőn a bikákat részént egymás el-
len, részént szeléndekekkel, vagy erős vífókkal eresz-
tik öszve, verekedés végett

BIKAHAKCZ, (bika-harcz) 1. BIKAHAJ8Z.
BIKÁI, (bik-a-i) mn. tt Wkoi-t, tb. —ok. Bi-

kára tartozó, vonatkozó; bikához hasonló. Bikái erő',
böuiauég.

BIKÁLKODIK, (bik-a-al-kod-ik) k. m. bikáí-
kod-íam, —tál, —ott. Bika módra viseli magát, tra-
jálkodik.



653 BIKAL—BIKMAKKOL BIKSZÁD—BILINGÉS 654

BIKAL, több helység neve Magyarországon és
Erdélyben (MAGYAR—, OLÁH—); helyr. BUcal-on,
—rá, —ról.

BIKAÖLÖ, (bika-ölő) ősz. fh. Vívó személy, ki
a bikaviadalban győztes, ki bikát öl a bikahajszban.

BIKAPÉNZ, (bika-pénz) ősz. fn. Pénz, mely a
bika hágásaért adatik a tehén birtokosától. Átv. ért.
azon díj, melyet férfi fizet az általa megejtett nősze-
mélynek.

BIKASÁG, (bik-a-ság) fo. tt. bikoság-ot. Bika-
tulajdonság; túlságos hajlam a nemző ösztön kielé-
gítésére, fajtalanság

BIKÁSDI, (bik-a-as-di) fn. tt bikásdi-t. Gyer-
meki játék neme, midőn az öklelődző bikákat utánoz-
zák. Képzésre olyan mint: lovasai, katonásai, stb.

BIKAVIADAL, (bika-viadal) ősz. fn. 1) Az
egymás ellen felbőszült, egymással versengő bikák
küzdelme, öklelődzése. 2) L. BIKAHAJSZ.

BIKCZIS, (bikczi-s) mn. tt bikccis-t, tb. —ék.
Fecsegő, tocsogó, ikerítve: ikczis-bikcsis.

BIKECZ, (bik-ecz vagy bik-hecz) fn. tt bikecz-et.
Hitvány nyomorult pökhendi ficzkó, aki kicsin létére
hetvenkedik, bányakodik máskép: bikfic*. Eredetre
egy a maga nemében kicsit jelentő bige szóval = bigéét.

BIKFALVA, helység Erdélyben a Sepsi szék-
ben; helyr. Bikfalvá-n, —rá, —ról.

BIKFICZ, 1. BIKECZ.
BIKIS, falu Krassó megyében; 1. BÜKÖS és

BÜKKÖS.
BIKÓ, helynevek Szathmárban (PAP—) és[Er-

délyben; helyr. Bikó-n, —rá, —ról.
BIKK, 1. BÜKK.
BIKLA, fn. tt. Wkláí, tb. biklák. Somogy és Ba-

ranyában pendelyszabásu, ezerránczos vászonszoknya.
Valószínű, hogy pendely és bikla az elrontott

eredeti ingal szóból alakultak. Tudniillik, ahol még a
hossza női ing nincs divatban, ott a testet közvetle-
nfii takaró fehérruha két darabból áll, a felső csipőig
ér, s féling, vagy feling (felső ing) a neve, a csípőtől
bokáig nyaló szoknyaforma pedig a székelyeknél ma
is ingal, vagy ingalj. Jngal-ból vékonyhangon lesz:
ingei, mint fejal-ból (vánkos) lett fejel pl. a Nyitra-
völgyén, és másutt; p előtéttel: pingel, s innen: pin-
d«ly, pendely, pintül, pSntSly. Más részt, t i. a somo-
gyiak és baranyaiak alakítása szerint, ingal-ból lett
szintén ajakbetüs előtéttel :bingal, innen átvetve, bing-
ta, könnyebb kiejtés végett az n-et elhagyva: bígla,
bikla. Egyébiránt a hasonló hangzata hellén xvxláf
éi latin cyclos szintén kerekded szabású nőrnbát je-
lentenek.

BIKMAKKOL, (bik-makkol) ősz. önh. Székely
tájszó, ám. akadozva, hímelvehámolvs beszélni, magát
mentegetni.

Talán átv. értelmű uó a bükfák makkjain rági-
oaló s csámcsogó sertések szokásától, mennyiben az
akadozó beasédüről szók tűk mondani, hogy csámcsogva
beszél.

BIKSZÁD, BÜKSZÁD, több helység neve Ma-
gyarországon és Erdélyben; helyr. Bikttdd-on, —ró,
—ról.

BKSZÖGH, falu Gömörben; helyr. BikstVgh-
Hn, —re, —r&.

BIL vagy BILL, elvont gyökök, melyekből bi-
ling, billeg, billen, billent és származékaik eredtek.
Alapérteményök kicsinyes ideoda ingó, lengő, bicz-
czenő mozgalom. Bokon&ik: bel, böl, a bellöke és böl-
cső* származékokban, továbbá a vastaghangu s ennél-
fogva élénkebb mozzanata pil, vagy fül, vü vagy vül,
melyekből pillant, pillangó, villog, vülárn eredtek. Je-
lentenek lógó, leiuggő mozgást is. Rokonuk a szansz-
krit vau, vau! (mozdít, fordít), a hellén tiléco, stb.

BILAK, falu Erdélyben, Doboka megyében;
helyr. Bilak-on, —rá, —ról.

BILCSffiTA, 1. BARÁZDABILLEGETŐ. Ele-
mei : a billeg gyöke, bű, és a csir hangutánzó =: bil-
legő és csiregő, csiripoló.

BHJCZ, KIS—, NAGY—, faluk Nyitra me-
gyében; helyr. Büict-in, —re, —rb*l.

BILINCS, fii. tt bilincs-ét, tb. —ék. Lábakra
és kezekre vert láncz, milyet a rabok viselnek. Bi-
lincset verni valakire, vagy bilincsbe, bilincsre verni.
Bilincsben járni. Bilincset viselni, csörgetni. Leverni a
bilincset. Átv. ért ránk erőszakolt akadály, erkölcsi
kényszer, mely a szabad működést korlátozza. leráz-
ni a czélstertltUnné lett régi intésmenyek bilincseit.

Homályos eredetű szó. Talán a tagokon billegő,
fityegS tulajdonságától vette nevét ? Egyébiránt a szláv
nyelvekben is van blinkáts, blintsdk.

BILINCSEL, (bilincs-ól) átb. m. bilineséi-í. Bi-
lincsre ver, fogva tart, leköt Igekötőkkel: lebilincsel,
megbilincsel. V. ö. BILINCS.

BELJNCSÉLÉS, (bilincs-él-és) fn. tt bilincsé-
lés-t, tb. —ék. Bilincsre verés.

BUJNCSÉS, (bilincs-és) mn. tt. büincses-t, vagy
—ét, tb. —ék. Bilincscsel terhelt, bilincsbe cárt, bi-
lincset viselő. Bilineset sánczrobok, várfoglyok.

BILINCSÉZ, áth. m. biüncsez-tem, —tél, — e'íí.
L. BILINCSEL.

BHJNG, (bil-ing) ín. tt. büing-ét, tb. —ék. Ki-
csided, szőlőfúrt, vagy apró szőlőfaj, a szedők által
elhagyott fíirtöcske. Balatonmelléki szó, közösebb név-
vel némely dunai vidéken bong, a tiszai s hegyaljai
vidéken pedig: fiUeng.

Eredeti jelentésénél fogva: kis billegő, fityegő,
persául birigh (racemos uvae).

BILINGEKÉZ, (bU-ing-ér-éz) áth. m. bümgeres-
tem, —tél, —étt. Szedés után elmaradt fürtöket, bi-
lingeket keresgél; böngész. Balatonmelléki szó. Né-
hol : mecgerel, lécskál, kórén.

BUJNQÉRÉZÉS, (bil-ing-ér-éz-és) fn. tt biling-
érezés-t, tb. —ék. A szedők után elmaradozott szőlő-
fürtök keresgélés*; böngészés, mezgerelés, lécskálás.

BILINGÉS, (bil-ing-és) mn. tt biüngés-í, vagy
—ét, tb. —ék. 1) Amin biliog vagy bitingek vannak.
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BiKnyes íőke. 2) Szőlőbilingbez hasonló bogyóju. Bi-
iinges cserje, fagyalfa.

BILIZNA, (néhutt: veliznek), 1. BÉLÉZNA.
BILL, elvont gyök, melynek értelme kicsinyes,

könnyű, lengeteg, fityegő mozgás, származékai: bilié,
billeg, billeget, billen, billent stb. Mélyhangon ball (bal-
lag, ballagcsál stb. szókban). V. ö. BIL.

BILLE, (bill-e) fii. tt biliét, tb. büték. Kis fiúk
szeméremvesszeje, miskép: bOgySrS, pSes. Különben
mondják a felnőttek férfitagjáról is. V. ö. BILL, gyök.

BILLEG, (1), BILLOG, tájszó, 1. BÉLYEG.
BILLEG, (2), BILLEGH, népes puszták Ko-

márom és Szála megyékben; helyr. Billtg-en, —re,
r-riil.

BILLEG, (bill-ég) gyak. önh. m. biUég-tem,
—tél, —e'«. 1) Súlyegyeni pontjától elhajolva kön-
nyed mozgással ideoda ingadoz, hajladozik. Billeg a
sitoegbe tdsOtt toll, midőn a szellő' tengeti. Billegnek a
mér&erpenyb'k. 2) Testét kényelmesen, könnyeden
ideoda hajtogatva, mozog, lépdegel. Billegve járni a
csárdást, a tassumagyart. Ikerítve: illeg-billeg. Juhász-
legény furulyái, illegbilleg, meg megáll. Népdal V. ö.
mély hangon: BALLAG.

BLLLÉGÉNY, (bill-ég-ény) fh. tt billégény-t,
tb. —ék. Magas vékony lábszára kis madárnem, mely
aránylag hossza farkát szüntelen billegeti. Szokott né-
pies nyelven: barázdabillegető. (Motacilla). A vadá-
szok így nevezik a szarvas farkát iá.

BILLEGÉS, (bill-ég-és) fn. tt. biliégés-í, tb.
—ék. Könnyüded, ideoda ingadozó hajladozás.

BILLEGET, (bill-ég-et) áth. m. biltéget-íem,
—tél, —éít. Ideoda mozgat, ingadoztál, lenget Sípot,

furulyát billeget, vagy inkább, ujjait billegeti rajtok.
Farkát billegeti. Róka farkát billegeti, násznagy akar
lenni. (Vőféli vers). Füleket billegetni. Hát miért nem
billegeted a füledet t km. azaz, miért nem szólsz, mi-
ért nem mondod, mit akarsz ?

BILLÉGETÉS, (bill-ég-et-és) fn. tt billégetés-t,
tb. —ék. Gyöngén mozgatás, ingatás, lengetés.

BILLEGETŐ, (1), (bill-ég-et-ő) mn. tt. billege-
tőt. Aki vagy ami valamit billeget

BILLEGETŐ, (2), (bill-ég-et-ő) fh. tt. biliegeíó'-t.
1) Billegény, barázdabillegető. 2) Hat lyuka síp, mi-
lyet a pásztorok- használnak.

BILLÉGTET, (bill-ég-tet) áth. l. BILLEGET.
BILLÉGTETÖ, fa. tt. billegtetS-t; 1. BILLE-

GÉNY.
BILLEN, (bill-en) önh. m. billen-t. Egyik oldal-

ról másikra egyet hajlik; alulról fel, vagy felülről le-
felé mozzan. Billen a mérleg serpenyője, billen a ko-
csi. Felbillen, lebillen, elbillen, megbillen.

BILLENŐS, (bill-en-cs) fii. tt bittencs-ét. Lásd
BILLEGÉNY.

BELLENÉS, (bül-en-ée) fn. tt biütnéi-t, tb.
—«*. Egyszeri könnyű meghajlas, moacanás.

BILLENŐÉT, (bül-en-g-et) áth. m. billenget-Um,
—tű, —itt. Többször vagy folytonosan billent

BILLENGETÉS, (bil-en-g-et-ds) fa. tt billenge-
tés-t, tb. —ék. Többszöri biUentés.

BILLENT, (bill-en-t) áth. és önh. billent-étt, hm.
—ni, vagy —eni. Ügy érint, vagy mozdít valamit,
hogy billenjen. Billenteni a bölctSt, vagy bölcsön, fi-
iét billentem, farkát billenteni. Kicsit vagy nagyot bil-
lenteni valamin.

BILLENTÉS, (bill-en-t-és) fn. tt. billeníés-í, tb.
—ék. Billenésre mozdítás.

BILLENTYŰ, {bill-en-tyű, bill-en-t-«) fa. tt
billeníyil-t. 1) Csapó; esaptató, mely nyomás által fel-
nyUik, felszáll. Síp billentyűje. Putka billentyűje. TSr,
kelepeze billentyűje. 2) Az orgonán, és zongorán azon
fa vagy csontszegek, melyek az ujjakkal megérintve
vagy nyomatva az illető húrokat vagy sípokat han-
goztatják. Orgonabülentyü, zongora-, fuvolya billen-
tyűje. 3) A boncztanban, az erek falain találtató hár-
tyának megkettőrtetése, mely billegőleg majd az edé-
nyek falaihoz simul, majd pedig visszamenőleg az
edény falától eltávozik.

Azon tyií tytt képzőjfi szók osztályába tartozik,
melyek eredetileg igenevek: billentyű = billentő, fér-
getyü = fergetb*, pattantyú = pattanta, srivalyú =

,szim»íó stb. 1. —TYÚ, —TYÜ, képző.
BILLENTYŰZ, (bill-en-tyti-öz) áth. m. biííen-

íyuz-íem, —fél, —itt. 1) Billentyűket nyomogat 2)
Az illető eszközt, hangszert billentyűkkel ellátja, fel-
készíti. Orgonát billentyűzni. Sípot, trombitát billen-
tyűzni.

BILLENTYŰZÉS, (bill-en-tyü-öz-és) fa. tt. bil-
lentyüzés-t, tb. —ék. Billentyttnyomogatás. Billentyű-
vel felkészítés, felszerelés.

BILLENTYŰZET, (bill-en-tyü-öt-et) tt biUen-
tyíítet-ét. Valamely hangszer billentyűinek öszvege,
egész fSlszereunénye a billentyűkkel.

BILLICZ, paszta Nyitra megyében; helyragok-
kal : Billicz-én, —re, —rb'l.

BILLIKOM, (a latin poculum vagypocillum szó-
ból látszik kölcsönzöttnek, honnan a franczia bocal,
német Pokol, török bukal is); fn. tt. btllikom-ot. Üveg-
ből vagy valamely fémből, mint ezüstből, aranyból
stb. készült nagyobbszerfi ivó eszköz. „És az arany
biliokomban ó somlyai csillogott" Kisfaludy S. A
perzsában is előfordul buluk és bulutok (poculum vino
bibendo). Némelyek a német wülkommen szóból akar-
ják származtatni. L. SERLEG.

BILLOKOMOZ, (billikom-oz) önh. m. bilttfco-
moztam, —tál, —ott. Billikombol iszogat Olyan,
mint: poharas. L. SERLEGÉZ.

BILLING, L BILING.
BILLIÓ, számnév, tt bülió-í, tb. — k. Ezerszer

ezer millió, vagy milliószor millió.
Újabbkor! latin szó, öszvehúzva bis müfiío-ból,

millió pedig mille (ezer) szóból eredett
BILLIÓNYI, (billió-nyi) mn. tt billiónyit, tb.

—ok. Billióra menő sokasága, számú.



657 BILLSZELEP—BIMBÓGYÜSZÜ BIMBÓHÁRTYA—BINGÓ

BELLSZELEP, (bili-szelep) őse. fn. A billentyű-
vel ellátott fúvó hangszerek szelelö lyuka. (Klappen-
ventil). Nem nagyon divatos.

BILÓK, előfordul II. András magyar király
arany bullájában (bilochi), némelyek szerint ám. bi-
rok vagy bírák, mások szerint bélyeget, büyogos helyett.

B1LYKG, BILYOG, 1. BÉLYEG.
BIM és BIMB, elvont gyökei bimbó, bingyó szók-

nak, a jelentenek a maga nemében kisebbféle gömbö-
lyű, tömött, teljes valamit. Rokonaik a vastaghangu
bőm, honnan bombék = bimbó, továbbá: bongy, boncs,
bum vagy bún, melyből lettek bunkó, bunczi; kemé-
nyebb ajakhanggal: pim, pom, pimp, pomp, úgymint
a pimpó, pompos szók gyökei.

BIMBA, (bimb-a) fn. tt. bimbát. Vizek szinén
ugrándozó bogárfaj. (Wasserfloh. Podura aqnatica L.)

BQÍBALLIK, (bimb-all-ik) k.m. bimboll-ott, htn.
—ani vagy —ni. Dunántúli tájszokás szerint ám.
bimbózik. Már bimbaUanok a fák, a rótták.

BIHBALLÓ, (bimb-all-ó) mn. és fn. tt. bimbal-
ló-t, tb. —k. 1) Bimbózó. 2) Bimbóforma csomó, kü-
lönösen némely növények gyökere, hajmája (bulbus).

BIMBALLÓS, (bimb-all-6-os) mn. tt bimboltós-t
vagy —öt, tb. —ok. Bimballóféle gyökerű, hajmáju.
Bimbattós növények.

BIMBÓ, (bimb-o vagy bim-bó) fn. tt bimbó-1.
Harmadik birtokragu személyben: bimbója vagy bim-
baja, bimbójok vagy bimbojok. Csomó vagy gombalakú
fakadás a növényeken, mely a virágok vagy levelek
csiráit rejti magában, s melyből azok kifejlődnek.
Firág- vagy gyflmölcsbimbó vagy termó'bimbó, levél-
bimbó, Mó'ló'bimbó, fabimbó, rózsabimbó. .Kisded bimbó-
ból ered a f ön töt kör te. Km. Teljes, fakadó bimbó. Le-
csípni a fák bimbaját. Átv. ért csecsbimbó, a csecs-
nek bimbóhoz hasonló gombja. Költői képes kifeje-
zéssel e néven szólítja a szerető kedvesét. „Hejh ga-
lambom, szőke bimbóm, mit nevetsz?" Vörösmarty
(Fóti dal). A béres legények kedvesb ökrök elneve-
zésére használják. Haj bimbó.' Csali bimbó!

Gyöke bim a gömbölyű tömört jelentő bőm, bon,
bún kicsinyítő változata. Baranyában: bombék. Roko-
na bingyó és a pálmaágak szőrös bimbaját jelentő
pimpó. Figyelmet érdemel, hogy az olasz nyelvben
bimbó és bimba kis gyermeket (mintegy bimbóban
levő embert) jelent Egyébiránt v. ö. RÜGY.

BIMBÓBOGÁR, (bimbó-bogár) ősz. fn. Bogár-
faj, mely a levélbimbókon vagyis rfigyeken rágódik,
élödik. L. RÜGYÉSZ.

BIMBÓCSKA, (bimb-ó-cska) kies. fn. tt bim-
bócskát. A maga nemében kicsided bimbó.

BIMBÓDZÁS, BIMBÓDZIK, lásd BIMBÓZÁS,
BIMBÓZIK.

BIMBÓFÜ, (bimbó-fii) ősz. fn. L. PONGYOLA-
PITYPANG.

BIMBÓGYÜSZÜ, (bimbó-gyuszü) ősz. fn. Hár-
tyaféle burok, mely némely bimbókat gyüszii gya-
nánt övedz.

AKAD. «AQT SZÓTÍB.

BIMBÓHÁRTYA, (bimbó-hártya) ősz. fő. Vé-
kony hártya, mely a bimbó csíráit az idő viszontag-
ságai, és férgek ellen óvja, s mely szétrepedvéu, a le-
velek, illetőleg virágok kifejtenek belőle.

BIMBÓS, (bim-bó-s) mn. tt bimbós-tvagy —öt,
tb. —ok. Ami bimbókkal bővelkedik, bimbókkal meg-
rakott. Bimbát ágak, bimbós virágok.

BIMBÓBAN, (bim-bó-s-an) ib. Bimbóval vagy
bimbókkal.

BIMBÓSODÁS, BIMBÓSODIK, 1. BIMBÓZÁS,
BIMBÓZIK.

BIMBÓÜDVAK, (bimbó-udvar) ősz. fh. Az őr-
lő-malomkövön azon rovatolt vas gyürfi, mely a kő-
liajtó rudat mozgatja.

BIMBÓZÁS, (bim-bó-z-ás) fn. tt bimbózás-t, tb.
—ok. Bimbónak kifakadása, bimbóeresztés, bimbó-
hajtás.

BIMBÓZIK,(bimb-ó-z-ik) k.m. bwnbóz-tam, —tál,
—ott, pár. —tál. Bimbót vagy bimbókat bajt, bim-
bók teremnek és fakadoznak rajta. Bimbóznak a fák,
a szőlők, a rózsák. Korán, későn bimbótik. Kibimbózik.

BIMBÓZÓ, (bimb-ó-z-ó) mn. tt. bimbógót, tb.
—k. Bimbókat hajtó, illetőleg rügyező, rigyázó. A
korán bimbózó fák gyakran szenvednek a tavaszi fagytól.

BÍN, BÍNÖS, BÍNHÖDIK stb. tájejtésileg és ré-
giesen, bűn, bűnös stb. helyett.

BINCS, hangutánzó fa. 1. PINTY.
BINCSOK, (bim-cs-ok) fn. tt. bincsok-ot. Keme-

nes alján ám. pörsedék, buboresék, bimbóforma fa-
kadás a bőrön. Gyöke bim ugyanaz, melyből bimbó
származik.

BINCSOK, (bim-cs-ők vagy bötüátvetéssel: csim-
bők, csimbók) fa. tt. bincsök-ot. Mélyhangon : boncsók.
Bodrogközben ám. csimbók, csombók. Akár a bim akár
a csőm gyöktől származtatva, alapfogalomban valami
gömbölyűt, gombosat, csomósat jelent, épen úgy mint
a kemenesaljai bincsok.

BINCZK, BINCZKÉZ, 1. PINCZK, PINCZKÉZ.
BINDÁSZ, (a német Bindozt-ból) fn. tt. bin-

dász-t, tb. —ok. Hossza keskeny pengéjű ácsfejsze,
melylyel a faragás alá vett fák, különösen fenyvek
oldaláról hosszú forgácsokat hasítanak. Ezzel kezdik
a faragást

BINDÉRÍT, 1. PENDERÍT.
BINGÓ, (1), (iu-g-ó) mű. tt. bingó-t. Csak az

eredeti ingó-val ikerítve divatozik: ingóbingó, s mon-
datik minden helyről-helyre vihető vagyonról, jószág-
ról, milyenek: házi bútorok, eszközök, szerszámok,
ruhaneműk, barmok stb. Minden ingóbingó jószágo-
mat neked hagyom. Ellentéte: ingatlan, fekvő.

Eredetije: ingó, melyhez b előtét járult, mi nyel-
vünk szokása szerint sok szóval történik, 1. B.

BINGÓ, (2), fn. tt. bingó-t. Általán jelent bo-
gyóféle gyümölcsöt, különösen érésben elmaradt, s
bogyóboz hasonló apró szilvát, almát stb. Máskép:
bingyó. Nem egyéb mint a bogyó kicsinyített változa-
ta, s rokona: bong.

42
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BINGYÓ, (bim-gy-ó) fn. tt. bingyó-t. 1) Kis bim-
bó. 2) Bogyóféle, vagy bogyóhoz hasonló apró gyü-
mölcs, különösen mely növésben a többitől elmaradt

BINKÓ, tájszó, a szokottabb Bunkó helyett
L. ezt

BINO, tájszó, mely a tinó szóval ikeritve hasz-
tatik: tinóbinó.

BIOL, régies, 1. BIAL, BIVAL.
BÍR, BÍR, (1), átb. m. bir-í. 1) Van annyi ereje,

hogy bizonyos terhet tartson, viseljen, hordjon. Éten
máUia nagyon nehét, alig birom. Sokat szekér sem bír.
Km. Oly gyönge, hogy testét alig birja. Vidd el, ha
bírod. Különösen el és meg igekötőkkel. Vállán egy
leölései csákót elbír. Éten falak megbírják a, cserepes
fSdelet. 2) Szélesb ért erejénél fogva képes valamit
tenni, nehézséget tűrni, kiállani, valamit legyőzni.
Bírja át erős munkát. Aki bírja, a* maija. Km. Amint
birom, tígy teszem. Sokáig bűéivel bírni a nyomott.
Mindenhez látó, semmivel sem biró. Atv. ért erszényt,
jövedelme nem bírja a fényűzést. S) Felható raggal ám.
rávesz, rábeszél valamire. Felkelésre, lázadásra birni
a csendes polgárokat. Nagy nehezen rábírtam őt az el-
utazásra. Tégedet nehéz rábírni valamely vállalatra.

„Ha tennen magadat arra bírhatandod,

Bólad mit végezök, azt te mind megállód."
Istvánfi Pál a XVI. századból.

4) Bizonyos jószágot, vagyont tulajdona gyanánt ha-
talmában tart. TSbb éter holdnyi pusztát, erdőséget,
gyárakat, házakat bír. ö több fékéé* jósságot bír, mint
testvére. „Dézmát adok mendenekből, melyeket bí-
rok." Mfinch. cod. Ez értelemben a mai szokás inkább
segítő ragu viswmynéwel használja. Szép jószággal,
és sok pénzzel bír. Sajátságos kifejezés: Jel birja ma-
gát, azaz, nagy, elegendő birtoka van. Egyébiránt és
inkább ám. jó erőben van. V. ö. BÍR, önh.

BÍR, BÍR, (2), önh. 1) Határtalan igéket tárgy-
eseti viszonynév nélkül vonz, s ám. képes valamit ten-
ni. .Hosszú betegsége után már bír járni, dolgozni. Moz-
dulni sem bír. Nem birok eléggé csodálkozni rajtad.
2) Segítő raggal, és ily ragu viszonynéwel ám. sike-
resen megmérkőzik valakivel, vagy valamivel, az el-
lenállón, ellenszegülőn kifog, hatalmába hajtja- E vá-
sott gyermekekkel alig birok. Már nem birok vele. Ha
méregbe jön, nem bir magával, azaz, nem képes mér-
sékelni magát V. Ö. MEGBÍR. Sajátságos kifejezések
mind át-, mind önhatólag a régieknél, pl. Nádor-co-
dezben: hogy én ilyen emboVhez bírnám (üt conjungar
tali viro); ha a Ülőknek miatta (— általa) a tett nem
bírtatík azaz meg nem győzetik, vagy konnányozta-
tík. „Nagybódogúl birá (konnányzá) a népet" Debr.
Legendásk. „Minden mezejével és mezei marháival
bír vala" azaz bánik vala. Pesti Gábornál. „E* bölcs
embert is megbirta felesége," azaz uralma alá ho-
díttota. Ugyanannál. Ezen igében általán a kitartó
erő alapfogalma rejlik, minélfogva rokonai a szansz-

krit bhar (hord), hellén qpí'na), latin férő, portó, persa
burdon, zend bére, ékiratí bor, német bringen, Bttrdt,
Bohré. Rokonítható a magyar erő" s latin vires (vis)
szókkal is.

BÍR, (3), elvont gyök, melyből különböző ér-
telraii származékok eredvén, másmás alapfogalmat fe-
jez ki. 1) Aprót, kicsit jelent a biri (csiribiri) szóban,
s legközelebb rokona piri, honnan pirinyó, pirindikó
ám. a maga nemében igen kicsin, vastaghangonpará-
nyi (porányi), átvetve, aprányi, továbbá, pere, az ike-
rített pereputty-ban, mely eredetileg ám. piri pöUSn,
apró családi aarjadék, gyermekek. Ide tartozik: po-
ronty. 2) Fürge, könnyű mozgást jelent a birka vagy
birke, és birizgál származékokban, s rokonai vir, fttr,
fir, mint a virgonc*, fürge, firgenen gyökei. 3) Mint a
birge (riih) gyöke rokon azon vir, pír gyökökkel, me-
lyekből virrad, piros, pirul stb. származtak. 4) Hang-
utánzó a birbitél, birnyákol igékben.

BIRA, (bir-a) fn. Egyesszama alanyesetben nem
divatozik, csak többesben: bírák, és személyraggal:
birám, birád, bírája stb. Ország bírája, várót lírája,
falu bírája. Szolgabirák. Becsületes bírák, a falusi ta-
nács hivatalos czíme. A óira törzsből származnak:
bírál, bíráskodik stb. Különben a biró és bíraolymó-
dosítványi viszonyban állanak mint: bogyó és bogya,
bugyogó és bugyoga stb. Elemzését illetőleg L BIRÓ.

BLRAKOZÁS, BESAKOZIK, lásd BIRKÓZÁS,
BIRKÓZIK.

BÍRÁL, (bir-a-al) áth. m. birál-t. 1) Általán va-
lamely erkölcsi cselekedet érdemében ítéletet boz, il-
letőleg annak becsét fontolgatja. Ás emberek snVt
csak Isten bírálhatja. 2) Különösen mint törvényha-
tósági személy vagy testület peres ügyekben bizonyos
törvények szerint itél. Igazságoson, részrehajloílamtl,
ttemélyválogatái nélkül bírálni. 8) Valamely műnek,
működésnek becsét bizonyos elméleti szabályok nyo-
mán meghatározza. Könyveket, müdarabokat bírálni.
Színdarabokat, színészi előadásokat bírálni.

BÍRÁLÁS, (bir-a-al-ás) fn. tt birálás-t, tb. —ok.
Itélőtebetség véleményezése, midőn valamit birálnnk,
ezen igének minden érteményében. Mások tetteinek
szigorú bírálása. Könyvek, miidarabok bírálása, stb.
V. ö. BÍRÁL.

BÍRÁLÁSI, (bir-a-al-ás-i) mn. tt birálási-í, tb.
—ok. Bírálásra vonatkozó, azt illető, ahhoz tartozó.
Bírálati tehetség, jog, kötelesség, mód.

BÍRÁLAT, (bir-a-al-at) fa. tt birálat-oí. 1) Ál-
talán vélemény alá terjesztett vagy vett dolog érde-
me, becse fölött kimondott Ítélet Alapos, hibás, pár-
tallan, részrehajló, szigort!, kiméló' bírálat. Könyvek,
kiállított müvek fölötti bírálat. 2) Gyógytani ért a nya-
valyának azon foka és kifejlődése, melyből ítélni le-
het, ha vájjon gyógyítható-e vagy nem. (Crisis). Más-
kép: válság.

BÍRÁLATI, (bir-a-al-at-i) mn. tt biráloÜ-t, tb.
—ok. Bírálatra vonatkozó, azt illető.

BTCÁLGAT, (bir-a-al-gat) gyak. átb. m. birál-
got-tom, —tál, —ott. Valamely müvet, különösen ta
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dományos vagy művészeti munkát Ítélet alá vesz s
annak mind dicséretes tulajdonságait, mind hiányait,
hibáit kimutatja.

BIBÁLGATÁS, (bir-a-al-gat-ás) fn. tt. birálga-
tás-t, tb. —ok. Műnek, tudományos munkának Ítélet
alá vevése. Szépirodalmi müvek bír ál gátasával fog-
lalkodni.

BIRÁLKODIK, 1. BÍRÁSKODIK.
BIRÁLMÁNY, (bir-a-al-mány) fn. tt birálmány-t,

tb. —ok. L. BÍRÁLAT.
BÍRÁLÓ, (bir-a-al-ó) fn. és mn. tt. Uraló-1.1) Aki

valami felől itél, ítéletet hoz. 2) Szépmüveket, tudo-
mányos munkákat vizsgáló, rostálgató, méltató.

BÍRÁLÓI, (bir-a-al-ó-i) mn. tt. birálói-f, tb.
—ak. Birálót illető, bírálóra vonatkozó. Bírálói tiszt,
bírálói részrehajlatlanság.

BÍRÁLOM, (bir-al-om) fn. tt biralm-aí. 1) Bir-
tokban levő valami, birt jószág. 2) Birtoklási, birási
állapot. 3) A birodalom szűkebb jelentése. V. ö. BI-
RODALOM.

BÍRÁS, (bir-ás) fn. tt. birás-í, tb. —ok, Vala-
minek tulajdonképen hatalomban tartása, használása.

BÍRÁSKODÁS, (bir-a-as-kod-ás) fa. tt birásko-
dás-l, tb. —ok. 1) Birói hivatal viselése, gyakorlása.
2) Peres ügyben biró előtti forgolódás, perlekedés.
Ez értelemben szokottabb : bíráskodás.

BÍRÁSKODÁSI, (bir-a-as-kod-ás-i) mn. tt bi-
roskodási-t, tb. —ok. 1) Birói hivatal viselésére, gya-
korlására vonatkozó. Bíráskodási illetőség, tehetség,
képestig. 2) Biró előtti perlekedést illető. Bíráskodási
vitzketeg.

BÍRÁSKODIK, (bir-a-as-kod-ik) k. m. bíráskod-
tam, —tál, —ott. 1) Birói hivatalt visel, gyakorol.
Alsó, felső törvényszéknél bíráskodni. Faluban, város-
ban bíráskodni. 2) Peres ügyben biró előtt forgoló-
dik ; szokottabban: bíráskodik.

BÍRÁS VÁGY, (bírás-vágy) ösz.fn. Általán vágy,
illetőleg törekvés, mely D elfogva valaki bizonyos jó-
szágot mint tulajdont magáévá tenni és bírni, hasz-
nálni szeretne. Szűkebb ért. mértéktelen vigy, midőn
valaki minden úton-módon valaminek birtokába jutni,
• amit megkíván, sajátjává tenni iparkodik. Rövideb-
ben: birvágy.

BIRBITÉL, BIRBITÉLÉS, lásd BERBITÉL,
BERBITÉLÉS.

BIRDOGÁL, (bir-dog-ál) gyak. áth. m. birdo-
gál-t. Állhatatosán, folytonosan, háborítlanul, mint-
egy könnyű szerrel bir valamely jószágot, kiváltké-
pen csekélyebb értékűt.

BLRERÖ, (bir-erő) ősz. fn. Kitartó, vagyis a
nyomatnak ellenszegülő erő, melynél fogva valaki vagy
valami bizonyos terhet, nyomást elviselni képes. Egy
vagy több máztányi birerS. A kőhíd birereje nagyobb,
mint afahídé.

BIRÉTROM, 1. BERÉTRA.
BIRGE, (bir-ge) fn. tt. birgéí, tb. birgék. Vör-

nyeges kiütésü foltokban mutatkozó rab, milyen kü-
lönösen u emberi test bőrét szokta meglepni, máskép

sennyedék. Élnek e szóval a mátyásföldiek és nébutt
a palóczok.

Elemezve vagy =: bó'r-ge, azaz kiütés a bőrön;
vagy vörös színénél fogva gyöke bir a vir, vér gyö-
kökkel rokon.

BERGÉS, (bir-ge-cs) mn. tt birgés-í, tb. —ék.
Kühes, sennyedék és. Dirgés kezek.

BIRGÉSÉDÉS, (bir-ge-es-éd-és) fn. tt. birgésé-
dés-t, tb. —ék. Bübesedés, sennyedés, viszketeg vörö-
södése a bőrnek.

BIRGÉSÉDIK, (bir-ge-es-éd-ik) k. m. birgése'd-
tem, —tél, —élt. Bőrén birge, azaz vörös kiütésü rüh,
sennyedék támad.

BIRHA, (bir-ba vagy pir-ba ?) fn. tt. bírhat. Bo-
gárfaj, melynek bötykös végű csápjai vannak. Ere-
dete bomalyos.

BIRHATATLAN, BÍRHATLAK, (bir-hat-at-lan)
mn. tt. birhatlan-t, tb. —ok. Amit birtokul megsze-
rezni, magunkévá tenni vagy megtartani nem lebet.
Birhatlan kincs vtán vágyakodni oktalanság.

BIRHATLANSÁG, (birhat-lan-ság) fn. tt. bir-
hotlanság-ot. 1) Tulajdonsága vagy állapota valamely
jószágnak, melynél fogva azt birtokul megszerezni nem
lebet. 2) Személyi tulajdonság vagy viszonybeli álla-
pot, midőn az valamit birni nem képes.

BÍRHATÓ, (bir-hat-ó) mn. tt. birhaíóí. 1) Amit
birtokul megszerezni, vagy birtokképen megtartani és
használni lebet Egyedül nemesek által bírható jószá-
gok tSbbé nincsenek. 2) Aki valamit búrtokul tartani
képesítve van. Városi telkeket bírható zsidók. 3) Ami-
nek súlyát, terhét eltartani, elviselni lehet. Nem bír-
ható terhet vállalni magára. x

BffiHATÓSÁG, (bir-hat-ó-ság) fn. tt. birható-
ság-ot. Személyes képesség, illetőleg szabadalom, mely-
nél fogva valaki bizonyos nemű jószágokat birtokul
szerezhet és használhat Ingatlanok, házak, telkek bir-
hatóságára fölszabadított zsidók.

BIRI, (1), (bir-i) ikerítve a csín szóval hasz-
náltatik : csiribiri, e ám. a maga nemében apró, mint-
egy csirában levő kicsi valami, máskép: csipricsupri,
aprócseprb'. Mátyis kirily a csalóközi madiakat ne-
vezte csiribiri embereknek. Eredetre rokonai: a ptczit
jelentő picti, pirínyó, pirindikó, továbbá a pereputly
szó első tagja: pere, valamint a parányi is.

BIRI, (2), női kn. tt. Birií, tb. —k. A Borbála
névnek kicsinyített változata, máskép : .Boris, Boriska,
Barcsa, németesen Bdbi.

BIRI, (3), falu Szabolcs megyében; helyragok-
kal: Birí-be, —ben, —bSl.

BÍRIK, BIRIK, (bír-ik) k. m. bir-otf. Csak har-
madik személyben basználtatik. Erdélyi szójárás sze-
rint ám. valamely jószág birtokul raj üt, ráháramlik.
Aligha kezemre nem bírik azon jószág. Az atyának jó-
szága az ö fiára bírik.

BIRINCSEK, népes puszta Pest megyében; hely-
ragokkal: Birínctek-én, —re, —ró'!.

BffilTÓ, népes puszta Tolna megyében; helyra-
gokkal: Biritó-n —rá, —ról.

42»
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BIRIZGÁL, (bir-fc-ga-al) áth. m. birisgáí-t. Uj-
jaival piszkál valamit, motoz, keresgél. Csak alsó
Írásmódban használható.

BIRIZGÁLÁS, (bir-iz-ga-al-ás) fa. tt birizgá-
lás-t, tb. —ok. Ujjaival piszkálás vagy motozás.

BIRJOG, (bir-jog) ősz. fn. 1) Jog, melynélfog-
va valaki bír valamit; máskép: birtokjog. 2) Birtok-
lási jog.

BIRKA, (bir-ka azaz ber-eg-ő vagy für-ög-ö) fő.
tt. birkát, tb. birkák. Apróbb, göndör szőrű nemesített
juh. Dunáit túl juh helyett közönségesen birka nevezet
használtalak. Selyembirka, nemesített birka, spanyol
birka, birkájuk. Tájejtéssel birke, berke.

Ezen állatról, midőn nemileg párosodik, azt
mondják: bereg (=fürög, vagy talán hangutánzólag),
honnan valószínű, hogy eredetileg ám. beregö, bergű,
melyből lett: berke, birke (néhutt bürge), közönsége-
sen birka. V. ö. BERGIK. A párzisra vonatkozik
részben berbitél ige is, melynek gyöke szinte bér, • a
tiszai vidéken ezt: birbiteTni, különösebben a hímne-
mfi szárnyas állatról mondják, midőn parzik. Ez Szála
megyében bérccel. Arabul Vullers szerént: berak.Syriai
nyelven a rokon hangzású barcko ám. kecske, bak.

BIRKAAKOL, (birka-akol) ősz. fa. Akol, mely-
ben a birkákat tartják, fejik, stb.

BIRKAKÉPÜ, (birka-képű) ősz. mn. Együgyü,
buta, ostoba képű, mint a birka.

BIRKANYÁJ, (birka-nyáj) ősz. fa. Egy sereg-
ben járó, legelő birkák. Birkanyájat őrizni. A birka-
nyájból egy csapatot elhajtani.

BIEKÁS, (birka-as) fa. tt birkos-t, tb. —ok.
Birkával foglalkodó. Dunántúl különösen így nevezik
a puszták és szabad majorok haszonbérlőit, kiknek
fő gazdasaga és jövedelme birkatenyésztésből áll.
Egyébiránt ezen név ma már becsét veszté, s leala-
csonyítottak tartatík azoktól, kiket illet

BffiKÁS, (mint föntebb) mn. Birkákkal biró,
bővelkedő. Birkát gazda, birkds vidék.

BIRKE/(bir-k-e) fn. tt bú-két, tb. birkék. 1) A
székelyeknél ám. berek. 2) Mátyásföldén, birka. 3) Fe-
nyő- és nyárfákon teremni szokott bimbóforma apró
CBomócskák. 4) Somogy vármegyében: tettt.

Elemzését illetőleg, 1. BÍR, elvont gyök.
BIEKÉS, (bir-k-«-es) tt. Wrkés-t, tb. —ék. Lásd

BIRKÁS. V. ö. BIRKE.
BIRKÓZÁS, (bir-koz-ás) fn. tt Mrfcosás-í, tb.

—ok. Küzdés, melyben a küzdő személyek erejöket
akarják egyedül próbára tenni, azaz megmutatni, ki
mit bir, vagyis ki bír a másikkal.

BIRKÓZIK, BIRKÓZIK, (bir-koz-ik) k. m. bir-
kos-tam, —tál, —ott. A végre küzd, hogy kitűnjék,
melyik erősebb kettejök közöl. A birkózók azon van-
nak, hogy egymást földhöz vágják. Val vei névatót
vonz maga mellé. Egymástól birkózni. Atv. ért valami
terhet fölemelni vagy mozdítani iparkodik. Nagy ét
a búzás zsák, de majd megbirkózunk vele.

BIRLAL, (bir-lal) áth. m. birlal-t, htn. —ni. Az
osztrákjog magyarító! kezdtek élni e szóval, hogy a

birtokos és biríoló szókat megkülönböztethessék. V. ö.
BIRTOKOS.

BIRNYÁK, hangutánzó a macska nyivákolásától.
BIRNYÁKOL, (birnyik-ol)önb. m. bir»yákoí-<.

Macska módra sí-rí, jajgatva sir; máskép: bernyákot
vagy virnyákol.

. BIKNYÁKOLÁS, (birnyák-ol-ás) fn. tt birnyák-
olás-t, tb. —ok. Macskanyivákolás.

BÍRÓ, BÍRÓ, (bir-ó) fh. tt biró-t, tb. biró-fc,
vagy szokottabban: bírák. Szemólyragozva: birám,
birád, bírája stb. Eredetileg, aki hatalommal, törvény-
hatósággal bír mások fölött. 1) Általán oly személy,
ki akár hivatalból, akár hivatlanul mások tettei, mü-
vei fölött ítél. Igáé, részrehajlóban, mély essu, ét be-
látátu biró. Szigorú, lágy, részrehajló, hamis, meg-
vesztegetett biró. fitfci kegyet biró magénak. Km.

„Légyen álom, légyen biró,
Bátran megyek elébe;

Mert ha biró: nem furdal vád,
Mert ha álom: nyugalmat ad."

Berzsenyi.

2) Bizonyos községnek, falunak, városnak főnöke, s
ás illető tanács elnöke. .Falusi, váron biró. Öregbiró.
Bagoly is biró a maga barlangjában. Km. Simon biró
hajtja a lovat, azaz, asszony parancsol a báznal. Bí-
rót választani, bírót tenni, letenni. A sereg és a bíró
(cohors ét tribunus). Miinch. cod. Pesti Gábornál: élői-
tök járó. 3) Törvényhatósági személy, kinek hivata-
los kötelessége a köréhez tartozó peres ügyekben ítél-
ni Országbíró. SfenttteTd bírák. F8-, altxolgabiró. Ál-
biró. ítélő biró. KSMró; a királyi tábla WMrája
azaz a birótagok egyike, kinek más neve (pl. itélő-
mester) nincs. A jó lelki ismeretnek nem kell itétSbirí.
Km. Udvarbiró, vásárbiró, koldutbiró. Átv. ért kis-
biró, kinekkinek saját lelkiismerete.

Valószínűleg nyelvünkből kölcsönöztetett a szar-
beknél is ez értelemben használt birow, mert biró a
szláv nyelvekben szud.

BffiÓCZ,KI8— (máskép: Adamocck), NAGY—,
faluk Trencsén megyében j helyragokkal: Birócs-on,
—rá, —ról.

BÍRÓD, puszta Tolna megyében; helyr. Bíród-
on, —rá, —róí.

BIRODALMI, (bir-od-al-om-i) mn. tt birodol-
mi-t, tb. —ok. Birodalomra vonatkozó; birodalomba
való; birodalmat illető. Birodalmi tigyek. Birodalmi
kormány, tanács.

BIRODALOM, (bir-od-al-om) fn. tt birodalm-aí.
1) Valamely fejedelem kormánya aUtt levő tartomá-
nyok öszvege, vagyis annak birtokát tevő égése föld-
terület Magyar birodalom, melyet a magyar koroná-
hoz tartozó országok képeinek. 2) Szűkebb ért oly
ország, vagy országok öszvege, melyeknek feje csá-
szári méltóságot visel, .ausztriai birodalom. Orosz, tö-
rök birodalom. Régen használtatott birtok (possewio)
helyett is, pl. a béori codexben: „mű menden birodal-
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mink (possessiones) és szolgáink te személyed előtt
vadnak;" továbbá kormányzás helyett, pl. „küldéötét
két országnak birodalmára." Debr. Legendásk.

BIRÓHÁZ, (biró-ház) ősz. fa. 1) Bíró lakása.
Lovamat tilosban kapta, Biróházhot behajtotta. Népdal.
2) Nyilvános köz épület, melyben a biró gyakorolja
hivatalát

BÍRÓI, (bir-ó-i) mn. tt. birói-í, tb. —ok. 1) Ál-
talán, biró személyét, hivatalát illető, arra vonatkozó,
ahhoz tartozó. Bírói étim, rang, hivatal. Bírói köte-
£e*ség, jog, hatalom, hatótág. Bírói segéd. Bírói pál-
cca, birói szék. Birói kézbe letenni valamit. Bírói ille-
ték. 2) Kttlönösen ám. törvényszéki. Birói idézés, in-
tés, Ítélet, birói cár.

BffiÓIKÉP, BIRÓIKÉPEN, (bírói-kép vagy bi-
rói-képen),!. BIEÓILAG.

BIKÓILAG, (bir-ó-i-lag) ih. Birói hatóság útján
törvényesen, törvényszékileg. Biróüag meginteni az
illttö feleket. Biróüag tár alá venni valamely jószágot.

BIRÓL, (bir-ó-1) régies áth. a mai szokott bírál
helyett. L. BÍRÁL.

BIRÓLKODIK, (bir-ó-I-kod-ik) k. m. Uralkod-
tam, —tál, —ott. Régies e helyett: elöljáróságot
vagy kormányzóságot visel. „ Pontius Pilátus Judeá-
ban birólkodtának idejében" (procurante Pontio Pi-
lato Judaeam). Münch. codei. Erdősynél: tiszttartó f e-
jedelem.

BIROKÉT, népes puszta Komarom megyében;
helyr. Birórét-én, —re, —ró'!.

BIRÓS, (bir-ó-os) fa. tt birós-t, tb. —ok. A ke-
reskedők könyvében azon oldal, hová a követelések
iratnak be, másképen: Követel. Ellentéte: Adós, Tar-
tónk. ,Birós' nem új szó, mert a székelyeknél általá-
ban divatozik: bebirós, máskép bebirtokos ám. Ma-
gyarországon : közbirtokos. Tehát birós ám. aki bir
valamit s igen alkalmas rövid szó a könyvvitelben,
annál inkább, mert valamint adósíi (debitírt) úgy bi-
rósít (creditirt) is könnyen elfogadja ezen újabb kép-
zéseket.

BÍRÓSÁG, (bir-ó-ság) fn. tt biróság-ot. Birói
hivatal; birói hatalom ; Ítélet Birótágot viselni; bí-
róságot gyakorolni; bíróság alatt lenni. Első bíróság
flott megnyerni a pert.

BÍRÓSÁGI, (bir-ó-ság-i) mn. tt birósági-t, tb.
—ok. Bíróságot illető; bíróságra vonatkozó. Biró-
»ágí szerkezet.

BIRQSÍT, BIRÓSIT, (bir-6-os-ít) áth. m. biró-
ttí-ott, htn. —fit vagy —ani. A kereskedői könyvek-
ben értékül vagy követelő rovatba követelésbe ír,
másképen: követeltí. Ellentétek: adásit, terhül vagy
adósságba, adóssági rovatba ír. .TerhuT és ,értékül
ír' cs«k dologra vitethetnek, személyről csak így szól-
hatunk : ,terhére' és Javára' ír; de ,adósít' és ,biró-
sít' mindkettőre viszonyulhatnak, s ezért alkalmas-
baknak látszanak.

BIRÓSKODÁS, (bir-ó-os-kod-ás) fn. L. BÍRÁS-
KODÁS.

BIRÓSKODIK, 1. BÍRÁSKODIK.

BIRÓSZÉK, (bíró-szék) ősz. fo. 1) Saék, melyen
ülve a biró meghallgatja a peres feleket, és ítéletet
mond. 2) Birói hatóság.

BRÓTAGr, (biró-tag) ősz. fa. Valamely törvény-
széknek, mely több személyből áll, egyik itélő tagja.

BffiÓTÁES, (biró-társ) ősz. fh. 1) Személy, ki
az itélő bíróval valamely peres ügyben hasonló sza-
vazatjoggal bír. 2) Valamely törvényszéknek, mely
több birói személyből áll, egyik itélő tagja. NN. biró-
társammalegy véleményben nem leltetek.

BIKÓTÉTEL, (biró-tétel) ősz. fh. Biróválau-
tás, midőn t i. valamely község szavazattöbbséggel
birót választ magának.

BIBÓTISZT, (bíró-tiszt) ősz. fa. A katonaság-
nál törvénytadó hivatalbeli személy, ki a hadi fe-
gyelem ellen elkövetett bűnök fölött ítél, hadbíró.
(Auditor).

BIRÓVÁLASZTÁS, (biró-választás) ősz. fn. Va-
lamely községnek innepélyes tette, midőn szótöbbség-
gel valakit birói hivatal viselésére bív meg.

BIRÓVÁLASZTMÁNY, (bíró-választmány) ősz.
fn. Választott személyek, kiket a peres felek köz egye-
zéssel neveznek ki és bíznak meg, hogy ügyökben el-
döntő Ítéletet hozzanak, választott biróság. (Compro-
missum).

BIRS, fn. tt birs-et. Almák egyik faja fanyar
ízzel. Birsalma, birs/a, birssajt. De van birskSrte is.
Egynek látszik berz gyökkel, minthogy fanyar íze
mintegy megberzenti az evőt. Vagy talán, mert nébutt
bűzös alminak hívják, erős büzü szagától vette nevét.
Rokonságoknak látszanak a latin: pirum, német Bírn,
spanyol: peros.

BIRSÁQ, (bir-ó-ság) fn. tt birság-ot. Eredeti
ért. biró által hozott Ítélet, a régi halotti beszéd sze-
rint, hol birságnap = ítéletnap. Különösen büntetés
neme, melyet a biró, illetőleg törvényszék a bűnös
ellen rendel. Pénzbírság, midőn fizetésre ítélnek vala-
kit Vérbirság, halálos ítélet és büntetés, /gazság a
bírság. Km.

„ Seregesen azt kiáltják :
Igazság, koma, a bírság,
Falubirák így találták,
Ezeket megbírságolták."

Gúnydalok népies versezetekben.

Némelyek az erszényt jelentő franczia bourse
szótól származtatják, mennyiben a bírság erszényre
büntetést is jelent, de, mint fölebb elemeztük, hely-
telenül. V. ö. BIRSÁGNAP.

BIRSÁGNAP, (birság-nap) ősz. fn. Előfordul a
régi halotti könyörgésben, hol ám. ítélet napja, flbgy
birságnap jutva, mend vő' szentéi és önöltei közökön,
jov felöl joktatnia élestje vöt. Eszerint birságnap =
biróság által gyakorlott hatalomnak azaz Ítéletnek
napja.

BÍRSÁGOL, (bir-ság-ol) áth. m. birságol-t. Al-
talán valakit mint biró büntetésre, különösen pénz-
fizetésre itél.
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BÍRSÁGOLÁS, (bir-ság-ol-ás) fn. tt. birtágolás-t,
tb. —ok. Bírói büntetés, különösen Esetésre Ítélés.

BIRSALMA, (birs-alma) ősz. fe. Birsfa gyümöl-
cse, mely a* aknák egyik faját teszi. Külseje tömött
és sárga, belseje igen kemény s néha nívós faára.
Szaga kellemetes, de íze nyersen és magában igen
fanyar. Némely tájak kiejtése szerént: bisotmo.

BIRSBOR, (birs-bor) ősz. fa. Birsalma levéből
készített fanyarízfi ital.

BIRSFA, (birs-fa) ŐSE. fn. Alma- és körtvélyfajta
gyümölcsöt termő cserjés fa a húszbimesek és ötanyá-
sok seregéből. Gyümölcse szöszös, vállban papos,
czikkelyes.

BIBSÍZ, (birs-íz) ősz. fa. Birsalma vagy körte
hasából készített lekvárféle pép.

B1ESKÖRTE, (birs-körte) ősz. fii. Különös kör-
tefaj, mely alakjára nézve körtébe*, ízére, fanyarságra
pedig birsalmához hasonlít.

BIRSKÖRTEFA, (birs-körte-fa) OH. fn. Körte-
fák neme alá tartozó cserjés fa, mely úgynevezett
birskörtéket terem.

BIRSMAG, (birs-mag) ősz. fn. Birsalma és birs-
körte magva.

BIR8PÉP, (birs-pép) 1. BffiSÍZ.
BIRSSAJT, (birs-sajt) ősz. fn. Birsalma hdsa

önkorral befözve és sajtforma lepénynyé alakítva.
BIKSSÁRGA, (birs-sárga) ősz. mn. Olyan sárga

szinti, mint a birsalma vagy birskörte héja.
BIRSSZAK, (birs-szak) ősz. fa. L. BIR8ÍZ.
BIBSSZELET, (birs-szelet) ősz. fn. Birsalmá-

ból vagy körtéből elvágott szelet vagy hasáb.
BIRSSZÍN, (birs-szín) ösz.fn. Olyan sárga szín,

mint a birsalma vagy birskörte béjáé. Melléknévül
ám. birsszinfi.

BIRSSZINÜ, (birs-szinü) ősz. mn. Birsalma vagy
körte héjához hasonló sárgaszinfl. £tr**sin« kend*.
Btrssstnfi orezbbV.

BIRTOK, (bir-t-ok) fa. tt Krtok-oí. 1) Vagyon,
jósság, ami jog szerint a miénk, s valósággal hatal-
munkban van; főképen fekvő, mezei vagyon, föld-
birtok. Németi, egyházi, jobbágyi birtok. Varost, pol-
gári, falun birtok. Örökségben kapott, pénsen szerzett
Wrtok. Nagy, kis birtok. Peraía«i birtok. Birtokba,
jutni. Birtokot elveszteni.

„Egész világ nem a mi birtokunk;
Amennyit a szív felfoghat magába,
Sajátunknak csak annyit mondhatunk.''

Vörösmarty.
2) Birási cselekvés, valaminek hatalmunkban tartása.
Birtokon belttl (azaz a peres jószág burásában megma-
radva) föíebbezni. Birtokon kúrftó, ásás midőn a peres
tárgy más uralmában vagy más keséi között van, vagy
azt birtokába vehetői, például fólebbesésnél, másnak
jogában áll. Azon ok, illetőleg & képzöjü nevek osz-
tályába tartozik, melyek nevekből vagy igékből d vagy
t középképzővel alakulnak, mint: ssur-d-ék, stwr-d-ok,
szán-d-ék, szán-d-ok, ér-t-ék, mér-t-éfc, stb. V. 5. BIR-
TOKOS, TULAJDONOS. :

BIRTOKA, fn. tt. birtokát. Ragya-verte szilva,
máskép tökös szilva. Gyöke valószínűleg a pír (piros)
szóval azonos, mintha volna: pirgyóko, azaz ragyától
megégetett, megpirított.

BIBTOKADÓ, (birtok-adó) ősz. fii. L. FÖLD-
ADÓ.

BRTOKÁTRUHÁZÁS, (birtok-át-rubásás) ősz.
fn. Cselekvés, midőn valaki saját birtokáról lemondva,
azt másnak engedi által.

BffiTOKBALÉPÉS,(birtokba-lépés) ősz. fii. Mi-
dőn valaki bizonyos jószágot saját birtokán! általvesz.

BIETOKBALEPÖ, (birtokba-lépő) ősz. fa. Aki
valamely jószágot annak birtokosakép elfoglal, s azt
használni kezdi.

BIRTOKBAVÉTEL, (birtokba-vétel) ősz. fn. L.
BIRTOKBALÉPÉS.

BIRTOKCZÍM, (bírtok-czím) ősz. fn. Azon jog-
alap, melynél fogva valaki bizonyos jószág birtokára
szamot tart, vagy azt valósággal bírja, pl. örökösödés,
végrendelet, hűbéri adomány stb.

BERTOKEJTÉS, (birtok-ejtés) ősz. fn. Nyelv-
tani ért a névnek birtokragos állapota. V. 5. Bffi-
TOKEAG.

BIRTOKHÁBORÍTÁS, (birtok-háborítás) ősz.
fh. Jogtalan cselekvés, midőn valaki a törvényes bir-
tokost illető jószágának haszonvételében zavarja, aka-
dályozza.

BIRTOKJOG, (bútok-jog) ősz. fa. 1) Jog, mely-
nél fogva valaki bizonyos jószágot sajátjakép bírhat
2) Jog, melynek ereje szerint valamit tettleg birunk.

BIRTOKKÉPES, (birtok-képes) ősz. fn. tt bir-
tofcfcépes-í, tb. —ék. Törvényi értelemben, kinek a tör-
vények megengedik, hogy bizonyos nemű, különösen
fekvő birtokot szerezhessen magának.

BffiTOKKÉPESSÉG, (birtok-képesség) ősz. fa.
Törvényi ért. oly képesség, melynél fogva valaki bizo-
nyos birtokot örökös joggal megszerezhet A nemesi
jószágokra nétve ás Í844ik évi országgyűlés eíStt a
nemnemeseknek nem volt birtokképeuégSk.

BIBTOKKOBOS, (birtok-koros) ősz. fa. Nagy-
kora személy, kinek az illető törvények birtoklási
jogot engednek.

BRTOKKÖNYV, (birtok-könyv) ősz. fn. Szo-
kottabban 1. TELEKKÖNYV.

BIBTOKKÖVETELÖ, (bútok-követelő) ősz. fa.
Aki más kézen levő birtokot, mint törvényuerfileg őt
illetőt visszaadatni sürget

BIRTOKLÁS, BIRTOKLÁSI, 1. BffiTOKOLÁS,
BIRTOKOLÍSI.

BIBTOKLEVÉL, (birtok-levél) ősz. fa. Bizo-
nyos birtokczímet és birtokjogot kimatató okmány.

BERTOKNÉV, (birtok-név) ősz. fa. Nemes csa-
ládok előneve, mely eredetileg az általok búrt jószág
nevétől kölcsönöztetett, pl. Goloníai Bszíerházy, Fe-
kete, Balogh ; MonyorókeriTü ErdSdy; florogswgi Szi-
lágyi; Kisfaludi JKsfaludy; Széki Teleki.

BIRTOKOL, (bir-t-ok-ol) áth.m. birtokoí-t vagy
birtoklóit, hta. —m vagy WrtoWoni. Tettleg birtok-
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bs>n, valósággal hatalmában tart valamely jószágot
Törvénytudományi műszó, mely megfelel a latin
possidet szónak. Használják ez értelemben is: birtok
ba vesz, elbirtokol; mint: örököl = örökbe, örök
ségbe vesz. V. ö. BIRTOKOS.

BIRTOKOLÁS, (bir-t-ok-ol-ás) fh. tt. birtoko-
lás-í, tb. —ok. 1) Valamely jószágnak tettleges bir-
tokban tartása. 2) Birtokba verés. V. ö. BIRTOKOL

BERTOKOLÁSI, (bir-t-ok-ol-ás-i) mn. tt. birío-
kolári-t, tb. —ok. Birtokolást illető, arra vonatkozó
Birlokolási jog, idő, mód.

BHiTOKOLHAT, (bir-t-ok-ol-hat) tehető ige
m. birtokolhat-tam, —tál, —ott. Birtokban tarthat,
birtokképen szerezhet. Az 1844-tí országgyűlés óta a
nemn«tnes honfiak is birtokolhatnak németi jóstagokat

BIRTOKOLHATÁS, (bir-t-ok-ol-hat-ás) fn. tt
birtokolhotás-t, tb. —ok. Birtokképesség, tettleges bir-
tokban tarthatás.

BffiTOKOLHATLANSÁG, (bir-t-ok-ol-hat-lan-
ság) fa. tt birtokolhatlanság-oí. Birtokképesség hiá
nya, midőn valaki az illető polgári vagy egyházi tör-
vények szerint birtokot nem szerezhet és nem tarthat.

BIRTOKOS, (bir-t-ok-os) mn. tt biríofcos-í vagy
—át, tb. —ak. Bizonyos jószágnak, különösen fek-
vőnek birtokában levő. Birtokot nemesemberek, polgá-
rok. Birtokot rag, 1. BIRTOKRAG. Használtatik fő-
névül is, s ekkor többese: birtokosok. KStbirtokos,
földbirtokos, hátbirtokos.

Az osztrák polgári jog szerént a birtokos külön'
bözik a puszta birlaló-tói. „Ki valamely dolgot hátai
inában vagy őrizete alatt tart, annak birlalój&nak
(Inhaber) neveztetik. Ha valamely dolog birlalój&nak
az az akaratja, hogy azt mint magáét tartsa meg,
akkor ő annak birtokosa (Besitzer. 309. f.) V. ö.
TULAJDONOS.

BIRTOKOSTÁKS, (birtokos-társ) ősz. fn. Aki-
nek ugyanazon határban többed magával külön-külön
birtokrésze van. A birtokostársak között ritkán van
békesség. Máskép, és szokottabban: közbirtokos.

BIRTOKRA G, (birtok-rag) ősz. fn. Névrag, mely
birtokra vonatkozik, milyenek : a) é, pl. Péter-é, Pál-é,
háf-é, kert-é, ló-é; ez neveztetik különösen birtokos
ragnak; b) maga a személynérmás ragozott állapot-
ban, pl. ház-am, ház-ad, hdz-a, kert-eYn, kert-éd, kert-je,
afcl-öm, ökl-öd, oki-e, stb. Késztetésen 1. É, és SZE-
MÉLYNÉVMÁS.

BIRTOKTÁRS, (birtok-társ) ősz. fn. Szabatosan
véve birtoktársak oly személyek, kik valamely jószágot
osztatlanul bírnak. Szélesb ért 1. BffiTOKOSTÁRS.

BIRTOKÚ, (bir-t-ok-ú) mn. tt. biríokú-í, tb. —k
vagy —ak. Birtokkal ellátott. Önmagában nem, csak
más melléknév előtételévcl használtatik. Nagy bir-
toka fSurak, kis birtoka kurtanemesek.

BmVÁGY, (bir-vágy) ősz. fn. Kívánság, v&gyako-
dáa, melynél fogva valaki bárminemű jószág és vagyon
Menésére s annak megtartására törekszik.

BIEVÁNCS, (pir-ván-cs ? vagy pir-u-ancs ?) fh.
tt birvdnes-ot. Tolnai tájszó, mely jelent kicsirázott;

gabonából sütött édeses pépféle étket Máskép: csi-
ramáié, szalados, költés.

BISALMA, L BIRSALMA.
BISÉB vagy BIZSÉR, elvont hangutánzó törzs,

melyből bise'rég vagy bizsereg, biuergés, bitsergö szár-
maztak. Gyöke ás egyszerű bis vagy MM, a piseg vagy
pizseg származékban. Rokonai: pei, patt, peseg, pe-
zseg, pezsereg.

BISÉBÉO vagy BIZSEREG, (bú-ér-ég) gyak.
önh. m. bisere'g-tem, —tél, biserge'tt, htn. —ni vagy
bisérgeni. 1) Mondjak meggyujtott nyirkos fáról, mi-
dőn a benne levő nedvek sisegő hangot adva kiforr-
nak belőle. 2) Sajog, midőn a fájós testrészben, ille-
tőleg a sebben rendkívüli mozgásba, kevergésbe jő a
vér. Ez értemény alapját a sflrü nedvmozgalom teszi.

BISÉEGÉS, (bis-ér-ég és) fn. tt bisérgét-t, tb.
—ék. Sustorgás, sajgás. V. ö. BISÉRÉQ.

BISLET, (bis-el-et) önb. m. bislet-tem, —tél,
—étt. Székely tájszó, ám. nyugtalankodva ki s be

jir, koslat. Leginkább gyermekekről mondatik. Gyöke
a sttrii mozgásra vonatkozó bis, s képzésre hasonló a
vizslat, koslat, sátrat szintén járáskelésre vonatkozó
igékhez.

BISÓMA, e helyett: birsalma. Tolnai, általán
palóczos kiejtés.

BISZKE, fh. tt biszké-f. 1) Hajósok gamós rúdja,
melybe a bajó vagy tutaj kötelét akasztván, azt a fold
szinén bárintékosan húzzák és tartják mindaddig, míg
az a hajót partig hozván meg nem állítja. Eredetileg
talán = bo'k-sse, mint: szöcske =r szökése. 2) Székely
tájszó. L. DISZKÉ. 3) Az idegen eredetű ribiszke
szónak kurtítása. L. PÖSZMÉTE.

BIT, elvont gyök, melynek származékai értemé-
nyöknél fogva két külön osztályba sorozhatok. 1) Ro-
kon a bot, üt szókkal, a bitó, bitó/a, bitonya szárma-
zékokban. 2) Mint a bitang, bitói, bitor, bitorol szók
gyöke közvetlenül a trf, vita, vajúdik, tn'udik, baj szók-
kal rokonítható, mennyiben elsorolt származékai bi-
zonyos erőszakkal, vitával járó cselekvésre vagy álla-
potra vonatkoznak. V. ö. BITANG, BITOKOL, stb.

BITA, falu Erdélyben, Kezdi székben; helyr.
Biíá-n, —rá, —rói.

BITANG, (bit-ang) fit. tt bitang-öt. 1) A régi
nyelvben ám. zsákmány, préda, azai, erőszakkal, baj-
vivással, harczban szerzett, elébbi birtokosától elra-
gadott jószág. És a* bitangot osztani akarnák. És a
sok bitangból szentegyházat rakattata. (Sz. László le-
gendája). Bitangra kitenni vagyonát. Leányágra szál-
lít jóstág egy a bitanggal. Km. 2) Urahagyott, ura-
veszett jószág, melybe* mindenki hozzányúl, Csáky
szalmája. Különösen eltévClyedett barom, melynek
ura nem tudatík, s melyet, kinek tetszik, elfog, be-
iajt, használ, szóval, zsákmány gyanánt él vele. Bi-
ang ló, bitang marha. A tilosban járó bitang marhát

behajtani a bíróhoz. Innen átv. értelemben mondják
csavargó emberről, ki senkihez nem tartónk. Bitang
stolga = uratlan kóborló. Sehonnai bitang ember. 3) A
zékelyeknél jelent fattyu gyermeket Innen valamely
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nemzetségben a törvénytelen ágyból szirmazottnak
maradéka bitang ágnak neveztetik, mennyiben a tör-
vényes gyermekek jómagában osztozva azt bitangké-
pen használja. Elemzését illetőleg 1. BIT, gyök.

BITANGBEHAJTÁS, (bitang-be-hajtás) ősz. fa.
Uraveszett, csavargó barom behajtása az illető község-
hes vagy földbirtokoshoz.

BITANGISTALÓ, 1. BITANGÓL.
BITANGOL, (bit-ang-ol) áth. m. bitangol-t. 1)

Saját vagyonát, jószág&t pazarolja, elvesztegeti, s
mintegy magamagát megfosztja tőle, önmagát kizsák-
mányolja, prédalja. Jngó és ingatlan jómagát elbiían-
goM. 2) A gondjára bízott idegen jósságot vesztegeti,
elharftcsolja vagy magának tulajdoniba. A gondatlan
gasda jósolgat hűtlen tisztek, cselédek Mongolja*. 3)
L. BITÓBÓL.

BITANGÓL, (bitang-ól) ősz. fő. Ól, akol, ist&ló,
melybe ás uraveszett, csavargó, vagy tilosban fogott
barmokat behajtják s fóntartóztatják, míg tulajdono-
suk ki nem váltják. Küetégi bitangól.

BITANGOLÁS, (bit-ang-ol-ás) fa. tt biíongo-
las-t, tb. —ok. Saját vagy más jószágának pazarlása,
prédálása, vesztegetése, illetőleg zsákmányképen el-
tulajdonítása. A bitangolás koldusbotra juttatja. Bi-
tangolása miatt elütött gazdatiszt.

BITÓ, (bit-ó) fn. tt bifó-í. 1) Bégi elavult érte-
lemben tdrvényszolga, ki a testi büntetésre ítélteket
veréssel s más kínzásokkal fenyítette, különösen hó-
hér. 2) L. BITÓPA.

Minthogy a bitónak föfeladata volt a testi bün-
tetés, verés, ütés: ináén valószínű, hogy ezen szó gyö-
ke bit nem mis mint a bot változata, melyből botos,
botol származott Bokonai a latin bot-no, franczia bott-
re, hellén acct-áaam, magyar pot-él, szláv bit-i, stb.
Alakjára nézve részesülő ás elavult bit (fit) igétől.

BITÓPA, (bitó-fa) ősz. fn. 1) Karó vagy osz-
lop, melyhez a régi fenyítő rendszerben az ítélt bűn-
tetteseket kikötötték, s törvényszolga vagy hóhér ál-
tal verették, németesen pelengér. 2) Azon czölöp,
melyhez a mészárosok a vágómarhái kötik. Innen átv.
ért Baranyában, így nevezik a határfát, batirjelelő
oszlopot is. ̂

BITOL, (bit-ol) áth. m. bitol-t. Holmi jószágot
pacáról, veszteget, prédái; bitorol. Szokottadban:
bitangol. Gyöke az erőszakra vonatkozó bit. L. ezt

BITOLÁS, (bit-ol-ás) 1. BITANGOLÁS.
BITONYA, (bit-ony-a) fn. tt biíonyáí. Székely

tájsió, ám. sebek, fekélyek az emberi testen. Gyöke
ásón bit, mely ütésre, verésre vonatkozik, mennyiben
ae ilyetén sebek, fekélyek, ütés, verés, zdcódás ered-
ményei lehetnek. *

BITONYÁS, (bit-ony-a-as) mn. ti bitonyds-t
vagy —öt, tb. —ok. Sebekkel, fekélyekkel, különös
ütés következtében lepett. Bitonyát lábak, kesék, alfoí.

BITÓÉ, (bit-or) mo, és fn. tt bitor-f, tb. —ok.
1) Általán valamely idegen jószágnak, továbbá hata-
lomnak, hivatalnak, czímnek, szóval őt nem illető jó-
szágnak, állapotnak törvénytelen, erőszakos birtokosa.

2) Különösen oly személy, aki felsőségi hatalmat va-
lamely nép vagy ország fölött erőszakosan gyakorol
Bitor fejedelem, király. (Usorpator).

BITORLÁS, (bit-or-ol-ás) fa. tt. biíoríás-t, tb.
—ok. Erőszakos törvénytelen cselekvés, midőn valaki
bizonyos jószágot, hatalmat, czímet, hivatalt jogelle-
nesen magának tulajdonit és gyakorol

BITORLÓ, (bit-or-ol-ó) L BITOR.
BITÓBÓL, (bit-or-ol) áth. m. bitorol-t vagy bi-

íorl-oíí, htn. —ni vagy bítori-ani. Valamit törvény-
telenül, erőszakosan magának tulajdonítva használ,
bír. Jüráíyi hatalmat bitorolni. Mosok jósságát bito-
rolni. Némely halandorok grófi étimet bitorolnak. Mát
nevét, hivatalát bitorolni.

BIVAL, fa. tt bwal-í, tb. —ok. Szarvasmarhák
egyik faja, mely a közönséges tehénnél és ökörnél
vadabb, fekete, bozontos szőrű, bátra hajtott szarvak-
kal. Igába fogva lassú, de nagy terhet elbír. Erdély-
országban nagy számmal tenyészik. A bival, ha csak
sóhajt is, messze fúj. Km. Fastag, mint a bivalbSr.
Km. Némely tájak kiejtése szerént: bial és bivaly.

Köz vélemény szerént idegen nyelvből áthono-
snlt szó ;hellénűl /?ow/?«Xof, latínul bttbulus, csehül
bitwol, németül .Biüfel,francziául bufle, olaszai bvffolo,
angolul bufjíe, stb.

BIVALBIKA, (bival-bika) ősz. fn. A bivalfajta
szarvasmarhának hímje.

BIVALBOCS, 1. BIYALBOBJU és v. ö. BOCS.
BIVALBORJU, (bival-borju) ősz. fn. fiatal kis

bival. Szép, mint a bwalborju. Gúnyos közm.
BIVALBŐR, (bival-bőr) ősz. fn. A bivalféle

szarvasmarha bőre. Nyert, kikészített bivalböV.
BIYALCSEREBŰLY, (bival-cserebüly) ős*, fa.

Bogárfaj, mely leginkább a Divatokat csípi, zaklatja.
BIVALGÜLYA, (bival-gulya) ősz. fa. Bivalfigta

szarvasmarhákból álló csorda vagy gulya.
BIVALGULYÁS, (bival-gulyás) ősz. £h. Csor-

dás, ki bivalgnlyát őrá.
BIVALOS, (1), (bival-os) fn.tt bioalos-t, tb. — ok.

1) Béres, ki bivalokon jár és dolgozik. 2) Bivalőnő.
BIVALOS, (2), (mint föntebb) mn. tt. bioalos-t,

tb. —ok. Bivalokkal bővelkedő. Bivalot vidék, orsz4g;
bioalos gazda.

BIVALOSBÉRÉS, 1. BIVALOS, (1), fb.
BIVALÖKÖR, (bival-ökör) ősz. &. Heréit bival,

melyet járomba fogva hasznainak.
BIVALTEHEN, (bival-tebén) ősz. fn. A bival-

fajta szarvasmarhák ttnője, nősténye.
BIYALTÉJ, (bival-téj) ősz. fn. Bivaltehén teje,

mely igen kövér, de, ha nem eléggé tisztán bánnak a
fejessel, pézsmastagú.

BIVALY, 1. BIVAL.
BIZ, önálló gyök és indulatszó. Élünk vele, mi-

dőn olyasmit állítunk, minek valóságáról teljes tu-
domásunk van, vagy azt hiszscfik, hogy ügy van. J5i»
iga* / Biz ig«n / Biz úgy / Biz úgy dm / Néha esküféle
erősítő erejű. Bit Itten, -nem én voltam. ' A tagadást
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hatályosabbá teszi az ilyenekben. .Bú én nem megyek!
Bit azt meg nem kapod! Származékai bitón, bizony,
bizonyít, bizonyos, stb.

Alapértelme: kétségtelen, határozott tudomás,
minél fogva rokon vele a tudásra vonatkozó svéd toiss,
dán vis, német toissen, geiaist, szanszkrit vid.

BIZ, (2), BIZHÖDIK, tájdivatosak és régiesek
bűt, bttihSdik helyett.

BÍZ, áth. m. bit-tam, —tál, —ott, pár. —z.
Valakinek jelleme, becsülete, ügyessége, hűsége, stb.
felől meg van győződve, vagy legalább azt hiszi, s
ennélfogva valamely hozzá tartozó személy vagy do-
log, gondját, fólügyelését mintegy saját helyettesére
hagyja, neki ajánlja. A rendes tárgyeseten kivül föl-
ható ragu nevet vonz. Elutazván, a hátát s mindenét
fiára bítta. Jószága igazgatását hit tisztére lista. Ügye-
det okot emberre bízd. Jóra bíztad! gúnyos roszal&s.
Bitd rám, majd elvégtem én. Ne bízd lelkedet minden
emberre. Nem ebre bízták a hajat. Km.

Oszvetételei: megbíz, elhíz, reábíz, melyeket 1.
saját rovataik alatt.

Származékai: bízik, bizakodik, bizalom, biztat,
biztos, bizton, biz vaut, stb.

Eredetre egy a biz indulatszóval, s rokou hozzá:
/tisz, valamint a hellén mt&<» is.

BIZAKODÁS, (biz-a-kod-ás) fn. tt. bizakodás-/,
tb. —ok. Saját erőnk érzetéből vagy valamely külső
segítségre és körülményekre támaszkodásból eredő,
kissé túlzó indulat, melynél fogva erősen hiszszük,hogy
számításunk nem csal, hogy sikert érünk.

BIZAKODIK, (biz-a-kod-ik) k. m. bizokod-lam,
—fát, —ott. Reményét, tetteinek sikerét, jó kimene-
telét kissé túlzókig helyezi valamiben. Dán ben ragu
neveket vonz maga mellé. Bizakodni táját erejében,
bátorságában. Bizakodni a pártfogók hatalmában.

BIZAKODÓ, (biz-a-kod-ó) mn. tt. bizakodó-/,
tb. —k. Reményét, tetteinek sikerét valamiben kissé
talzólag helyező. Magában bizakodó ember.

B1ZAKODÓLAG, (biz-a-kod-ó-lag) ih. Bizonyos
reményt, sikert kissé tulzólag táplálva. Erejében biza-
kodólag nekirohanni az ellenségnek.

BIZAKODOTT, (biz-a-kod-ott) mn. tt bizoko-
dott-at. Magában túlságosan bízott vagy bízó, különö-
sen el igekötővel: elbizakodott.

B1ZAKODOTTSÁG, (biz-a-kod-ott-ság) fn. tt.
bizakodottság-ol. Magában túlságosan bizakodás.

BIZALMAS, (biz-al-om-as) mn. tt. bizalmas-t,
tb. —ok. L. BIZODALMAS.

BIZALMASAN, (biz-al-om-as-an) ih. L. BIZO-
DALMASAN.

BIZALMASSÁG, (biz-al-om-as-ság) fn. L. BI-
ZODALMASSÁG.

BIZALMATLAN, (biz-al-om-at-lan) mn. L. BÍ-
ZOD ÁLMATLAN.

BIZALMATLANSÁG, (biz-al-om-at-lan-ság) fű.
L. BIZODALMATLANSÁG.

BIZALMI, (biz-al-om-i) tt. bitalmi-t, tb. —nk.
Bizalomra vonatkozó; bizalommal megajándékozott,

AKAD. BA«T MÓTÍB.

Bizalmi férfiak, kiknek véleményében valamely tes-
tület, nép vagy kormány valamely ügyben bizalmát
belyezi. Országos dolgok elintézésére meghitt bizalmi

férfiakkal tanácskozni.
BIZALOM, (biz-al-om) fű. tt bizalm-al. L. BI-

ZODALOM.
BÍZÁS vagy BÍZÁS (bíz-ás) fn. tt. «zás-í, tb.

—ok. 1) Midőn az átható biz származéka, ám. más
gondjára, fölflgyelésére hagyás. Jobbára öszvetétele-
sen használtatik : megbízás, rábízás. 2) Mint a bízik
származéka, ám. bizonyos tudaton, hiszemen, meg-
győződésen alapuló reménylés, sikerre való kilátás.
V. ö. BÍZIK.

BIZATLANSÁG, (biz-at-lan-ság) fn. tt bizaí-
lanság-ot. Bizodalom biánya, melyet gyanú, félelem,
s általán a kívánt siker elé gördülő akadályok szok-
tak okozni, bizodalmatlanság.

BIZE, falu Somogyban ; helyragokkal: Bizé-n,
—re, —rö'l.

BIZGANTYÚ, (bSz-og-at-ó) fn. tt. bizgantyú-t.
L. BEZZENTÖ.

BIZGAT, (biz-og-at) gyak. áth. m. bizgat-lam,
—tál, —ott, pár. bizgass. 1) Ujjaival motozva holmit
piszkál, ideoda mozgat, izgat. 2) Átv. ért. ingerel,
nyugtalanít valakit.

Gyöke eredetileg a mozgásra vonatkozó Íz, mely-
ből izeg izgat származnak, s a b előtét, mint a biczeg,
billeg, bingó s több más szóban. Rokon értelmű vele
a piszkál gyöke pisz. -»

BIZGATÁS, (biz-og-at-ás) fn. tt. bizgatás-t, tb.
—ok. 1) Babráló mozgatás, motozás. 2) Ingerlés,
nyugtalanító boszantás, kedély izgatása.

BÍZIK vagy BÍZIK (bíz-ik) k. m. biz-tam, —tál,
—ott, pár. bíz-zál. Valakinek vagy valaminek bizo-
nyos jó tulajdonságairól meg lévén győződve, vagy
jó hiszem fejében, reményét benne helyezi, és hiszi,
hogy segítsége, küzbcjárása, kedvezése, stb. által czélt
ér. Nagy urak pártfogásában bízni. Istenben bízni. Bíz-
zál Istenben, elögyámoltí. Km. Erejében bízik. Még a
halálra ítélt is bízik. Ne bízzál a vak szerencsében. Ki
hogy bízik, úgy hízik. Ki hol bízik, ott hízik. Km. Nem
lehel minden emberben bízni. Bízik szavatokba király-
tok. Czuczor. Ha van mihez bízhatnod a jelenben, ma-
radj az élvvel kínáló kljzelben. Vörösmarty. Bízik ma-
gában, valódi vagy képzelt jó tulajdonságaiban. Mond-
juk ezt is: nem bízik hozzá, nem bízik magához. Mi-
dőn el igekötő járul hozzá, visszaható névmással ám.
túlságosan becsüli magát, tulzólag bízik, kevélyen
rátartja magát. Elbízza magát. Bízd el magadat, ha
szégyent akarsz vallani. Km.

BÍZÓ, göcseji szójárás, bízom helyett.
BIZODALMAS, (biz-od-al-om-as) mn.tt bizodal-

mas-í, tb. —ok. Aki bizodalmunkat bírja, kihez re-
ménynyel járulunk, kinek belsőnket kitárhatjuk, kire
valamit bízhatunk. Bizodalmas nagy jó uram ! Bizo-
dalmas ember. Bizodalmas beszélgetés, társalgás. Bízó-
dalma» kSzlés, kérelem. Egyszerűbb alakban egyezik
vele: bizalmas.

43
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BÍZOD ALMASAN,(biz-od-al-om-a8-an) ih. Bizo-
dalommal, valakiben bízva, nyiltszivüleg. Bitodalma-
tan szólni valakivel. Titkait bizodalmasan k#zté velem.
Bizodalmasan járulni, folyamodni jóakarónkhoz.

BIZODALMASSAG, (biz-od-al-om-as-ság) fn. tt
bizodalmosság-ot. Bizodalmas állapot, oly összekötte-
tés és viszony, melynél fogva egyik a másikban biz-
hatík, reményt táplálhat, őszinte közlekedési nyilt-
szivüség. Baráti, testvéri, fiúi bizodalmossdg.

BIZODALMATLAN, (biz-od-al-om-at-lan) mn.
tt bizodalmatlan-t, tb. —ok. Kiben bizodalom nin-
csen, ki senkiben nem bízik, ki reményt másban nem
belyez, mások őszinteségében, jóságában, hűségében
stb. kétkedő. A OfbbszoV csalatkozott ember bwodal-
matlan szokott lenni. Határozóilag ám. bizodalom
nélkül, bizodalinatlanul. Egyszerűbb alakban: bizal-
matlan.

BÍZOD ÁLMATLANUL, (bir-od-al-om-at-lan-ul)
ih. Bizodalom nélkül, másban nem bízva.

BIZODALMATLANSÁG, biz-od-al-om-at-lan-
ság) fa. tt bizodalmatlanság-ot. Bizodalom nélküli
állapot, másoktól való visszatartózkodás; oly viszony,
mely nem engedi, hogy belsőnket mások előtt kitár-
juk. Bitodalmatlantággal viseltetni. Bitodalmallan-
tágot táplálni. Rövidebben: bizalmatlanság.

BIZODALMAZIK, (biz-od-al-om-az-ik) k. Ré-
gies, ma: bízik. „Debizodalmazjatok (confidite), mert
én meggyőztem e világot Münch. cod.

BIZODALMI, (biz-od-al-om-i) mn. tt bizodal-
mi-t, tb. —ok. Bizodalomra vonatkozó. Bizodalom-
mal megajándékozott Egyszerűbben: bitalmi.

BIZODALOM, (biz-od-al-om) fn. tt. bizodalmot.
Azon gyöngéd érzelem mások iránt, melynél fogva
szíveinket előttök kitárni, s ügyeinkben őket részesí-
teni készek vagyunk, egyszersmind reményünket ben-
nök helyezzük. Baráti bizodalom, tettvéri bizodalom,
fiúi bizodalom, Jsten iránti bizodalom. Minden bizodal-
mamat benned helyezem. Nincs hozzá búodalmam. Et-
től különbözik a bizakodás. Egyszerűbb alakban: bi-
zalom.

BÍZOM, (1), tájszólás bízón helyett.
BÍZOM, (2), (biz-om) fa. ám. bizodalom, hi-

szem. Előfordul Gyöngyösi Istvánnál:
„Hogy azt elnyerheti, vala oly bízómban

(azaz hiszemben)
Úgy ment a vezérnek ez a 16 adómban"

(azaz adományban).
BIZOMÁNY, (biz-o-mány) fn. tt. bizomány-t,

tb. —ok. Valami megtenni, véghezvinni való, mire
bennünket más, jutalom Ígérete mellett vagy a nél-
kül megkért, megbízott Baráti bizomány, kereskedési
bizomány. Bixományokkal terhelni valakit. (Commissio).

BIZOMÁNYÁRU, (bizomány-ára) ősz. fb. Bi-
zományba adott vagy kapott portéka.

BIZOMÁNYI, (biz-o-mány-i) mn. tt bitomdnyi-t,
tb. —ak. Bízományhoz tartozó, bizományra vonat-
kozó ; bizománynyal foglalkodó. Bizományi áruk, bi-
zományi kereskedés. j

BIZOMÁNYREBESKÉDÉS, lásd BIZOMÁNY-
TÖZS.

BIZOMÁNYOS, (1), (biz-o-mány-os) ín. tt Wzo-
mányos-t, tb. —ok. 1) Kire valamit bíztunk, kit vala-
mi véghezvitelére megkértünk. 2) Törvénytudomanyi
ért felhatalmazott, ki más személyében kikflldve vé-
gez valamit 3) Kereskedőknél, ki más vagy mások
portékáit áralja.

BIZOMÁNYOS, (2), (mint föntebb) mn.tt bizo-
mány os-t, vagy —öt, tb. —ok. Bizományba adott vagy
kapott; bizománynyal foglalkodó. Bizományos keres-
kedés. Bizományos áru.

BIZOMÁNYTÖZS, (bicomány-tőzs) ősz. fn. Ke-
reskedés, melyet valaki bizományban átvett porté-
kákkal, árukkal űz, vagy melyet valaki bizományos
által fiz.

BÍZÓN, (biz-on) L BIZONY, (2) ih.
BIZONY, (1), (biz-ony)fh. tt bizony-f, tb. —ok.

Alapos tudomása meggyőződés vagy igazság, s erre
hivatkozó tanuságtétel, vagyis oly erősítő szó, mely-
lyel állításunknak nyomatékot adunk. A módosító
névragok közöl csak a val járul hozzá. Bizony-
nyal erősíteni. Bitonynyal mondom. Minden bitony-
nyal ott leszek. Bizonyt fújni, mondani, ejteni. Szár-
mazékai : bizonyít, bwonyúl, bizonyos, bizonytalan, bi-
zonyoz, stb. A régieknél előfordul bizonyos (quidam
és verus) melléknév helyett is. „Más bizony (alias
quidam) vallja vala." „Én vagyok a bizonyszőlőtö*
(vitís vera). „Bizony (igaz) töredelmesség." Qory-cod.
„Ez az Jézus bizony isten, Kinél egyéb senki nincsen,
Ez nekem bizony istenem." Katalin verses legendája.
„Ha bizony s elég te hited." Ugyanott.

BIZONY, (2), ih. Esküvőleg erősítő szó, mely-
tyel állításunkat igaznak vitatjuk s hitelességét nyo-
mosítjak, s ám. igazán, valóban. Helyesebben: Wzon,
mert határozók ony eny képzővel szokatlanok, hanem
ön én vagy an en-vel alakulnak, mint: nagy-on, zok-
on, ig-en, stb. Bitón Itten ! Itten bitón ! Úgy-e busón f
Úgy bitón l A bitón l Bitón, bitón mondom nektek. Nem
bitón í Bitón nem tudom l Igát melléknév helyett is
[mint föntebb bizony). „Mert bízón, amit mond."Nádor-
cod. „Hogy ez bizon legyen, megírta Szent Lukács."
Góry-cod. „Mert bizon ü tanósága." Régi passió. V.
ö. BEZE.

A régieknél előfordul a latin etiam kötszó és
jorro határozó értelmében is. Ki bizony ülvén (qnae
itiam sedens), bizony egy kellcmetet (porro unnm est

necessarium). Münch. cod.
BIZONYÁBA,BIZONYÁfiA,(bia-ony-a-ba vagy

—rá) ih. Bizonyosan, minden kétség nélkül. Az el-
sőbbik régies; ma az utóbbi szokottabb.

BIZONYÁVAL, (biz-ony-a-val) ih. Régies a mai
lizonyára vagy bizonynyal helyett. B Bizonyával sze-

retnétek." Góry-codez.
BIZONYERŐ, (bizony-erő) ősz. fn. Azon meg-

győző érv, mely valaminek hitelességét, valóságát ta-
nusí^ja. Bitonyerö nélküli áUUát.
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BIZONYG, (biz-ony-g vagy biz-on-g) önh. m.
bizonyg-olt, btn. —ni vagy —oni. Bizony szóval gyak-
ran él, állítását bizony szóval erősíti. Másképen : bi-
tonyoz.

BIZONYGÓ, 1. BIZONYOZÓ.
BIZONYÍT, (biz-ony-ít) áth. m. bizo»iyit-o«, pár.

—s, htn. —ni vagy —ani. 1) Saját meggyőződése
és tudomása nyomán tanuképen állít, igaznak, való-
nak mond valamit Szemtanúk bizonyítják, hogy lop-
tál. Esküvel, több tártaira hivatkozva bizonyítani. Csak
gyanítom, de nem bizonyíthatom rá, hogy ő volt. 2) Szé-
lesb ért valamely állítás valóságát, igaz voltát alapos
érvek által mutogatja, vitatja. Tudományos vitatásban
okok, érvek bizonyítanak. Ez nem bizonyít semmit. V.
ö. BEBIZONYÍT.

BIZONYÍTÁS, (biz-ony-it-ás) fn. ti lizonyílás-t,
tb. —ok. Erősítő, okadó, vitató, tanúsító állítás, mely
által valamit bizonyítunk vagy legalább bizonyítni
akarunk. L. BIZONYÍT.

BIZONYÍTÁSI, (biz-ony-ít-4s-i) mn. tt. bizonyí-
lási-t, tb. —ok. Bizonyítást illető, arra vonatkozó.
Bizonyítási érvek, okok.

BIZONYÍTATLAN, (biz-ony-ít-at-lan) mn. tt
bitonyítatlan-t, tb. —ok. Ami nincsen bebizonyítva;
minek valósága felől még kétkedni lehet. Határozói-
lag ám. be nem bizonyítva, bizonyítatlanul.

BIZONYÍTÉK, (biz-ony-ít-ék) fa. tt. bizonyíték-
ot. Mintegy bizonyító ok, mely megmutatja, hogy
igaz valami; mely a dolog valós&gát kétségtelenné
teszi. Egész vagy teljes bizonyíték. Fél bizonyíték. Nem
ttljet bizonyíték.

BIZONYÍTLAN, (biz-ony-ít-lan) 1. BIZONYÍ-
TATLAN.

BIZONYÍTÓ, (biz-ony-ít-ó) fn. és mn. tt. bizo-
nyííó-t. Tanúsító, ki vagy mi valamiről bizonyságot
teszen. Bizonyító szemtanúk. Bizonyító érvek, kSrttl-
mények.

BIZONYÍTVÁNY, (biz-ony-it-vány) fn. tt. bizo-
nyítvány-t, tb. —ok. Mindenféle mód, jel, eszköz és
oklevél, mely által valamit bizonyosnak lenni meg-
mutatunk. Különösen jogtanilag : biteles iromány,
mely a kérdéses tárgyra vonatkozik. Hit szolgálatról
adott bizonyítvány. Folyamodványhoz csatolt orvosi,
hatósági bizonyítvány.

BIZONYKODIK, (biz-ony-kod-ik) k. m. bizony-
kod-tam, —tál, —ott. L. B1ZONYOZ.

BIZONYLAT, (biz-ony-ol-at) fn. tt. bizonylat-
ot. L. BIZONYÍTÉK.

BÍZÓNYODIK, (biz-ony-od-ik) k. m. bizonyod-
tantj —tál, —ott. Valamely kérdés, kétség vagy titok
alatt levő dolog igazsága, mivolta világosságra derül.
Rendesen igekötőkkel divatozik. Amit gyanítottam,
íme bebizonyodott. Rábizonyodott, hogy S követte el a
csínyt.

BIZONYOL, (biz-ony-ol) áth. m. bizonyol-t vagy
búonyl-ott, htn. —«i vagy bizonyl-ani. Bizonyfdlc
erősítő szóval állít, hitelesnek lenni vitat, bizonyos-

nak vall valamit. Amit hiteles tanuk bizonyainak, arról
kétkedni nem lehet.

BIZONYOLÁS, (biz-ony-ol-ás) fn. tt. bizonyo-
láe-t, tb. —ok. Erősítő állítás, vitatás, tanúsítás,
mclylyel valamit bizonyosnak vallunk.

BIZONYOS, (biz-ony-os) mn. tt. bizonyos-í vagy
—át, tb. — ok. ]) Kétségtelen, minek valósága felől
meg vagyunk győződve. Bizonyos halál vár előbb-
utóbb mindnyájunkra. Bizonyos vagyok benne. Bizo-
nyos dolog. Bizonyosképen. Semmi bizonyost nem tudni
róla. Bizonyossá teszlek. Bizonyos leszek. Jobb kevés
bizonyos mint sok bizonytalan. Km. Annyi bizonyos,
hogy — — Már bizonyos, hogy elveszett. 2) Határo-
zott, a többitől megkülönböztetett. Bizonyos órákban
honn lenni, s látogatókat fogadni. Bizonyos idó're eltá-
vozni. 3) Némely, egy valaki, mely értelemben az el-
beszélők által használtatik, pl. Bizonyos paraszt meg-
állt egy városi templom előtt, stb. V. ö. BIZONY (1).

BIZONYOSAN, (biz-ony-os-an) ih. Kétségkívül
minden kétkedés nélkül, valósággal. Bizonyosan vala-
mennyin meghalunk. Bizonyosan tudjuk, hogy kétszer
kettő négy. Bizonyosan nem mondhatom, mikor leszek
otthon.

BIZONYOSÍT, áth. m. bizonyosit-ott, htn. —ni
vagy —ani. Bizonyossá tesz ; oly fontos tanúságok-
kal, bizonyítványokkal, Ígéretekkel áll elő, melyek
minden kétséget kizárnak, s tökéletes meggyőződést
szereznek. Egyébiránt nem igen van szokásban.

BIZONYOSODIK, 1. BIZONYODIK.
BIZONYOSSÁG, (biz-ony-os-ság) fn. tt. bizo-

nyosság-oí. Kétségkívül! állapot, meggyőződés; hite-
les, fontos okokra támaszkodás. Egétz bizonyossággal
állítani valamit. Bizonyosságban lenni czélunk elérése
felöl. Ennek bizonyosságáról szabad legyen kételkednem.

BIZONYOZ, (hiz-ony-oz) önh. m. bizonyoz-tam,
—tál, —ott. Ki minden szavát, állítását bizony is-
métléssel erősitgeti, ki mindig azt vitatja, hogy igaza
van. Képzésre olyan, mint: ad t az, teremtfttéz.

BIZONYOZÁS, (biz-ony-oz-ás) fn. tt. bizonyo-
zás-t, tb. —ok. 1) Valamely állításnak ismételt bizony
általi erősítése. 2) Tulajdonsága némely embernek ,
melynél fogva mindig igazmondóságot igényel ma-
gának.

BIZONYOZÓ, (biz-ony-oz-ó) fn. tt. bizonyozó-l,
tb. — k. Aki bizony szóval erősítget valamit. 2) Aki
mindig igaznak követeli állításait.

BIZONYSÁG, (biz-ony-ség) fn. tt. bizonyság-ol.
1) Tanúság. Arem kell ott bizonyság, hol maga szól a
dolog. Km. Bizonyságot tenni valamiről. 2) Tanú, az-
az valamit bizonyító személy. Álljanak elé a bizony-
ságok. S) Próba, bizonylat, a dolog valóságának meg-
mutatása.

A régieknél, valamint bizony ám. igaz, úgy bi-
zonyság is előfordul igazság értelemben, pl. A Debr.
legendáskönyvben : meghamosstíhatatlan bizontág (bi-
zonyság), mindjárt alább ekkép fejeztetik ki: megha-
mossíthatatlan igaz volta. (53, 54. lapokon).

43*
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BIZONYSÁOLEVÉL, (bizonyság-levél) ősz. fn.
Iromány, mely valaminek valóságát tanúsítja, bizo-
nyítvány.

BIZONYSÁGTÉTEL, (bizonyság-tétel) ősz. fn.
Előadása azon okoknak, melyek a dolog valósága mel-
lett bizonyítanak, tanoaágtétel.

BIZONYSÁGTÉVO, (búonyság-tévő) ősz. fn.
L. TANÜ.

BIZONYTALAN, (biz-ony-talan) mn. tt bizony-
talan-t, tb. —ok. Aminek valósága nincs megmutatva,
miről kételkedni lehet, kétséges. A halál bizonyát, de
ideje bizonytalan. Határozóilag ám. bizonytalanul.

BIZONYTALANKODÁS, (biz-ony-talan-kod-ás)
fn. tt bizonyíolankodás-t, tb. —ok. Kétes állapotban
létei, habozás, a dolog kimenetele felőli kétkedés.

BIZONYTALANKODIK, biz-ony-talan-kod-ik)
k. m. bizonyíalonkod-íom, —tál, —ott. Kétes álla-
potban vagyon, nem tudja, mire üt ki a dolog vagy
mit tegyen.

BIZONYTALANSÁG, (biz-ony-talan-ság) fn. tt
bizonytalantág-ot. Kétes állapot, midőn valaminek mi-
volta, mibenléte felől nincsen határozott tudomásunk.

BIZONYTALANUL, (biz-ony-talan-ul) ih. Bi-
zonytalan módon, kétséges állapotban.

BIZONYUL, (biz-ony-úl) önh. m. bisonyúl-t. Bi-
zony dolog gyanánt kiderül; bizonyodik. Btbitonyál.
Rábítonyult a tolvajság.

BÍZOTT, (biz-ott) £n. tt bizott-at. Személy, ki
valaminek tevésére, véghezvitelérc fölhatalmaztatik;
megbízott.

BIZOTTMÁNY, helyesebben 1. BIZOTTSÁG.
BIZOTTSÁG, (biz-ott-ság) fn. tt bitoUtág-ot.

Többekből álló személycet, mely a végre bizatik meg,
hogy bizonyos ügyben eljárjon. Megyei, városi ható-
ságtól kinevetett bizottság. Gazdasági, egészségügyi bi-
zottság. Mennyiben a ság ség képző gyüneveket is al-
kot, mint: katonaság, paptág, ifjúság, stb. ennélfogva
a bizottság (= bízottak mint többség) helyesebb, mint:
bizottmány, már annálfogva is, mert mány képző nem
szokott múlt részesülőhöz járulni.

BIZOTTSÁGI, (biz-ott-ság-i) mn. tt bisottsági-í,
tb. —ok. Bizottságra vonatkozó. Bizottsági munkála-
tok, javaslatok.

BIZOVÁNY, (biz-o-vány) fa. tt bizouány-í. Meg-
bízó levél, mely által vakkit fólhatalmazunk, hogy
bizonyos ügyben, eljárásban személyünket képvisel-
hesse.

BÍZTAT, (bíz-tat) áth. m. Wstűt-íom, —tál,
—ott, pár. Wzíoss. 1) Szóval, rábeszéléssel bátorít,
reménynyel kecsegtet. Eleget bittatom, hogy ne féljen,
hogy vállalata jól üt ki. 2) Ingerel, bujtogat, sürget,
ösztönöz, izgat Fiút apja ellen, alattvalót feltStége
ellen bíztatni. Bűnre biztatni valakit. Bittatja, mint
erigány a lovát, (ostorral). Km. 3) Szomorát, elcsüg-
gedtet vigasztal.

BÍZTATÁS, (bíz-tat-ás) fn. tt biztalás-í, tb.
—ok. Tettre, merényre bátorítás; reménynyel kecseg-
tctés; ingerlés, ösztönzés, sürgetés, izgatás; vígasztalát.

BÍZTATÓ, (bíz-tat-ó) mn. és fn. tt. bízíotó-í, tb.
—k. Aki vagy ami esakösli, hogy bízzunk, bátorító
reménynyel kecsegtető; ingerlő, izgató; sürgető. Bíz-
tató szó, Ígéret. Bíztató nétktt! nem mer semmibe kapni.

BÍZTON, (bíz-t-on)ih. 1) Áron meggyőződéssel,
öntudattal, bizonyossággal, hogy semmitől félni, tar-
tani nem lehet Erre bizton mehetsz.

„Künn hatalmas, benn virágzó és szabad,
Bizton álljon sérthetetlen jog alatt"

Fóti dal (Vörösmartytól).
2) Kétkedés nélkül, bizonyosan. Bizton mondhatom.

Képzésre hasonló a fiitton (fiit), menten (megy),
jöttön (jő), stb. múlt időkből származott határaókhoz.

BIZTONLÉT, (bizton-lét) ősz. fa. Lásd BIZ-
TONSÁG.

BIZTONSÁG, (biz-t on-ság) fn. tt biztonság-ot.
Biztonlét Divatba nem régen jött sió, a régi éa he-
lyesebb biztosság értelmében. Tudniillik nyelvűnkben
a módhatáraókból, különösen az ön, én, ön vagy ül, Üt
képzöjüekből nem vala szokás neveket alkotni. Egyéb-
iránt minthogy a biztosság más érteményekben is di-
vatozik, nagyobb szabatosság kedvéért és tiltásnak
helyet adhatunk. Hasonlók éhez a szintén újabb al-
kotása fenség, tutság szók is. T. i. a ság, ség képsők
már régebben is a legtöbb beszédrészekhez függesztet-
tek, pl. főnévhez: ember-ség, barát-tág, melléknevekhez:
szépség, jó-tág, íöbb-ség, fcisebb-ség, minden-ség, számne-
vekhez : egy-tég, fcéí-ség, három-tág, névutókhoz : olott-
ság, névmásokhoz: milyen-seg, igetörzsekbe!: fog-tág,
vetttid-tég, nevet-tég, mulot-ság, részesülőkhöz: rom-
lott-ság, vessett-ség; miknél fogva még a föntebb! ha-
tározókkal egybeillesztések is eltürethetnek.

BIZTOS, (biz-t-08, biz-at-os) fa. tt. bizíos-f, tb.
—ok. Hivatalból! személy, vagy kereskedelmi, gaa-
dasági tiszt, szolga, ki meg van bízva, hogy bizony ős
ügyekben eljárjon. Királyi biztos ; megyei biztos ; úti
biztos; városi biztos; bolíbittos, kereskedelmi biztos,
rendőrségi biztos.

BIZTOS, (mint föntebb) mn. tt bizíos-í, tb.
—ok. 1) Miben vagy kiben bízni lehet, mi reményt,
várakozást nem csal. Biztos ember; biztos remény;
biztos tövét; biztos órizeí. 2) Bátorságos, félelem nél-
küli. Éten vidéken biztos az utazás.

BIZTOSAN, (biz-at-os-an) ih. Bátran, teljes bi
zodalommal, félelem, kétkedés, gyanú nélkül. Némely
vidékeken éjjel-nappal biztosan járhatni.

BIZTOSÍT, (biz-t-os-ít) áth. m. biztosított, pár.
—s, htn. —ni vagy —oni. 1) Biztossá tesz, ázás
reményt nyújt, meggyőz valami felől, hogy sikere
lesz, hbgy nem kell férni, bátorságba helyes. Binto-
tUaldk, hogy c*éU érts, hogy semmi veszély nem eV.
Tolvajok, rablók elén biztosítani az utasokat. 9) Bizo-
nyos fizetés mellett valamely jóuagot tttz-, víz-, jég-
kár stb. ellen mentesít lelteteket, hajókat, vetéttket,
nöUiket biztosítani. V. ö. BIZTOSÍTÓ-INTÉZET.

BIZTOSÍTÁS, (biz-t-os-ít-ás) fii. tt bMtos&U-f.
tb. —ok. 1) Biztos karba, állapotba helyesés. 2) Va
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lamely jószágnak tűz-, víz-, jég- és egyéb károk ellen
mentesítése. 3) Bírói eljárás, különösen midőn az
adós valamely vagyona a hitelező javára előleges zár
alá vétetik.

BIZTOSÍTÁSI, (biz-t-os-it-ás-i) mn. tt. biztosi-
tdsi-t, tb. —ok. Biztosításra vonatkozó, biztosítást
illető. Biztosítási szabályok. Biztosítási intézetek. Biz-
tosítási végrehajtat.

BIZTOSÍTÉK, (bia-t-os-ít-ék) ín. tt biztosíték-oí.
Általán minden, mi biztosokká tesz bennünket. Kü-
lönösen 1) Ami valamely kár ellen mentesít, vagy a
mentesítés alapját teszi, pl. a bank hitelére még nem
elegendő biztosíték a bele adott töke. 2) Mindenféle hi-
teles iromány, mely bizonyos ügyben, kereskedésben,
üzletben biztosítás végett adatik. 3) Pénzöszveg, mely
p. o. gazdasági tiszt által a tulajdonos biztosítására
letetetik. 4) Szellemi erő, melyben bízni lehet. Né-
mely embernek becsületszava már elegendő biztosíték.

BIZTOSÍTMÁNY, (biz-t-os-ít-mány) fh. tt. biz-
tositmány, tb. —ok. Biztosított jószág; a mi károk,
veszélyek ellen mentesítve van.

BIZTOSÍTÓ, (biz-t-os-ít-ó) fn. tt. biztosító-/. Aki
valamely jószágot biztos állapotba helyez, károk, ve-
szélyek ellen mentesít.

BIZTOSÍTÓ, (mint föntebb) mn. Biztosságot
nyújtó, kár, veszélyek ellen mentesítő. Biztosítás vé-
gett lezáró.

BIZTOSÍTÓINTÉZET, ősz. fn. Egyes személy
vagy társulat által alapított intézet, mely a bevallott
jószágot az érette évenként fizetendő bizonyos kamat
fejében tűz-, víz-, jég-, vagy más károk ellen bizto-
sítja, azaz a miattok történt kárt kipótolja.

BIZTOSÍTÓJEGY, (biztosító-jegy) l. BIZTO-
SÍTÓLEVÉL.

BIZTOSÍTÓLEVÉL, (biztosító-levél) ősz. fn.
Hitelesen kiadott iromány, melyben a biztosított jó-
szág mennyisége s a biztosítás feltételei foglaltatnak.

BIZTOSÍTOTT, (biz-t-os-ít-ott) mn. tt. bizíosí-
lolt-at. 1) Ami biztosítva van; károk, veszélyek el-
len mentesített. Bixtosttolt házak, épületek, hajók, árúk
stb. 2) Nem félelméé, de bátorságos. Biztosított utazás.

BIZTOSÍTÓTÁRSASÁG, vagy — TÁRSULAT,
1. BIZTOSÍTÓINTÉZET.

BIZTOSÍTVÁNY, (biz-t-os-ít-vány) fn. tt. bizío-
sitvány-t, tb. —ok. Iromány, szerződési levél, mely a
biztosítás alapját és feltételeit foglalja magában. Vé-
tetik bittosílmány értelemben is.

BIZTOSSÁG, (biz-t-os-ság) fn. tt. biztosság-öt.
1) Bátorságos, félelem nélküli állapot. Biztosságban
utazni valamely erdőségen keresztül. 2) Hivatal, mely
politikai, igazgatósági, kereskedelmi stb. ügyek elin-
tézésével bízatott meg. Királyi biztosság ; országos biz-
tosság ; kerületi, katonai, úti biztosság; kereskedelmi
biztosság ; megyei biztosság; máskép: bizottság.

BIZTOSSÁGI, (biz-t-os-ság-i) mn. tt biztossági-t,
tb. —ok. Biztosságot illető, biztosságra vonatkozó.
Bittossdgi ülések, munkálatok.

BÍZVÁST, (biz-va-ast) ih. Bátran, félelem, tar-
tózkodás nélkül, egész bizodalommal. Bízvást jöhetsz
hozzám akármikor. Bitvást álhatói, senki sem fog há-
borítni.

Sajátságos képzésére nézve hasonló a folyvást,
nyargalvást, oldalvást és némely más igebatárzókhoz.

BIZS, hangutánzó elvont gyöke bizseg szónak,
és származékainak. Változattal: piss, ptzs, mint a
pizseg, pizse, pezseg származékok gyöke.

BIZSEG, (bizs-ég) önb. m. bizség-íem vagy bizs-
gétlem, —tél, vagy bizsge'tíél, —etí vagy bizsgétt;
btn. —ni vagy bizsgeni. 1) Hemzseg, azaz sünien
öszvetolódva, szorulva mozog, mint pl. a hangyák, ku-
kaczok a sajtban. 2) Mondatik a vérről, midőn rcnd-
kivüli mozgásban van s viszketést okoz. Rokon vele:
pezseg, pizseg. 3) Bizseg a tűz, midőn a fában levő
nedvet kiszorítja. 4) Bizseg a víz, midőn forrásnak
indul.

BIZSERÉG, (bizs-cr-ég) önh. m. bizsercg-íem
vagy bizterge'ttem, —tél vagy bizsergcltél, bizsergctt,
htn. —ni vagy bizse.rgcni. Kicsinyezve gyakorító.
1) Mondatik a vérről, midőn rendkívül mozog, s visz-
ketést okoz. 2) Bizsercg a meggyujtott nedves fa;
3) a forrni kezdő víz.

BIZSERGÉS, (bizs-er-g-és) fn. tt. bizsergcs-t, tb.
—e'k. Azon állapot, midőn valami bizsercg. Forró
víznek, vérnek, nyirkos égő fának bizsergése.

BIZSERKÓR, (bizser kór) ősz. fn. Idegnyava-
lya, midőn erős izzadás következtében u bőrön apró
hólyagocskák támadnak, melyek fölöttébb viszketnek
(Raphania).

BŐ, gyökelein, mely több, részint önálló, részint
elvont gyökökben és származékaikban gömbölyüségct,
kerekdedséget fejez ki, mint: bob, boborcsó, bőd, bog,
boglya, bogy, bogyó, buk, boka, boly, bolyé, bombék,
stb. Vékonyhangou bő, pl. a bődön, bőg, bögy, stb.
szókban.

BOAR, BOÁR, 1) 1. BOJÁR. 2) Népes puszta
Pozsony megyében; hclyr. Boár-on, —ró, —ró!.

BOB, elvont vagy elavult gyök, melyből boborcs,
boborcsó, boborcsós származtak. Rokona bob, kicsi-
nyítve bib, mint a bibe, bibiresó gyöke. Értelme cso-
móboz hasonló gömbölyüség.

BOB, fn. tt. bób-oí. Szokottabba.1 1. BÚB. Szár-
mazékai : lóba, bóbáz, bóbita, stb.

BÓBA, (bób-a) fh. tt. bóbát. 1) Bob, 1. BÚB.
2) Somogyi szójárás szerint ám. nagyanyó, nagymami.
Bábám asszony. Rokona: bába.

BOBÁLD, puszta Szatbmár megyében; helyr.
Bobáld-on, —ró, —ról.

BOBÁLKA, (bob-ál-ka) fn. tt. bobálfcát. Pogá-
csafélc apró gömbölyű sütemény.

BÓBÁS, (bób-a-as) mn. tt bóbás-t vagy — aí,
tb. —ak. L. BÚBOS.

BÓBÁZ, (bób-a-az) áth. m. bóbáz-tam, —tál,
—ott, pár. —z. Valakit bobjánál, azaz üstökénél fog-
va czibál, megczibál. Különösen mondják kakasról,
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midőn hergelés végett a tyúkra ugorván, annak búb-
jába kapaszkodik.

BÓBÁZÁS, (bób-a-az-ás) fn. tt bóbázás-í, tb.
—ok. Bobjának czibálása; bobjába kapaszkodás.

BOBDA, falu Torontál megyében; helyragok-
kal : Bobdá-n, —rá, —ról.

BOBISKA, (bob-ia-ka) fn. tt bobiskát. Farsang-
ban felöltöző álorczás ember. Ugyanaz a bubuska,
mumuska ijesztőt jelentő szókkal. Székely szó. Kü-
lönbözik ettől: bubujicska.

BÓBISKOL, (bób-is-k-ol) önh. m. bóbiskol-t. Ül-
tében vagy álltában az álomtól nyomatva fejét, ille-
tőleg fejebóbját le-lehajtja; bólogat, biczköl. Olt-asás
közben, templomban bóbiskolni.

BÓBISKOLÁS, (bób-is-k-ol-ás) fn. tt bóbisko-
lás-t, tb. —ok. Bólogatás; a fejnek szunnyadás közti
le-Ieejtése, lecsuklása.

BÓBITA, (bób-it-avagybób-i-ta) fh. tt. bóbitád.
1) Némely madarak fején púposán főlálló tollak cso-
mózata. Pipiske, babuka bóbitája. 2) Átv. ért tornyos
fejkötő, bábot képező fejek. Aranyat, etifra bóbita.
3) Némely növények, különösen fttz- és nyárfák vi-
rágzásakor kifejlődő pamutbarkák. Tájejtéssel: búbita.

BÓBITÁÉ, (bób-it-a-ár) fa. tt bóbiíár-t, tb. — ok.
Ujabb állattudományi nyelven ám. fáczán, mint kitü-
nőleg bóbitás madár.

BÓBITÁS, (bób-i-ta-as) mn. tt. bóbiíás-t vagy
—át, tb. —ok. Bóbitával biró, bóbitával ékesített.
Bóbitás csUcsörke, bóbitás babuka; bóbitás menyecske;
bóbiíásfusfa. V. ö. BÓBITA.

BÓBITÁBAN, (bób-i-ta-as-an) ib. Bóbitával el-
látva, ékesítve.

BOBOB, (bob-or) elavult fa. mely csak bobores,
boborcsék stb. származékaiban él. Eredeti érteménye
göcs, kinövéses búb, csomó; kicsinyítve: bobores.

BOBORCS, (bob-or-cs) fn. tt. boborcs-ot. Állati
vagy növényi testből kifakadó csomócska, bubocska.
V. ö. BIBmCSÓ.

BOBORCSÓ, 1. BIBIRCSÓ.
BOBORCSÓS, 1. BIBIRCSÓS.
BÓBOS, (bób-os) mn. tt. bóbos-t vagy —aí, tb.

—ok. Aminek bobja, bábja van. Bobot madár. Bábot
fejtető*. Legközelebbi rokona: púpos, pl. kenyér, hát
L. BÚBOS.

BÓBOSAN, (bób-os-an) ih. Bobbal ellátva.
BÓBOZ, (bob-oz) 1. BÓBÁZ.
BOCS (1), vagy BÖLCS, elvont törzsöké bocsá-

nat, bocsát, bocsti vagy búcsú, stb. szóknak, melyek ré-
genten így Írattak: bolcsát, bolcsu, de tájdivatosan ma
is ekképen mondatnak. Eredetök tehát világosan bol
vagy boly gyök (bolyong szóban) cs képzővel és el-
menesztést, eleresztést jelentenek. V. ö. BOCSÁT.

BOCS, (2), fh. tt bocs-ot. Némely állatoknak,
különösen medve- és bialnak fia, kis medve, kis bial.
Medveboct, bialboes. Továbbá darabos, idomítatlan
vastömeg, amint az olvasztókemenczéből kijö.

BOCS, (3), falak Hevesben és Erdélyben; hely-
ragokkal : J3ocs-on, —ró, —róí.

BOCS, fi?, tt bócs-ot. Állattudományi ért ten-
geri férgek neme, melyek hengerded alakúak, s nö-
vényekhez tapadva élődnek. (Ascidia L.)

BOCS, puszta Bihar megyében , helyragokkal:
Bócs-on, —rá, —ról.

BOCSA, KIS—, NAGY—, puszták Pest me-
gyében ; helyragokkal: Bóct-án, —rá, —ról.

BOCSÁJT, 1. BOCSÁT.
BOCSÁN,(bocs-a-an) kiavult ige, mely csak bocsá-

nat, 6ocsdnandó közelebbi származékaiban él. Értelme:
bocsát Alakjára hasonló a fogon, izén, kivan igékhez.

BOCSANANDÓ, (bocs-a-an-and-ó) mn. tt bocsd-
nondó-t, tb. —k. Amit meg lehet bocsátani; gyarló-
ságból, nem gonosz szándékból elkövetett Bocsánon-
dóbiin.

BOCSÁNAT, (bocs-a-an-at) fa. tt. bocsánat-öt
Kiengedése a büntetésnek, melyet valaki vétke, hibája
miatt érdemlene. Bocsánatot kérni, adni. .Nincs bocsá-
nat. Udvarias, társalgási nyelvben élünk e szóval men-
tegetődzésül. Bocsánat / ha talán alkalmatlan vagyok.
Éter bocsánat/ bitón nem akartam. Egyházi értelem-
ben elengedése azon bünhödésnek, melyet a bűnös
ember az Isten Ítélete szerént érdemlene. Bűnök bo-
csánata. Törzse az elavult: bocsán.

BOCSÁNATOS, (bocí-a-an-at-os) mn. tt bocsá-
nalos-t, tb. —ok. Amit megbocsátani lehet, bocsá-
nandó.

BOCSAR, falak Nógrád és Torontál megyében;
helyragokkal: Bocsár-on, —f rá, —ról.

BOCSARD, (l),férfi kn. tt Bocsárd-ot. Németül:
Burghard vagy Burchard, wn. erős várd. Egyébiránt
Bocsárd egészen magyar elemekből áll = bocs-ár-d
mint csal-ár-d, és hihetőleg csak a hangrokonaág után
jelöltetett meg a német névvel.

BOCSÁRD, (2), falu Abaújban; BÚZÁS—, MA-
GYARBOROS—, OLÁHBOBOS—, helységek Er-
délyben ; helyragokkal: Boctdrd-on, —ró, —róí.

BOCSÁT, BOCSÁJT, (bocs-a-ft vagy bocs-aj-t)
áth. m. bocsát-ott, pár. bocsáss, htn. —ni vagy —ám.
1) Menni hagy, enged, ereszt, elereszt, meneszt. floza
bocsátani a kiszolgált katonákat, a foglyokat. Szélnek,
útnak bocsátani. Stábodon bocsátani. Szelet bocsátani.
Áruba, bocsátani. FUstbe bocsátja = mint a füstöt szaba-
don eltűnni hagyja. Leginkább igekötőkkel divatozik.
Bebocsátani valakit a szobába. A rabokat kibocsátani a
bSrtSnbSl. Elbocsátani a papiros sárkány t. Valakit kö-
télen lebocsátani a mélységbe, a kútba. Szétbocsátani a
beparancsolt népeket. 2) Meghagyja, parancsolja va-
lakinek, hogy menjen; küld. Alkudozó követeket bo-
csátani az ellenség táborába. A hűtlen tiszteket, cse-
lédeket elbocsátani. 3) Átv. ért bizonyos hantáimat,
sértést, bűnt, hibát feledésnek menni enged, mintegy
emlékezetéből eltávoztat, illetőleg a büntetést, meg-
torolást, megboszulást elengedi. .Krisztus hatalmat
adott az apostoloknak ét utódaiknak bűnöket bocsá-
tani. Isten bocsáss.' Igekötővel: megbocsát. Ét bocsásd
meg nekUnk vétkeinket. Úr imádsága. Az udvarias és
társalgási nyelvben gyakran előfordul, midőn a tár-
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salgás szabályai ellen elkövetett hibánkat menteget-
jük, s azok átnézéséért az illetőket kérjük, s midőn
általán oly valamit tettünk vagy szóltunk, ami talán
hantáimat okozhatott. Bocsásson meg ön, ha hibáztam,

Régiesen, pl. a régi halotti beszédben: bulcsát
vagy bolcsát. „És bulcsássa meud ő bűnét," a melynek
gyöke bol járáskelésrc, menésre vonatkozik a bolog
(= bolong) származékban. Ezen ige gyanítólag így
képződött: a bol (járkel) gyökből lett bolos (járókelő,
menő), ebből bolosajt vagy bolosít, boltit, bolcsit vagy
botcsajt, bolcsdt, (azaz menővé tesz, meneszt) fejlődött
ki. Néhutt a palóczoknál és Göcsejben : buciit, (mint:
szakajt, szakít, ahajt, ahít). A törökben is létezik bo-
sat-mak vagy botalt-mak ám. kiürítni, lerakni, lera-
kodni, szabadon bocsátani (los- vagy freilassen, frau-
cziául lácher) és fcary bosatmak, feleségét (aráját) el-
bocsátani. A törökben a törzs bős ám. üres.

BOCSÁTÁS, (bocs-a-ít-ás) fn. tt. bocsátás-t, tb.
—ok. Cselekvés, midőn valakit menni hagyunk; enge-
dünk; eleresztünk, küldülik, stb. Haza bocsátás. Útra
bocsátás. Elbocsátás. Kibocsátás, stb. V. ö. BOCSÁT.

BOCSÁTGAT, (bocs-a-ít-gat) gyak. áth. m. bo-
csátgat-tam, —tál, —ott. Gyakran, folytonosan, vagy
többet, többeket egymás után bocsát, menni hagy,
ereszt; enged; küldözget. A kiszolgált katonákat haza
bocsátgatni.

BOCSÁTGATÁS, (bocs-a-ít-gat-ás) fn. tt. bocsát-
gatás-t, tb. —ok. Gyakran vagy folytonos bocsátás,
többnek vagy többeknek bocsátása.

BOCSÁTHATLAN, 1. BOCSÁTHATATLAN.
BOCSÁTHATATLAN, (bocs-a-ít-hat-at-lan) mn.

tt bocsáthatatlan-t, tb. —ok. Amit bocsátani nem le-
bet, nem szabad. Leginkább mry igekötővel ám. er-
kölcsi gonoszsága miatt el nem nézhető, büntetés nél-
kül nem hagyható. Megbocsáthatatlan hanyagság, bűn-
tett. Határozókép ám. bocsáthatatlanul, meg nem bo-
csátható módon.

BOCSÁTHATÓ, (bocs-a-ít-liat-ó) mn. tt. bocsát-
hat é-t, tb. —k. Akit el lehet ereszteni, küldeni, vagy
amit cl lebet engedni. Követségbe bocsátható személy.
Meybocsálható gyarlóság, gyermeki könnyelműség.

BOCSÁTHATÓLAG, (bocs-a-ít-hat-ó-lag) ih.
Mcgbocsátbató módon.

BOCSÁTKOZÁS, (bocs-a-ít-koz-ás) fn. tt. bo-
aátkozás-t, tb. —ok. Cselekvés, midőn valaki bizo-
nyos helyre vagy dologba ereszkedik. Tengerre bo-
csátkozás. Alkuba bocsátkozás. Lebocsátkozás az alan-
tabb állókhoz, erkölcsi leereszkedés.

BOCSÁTKOZIK, (bocs-a-ít-koz-ik) k. m. bocsáí-
koz-tam, —tál, —ott, pár. —zál. 1) Menés, távozás
végett bizonyos helyre, útra ereszkedik, indul. Ten-
gerre bocsátkozik. 2) Valamely dologba folytatólag
működve beleereszkcdik. Alkuba, beszélgetésbe bocsát-
kötni valakivel. Mélyen bocsátkozni a vitatkozásba. 3) Le
igekötövel leszállás végett aláereszkedik. Kötélen le-
bocsátkozni a kútba. Átv. ért. Kegyesen, nyájasan lebo-
csátkozni az alsóbb ranguakhoz.

BOCSÁTMÁNY, (bocs-a-ít-mány) fn. tt bocsát-
mány-t, tb. —ok. Egyes esetre, s bizonyos időre ki-
adott, kibocsátott felsőségi rendelet. Királyi bocsát-
mány (edictum regium).

BOCSÁTVÁNY, (bocs-a-ít-vány) fn. tt. bocsáí-
i>ány-<, tb. —ok. 1) L. BOCSÁTMÁNY. 2) Szolgá-
latból, hivatalból eleresztő iromány.

BOCSFOGÓ, (bocs-fogó) ősz. fn. Vashimorosok
nagy fogója, melylyel az idomtalan vastömeget a há-
mor alá tartják és idomítják.

BOCSÍT, (bocs-a-ít) áth. Göcsejben s némely
palócz vidékeken divatos tájszó a szokottabb bocsát
értelmében. V. ö. BOCSÁT.

BOCSKA, (1), (bocs-ka) fn. tt. bocskáí. 1) Csö-
börhöz vagy vederhez hasonló víztartó edény fából.
Hasonló hozzá rócska. 2) Balaton mellékén három-
négy akós kis kád. 3) A székelyeknél bonnérő kis
bordó.

BOCSKA, (2), falu Zala megyében; helyragok-
kal : Bocská-n, —rá, —ro'l.

BOCSKOR, fű. tt. bocskor-t, tb. —ok. Némely
vidéki, főleg hegység! lakosok és pásztorok egyszerű
lábbelije, egy vagy több darab varratlan durva bőrből,
melyet szíjszalaggal a lábra fűznek, s a boka körül
megkötnek. Telekes bocskor, mely czifrán föl van szí-
jazva, tákozva. Szfjas, mint a telekes bocskor. Km. Tót
bocskor. Kanászok bocskora. Hegyes, mint a harmatha-
sító bocskor. Km. Bocskorban járni. Felkötni a bocs-
kort. Felkötötte a telekes bocskor/, azaz kevély. Km.
Elrúgta a bocskort. Kinek csizmája nincs, bocskort kos-
són. Bocskorban keresni, csizmában költeni, válik be-
csületedre. Km. Tllsz'ög, mint a bocskor, hogyha nagy
a por. Km. Uczczti bocskor, ne tUszögj ! Km. Átv. ért.
a talphoz tapadó sár vagy más ragadós test, különö-
sen vadásznyelven, midőn a nyúlnak, ázott talajon
szaladva, szőrös talpaira sár ragad.

Alkalmasint egy eredetű a bakancs, bakancs szó-
val, s gyöke bök, boka, s átvetett szó: bokasor vagy
boksor, bokcsor helyett, mint: szöcskő = szökcső,
szökösö.

BOCSKORBÖR, (bocskor-bőr) ősz. fn. Vastag
ló- vagy tehénbőr, melyből a bocskorokat készítik.
Bocekorbör a pofája = orczátlan, szemtelen.

BOCSKOROS, (1), (bok-sor-os) mn. tt boesko-
ros-t vagy —át, tb. —ok. Bocskorban járó, bocskort
viselő. Bocskoros bakonyi kanász. Bocskoros nemes.

BOCSKOROS, (2), (mint föntebb) fn. tt. bocsko-
ros-t, tb. —ok. A szegény nemest, kinek alig van va-
lamije, vagy épen semmije sincs, úgyhogy csizma he-
lyett is bocskort visel, gúnyosan bocskorosnak hívják.

BOCSKOROSAN,(bocskor-os-an)ih. Bocskorban.
BOCSKOROSODIK, (bocskor-os-od-ik) k. m.

bocskorosod-tam, —tál, —ott. Valakinek vagy vala-
mely illatnak talpára a nedves földön mentében vagy
futtában (pl. a nyúléra) sár ragad.

BOCSKOROSÚL, (bocskor-os-úl) öuh. m. bocs.
korosúí-í, 1. BOCSKOROSODIK.



és? BOCSKOBOZ—BÓD BÓD—BÓDÉS 688

BOCSKOROZ, (bocskor-oz) önb. m. bocskoroc-
tam, —tál, —ott. El igekötővel ám. elillan, eltalpal,
elhordja ás irháját. Népies kifejezés.

BOCSKORSZÍ J, (bocskor-szíj) ősz. fa. Szalag
formára hasított szíj, melyet a bocskorszegély likaiba
fűznek, s ha hosszabb, a lábszárra föltekernek. El ód-
totí (oldódzott) a boetkorttíj , azaz fillentésben talál-
nak vagy fillentésen kapnak valakit. Km.

BOCSKORTÁK, (bocskor-ták) ősz. fn. Bőrfolt,
mely a bocskor talpára tétetik, s hátuljával a láb sar-
kára nyúlik fel. Boctkornak nem lettek lakja, azaz
magamnál alábbvaló embernek szolgája.

BOCSKORTELEK, (bocskor-telek) ősz. fn. Szíj-
szalag, melylyel a bocskort elülhátul felkötik. Innen:
telekes bocskor azaz, szíjakkal öszvefUzött.

BOCSOD, 1. BOZSÓD.
BOCSONÁD, falu Heves megyében; helyragok-

kal : Boctonád-on, —rá, —ról.
BOCSOSBUNDA, (bocsos-bunda) ősz. fn. Med-

vebocs, vagy vén medre bőrével béllett, prémezett
bunda.

BOCSPOE, BOSPOR, népies BORSPOR helyett.
BOCSÚ, 1. BÚCSÚ.
BOCZ, elvont gyöke boczér, boczéros szóknak, s

ugyanaz boz gyökkel, melyből bozontos származott.
BOCZÉR, (bocz-ér) mn. tt. boczér-t, tb. —ok.

Aminek szőre, haja gubanczos, bozontos, öszvebonyo-
lodott, kuszáit V. ö. BOCZ.

BOCZÉRHAJ, (boczér-baj) ősz. fn. Az emberi
fejet takaró hajnak kóros állapota, midőn szálai meg-
vastagodva öszvetapadnak, s nyírás alatt vérzik a
gyökerök. Lengyeleknél gyakoribb. (Plica polonica).

BOCZÉRKALÁSZU, (boczér-kalaszu) ősz. mn.
Aminek bozontos szálkája kalászai vannak.

BOCZÉRLÁBU, (boczér-lábu) ősz. mn. Szőrös
lába.

BOCZÉROS, (bocz-ér-os) mn. tt boczéros-t vagy
—át, tb. —ok. Kaszált hajú, fésületlen, baglyas,
borzas, bozontos. Boczéros etígány gyerekek.

BÓCZFÖLDE, falu Zala megyében; helyragok-
kal: tfóczföWé-w, —r«, —rá.

BOCZI, (bocz-i vagy boz-i) fn. tt. bocci-t, tb.
—k. Gyenneknyelven ám. kis borjú, máskép: becce,
beczi, becsike. Gyökre nézve hangutánzó, s a bég, bőg,
(latin boát, bős) szókkal egy eredetű.

BŐD, (1), elvont gyök, melynek származékai
valami gömbölyűt, kerekdedet, kanyarodottat, kerin-
gést jelentenek, mint: bődön, bodor, bodorít, bodoró,
bodrot, boda, boddz, bodag, bodacs, stb. Legközelebbi
rokona a szintén gömbölyüséget jelentő bog, mint a
boga, boglya, bogáéi, boglár, stb. származékok gyöke.
V. ö. BOGY és BŐDÖN.

BŐD, (2), falu Heves megyében ; helyragokkal:
Bod-on, —rá, —ról.

BŐD, (1) elvont gyök, mely megegyezik a bőd
gyökkel, mennyiben származékai keringést, kanyar-
gást jelentenek. Egyébiránt alkalmasint öszvehdzott
törzs bőid, melynek gyöke bol, s ennek származéka

bolog vagy bolyog; honnan bódorog = boldorog, bódul
= boldúl, bódíí = boldit. V. ö. BOT, BOLT.

BÓD, (2), elvont gyöke bódog szónak. V. ö.
BÓDOG, BOLD, BOLDOG.

BODA, (1), helységek neve Baranyában; egyik:
FAZEKAS—; helyragokkal: Boldá-ra, —n, —ról.

BODA, (2), BÓDA, (bod-a) fn. tt bodát, tb.
bodák. Görbe vagy kanyarodott fogantyúja, markolata
valaminek. Kard bodája. V. ö. BODAZ.

BODACS, (bod-acs) fn. tt bodaes-ot. Székely
tájsBÓlassal jelent csiribiri apró szarvasmarhát, tinó-
kat, borjukat. Alkalmasint az apró éretlen gyümöl-
csöt jelentő bodocs szónak átvitt értelmű változata,
t i. a tinók, borjuk iá a magok nemében még apró
éretlen, fejletlen állapotban vannak.

BODÁCSOL, 1. BODÁZ.
BŐD APÁLYA, fáin Liptóban; helyragokkal:

Bodafalvd-n, —ró, —rói.
BODAG, BODAK, (bod-ag) fn. tt bodag-ot.

Kenyérsütéskor a teknő oldalairól levakart tésztából
csinált vakarcsféle sütemény.

BODAHÁZA, szabad puszta Pozsony várme-
gyében; helyragokkal: Bodahdtá-n, —rá, —róí.

BŐD AJK, mezőváros Fehér varmegyében; hely-
ragokkal: Bodajk-ra, —ról, —ön.

BODAK, KIS—, NAGY—, helységek Poswmy
megyében; hely ragokkal: Bodak-on, —rá, —ról.

BÓD ÁL, (bód-al) ősz. fű. tt. bódal-t, tb. —ok.
Bódító erővel bíró szer. (Narcotin).

BÓDÁR, (bód-ár) mn. tt. bódár-t, tb. —ok. Ami-
nek bódító ereje van. Bódár füvek, magok. Bodor ita-
lok. Bódár szerek.

BÓDA VÉD, (bóda-véd) ősz. fn. A kard marko-
latát körülvevő sodronyráca, mely a vívó kézfejét a
versenytárs csapásai ellen födözi.

BODÁZ, (bod-a-az) önh. m. bodác-tam, —tál,
—ott. Ide-oda, átabotába csapong, ugrál, megyén.
Badarnak az agaraktól fizott nyulak, a futósdit játszó
gyermekek. Bodátnak a szelek, midőn irányaikat vál-
toztatják.

BÓDÉ, falu Veszprém megyében; belyragokkal:
Bódé-n, —rá, —ról.

BÓDÉ, fn. tt bódé-t. Leginkább deszkákból
öszve&llított hajlékféle házikó, nem rendes, hanem
csak ideiglenes lakásul szolgáló némely foglalkozás
végett. Fásárok, vámotok bódéja. Piacsi bódék. Ptíin-
kátok bódéja.

Idegen eredetű szónak látszik; németül Búd t,
lengyelül buda, csehül bauda. Egyezik vele a fran-
czia boudoir, botttiqwt, arab bajt = pajta, stb. V. ö.
BUDÁÉ.

BÓDELEM,(bód-elem) ősz. fh. Valamely szernek
azon lényeges alkatrésze, melyben bódító erő rejlik.

BÓDERGA, tájszó a helyesebb bódorgó-ból át-
alakítva, ám. bódorgó eszfi, mamiasz, bászli.

BÓDÉS, (bódé-s) fn. tt bódés-t, tb. —ok. Aki
bizonyos foglalatosságot bódéban fiz, bódéban áruló.
V. ö. BOLTOS.
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BÓDI, (1), férfi kn. 1. BÓDOG és BOLDIZSÁR.
Ebben: bódi szilva (korán érő, gömbölyű kék szilva)
a bódog vagy boldog szóra van vonatkozás, minthogy
az Boldogasszony napja (augustus 15-ke) körül érik.

BÓDI, (2), (bol-d-i) mn. tt. bódi-t, tb. — afc. A
bolond szónak kicsinyített, s némileg kíméletesebb
változata.

BÓDÍT, (bód-ít vagy bold-ít) átb. m. hódított,
pár. —s, htn. —ni vagy —ani. Az agyvelőre és ideg-
rendszerre oly erős hatást gyakorol, melynél fogva az
éazt rendes működéseiben megzavarja és gátolja, szé-
dülést, ideiglenes észtompulást okoz, s mintegy bo-
londít Némely szettet italok, mérget növények magvai
hódítanak. Átv. ért. álokokkal, Ígéretekkel, csellel az
elmét elfogulttá teszi, s az itélő erőt elaltatja, téve-
désbe hozza. Hiúságának hitelkedve elhódítani valakit.
V. ö. BÓD.

BÓDÍTÁS, (bód-ít-ás vagy bold-ít-ás) fn. tt. bó-
dilát-t, tb. —ok. Hatás vagy cselekvés, mely bődít.

BÓDÍTÓ, (bód-ít-ó vagy bold-ít-ó) mn. tt bódí-
tó-í, tb. —fc. Agyvelőre és idegrendszerre megzavarő-
lag ható. Bódító italok, lódító füvek. Bódtíó eró's illat,
f«sí.

BÓDMER, fala Fejér megyében; helyragokkal:
Bódmér-on, —rá, —ról.

BODNÁR, (bod-on-ár) fn. tt bodnár-t, tb. —ok.
Máskép: kádár, uémetesen pintér. Szoros ért oly mes-
terember, ki bodonféle edényeket készít; de szélesb
értelemben hordókat, kádakat, sajtárokat, kannákat
s hasonló faedényeket gyártó mesterember. Tudnillik
a nyelvszokás többféle kézmívest egyes müveiről sze-
ret nevezni, pl. asztalos, lakatos, kerékgyártó, stb.
jóllehet ezek nem csupán asztalt, lakatot, kereket,
stb. csinálnak. Különböztetésül v. ö. BOGNAK.

BODNÁRKÉS, (bodnár-kés) ősz. fű. Különös
alakú kés, melyet bodnárok használnak.

BODNÁRMÜHELY, (bodnár-műhely) ősz. fn.
Műhely, melyben bodnárok dolgoznak.

BODNÁKSÁG, (bod-on-ár-ság) fti. tt. bodnár-
ság-ol. 1) Bodnármesterség, kádárság, németesen : pin-
térség. Bodnárságot tanulni, fizni. 2) Bodnárok ösz-
vesége, czéhe, testülete valamely városban vagy vi-
déken.

BODNÁRSULYOK, (bodnár-sulyok) ősz. fn.
Sulyok, melylyel a bodnárok az abroncsot fölverik.

BODÓ, előfordul több helynevekben, mint Bo-
dófalva, Bodóháza, melyek oda mutatnak, hogy ma-
gában személynév, a minthogy több családok is hi-
vatnak e néven. Alkalmasint a Bódi módosulata, mint
.Kati, Kató, és magasbangon Peti, Pető.

BODOBÁCS, fa. tt. bodobáct-ot. Fekete foltok-
kal pettegetett tavaszi piros bogár. Másképen pétiké-
bogár. Túl a Danán bodóbácsi vagy budobocsi. Való-
színűleg átvitt személynév, mi nyelvünkben nem szo-
katlan, mint az Iloncta, büdös Marczi, büdös Kata,
büdöt Bencze bo^árnevek mutatják.

BODOCS, (bod-ocs) fn. tt. bodocs-ut. Apró bo-
gyó, mennyiben bőd =: bogy. A székelyek így neve-

AKXD. >A<» 8ZÚTÍK.

zik az alinát, körtvélyt, szilvát stb. éretlen kis korá-
ban. Az alma, szilva bodocs kordban nem egészséges.
Átv. ért. bodocs eteti ember =. éretlen eszű, gyermek-
eszü.

BODÓFALVA, helység Turócz megyében ; hely-
ragokkal : Bodófalvá-n, —rá, —ról.

BÓDOG, (bód-og vagy bold-og) férfi kn. tt.
Bódog-ot. Régies, sőt ma is több vidéken divatos ki-
ejtés Boldog (Félix) helyett L. BOLDOG.

BODOGLÁK, paszta Kis-Kunságban; helyra-
gokkal : Bodoglár-on, —ró, —ról.

BODÓHÁZA, puszták Bihar és Pozsony megyé-
ben ; helyragokkal: Bodóházá-n, —rá, —ról.

BODOK, helységek Nyitra megyében és Erdély-
ben ; helyragokkal: Bodok-on, —rá, —ról.

BODOLA, falu Baranya megyében és Erdély-
ben ; helyragokkal: Bodolá-n, —rá, —ról.

BODOLÓ, BODOLLÓ, faluk Abaúj és Bereg
megyében, és puszta Gömör megyében; helyragokkal:
Bodoló-n, —rá, —róí.

BÓDOLOG, (bód-ol-og vagy bold-ol-og) gyak.
önh. m. bódolog-tam, —tál vagy bódolgottál, bódol-
gotí, htn. —ni vagy bódolgani. Görbe, kanyargós uta-
kon, bizonyos irány nélkül ide-oda bolyong, tévelyeg,
kódorog, kóborol.

BODOLYA, falu Baranya megyében; helyragok-
kal : Bodolyá-n, —rá, —róí.

BÓDOLYOG, 1. BÓDOLOG.
BŐDÖN, (1), (bod-on) fa. tt. bodon-<; tb. —ok.

1) Kivájt vastag faderék, melyet kiskutakba víztartó
edényül szokás alkalmazni. 2) Szélesb ért. gömbölyű
szerkezetű s abroncsos faedény, melyben zsírt, vajat,
túrót, lisztet tartanak. Vékonyhangon: bűdön, s meg-
fordított gyökkel: dobon.

Gyöke bőd azon nagy családit szónemzetséghez
tartozik, melynek egyes sarjaiban a gömbölyű hang-
zók uralkodnak s mássalhangzóik egyfelől ajakban-
guak, másfelöl nyelvhegyiek (d, t) vagy torokhangok
(g, k), mint: bog, bök, pog, pók, stb. s származékaik
valami gömbölyű, kerekded alakú testet jelentenek,
mint: boglya, boglár, boka, fogács, stb. Egyébiránt
rokonok vele a hellén (iovtiov (palaczk), héber 712,
német Bittte, Bütte, Bottich, perzsa pute, puta, magyar
puttón, stb.

BŐDÖN, (2), vagy BÁDON, falu Kraszna megyé-
ben; HAGYMÁSBODON, MEZÖBODON, helynevek
Erdélyben; helyragokkal: Bodon-ba, —bon, —ból.

BODONCZ, falu Vas megyében ; helyragokkal:
Bodoncz-on, —rá, —ról.

BODONHELY, falu Sopron megyében; helyra-
gokkal : Bodonhely-en, -—re, —ró'í.

BODONKA, (bod-on-ka) fn. tt. bodonkáí. Kis
bodoii. Vékonyhangou boVtönke, fordítva: döbönke.

BODONKÚT, (bodon-kút) ősz. fn. Oly kút,
melynek kerülete bodonforina kivájt faderókból áll.
Olyan képzésű, tniut: köbölkút, uieunyibeu a kübül
hasonló a bodonhoz.

44
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BODONLAKA, fáin Sáros megyében; helyra-
gokksJ: Bodonlaká-n, —rá, —róí.

BODONPÓT, (bodon-pót) ősz. fa. Amarantok
egyik faja, melynek bőd, azaz bogyóalaku gombos
virágai vannak.

BODONOS, fala Bihar megyében; helyragokkal:
Bodonot-on, —rá, —ról.

BODONY, 1) L BŐDÖN (1); 2) falvak Bara-
nya, Heves és Nógrád megyékben; helyragokkal:
Bodony-ba, —bán, —601.

BODONY, (bód-ony vagy bold-ony) fe.tt.oo-
dony-t, tb. —ok. Bódító szer. (Narcoticom).

BODOR, (1), (bod-or) mn.tt bodor-t vagy bodr-
ot, tb. —ok. Fokozva: bodor-óbb vagy bodr-obb. Al-
talán karikásán, tekervényesen meghajlott Különösen
bodor haj, szbr, szakái, melynek szálai göndörök, gyű-
rűsek. Bodor növénylevelet, növényindák. Bodor sza-
lagok, ruhaszegélyek. Bodor füst, mely tekervényesen
terjedez fölfelé. Bodor ökör = göndör szőrű. Csáti
Bodor!

Legközelebbi rokona fodor, s hasonlók hozzá a
vékonyhangn bédér, peder.

BODOR, (2), (mint föntebb) rh.tt. bodor-< vagy
bodr-ot. Gyűrűsen, karikásán, tekervényesen, göndö-
rén megkanyarodott szőr, haj, szalag, fonal, stb. mis-
képen fodor. Bodorba rWgeteit hajfürtök. Üng bodra.
Bodorba kötött szalag.

BODOR, (bod-or vagy bold-or) mn. tt. bődor-t,
tb. —ok. 1) Aminek bódftó, szédítő ereje van. Bodor
ital, bodor JZ. 2) Csavargó, kóborló, kódorgó. Kemé-
nyebb hangon: pótor. Származékai: bodorog, bodor-
gát, stb.

BODORFA, helységek neve Baranya és Zala
megyében; helyr. Bodorfá-n, —rá, —róí.

BÓDORGÁNY, (bód-or-og-ány vagy bold-or-og-
ány) mn. és fn. tt bódorgány-t, tb. —ok. Bódorogni,
ideoda csapongói, csavarogni szokott Bódorgdny vö-
csök, a vöcsök nemű buvármadarak egyik faja, mely
• tavak fölött repkedve bódorog.

BÓDORGÍS, (Wd-or-og-ás vagy bold-or-og-ás)
fa. tt bódorgás-f tb. —ok. Csavargás, tévelygés, kó-
borlás, tekergés.

BÓDOROÓ, (bód-or-og-ó vagy bold-or-og-ó) mn.
tt bódorgó-t, tb. —k. Kóborló, csavargó, tekervényes
ntakon járó, bujdosó. Bádorgó szökevények.

BODOBÍT, (bod-or-ít) éth. m. bodorit-ott, pú.
—«, Jitn. —«i vagy —ani. Hajtogatás, tekergetés
által bodorrá tesz; fodorít, gondorít, gondorít flajoí,
fárOSt bodarítani. V. ő. BODOR és BÉDÉBÍT, PÉ-
DÉRÍT, SODOKÍT.

BODORÍTÁS, BODORTTÁS, (bod-or-ít-ás) fa.
tt bodorüát-t, tb. —ok. Cselekvés, midőn bizonyos
testeket bodor alakuakká teszünk ; kondorftás, gön-
dörítés, fodorítás, pederítés.

BODORRA, (bód-or-ka vagy bód-or-ga) fb. tt
bódorkát. A madártanban sok fajd gázló. Máskép:
vöcsök.

BODORODÁS, (bod-or-od-ás) fa. tt bodorodát-t,
tb. —ok. Bodor alakúvá tekeredés; kondorodat, gön-
dörödé*, fodorodás. Hajnak, szőrnek bodorodáta.

BODOEÓ, (bod-or-ó) fa. és mn. \L bodoró-t.
Székely tájszó, s jelent oly nőt, kinek csak egy gyer-
meke van vagy volt. Eredeti jelentése homályos.

BODORODIK, (bod-or-od-ik) k. m. bodorod töm,
—tál, —ott. Bodorrá tekeredik, csavarodik, fodoro-
dik, kondorodik, gyürnsödik. A tinó szarvai kötött
bodorodik a szór. Badarodnak a íflzes vassal sütögetett
hajfüríSk. Bodorodik a pipából felszálló füst.

BODOEÓFALVA, helység Turócz megyében;
helyragokkal: Bodorófalvá-n, —ró, —ról.

BÓDOROG, (bód-or-og vagy bold-or-og) gyak.
önh. m. bódorog-tom vagy bódorg-ottam, —tál vagy
bódorgottál, —ott, htn. —ni vagy bódorg-vf vagy
—ani. Bizonyos irány nélkül tévesztett görbe utakon
bolyong, csavarog, bujkál; kódorog.

BODOS, falu Erdélyben; helyragokkal: Bódog-
on, —ró, —ról.

BÓDÉI, (bod-or-i) mn. tt bodri-t, tb. — k. A
bodor szónak változata- s ám. bodros haja vagy szőrű,
természetes göndörségü. Bodri f ej. Bodri czigdnyrajk^.
Bodri kutya. Bodri ne ! Ctipd meg Bodri ! Némi le
kicsinyítő árnyalatú, mint: Andri, Sándri, fionáVtg
tupri, csitri, stb. ,

BODROG, (bod-or-og) Béla jegyzőjénél s több
régi oklevelekben Budrugh, Budurog. (Jerney). 1) Fo-
lyó neve, mely Tokajnál a Tiszába szakad. Nevét v»-
lószinüleg tekerrényes folyásától kapta, mint némely
mások, pl. Körös, Bódva. 2) Bégi varmegye neve,
mely törvényesen Bacscsal van egyesülve: Báctbodrog.
3) Falu neve Somogy megyében; helyr. Bodrog-ön,
—rá, —ról. Mint helynév gh-val is iratík: Bodrogh.

BODROGKÖZ, (Bodrog-köz) ősz. fn. Zemplén
vármegye vidéke, járása a Bodrog és Tisza között.

BODEOS, (bod-or-os) mn. tt bodros-t vagy — aí,
tb. —ok. Bodorrá alakított szalaggal, szegély lyel
ékesített, piperézett, fodros. Bodrot iing. Bodrot fej-
kStS.

BODROSAN, (bod-or-os-an) ih. Bodrokkal éke-
sítve, folpiperézve, díszítve, szegélyezve.

BODROSÍT, (bod-or-os-ít) áth. m. bodrotU-ott,
htn. —ni vagy —ani. Bodrossá tesz, bodrokkal fel-
ékesít, felczifráz, bodrokkal piperéz, szegélyez.

BODBOSÍTÁS, bod-or-os-ít-ás) fn. tt bodron-
tdi-t, —ok. Bodrokkal felczifrázás.

BODEOSÚL,l'(bod-or-os-úl) önh. Bodrossá alá
kul, bodorodik.

BODROZ, (bod-or-oz) áth. m. bodroz-tom, —tél,
—ott, pár. —s. Bodornomft piperével, szegélylyel
ékesít, czifráz, fodroz. Üng ujját, mellét bodrotni, Fej-
TtSStöt, szoknyát bodrozni.

BODROZÁS, (bod-or-oz-ás) fn. tt bodrotds-t.
tb. —ok. Bodorral vagy bodrokkal piperésés, diszi-
tés, fodrozás.

BODROZAT, (bod-or oz-at) fn. tt. bodrotal-ot.
Valamely ruhaneműt díszítő, piperóző bodrok ősz-
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rege. Legújabb divatu, ékes, drága bodrozal. Fejktitö
bodrosata.

BÓDUL, (bód-úl vagy bold-úl) önh. m. bódul-t.
1) Szédül, kábul, elméjében ideiglenes tompulást, za-
varodást szenved. Bódul a fejem. Meglódul. 2) Téved,
utat veszt Jártam, keltem, míg végre ide bódultam.
Sötétben járva elbódulni.

BÓDULÁS, (bód-ul-ás vagy bold-ul-ás) fn. tt.
bódulás-í, tb. —ok. 1) Fejszédtilés, kábulás, elmeza-
varodás. 2) Tévedés, útvesztés.

BÓDULAT, (bód-ul-at vagy bold-ul-at) fh. tt.
bódulat-ot. Bódult állapot Bódulatba esni. Bódulat-
ban szenvedni. Pillanatnyi, gyakori bódulat.

BÓDULT, (bód-ul-t vagy bold-ul-t) mn. tt. bó-
dult-at. Szédült, kábult, elméjében ideiglen zavaro-
dott. Bódult fejjel ide-oda tántorogni.

BÓDULTÁN, (bód-ul-t-an) ih. Szédült, kábult
állapotban, zavart elmével.

BÓDULTSÁG, (bód-ul-t-ság) fn. tt. bódulttág-
öt. Kábultság, szédfiltség, ideiglenes elmetompulás,
észzavarodás.

BÓDULTSÁGI, (bód-ul-t-ság-i) mn. tt. bódult-
sági-t, tb. —ok. Bódultságban levő ; bódultsúgra vo-
natkozó. Bódultsági állapot. Bódultsági tzilnet.

BÓDVA vagy BOLDVA, Béla jegyzőjénél: Bul-
dua. Folyó Torna és Borsod megyében, s falu neve
is az utóbbiban, midőn belyragozva : Bóduá-n, —rá,
—ról. V. ö. BODROG 1).

BODZA, (1), (bod-za vagy bogy-za) fn. tt bod-
zát. Fanem az öthímesek és háromanyások seregéből;
csészéje kicsin, ötbasábu a magzat fölött; bokrétája
ötmetszésü; bogyója három magvu; virágzása bog-
ernyő vagy fürt, virága fehéres (Sambucus). Fajai:
yyepü- vagy fái bodza (S. nigra), sallangos bodza (S.
laciniata), fürtös bodza (S. racemosa), földi bodza (S.
cbulus) stb. Á büröktől a bodzáig, azaz kevés vagyonú
vagy tapasztalást). Km. Néhol: bozza vagy borza.

Legvalószínűbb, hogy nevét sűrűn termő bo-
gyóitól kapta, s gyöke bőd vagy hogy, ám. bogyó.
Innen lett bod-zik azaz bogyzik, bogyózik, s részesü-
lőben bodzó, bodza — bogyozó, bogyoza. Mennyiben
tájejtésileg: borza, némelyek véleménye szerint bor-
zas leveleitől vette volna nevét. Mások erős szaga
után a bűz szótól származtatják. Hasonló hozzá a
szláv bez.

BODZA, (1), népes puszta Erdélyben; helyragok-
kal : Bodzá-n, —rá, —ról. Együtt van vele Bodza-
fordulás, 1. ezt.

BODZABÉL, (bodza-bél) ősz. fn. Taplószerű,
rugalmas, fcbér anyag, mely a bodza belsejét képezi,
s a fiatal hajtásokban aránylag nagy.

BODZABOGYÓ, (bodza-bogyó) ősz. fn. A bod-
zának fürtösen növő szapora gyümölcse , mely feke-
tére érik. Bodzabogyóból főtt kása. A bodzabogyót ku-
iKniisen kedvelik a seregélyek.

BODZAFA, (bod/.a-fa) ősz. fn. A bodzanemü
iiövóiiypk azon faja, mely magaobra nő s fává lesz.
/io<l:nfa hajtásából csinált furulya. Bodzafából való

szegek. Görcsösderekú bodzafa. Vidékies kiejtéssel :
bodzfa.

BODZAFAPUSKA, (bodza-fa-puska) ősz. fn.
L. BODZAPÜSKA.

BODZAFORDULÁS, népes puszta Erdélyben ;
helyragokkal: Bodzafordulás-on, —rá, —ról.

BODZAFÜ, (bodza-fü) ősz. fn. Gyalog, egy éves
bodza.

BODZAGOMBA, (bodza-gomba) ősz. fh. Gom-
bafaj, mely vén bodzafák tövén szokott tenyészni.

BODZAÍZ, (bodza-íz) ősz. fn. Érett bodzabo-
gyókból való befözött, bodzalekvár.

BODZAKÁSA, (bodza-kása) ősz. fn. Bodzabo-
gyókból főtt pépféle eledel vagy nyalánkság.

BODZAKOSBOR, (bodza-kos-bor) ősz. fn. A
kosbor nevű növények egyik faja, melynek levelei a
bodzalevelckhez hasonlók. V. ö. KOSBOR.

BODZALÉ, (bodza-lé) ősz. fh. Bodzabogyókból
főzött vagy sajtólt lé.

BODZANEDVSÜRÜ, (bodza-nedv-sűrű) ősz. fn.
L. BODZAÍZ.

BODZAPÉP, (bodza-pép) ősz. fn. L. BODZA-
KÁSA.

BODZAPUSKA, (bodza-puska) ősz. fn. Bélétől
kitisztított fiatal bodza, melyet a gyermekek játék -
szerüs csővé alakítnak, s hozzá alkalmazott toló által
fecskendő gyanánt használnak.

BODZÁS, (1), (bod-za-as) mn. tt bodzás-t vagy
—át, tb. —afc. 1) Bodzanemü növénynyel benőtt
Bodzás fóYd. .Bodzás gyöplí. 2) Mondják fájós lábak-
ról, melyek köszvényben szenvedvén, kisebesednek,
kifakadnak. Valószínűen átvitt értelmű kifejezés.meny-

| nyiben az ily kóros lábszárakon támadt kékes feketés
csomók, a bodza bogyóihoz hasonlók. Ily átvett ér-
telmű szó a szederj színétől nevezett szederjes. Más
értelmezés szerint onnan vette volna nevét, mert a
köszvényes lábakat bodzalevclekkel is szokták gyó-
gyítani.

BODZÁS, (2), falu Zemplén megyében; helyra-
gokkal : Bodzás-on, —rá, —ról.

BODZÁSODÁS, (bod-za-as-od-ás) fn. tt. bodzá-
sodás-t, tb. —ok. Azon kóros állapot kifejlődése, me-
lyet lábküszvéuynek hivunk ; bodz&ssá levés.

BODZÁSOD1K, (bod-za-as-od-ik) k. m. bodzá-
sod-tam, —iát, —ott. Lábai bodzásak lesznek, kosz-
vény tol megdagadnak, kifakadoznak, stb.

BODZASZÖRP, (bodza-szörp) ősz. fn. Érett bod-
zabogyókból készített szörpféle főzet vagy pép.

BODZATÁKAJAK, (bodza-ták-ajak) ősz. fn.
Növényfaj a tákajkak neméből, szára tompa, négy-
szügü, levelei nyelesek, szivesek, fürészesek. Máskép :
fekete cseremye, fekete bodza, torokgyékfu, varjú mo-
gyoró. Diószeghi Füvészköny ve. (Scrophularia nodosa.
L.) V. ö. TÁKAJAK.

BODZAVIRÁG, (bodza-virág) ősz. fa. A bodza-
nemü fák és cserjék fehéres boglár- vagy fürtvirága,
mely leforrázva izzasztó hatású, s házi gyógyszerül
használ tátik.

44*
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BODZAVIRÁGECZET, (bodza-virag-eczet) Ősz.
fn. Bodzavirágból készített gyógyeczet.

BODZAVIRÁGPOR, (bodza-virág-por) ősz. fn.
Kiszárított s porrá tört bodzavirág.

BODZATHEA, (bodza-thea) Ssz. fn. Leforrázott
bodzavirágból készített izzasztó gyógyital.

BODZFA, tájdivatos, BODZAFA helyett; 1. ezt.
BOÉR, 1. BOJÁR.
BOÉRFALVA, helység Belső-Szolnok megyé-

ben ; helyragokkal: Boérfalvá-n, —ró, —ról.
BOG, önálló gyök és fn. tt bog-oí. Általán cső-

móalakn dndorodás, kinövés, nevezetesen a fákon s
más növényeken, göcs. Öszvérévé: ágbog. A somfá-
nak, bodzafának sok boga van. így nevettetnek né-
mely növények fejei, pl. a kenderé, máskép: buga.
Vadász nyelven : az agancs tülkei, mielőtt ki lennének
fejlődve, és még kéreg alatt vannak.

Közvetlen származékai: bogos, bogáét, boglár,
boglya, bogár, bogot, stb. Mennyiben valami gömbö-
lyűt, dudorút jelent, rokonai: bőd, bogy, bök, pog,
poh; vékonyhangon: bőg, bSgy, bűd; fordítva: gob,
gob, gub, gttb. Rokonokúi tekinthetők a török bagh
(a többek közt nodus jelentéssel), német biegen, Búg,
góth bjugan, szanszkrit bhuj (meghajt, görbít), hellén
arvffoia (öszverakom, redőzöm) stb.

BOGÁCS, (1), (bog-ács) fa. tt bogáct-ot. Az
egyfittnemzők és egyenlőnősök seregéhez tartoró nö-
vény nem; vaczka gyapjas, fészke hasas, tojásdad, tő
vishegjfi pikkelyekkel fddelékes, bóbitája hajszála*
vagy sertés. Virága veres vagy kék, ritkán fehér. Ál
nemei: ttárrafutó vagy nyeletlen leveliik, mindegyik
számos fajokkal. Akánt-, béren-, bókoló-, csttggedö'-,
fodrot-, horgot-, patyolat-, puha-, tarka-, tövises-, sz»-
sz«s, stb. bogács. (Cardnns).

Nevét bóbitájának bogos, tojásdad, gombforma
Mákjától vette, s eredetileg bogás, melyben az s átvál-
tozott cs-re, mint: bordás, bordáét, ordas, ordocs,
stb. Mátyásföldi tájejtéssel: bógáncs.

BOGÁCS, (2), falu Bonod megyében; szintén
több erdélyi falu neve is; helyragokkal: Bogáct-ra,
—ról, —ön.

BOGÁCSA, 1. POGÁCSA.
BOGÁCSFEJ, (bogács-fej) ősz. fa. A bogács-

nemű növények szára hegyén levő bogos, gombalakn
csomó, mely az illető növény magvait foglalja magá-
ban. Tövises, ttStzSt, sima bogáesfsj.

BOGÁCSKÓRÓ, (bogáce-kóró) ősz. fa. Mezőkön
és szántóföldeken termő bogácsfaj, melynek bossro-
kás, tövises kórója van. .Sérti bogáéikor*}, mely mi-
velés által tenyésztetik, Danán túl takáesmácsonya.

BOGÁC80S, (bog-ács-os) mn. tt bogoosos-t vagy
—ot,tb. —ak. 1) Bogicsféle növényekkel bővelkedő,
benőtt. Bogáotoi iegelb', ugor. í) Bogácsfejekkel ke-
veredett Bogáétól ióserény.

BOGÁCSPILLANGÓ, (bogács-pillangó) ös«. fn
A bogácsok körül repkedő, s azok virágain élődő pil-
langófaj. Némelyek szerint tengeliczmadár, mely a
bogácsok magvaival táplálkozik.

BOGÁCSREND, (bogács-rend) öss. fn. Seótor-
szági díszrend, melynek czímerén András kérésibe,
és bogácsfej díszlik.

BOGÍCSSARLÓ, (bogács-sarló) ősz. fa. Erői
pengéjű sarló, melylyel a bogácskórókat irtják.

BOGÁCSTETÜ, (bogács-tetfi) ősz. fn. A bogi-
csök egyik különös fajának boga, mely borsó nagy-
sága, s igen ragadós lévén a legelő barmok szőrébe,
kivált juhok gyapjaba bele keverődzik. tréfás neve:
koldustettt.

BOOÁD, falvak Baranya megyében; helyragok-
kal : Bogád-on, —rá, —ról.

BOGÁNCS vagy BÓGÁNCS, lásd BOGÁCS.
BOGÁNCZ, (bog-áncz) fn. tt bogáitec-ot. Szé-

kely tájszó, ám. papucs. Eredete homályos. Talán
boka szótól: bokáncz.

BOGÁR, (bog-ár) fn. tt. bogár-t vagy bogar-oí,
tb. —ok. 1) Széles ért. az allatorszig második főosz-
tályához, úgynevezett gerincztelenekhez tartozó állat-
kák, melyeknek egy szívkamrájok, fehér hideg verők
és csápjaik vannak (Insecta). Szabatosabb természet-
njri műnyelven 1. ROVAR. Vízen, szárazföldin, n«-
ttényeken tenyésző bogarak. Csúnya bogár. BUdSt bo-
gár. CWpifc a bogarak. Sok bogár gyűl ott totót, hol
sok a tej. Km. Bogara sincs azaz semmivel bíró. Km.
Kölönböztetésül V. ö. FÉREG. 2) Szűkebb ért. a ro-
varok azon alnemei, melyeknek szaruhartyaféle ke-
mény födelékes átlátszó röptyüik vannak. (Coleop-
tera. K&fer). Szarveubogdr, KSrötbogár, cserebogár,
ssarturdbogár, zSldbogár, stb. Fekete, mint a bogár.
Bogár nemű = fekete szemű. Bogár után indulni. Km.
Őscveescifc tttesktt, bogarat. Km. 3) Népies nyelven
így hívja a kedveskedő anya gyermekét. Édtt boga-
ram .' Kedvei szép bogaram / Adják e nevet igis ök-
röknek is. Csali Bogár/ ifajsz Bogár/ 4) Átr. ért
mondjak hóbortos emberről, kinek kedélye változé-
kony és nyughatatlan, mintha bogarak csípnék, hogy
bogara van.

Elemesve ám. bogos, sok boga, mennyiben tag-
jai, d. m. csápjai, falámjai, lábai ágasbogas szerve-
zettlek.

BOGARAS, (bog-ar-as) mn. tt bogaros-t, tb.
—ak. 1) Bogárral bővelkedő. 2) A barmokról, kfilő-
nösen a lóról mondatík, bogy bogaras, midőn a boga-
raktól csípdestetvén nyugtalankodik. Innen: bogaras
tinó, bogarai ló, ám. szilaj tinó, szilaj ló.

BOGARÁSZ, (1), (bog-ar-asz) fn.tt bogarász-í,
tb. —ok. Természetbúvár, aki különösen bogarak
gyűjtésével s tudományos meghatározásival, ismerte-
tésével foglalkodik.

BOGARÁSZ, (2), (bog-ar-asz) önb. m. bogarász-
tam, —tál, —ott, pár. sz. 1) Bogarakat keres, gyt^t.
2) Atv. ért holmi aprólékossagot bibirkélve motoz-
gat, keresgél.

BOGAEÁSZAT, (bog-ar-ara-at) fn. tt. bogará-
szat-ot. Természettudományi bovárlut, melynek tár-
gya bogarak gyűjtése és ismertetése.
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BOGARÁSZCSACSOGÁNY, (bogarász-csacso-
gány) ősz. fn. Amerikai vándormadár, mely férgek-
kel és bogarakkal táplálkozik. (Graculus quiscala).

BOGÁEBÁB, (bogár-báb) ősz. fn. Bogárivadék,
midőn alakulásának második fokát érte s hengerded
meztelen vagy szőrös teste van.

BOOAKD, népes paszták Fejér és Veszprém
megyékben; helyragokkal: Bogárd-on, —rá, —ról.

BOGÁRFALVA, helység Erdélyben; helyra-
gokkal : Bogdrfalvá-n, —rá, —róí.

BOGAJRFÖLDJE, népes paszta Nógrádban;
helyragokkal: BogárfSÍdjé-n, — re, — rül.

BOGÁRHÁTÜ, (bogár-hátú) ősz. mn. Aminek
bogár derekához vagy fölborított teknőböz hasonló
dndorodásn emelkedése, teteje van. Bogárhátu szán-
tás, midőn a barázdolást úgy teszik, hogy a fölszán-
tott föld közepe magasabb legyen, mint a szélei. Ily
szántás a fölösleges nedvesség elvezetése végett a la-
pos földeken van szokásban. Bogárhátu szekér =
gyékényes vagy ponyvás fődéin szekér.

BOGÁROS, falu Torontál megyében; helyra-
gokkal: Bogárot-on, —rá, —ról.

BOGÁROZIK, (bog-ár-oz-ik) k. m. bogároz-tam
ragy bogártottam, —tál vagy bogártottál, —ott vagy
bogártott. Mondjuk barmokról, midőn bogaraktól csíp-
destetve ideoda fatkároznak. Átv. ért bogirozni mond-
ják a barmokat akkor is, ha jó kedvekben ugrálnak,
viczkándoznak, mi leginkább tavaszkor történik, mi-
dőn a zárt akiokból szabad mezőre mehetnek. Em-
berre átvéve, ám. csintalankodik, pajzánkodik.

BOGÁRSEJT, (bogár-sejt) ősz. fn. A méhkas-
ban azon sejtek vagy lakocskák, melyekbe az anya-
méh tojásait rakja, kfilönbőztetésül a méuejtlSl, mely-
be mézet gyűjtenek a dolgozó méhek.

BOGÁRSZÉMÜ, (bogár-szémü) ősz. mn. Kinek
fényes fekete szeme van. Bogártzemü kis galambom !

BOGÁRSZÍN, (bogár-szín) ősz. fn. Fényes fe-
kete szín, milyen némely bogárfajoké.

BOGÁRTAN, (bogár-tan) ősz. fa. A természet-
rajz azon része, mely a bogarak nemeit, fajait, tu-
lajdonságait tárgyalja s ismerteti, bogarászat.

BOGÁRTELKE, falu Erdélyben ; helyragokkal:
Bogártdkí-n, —re, —ró7.

BOGÁRTUDOMÁNY, 1. BOGÁRTAN.
BOGÁRZIK, 1. BOGÁROZIK.
BOGAS, (bog-as) mn. tt. bogot-1, tb. —ok. Ami-

nek bogai vannak, csomós, görcsös. Ily alakban csak
az ágas szóval ikcrítve használtatik. Ágasbogai fa.
Különben bogos, mert tárgyesete bogot, többese bogok.

BOGASODIK, 1. BOGOSODIK.
BOGÁT vagy BOGÁTH, több helység neve

Magyarországon és Erdélyben ; helyragokkal: Bogát-
otí, —rá, —ról. Van MAROS—, és OLÁH— is.

BOGDÁCSOL, 1. BAKDÁCSOL.
BOGÁTA, MAGYAR—, OLÁH—, helységek

Belső-Szolnok megyében; helyragokkal: Bogátá-n,
—rá, —ról.
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BOGDÁN vagy BOGDÁNY, 1) több helység
neve Erdélyben. 2) KIS—, NAGY—, több falvak
és népes puszták neve; helyragokkal: Bogddn-ba,
—bán, —6ól. 3) PiSrfi keresztnév. L. BOGDÁNY.

BOGDÁND, fáin Közép-Szolnok megyében;
helyragokkal: Bogddwí-on, —rá, —ról.

BOGDÁNHÁZÁ, felu Kraszna megyében, hely-
ragokkal: Bogdánházá-n •—rá, —ról.

BOGDÁNY, 1) férfikn. tt. Bogdány-í, tb. —ok.
Eredetileg szláv szó, ám. Istenadta, a latin Adeodatut
fordítása, 2) L. BOGDÁN.

BOGDÁNYPECSENYE, (bogdany - pecsenye)
ősz. fn. A német lAingenbrattn értelmében jelent mar-
hahússültet, a tüdő tájékáról kihasított konczból.

BOGERNYÖ, (bog-ernyő) ősz. fn. Némely nö-
vények virága, midőn szirmaik nem egy tőből, ke-
belyből nőnek, hanem rendetlcnül és rendkívüli tö-
möttségben fejlődnek ki.

BOGGALYAK, (bog-galyak) ősz. tb. fn. Sünien
kihajtott egymásba tekerődző, s bogot képező fiatal
gályák, pl. a lebotolt fűzfákon.

BOGKÖZ, (bog-köz) ősz. fn. Némely bogos- nö-
vények szárain, derekain azon köz, melyet a bogok
képeznek. Nádszár bogközei.

BOGLÁR, (1), (bog-la-ár vagy bog-ol-ar) fn. tt.
boglár-t, tb. —ok. Általán valamely ékesség, mely
bog alakúra van hímezve, kötve, verve, szőve vagy
öntve. Különösen l) Befoglalt gyöngy, drágakő, mely-
lyel ruhákat ékesítenek.

„A pánczéljoknak is csillagok módjára
Készíttetett s müveit igen szép form&ra
Vagyon sok aranynyal tündöklő bogiára,
Kik a napot híják fényekkel csatára."

Gyöngyösi István.

2) Hímzett, szövött, varrott gömbölyű, gyűrű formájú
ékesség, csillagocska, milyennel a lovak ezerszámait,
lótakarókat kiczifrázzák.

„Szkófiomos nyergét bársony szépítette,
A melynek környékét arany kerítette,
Annak is szép müvét kék zom&ncz színlelte,
Van boglárinak is rubint közepette."

Gyöngyösi István.

3) Boglárnak mondatik a könyveket öszvetartő gomb-
alakú kapocs. 4) Némely növények virágai, honnan a
boglárvirágok, boglárfák elnevezése.

BOGLÁR, (2), falvak Fejér és Somogy megyé-
ben; helyragokkal: Boglár-on, —rá, —ról.

BOGLARBÁRCS, (boglár-barcs) ősz. fű. Tüs-
kés, szaros levelii növény, gombalakn virágokkal. V.
ö. BARCS.

BOGLÁRCSAT, (boglár-csat) ősz. fn. Kapocs-
féle csat, mely gombalakd ékességgel van díszítve.

BOGLÁKFA, (boglár-fa) ősz. fn. Fanem az cgy-
lakiak és sokhímesek seregéből. Fajai: juharlevelü,
virginiai boglárfa. Nevét boglárulaku virágfartjeitől
kapta. (Platanus).
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BOGLÁEGYÁBTÓ, (boglár-gyártó) ősz. fa. Mes-
terember, ki fémből boglárokat, gombokat s más cse-
csebecséket készít

BOGLÁRKA, (1), (bogla-ár-ka) kies. fa. tt bog-
lárkát. 1) Kis boglárnemfi díszmü, csillagocska. 2) Nö-
vényfaj az éplevelü szironták neméből; szára czérna-
forma, levelei szálasak, virágai aprók; terjedő'szironták.
(Bannncolns reptans).

BOGLÁEKA, (2), falu Sáros megyében; hely-
ragokkal : Boglárká-n, —rá, —ról.

BOGLARKÖKÖRCSÍN, (boglár-kökörcsin) ősz.
fa. Növényfaj a leveles szára s cs&kótlan m&gva kö-
körcsinek alneméből, melynek sárga virága öt—hat
kiterült szirmú. (Anemone ranonculoides).

BOGLÁROS, (bog-la-ár-os) mn. tt bogláros-í,
tb. —ok. Boglárokkal ékesített, kirakott. Bogiáros
lószerszám. Bogiáros kalpag. Bogidra* öv.

BOGLÁROSAN, (bog-la-ár-os-an), ih. Boglárral
ellátva, ékesítve.

BOGLÁBPÓT, (boglár-pót) ősz. fn. Növénynem
az öthímesek és négyanyások seregéből; csészéje öt-
hasábú, bokrétája ötszirmú, pilise öt, mindenik szív-
forma, húsos, felálló gombos sertékkel prémezve. (Par-
naasia).

BOGLÁEOZ, (bog-la-ár-oz) áth. m. boglároz-tam,
—tál, —ott. Boglárokkal kirak, felékesít Szerszá-
mokat boglározni.

BOGLÁKOZÁS, (bog-la-ár-oz-ás) rh. tt bogiá-
rocás-t, tb. —ok. Boglárféle gombokkal, csillagocs-
kákkal ékesítés, díszítés.

' BOGLÁBVmÁG, (boglár-virág) ősz. fa. Az ép-
levelű szironták alneméhez tartozó növényfaj, szára
félredölő, ágas; levelei tojásdadok, láncsásak, nyele-
sek. Máskép : lángot szironíák, békawrág. SSmSrfü.
(Rannnculns flammula).

BOGLYA, 1. BAGLA.
BOGLYAKEMENCZE, (boglya-kemencze) ősz.

fn. Némely vidéki parasztházakban sárból rakott bog-
lyaformáju kemencze. Néhutt banyakemencze, és búbos.

BOGLYAS, 1. BAGLYAS.
BOOLYÁZ, (bog-lya-az) önh. és áth. m. bog-

íyáz-íam, —íál, —ott, pár. —z. Szénát, szalmát, né-
hutt gabonakévéket is boglyába rak. A cselédek el-
mentek boglydzni. A szénát elébb peírenczésik, azután
feglyázzák.

BOGLYÁZÁS, (bog-lya-az-ás) fn. tt boglyázás-t,
tb. —ok. Takarítás neme, midőn a szénát, szalmát,
stb. boglyába rakják.

BOGNÁR, fa. tt bognár-t, tb. —ok. A német
Wagner-ból vétetett által, valamint kollár a tótból.
Magyarosan 1. KERÉKGYÁRTÓ. Különbözik tőle:
bodnár.

BOGNÁRFA, (bognár-fa) ősz. fn. Fa, mely bog-
nár azaz kerékgyártó által készítendő szerszámokra,
eszközökre alkalmas, milyen pl. a szilfa.

BOGOLYA, fa. tt. bogolyá-t, tb. — k. A széke-
lyeknél oly férfi neve, ki valamely nővel tiltott sze-
relemben él. Eredete homályos. Talán ám. bókoló vagy

pedig búgó (= párzó), honnan búgoi s btígotó szár-
mazhatott Figyelmet érdemel a persa bagha Bereg-
szászi szerint Liebchen, amasia, de Valién szóköny-
vében ám. cinaedus, azaz buja, bujálkodó (finemű).

BOGOLYÓ, (bog-oly-ó) fn. tt bogoíyó-í, tb. —k.
Hordócska, melyben a mezőn dolgozók vizet visznek
magukkal. Máskép: csobolyó vagy vataléj. A széke-
lyeknél éretlen apró alma, valószínűleg ugyanaz bo-
gyó szóval. L. ezt.

BOGOMÉR, férfi kn. tt. Bogomér-í. Szláv ere-
detű szó.

BOGOS, (bog-os) mn. tt bogos-t, tb. —ok. Ami-
nek boga, azaz csomóféle gombja, kidudorodása van.
Agat szóval ikerítve : bogos.

BOGOSÁN, (bog-os-an) ih. Boggal vagy bogok-
kal ellátva.

BOGOSODIK, 1. BOGOZIK.
BOGOZ, (bog-oz) áth. m. bogos-tóm, — tál, —ott,

pár. —s. 1) Holmi szalag-, fonal-, kötélnemü testeken
csomót köt 2) Le igekötővel, lebogoc, ám. a bogokat
beszedi, letördeli, levagdalja. Lebogomi a fa derekát.

BOGOZÁ8, (bog-oz-ás) fn. tt bogotát-t, tb. —ok.
Csomókötés, csomóra fojtás, lobogózás. Bőgőnk közép

BOGOZIK, (bog-oz-ik) k. m. bogos-tant, —tál,
—ott vagy bogzot-tam, — tál, —ott. Valaminek bogmi
nőnek, csomósodik. Bogoznak a fák. Mondatik külö-
nösen a szarvasról, midőn szarvakat ereszt, midőn agan-
csai fejlődnek.

BOGRÁCS, fn. tt bogrács-öt. Vaslemezből ké-
szfiit főzőedény, mely fiilekkel vagy félkörü nyéllel
ellátva, a tűz fölé akasztatík. A tanyákon, pusztákon
lakók közhasználatú edénye, /gaz barátságot bogrács-
ban nem főzik. Km. Néhutt: bogrács, meg: bográncs.

A vékony banga bögre szóval azonos, honnan
bögre-ecs vagy bogra-acs ám. bögre-eszköz megvaji a
török nyelvben is : bo&rods, üst, kazán jelentéssel.

BOGRÁCSHÚS, BOGRÁCSOSHÚS, (bogrács-
hús vagy bográcsos-hús) ősz. fn. Az alföldi magyar
nép kedvelt eledele; vöröshaj inával, pakrikával fa-
szerezett s szalonnával bográcsban főtt marhahús,
gulyásos hús.

BOGRÁNCS, 1. BOGRÁCS.
BOGSZARVAS, (bog-szarvas) ősz. fa. Vadászok

nyelvén fiatal szarvas, melynek szarvai még el nem
ágasod tak.

BOÖZÁS, 1. BOGOZÁS.
BOGZIK, 1. BOGOZIK.
BOGY, elvont gyök, melynek származékai álta-

lán valami csomódad, gömbölyű alakú testet vagy
göngyölgető cselekvést jelentenek. Különösen 1) a
bogya, bogyó jelent gömbölyű apró gyümölcsöt, s ro-
konai : mogy és mogy, műit a mogyoró és magyal szók
gyökei, 2) a bogyói, bogyóiul származékokban ám.
gömbölyegbe, csomóba tekergetett valami, s ez érte-
menyben rokonai: báty, paíy, bugy, poggy, moty, mint
a batyu, patyol, bugyor, pogyasz, motyó szók gyökei.
Közbevetett n hanggal hasonlók : bongy, pongy, bengy,
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melyekből bongyol, pongyola, bengyel származtak. Ro-
konok a szanszkrit pác, (köt), szláv posz (ÖT) német
Pack, hellén mffvím, stb. V. ö. BOGYÓ, BOGYOL,
BONGY.

BOGYA, (1), (bogy-a) fn. tt. bogyát. Tájejtéssel
ám. a szokottabb bogyó. Mindkettő gyöke az elavult
bogyik ige, melynek a bogyó és bogya részesülőji.

BOGYA, (2), helységek Komirom megyében;
helyr. Bogyá-n, —rá, —ról.

BOGYISZLÓ, férfi kn. tt. Bogytszló-t. A szláv
eredetű J3ogosziáe-ból van átalakítva, mely ám. isten-
dicsőítő. Falu neve is Pest megyében; helyr. Boyyitz-
ió-n, —rá, —ról.

BOGYÓ, (bogy-ó) fa. tt bogyó-/, tb. — k. Né-
mely fakón, cserjéken, s más növényeken termő húsos,
leves, és jobbára gömbölyű apró gyümölcs, melyben
a magok tok nélkül elszórva rejlenek. Gányafa, gála-
gonyafa bogyói. Szőlő bogyója, a szölöfürt egyes szeme.
Fekete, piros bogyó. Czigány bogyó. Bodzabogyó. Köz-
népi tréfás nyelven: kecskebogyó ám. a kecskének bo-
gyóalakú ganaja. A székelyeknél jelent éretlen apró
almagyümölcsöt is, máskép: bogolyó.

Hasonló hozzá közelebbről a latin bacca.
BOGYÓFÜRT, (bogyó-fürt) ősz. fn. Egy fürtbe

öszvenőtt több bogyószem. Bodzafának bogyófürtjei.
BOGYOL, (bogy-ol) áth. m. bogyol-t. Valamit

ruhaféle takaróba göngyöl, burkol. Fejét kendőbe bo-
gyolni. Papírba bogyóim valamit. Egy jelentésű vele:
patyol.

BOGYOLA, (bogy-ol-a) fn. tt. bogyolát. A bo-
gyoló részesülőnek változata, s ám. kendő, lepel, ru-
hanemű, melybe valamit bog\ ólnak, takarnak. V. ö.
PONGYOLA.

BOGYOLÁL, (bogy-ol-a-al) áth. m. bogyolál-t.
Valamit bogyolival, azaz, takaróval, lepellel stb. be-
burkol. Kis gyermeket a hideg ellen bogyolálni, bebo-
gyolálni. Máskép : bitgyolál, patyókál.

BOGYOLÁT, (bogy-ol-at) fn. tt. bogyolat-ot.
Amit valamibe bogyóinak ; bebogyolt valami.

BOGYÓPIKK, (bogyó-pikk) ősz. fa. Növénynem
a kétlakiak seregéből éa egyfalkások rendéből; hím-
virágának barkája kevés pikkelyü; csészéje egytagú,
két tompa fogú, puffadt; himszúlai öszvenőttek ; anya-
virágának csészéje öt, bokrétája nincs, anyaszála kettő,
magva kettő, melyeket a meghúsosodott csészék bo-
gyósán borítanak. Leveletlen cserje. (Ephedra).

BOGYÓS, (bogy-ó-aa) mn. tt bogyós-t vagy
—át, tb. —ak. Bogyótermö, bogyókkal bővelkedő.
Bogyós növény, bokor; bogyót fa. Bogyói fagyai,
bodzafa.

BOGYÓSÁN, (bogy-ó-as-an) ib. Bogyóval vagy
bogyókkal.

BOGYÓSODIK (bogy-ó-as-od-ik) k. m. bogyt-
sod-tam, —tál, — oít. Bogyót terem, bogyóval bő-
velkedik.

BOGYOSZLÓ, 1) lásd BOQYI8ZLÓ. 2) Faluk
Bihar, Sopron, Vasmegyékben (Rábaközben RÁBA—),
helyr. Bogyoszló-ra, —róí, —n.

BOGYÓZ, (bogy-ó-oz)áth.m.bogyóz-tam, —tál,
—ott. A bogyókat leszedi.

BOGYÓZÁS, (bogy-ó-oz-ás) fn. tt bogyotát-t,
tb. —ok. A bogyók leszedése. Bogyótermés.

BOGYÓZIK, (bogy-ó-oz-ik) k. m. bogyóz-tom,
—tál, —ott. Bogyókat hoz, bogyók teremnek rajta.
Az elvirágzott bodzafa már bogyónk.

BOGYÓZÖLD, (bogyó-zöld) ősz. mn. Éretlen
bogyó színéhez hasonló szinii.

BOH, elvont gyök, származékai: bohó, bohóc*,
bohókás, bohóság, bohózat stb. Alaphangra és érte-
menyre nézve rokon azon bol boly gyökökkel, me-
lyekből bolond, bolyó, bolyokat származtak. V. ö. H
betű. Erdélyi kiejtéssel bah.

BOHÓ, (boh-ó) fő és mn. tt. bohó-t, tb. —*. A
bolond szónál valamivel lágyabb, szelídebb értelmű, s
ám. aki természeténél fogva együgyü, ostoba, esztelen,
vagy gyermeteg ötleteivel, és tetteivel nevetséget ger-
jeszt. Öcsém.' te nagy bohó vagy. Szerelmet bohó, kit
bojtár. Vitkovics. 0 te kit bohó. Mily bohó beszéd volt
ez ? Sándor I. szerint egyezik vele: bolyó.

BOHÓCZ, (boh-ó-cz) fn. tt. bohóce-oí. Oly em-
ber, ki szándékosan, némely mutatványoknál, szinpa-
don, álorczás mulatságokban stb. bohót játszik; néha
talpraesett, majd sületlen tréfákat, bolondos dévajsá-
gokat űz. (Bajazzo).

BOHÓK, (boh-ó-k) mn. tt. bohók-ot. A nevetsé-
gesnek azon neme, mely valami nagy vagy komoly
dolgot tréfásan ad elő. (Burlesque).

BOHÓKA, (boh-ó-ka) mn. tt. bohókát. Kis bo-
hó ; kisebb mértékben együgyü.

BOHÓRÁS, (boh-ó-ka-as) mn. tt bohókás-t, vagy
—át, tb. —ak. Aki akár természeti, akár utánzott
egyugyií ötleteivel és tetteivel nevetséget okoz, bo-
londos tréfákat űz. Máskép : bolyokat.

BOHÓSÁG, (boh-ó-ság) fn. tt. bohóság-ot. Együ-
gyüség, esztelenség; bolondos tréfálkod&s.

BOHÓSKODÁS, (boh-ó-os-kod-ás) fn. tt. bohós-
kodát-t, tb. —ok. Bohó tréfálkodás, nevetséget, röhö-
gést okozó bolondos elménczkedés.

BOHÓSKODIK, (boh-ó-os-kod-ik) k. m. bohós-
kod-tam, —iái, —ott. Mint valóságos bohó, vagy bo-
hót utánozva tréfálkodik; köznépies sületlen beszé-
dek, és taglejtések, arczfintorítások stb. által másokat
nevettetni akar.

BOHÓZAT, (boh-ó-oz-at) fn. tt bohótat-ot. 1) Ál-
talán bolondos, köznépies tréfák öszvege. 2) Szépmü-
tani értelemben oly költemény, mely köznépi életből
vett tárgyát köznépies és bolondos tréfálkodó nyelven
adja elő. Különösen színműi bohózat, njelv "' ' ,»
személyeket saját modor* .".Tetsége, jelenetekben
+."nfa» t'1 ° J

BOHÓZATI, (lííih-ó-oz-at-i) mn. tt. bohózaíi-í,
tb. — ak. Bohózatot illető vagy tárgyazó. Bohózafi
Írásmód. Bohózati tárgy.

BOHÓZATOS, mn. tt bohózoíos-t vagy — oí,
tb. —ak. Bohózattal vegyes.
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BOJ, (1), elvont gyök, mely különféle érteményü
származékokban magmás eredetű. 1) A bojt, bojtogat
igékben és bojtár névben azon boly változata, mely-
ből bolyog, bolyong, bolygat származnak, s jelent nyug-
talan ideoda mozgást vagy mozgatást. 2) A bojt és
bojtor, bojtorjány nevekben a csomót, vagy együvé
kötött valamit jelentő bog rokona. 3) L. BÚJ, BUJT.

BOJ, (2), ALSÓ—, FELSŐ—, falvak Erdély-
ben ; helyr. Boj-on, —rá, —róí.

BÓJA, (1), vagy BÓJA, (boj-a vagy búj-a) mn.
tt. bóját. Ideoda bolygó, bujdosó. Származékai: bo-
jász vagy bóján.

BÓJA, (2), falu Erdélyben, Hunyad megyében;
helyr. Bojá-n, —rá, —ról. V. ö. BOLYA.

BÓJÁN, falu Kraszna megyében. CSICSÓ—,
fala Belső-Szolnok megyében; helyragokkal: Boján-ba,
—bán, —ból.

BOJÁR, (baj-ár? azaz bajnok) fh. tt bojár-t, tb.
— ok. Román nemesúr. V. ö. BAJ, BAJNOK.

BOJÁESÁG, (bojár-ság) fn. tt bojárság-oí. Ro-
mán nemesség.

BOJÁSZ, (1), vagy BÓJÁSZ, (boj-ász) önh. m.
bojász-tam, —tál, —ott, pár. —sz. A székelyeknél
ám. ideoda bolyong, bujkál.

BOJÁSZ, (2), (mint föntebb) fn. tt. bojász-t, tb.
—ok. Bujdosó, bajkáló.

BOJCZA, falvak Erdélyben; helyr. Bojczá-rt,
—rá, —róí.

BOJGAT, 1. BOLYGAT.
BOJH, 1. BOLYH.
BOJHOS, 1. BOLYHOS.
BÓJTNHAL, (bójin-hal) ősz. fh. A pontynemü

ialftk egyik faja.
BOJNYIK, fn. tt bojnyik-oí. Palócz és mátyás-

földi szó, s ám. zsivány, utonálló. Alkalmasint a baj-
nok szóból vétetett által, lealacsonyító értelemben,
mint a latin lalro, mely eredetileg zsoldos bajnokot,
katonát, utóbb rablót, zsiványt is jelentett Egyezik
vele a tót zbojnyik.

BOJPOSZTÓ, (bolyh-posztó) ősz. fn. Bolyhos,
azaz, bozontos, gubanczos szőrű, bojtos, ritka szövetü
poszté.

BOJT, (1), (boj-t) fii. tt bojt-ot. 1) Csomóba,
fürtbe tekeredett s mintegy bogot képező haj, szőr,
gyapjú stb. 2) Boglárforma rojtos függelék pl. ru-
hákon, függönyökön, lepleken, kendőkön. Németesen
kvascli. V. ö. BAKALLÓ. 3) Néhutt oltó- vagy dön-
tővessző, vagy ágacska. V. ö. BUJT, ige.

Gyöke boj azon boly változata, melyből az apró
.aknát vagy bogyós gyümölcsöt jelentő bolyó szárma-
Kik. Rokona bog is. Valószínűleg létezett hajdan boj-ik
<azaz gőmbölyödik, csomósodik) ige is, melyből lett
oo/-aí, öszvehúzva bojt, mint sajik-ból sajt. Hasonlóan
fejlődtek ki a ró;, rej, sej, lej gyökökből: rojt, rsjí,
sejt, lejt.

BOJT, (2), (boj-t vagy boly-t) áth. m. bojt-oít,
pár. —s, htn. —ni vagy —ani. 1) Bolygat, különö-
sen valakinek kedélyét ingerii, erkölcsi értelemben

mozgásba hozza, bizonyos cselekvésre ösztönzi. Ha-
tok ellen bojtom', fttlbojtani valakit. Származékai: boj-
tor, bojíorkodik, bojtogat, bojtogatdt.

„Ha csak kicsiny s gyenge a láng,
A szél mindjárt elfojtja;

De ha már elharapózott,
Azt még inkább felbojtja." Kisfaludy S.

„Szívem tűzet ha fájdalmas,
Mért szeretem bojtani ?

Ha pediglen nem ártalmas,
Mért kívánom oltani?" Kisfaludy S.

2). L. BUJT.
Gyöke az első pont alatti érteményben azon boly

változata, melyből bolygat, származik, tehát elemezve:
boly-t, boly-at, azaz, eszközli, hogy mozgásba jöjjön.
Képzésre hasonló a haj-t, foj-t, nyúj-t, gyiij-t, ser-/,
sej-í, rej-t igékhez.

BOJT, (3), falu Bihar megyében; helyr. Bojt-ön,
—rá, —ról.

BOJTÁR, (boj-t-ár vagy boly-tár) fn. tt. boj-
tár-t, tb. —ok. Altalán gyerkőcze, siheder, vagy le-
gény, aki öregebb uyájőr fölögyelése alatt barmokat
őriz, legeltet Juhász-, gulyás-, kanos*-, csikósbojtár.

„Én vagyok a petri gulyás,
Én őrzöm a petri gulyát,
A bojtárom vizén, sáron,
Magam a paplanos ágyon." Népdal

„Hej juhászbojtár, bol a juh ?
Mért vagy te olyan szomorú ? " Vitkovic*.

V. ö. BACSÓ, SZÁMADÓ.
Törzse azon bojt vagy bolyt, mely mozgatásra

vonatkozik, s képzésre olyan mint: hajtár, Aajtsdr.
V. ö. BOLYONG, BUJDOSHC.

BOJTÁBKODÁS, (boj- vagy boly-t-ár-kod-ás)
fin. tt bojtárkodás-t, tb. —ok. Szolgálat neme, me-
lyet valaki mint bojtár bizonyos nyáj vagy csorda
mellett végez.

BOJTÁEKODIK, (boj- vagy boly-t-ár-kod-ik)
k. m. bojtárkod-tam, —tál, —ott. Valamely nyáj vagy
csorda, illetőleg gulya, ménes, konda stb. mellett boj-
tári szolgálatot tesz.

BOJTÁS, (boj- vagy boly-t-ás) fh. tt bojtás-t,
tb. —ok. 1) Ingerlés, izgatás, kiváltképen tilos, vagy
vakmerő tényre. 2) L. BUJTÁS.

BOJTCSÚCSU, (bojt-csúcsú) ősz. mn. Növény-
tani ért. aminek bojtos, bozontos szőrű csúcsa, hegye
van. Bojtéiként növények.

BOJTEZÜST, (bojt-ezüst) ősz. fű. Vékony haj-
szálnyira kinyújtott ezüst, melyből holmi bojtféle dísx-
miveket készítenek.

BOJTIKA, (boj-H-ka) L BOJTVffiÁG.
BOJTOGAT, (boj- vagy boly-t-og-at) gyak. áth.

m. bojtogot-tam, —tál, —ott, pár. bojtogass. Valakit
folytonosan izgat, ingerel, mások ellen, vagy bizo-
nyos tiltott, vakmerő tényre ösztönöz. Az alattvaló-
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kát bojtogatni a törvényét hatóság ellen. A polgárokat
egymás ellen bojtogatni. Ezt- 6 nem tenné magától, hanem
bojtogatják. Az elégilletlen népet lázadásra bojtogatni.
Más kiejtéssel: bujtpgat. Elemzését illetőlegl. BOJT. 2)

BOJTOGATÁS, (boj- vagy boly-t-og-at-ás) fn.
tt. bojtogatás-t, tb. —ok. Rósz akaratú és czéln inger-
lés, izgatás, ösztönözés.

BOJTOK, (boj- vagy boly-t-or) elavult, de hasz-
nálható mn. tt bojtor-t, tb. —ok. Aki másokat inge-
relni, izgatni, bojtogatni szeret és szokott, másokkal
ingerkedő, öszvekötő, veszekedő. Származékai: bojíor-
kodifc, bojtorkodás. Törzse az ingerlést jelentő: bojt.

BOJTORJÁN vagy BOJTORJÁNY, (boj-t-or-
jány vagy boj-t-or-vány) fn. tt bojtor/án-í, tb. —ok.
1) Növénynem a csöves virágú együttnemzők sere-
géből és egyenlőnősök rendéből; vaczka kopasz, fészke
gömbölytt; (bogos, bojtos) pikkelyei behajtott horog-
hegyük ; bóbitája sertepoíyvás. (Arctium). Fajai: ke-
s«rtt lapu, és pókhálót bojtorján. 2) Ezen növények
bogácsféle feje, bobja, mely töviseivel ruhába, szőrbe,
gyapjúba stb. akad. Ragad, mint a bojtorján. Tökre
hány bojtorjánt. Km.

Első tulajdon értelménél fogva a bogos csomót
jelentő bojt származéka. Átv. ért. pedig azon bojtor
szóval rokon, mely másokba kötelődzést, akadást je-
lent a bojtorkodik származékban.

BOJTORJÁNKODIK, (boj-t-or-vány-kod-ik) 1.
BOJTORKODIK.

BOJTOEJÁNMIZSÓT, (bojtorján-mizsót)ösz. fn.
Növényfaj a raizsótok neméből; magvai apró szigo-
nyokkal borzasak, ragadók; virága kék, vagy fehér.
(Myosotis lappala).

BOJTOKJÁNOS, (boj-t-or-ján-os) mn. tt. bojtor-
jánot-t vagy —át, tb. —ok. Bojtorjánnal bővelkedő;
ami bojtorjánnal teli van; mibe bojtorjánok akadtak.
Bojtorjánot lapu; bojtorjános lófark, birkagyapju.
AVha a ló is jános, mikor bojtorjánot. Km.

BOJTORKODÁS, (boj-t-or-kod-ás) fa. tt. boj-
torkodás-t, tb. —ok. Ingerkedés, akadékoskodás.

BOJTORKODIK, (boj-t-or-kod-ik) k. m. bojtor-
kod-tam, —tál, —ott. Veszekedésre alkalmat keres ;
ingerkedik, incselkedik; másokat egymás ellen boj tógát.

BOJTORODIK, (boj-t-or-od-ik) k. m. bojtárod-
tan, —(ál, —ott. Bojtorkodó lesz, akadékoskodni,
ingerkedni, kötődni kezd. Neki bojtorodik.

BOJTORVÁNY, 1. BOJTORJÁN.
BOJTOS, (boj-t-os) mn. tt. bojtos-t vagy —oí,

tb. —ok. 1) Aminek fartőkbe, csomókba tekeredett
szőre, gyapja, szálai vannak; gubanczos, bozontos.
Bojtot guctma, kalpag, guba. Bojtot medve. 2) Bakal-
lós, aláfityegő rojtcsomóval ellátott, díszített. Bojtot
csizma. Bojtot szürgallér.

BOJTOSÁN, (boj-t-os-an) ih. Oubanczosan, bo-
zontosán. Bojttal vagy bojtokkal ékesítve.

BOJTOSODIK, (boj-t-os-od-ik) k. m. bojtosod-
tam, —tál, —ott. Szőre, gyapja, serénye stb. bojtossá
leaz; gubanczosodik, bozontosodik.

szórlm.

BO.ITOZ, (boj-t-oz) áth. m. bojtoz-tom, —tál,
—ott, pár. —t. 1) Szőrt, hajszálakat stb. csomóba
szed, vagy gnbanczoz, bozontoz. 2) Bojtot képező
rojtozattal ékesít

BOJTOZÁS, (boj-t-oz-ás) fn. tt bojtozás-t, tb.
—ok. Cselekvés, midőn valamit bojtoznak; guban-
czozás, bozontozás; bojttal, bakallóval ékesítés. Mi-
dőn bojtozik igétől származik, ám. bojtosodás.

BOJTOZAT, (boj-t-oz-at) fn. tt bojíozal-of. Boj-
tokból álló diszítmény. Ruha, függöny, csizmaszár boj-
tozota.

BOJTOZIK, (boj-t-oz-ik) k. m. bojíoz-íam, —tál,
—ott. Bojtossá lesz; gubanczosodik, lógó, fityegő
szőrökkel megtelik.

BOJTVIRÁQ. (bojt-virág) ősz. fn. Növénynem
a hűszhímesek seregéből, és ötanyások rendéből, szá-
mos bojtforma csomókkal. (Mesembryanthemum). Fa-
jai : szárnyas, mvet, jeget bojtvirág.

BÖK, elvont gyök, mely a boka, és bokor szár-
mazékokban valami csomódadot, gömbölyűt, kerek-
dedet jelent Rokonai: bak, mint a bokolló gyöke,
továbbá: bog, bőg, és a gömbölyű szegfejet jelentő
pók, valamint: bug(a), bunk(ó) stb.

BÓK, (bol-k vagy ból-k) fn. tt. bókot. Általán
ám. fejhajtás, fejbólintás. Különösen udvarias tiszte-
letet jelentő testmozgás, mely a fej és derék meghaj-
tásával történik. Bókot csinálni. Bókokkal títztelkedni.
Bókot bókkal viszonozni. Mély bókkal fogadni valakit.
Átv. ért. valamely kedveskedő, széptevő, nyájas, di-
csérő szó, vagy mondat, melyet valakinek akár udva-
riasságból, akárhizelegve, akár meggyőződésből mon-
dunk. E* rám nézve nagy bók. (Francziául: compliment).

Mind alaphangra, mindérteményre nézve roko-
nai a szintén hajlásra vonatkozó német biteken, beu-
gen, Búg, Buckel, Bogén, goth biitga, szanszkrit bhuj
(meghajt, görbít) hellén «TI!| stb. Ezen szó azon szá-
mosak egyike, melyek mind a magyar mind az árja-
féle nyelvekben közösek, és nyelvünkből épen úgy
elemezhetők, mint amazokból. Tudniillik ezen szóban
bók a hajlás alapérteménye rejlik, s egy eredetű a bóltnt,
bólogat, és bolt szókkal, mennyiben fejjel bólintani
ám. bókot csinálni, és bolt, ám. ivalakulag meghajlott
valami, pl. égbolt, házbolt. E szerint bók azon szók
egyike, melyekben az öl al öszvehúzva, kivált paló-
czos ejtésben ó, mint: tóidul tódul, folka fóka, bolt
bot, halkkal palóczosan: hókval, alma, óma, stb. És így:
bók = boi-k, mintegy bol-ék vagy bol-ofc. V.ö. BÓKONY
és különböztetésűl 1. BÓKLÁL.

BOKA, (bok-a) fa. tt bokát. Az allábazár két
csontjának alsó részén két oldalt levő kidudorodások,
melyeknek egyike a sipkonczon, másika a szárkap-
cson van, hounét amaz belső, ez pedig külső boká-
nak hivatik. Bokáig járni a hóban, tárban. Bokáig
érd köntös. Öszveüti bokáit, azaz tánczol vagy vígan
van, mint aki tánczol. Csont a boka azaz érzékeny,
mert mindjárt csontot ér az ütés. Km. Majd megüti
érte bokáját = lakolni fog. Kin. V. ö. BÖK.

45
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BÓKA, (1), (bol-k-a) fh. tt. bókát. Növénynem
a kétfalkások seregéből, és tizhímesek rendéből; csé
széje ötfogű, hüvelye besüppedt, és két rekeszü, min.
den rekeszében egy sor mag. (Astragalos). Fajai ke
alnemre oszlanak, ú. m. melyeknek fölálló, és melyek
nek lehajló, lecsepült bókoló száraik vannak, és ezek
számosabbak, honnan az általános elnevezés.

BÓKA, (2), fala Torontál megyében; helyr
Bóká-n, —rá, —ról.

BOKACSONT, (boka-csont) ősz. fn. Az alsó láb-
száron kétfelfil kidudorodó csomós csont, vagyis rö-
viden: boka.

BOKACSUKLÓ, (boka-csukló) ősz. fn. Üreg az
alsó lábszár alján, melyben a bokacsontok forognak.

BOKACZHÍIA, (boka-czifra) ősz. fn. Pőcrforma
kötés a harisnya azon részén, mely a bokákat fek-
szi meg.

BÓKAHÁZA, felu Szála megyében; helyragok-
kal : Bókahátá-n, —ró, —ról.

BOKAHÜVELY,(boka-hfively)ösz. fh. A hosszú,
és rövid szirkapcs-izmok által képzett hüvely, mely a
bokát köriUveszi.

BOKAJ,fala Erdélyben; helyragok. Sokaj-ba,
—bán, —bói.

BOKÁKOL, (bok-ák-ol) önh. m. bokáfcol-t. Olyan
emberről, vagy állatról mondatik, ki vagy mely okádni
készfii, e erőtetés alatt bizonyos tompa hangon ők
rendez.

Hangutánzó, az ofcád változata.
BOKAL, (bók-ál) fn. tt. bokál-t,tb. —ok. Erdei

mezőségen tenyésző növény, széles, gömbölyű, konya
levelekkel. (Alchemiüa magánt. L.) Mint lekonyuló,
aláhajló, vagyis bókoíó levelű növény neve a bók, bó-
kol szókkal egy eredetű.

BOKANCS, 1. BAKANCS.
BÓKANY, (bók-any) fn. tt. bókony-t, tb. —ok.

Félérczek közé számított mirenyféle érez. (Nicolam).
A német Nickel után (mintha a nicken-ből származ-
nék) böttt szerinti fordítás.

BORÁSZOK, (boka-szőr) ősz. fn. Lovak boká-
járól függő hosszúkás szőrszálak.

BÓKLÁL, (bol-g-lál) önb. m. bóklál-t. Mondják
barmokról, különösen ökörről, lóról, midőn szabadon
csapongva ideoda bolongnak a mezőn.

£ szóban, mint másokban, a gyökbeli öt öszve-
húzva lett ó, és a g-ból lett k, mint: járogál, járkál,
turogdl turkál, stb. És így: bolgldl, boglál, bóklál.

BÓKLÁLÁS, (bol-g-lál-ás) fn. tt bóklálás-t, tb.
—ok. A barom ideoda bolongása a mezőn.

BÓKLÁ8Z, (bol-g-ol-ász) önh. m. bókláss-tam,
—tál, —ott. L. BÓKLÁL.

BÓKOD, falu Komárom-, és népes puszta Vas
megyében; helyr. Bokod-on, —rá, —ról.

BÓKOL, (bol-k-ol) önh. m. bókol-t. Fejét meg-
hajtja, meghajol, különösen valaki előtt tísztelgő hó-
dolattal, vagy túlságos alázattal hajtja meg magát.
Bókolni a fafebbfóloknak, ő büszkébb, mintsem hogy
valakinek bókoljon. V. ö. BÓK.

BÓKOLÁS, (bol-k-ol-ás) fn. tt bókoiás-í, tb.
—ok. Fejhajtás, tísztelgő, hódoló, hízelgő bajlongás.
Szélesb ért. mindennemű túlságos, vagy nagy szer-
tartással járó hódolás.

- BÓKOLAT, (bol-k-ol-at) fa. tt bókoiot-ot. Maga
azon taglejtési helyzet, melyet a bókolás képez, mint
a hódoló tisztelet külső jele.

BÓKOLGAT, (bol-k-ol-og-at) gyak. önb, m. bó-
koígaí-íam, —tál, —ott, pár. bókotgxus. Sok bókot
csinál, sokszor meghajol magát megalázva, vagy má-
sok iránti tiszteletből.

BÓKOLGATÁ6, (bol-k-ol-og-at-4s) fn.tt.bosW-
goíás-í, tb. —ok. Többszöri, gyakori bókolás, maga-
meghajtogatás, fejhajtogatás; alázatos, hízelgő tísx-
telkedés.

BÓKOLÓ, (bol-k-ol-ó) mn. tt Wkoló-í. Tisztel-
kedésből magát meghajtó, fejhajtó. Bókoló alattvalói,
szolgák. Növénytani ért. bókoló levelek melyek derék-
ban kifelé görbülnek, s lefelé kezdenek konyáim.

BOKOLYÓ, 1. BOGOLYÓ.
BÓKONY, (bók-ony vagy bol-k-ony) ín. tt bó-

kony-t, tb. —ok. Hajó bordája, azon görbe bélfa, mely-
nek egyik horgához a hajó feneke, másikhoz a hajó
oldala szegeztetík.

Ezen fa ívded, vagy boltalakú, tehát neve elemez-
ve bol-k-ony, vagy mint Bodrogközben ejtik: boífcony.
Egyezik vele a közös gyökü német Bogén. V. ö. BÓK.

BÓKONTQS,(bol-k-ony-os) mn.tt. bókonyos-t, tb.
—ok. Aminek oldaldeszkái vagy gerendái bókony nevű
görbe bélfüioz szegezvdk. Bókonyot csónak, dereglyt.

BÓKONYOZ, (bol-k-ony-oz) áth. m. bókonyo:-
tam, —tál, —ott, pár. —z. A hajó belsejébe bókony*
féle bordákat szegez be. Bófconyózni a hajót, dereglyét.

BOKOR, (1), (bok-or) fa. tt. bokr-oí vagy bő-
kor-t, tb. bokr-ok. 1) Cserjenemü fanövény, mely egy
tőből eredő rövid ágaival mintegy bogot vagy csomót
képez. Csipkebokor, rózsabokor, tövitbokor, galagonya-
bokor, gyalogfenyöbokor. Nyáron minden bokor szál-
lást ad. Km. Ki kett ugratni a nyulat a bokorból, acu,
a rejtett, titkolt dolgot napfényre kell bozni. Ettvt
van a faluban, f árkot lakik a bokorban. Km. Fürt
bokor, jön a fa, azaz, nagyobb elől hátráljon vagy
térjen ki a kisebb. Véletlen bokorban gyakran nyúl
fekstüc = ott is rejlik valami, ahol nem gondolnád.
Bokorból ugrott ember = ismeretlen eredetű, egyszerre
feltűnt aj ember. Tüskén bokron keresztül. 2) Másfele
növényekből egyegy csoport. Három bokor tolató, há-
rom leány kapálta. Népdal. Egy bokor tsegfll, viola.
J) Csokor, vagyis szalagnak, kendőnek csomóba kő-
4se. Bokorra kötni a nyakszalagot, az »'ng«y kötőjét.
4) Együvé fűzött holmi. Egy bokor kulcs lóg a szegen.
Sgy bokor virág. 5) Pár, vagyis azonnemü valami-

ből kettő. „És hogy áldozatot adnának, egy bokor
gerliczét, vagy pár galambfiat" Lukács. H. 24. Káldi.
6'zép egy bokor ember. Bokorvers.

„Félre rántogatnám kendődet,
Hogy láthassam bokor emlődet"

Kazinczy F.
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Minden érteményeiben több részekből álló, egy-
mással öszvekötött, s mintegy bogot, csomót képező
valamit jelent Ennélfogva gyöke bök ám. bog, bog.
L. BOG, BÖK.

BOKOR, (2), népes paszta Gömör megyében;
helyr. Bokron, Bokor-ra, —rőt.

BOEORFA, (bokor-fa) ősz. fn. Cserjenemű ala-
cson fa, melynek tőből fülsarjadó ágai mintegy bogot
képeznek, pl. galagonya, gyalogfenyő, fagyai, stb.

BOKORFENYÖ, GYALOGFENYÖ.
BOKORISZÁK, (bokor-iszák) ősz. fn. Halászok

kis kézi hálója, melylyel a bárkában tartott halakat ki-
raeregetik. Egyszerűbb neve : szák.

BOKORHÁLÓ, (bokor-hüó) 1. BOKORISZÁK.
BOKORSZEDER, (bokor-szeder) ősz. fa. Cser-

jenemfi szederfák gyümölcse, vagy, fóldiszeder.
BOKORZÖRRENÉS, BOKORZÖRGÉS (bokor-

zörrenés vagy —zörgés) ősz. fh. A bokornak szél
vagy állat pl. gyík által történt megzördfilése. Fél
minden bokorzo'rrenésfó'l."

BOKEÁCS, falu Vas megyében; helyr. Bok-
rdcs-on, —ró, —rói.

BOKRATLAN, (bokr-atlan) mn. tt. bofcroílan-í,
tb. —ok. Ahol bokrok nem tenyésznek, sík, tiszta
talajú. Bokraílan kopár cidék, retteg. Bokratlan erdő.

BOKRÉTA, (bokor-ét-a vagy bok-or-ít-ó) fn. tt.
bokrétát. 1) Bokorba kötött virágszálak, vagy tollak.
Virágbokréía, tollbokré./a, aranyon bokréta. Bokrétát
kötni, fölfűzni.

„Vörös bársony süvegem,
Most élem gyöngyéletem,
Bokréta van mellette,
Barna babám kötötte." Népdal.

2) A virágncmti növények szinnos feje, koronája.
Györgyike bolerétáji. 3) Vadász nyelven a nyúl farka
s a róka-vitorlának fejér vége.

E szónak törzse bokor világosan magyar eredetű,
noha képzője idegenszerűnek látszik. Hasonló hozzá
a franczia: bmtquet.

BOKRÉTAPA, (bokréta-fa) ősz. fn. Vadgeszte-
nyefa, melynek szép bosszukás bogiáru fehér virágai
•vannak.

BOKRÉTÁS, (bok-or-ét-a-as) mn. tt. bofcré<ás-í
vagy —öt, tb. —ok. Toll- vagy virág füzérekkel éke-
sített Bokrétán legény, bokrétát kalap, f Üveg.

BOKRÉTÁSAN, (bok-or-ét-a-as-an) ih. Bokré-
tával ékesítve, ellátva.

BOKRÉTAVIRÁG, (bokréta-virág) ősz. fn. Nö-
vénynem a három bimesek seregéből, és kétanyások
rendéből, melynek bokrétája a csészéből kinyúlik, s
virágzáskor szétterül, azután pedig a magra nő. Más-
kép : tippan. Fajai részint kalászosak, részint kalász-
talanok. (Agrostis).

BOKRÉTÁZ, (bok-or-ét-a-az) áth. m. bokrétát-
tám, —tál, — ott, pár. —s. Bokrétával ékesít, díszít,
fólczifriz. Kalapot, tUveget bokrétázni, f&bokrélúgni.

BOKRÉTÁZÁS, (bok-or-ét-a-az-ás) fa. tt bok-
réíázás-í, tb. —ok. Bokrétával czifrázás, díszítés.

BOKRODZIK, (bok-or-od-oz-ik) k. m. bokrodz-
oííaro vagy bokrodz-íam, —oííál vagy —tál, —ott,
htn. —ni vagy —ani. Bokrossá leszen, süni gályák-
ban nő fel. Bokrodtanak a lebotolt füzek, a kivágott
cserfák gyökerei.

BOKROS, (1), (bok-or-os) mn. tt. bokros-í vagy
—aí, tb. —ok. 1) Cserjés, csalitos, bokrokkal bővel-
kedő. Bokros legelő, bokros erdS. 2) Halmozott, öszve-
gyült, sok. Bokros gondok, bokrot foglalatosságok.
Bokros bubánál.

„Az én életemnek is úgy vagyon sorsa,
Mert bokros búbánat azt igen futkossa."

Népdal.
3) Ijedős, kirúgó, ragadozó. Lóról mondatik. 4) Du-
nántúl hallani: bokros szent azaz vakbuzgó. 5) Cso-
móba fűzött, kötött Bokros galand, bokros kendő.

BOKEOS, (2), puszta Sopron megyében; hely-
ragokkal : Bokros-ön, —rá, —ról.

BOKROSÁN, (bok-or-os-an) ih. 1) Cserjésen.
2) Halmozottan. 3) Ijedősen. 4) Csomóba f űzötten.

BOKROSODIK, (bok-or-os-od-ik) k. m. bofcro-
sod-tam, —tál, —ott. 1) Cserjésedik, csalitos leszen,
bokrokkal benőni kezd. Bokrosodik a távoli vágás ;
bokrosodnak a folyók partjai árvíz után. 2) Öszvegyü-
lekezik, szaporodik, sokasodik. Bokrosodnak gondjai,
bánatai. 3) Ijedőssé leszen. Dobszólásra, puskalövé-
sekre bokrosodnak a lovak.

BOKROSSÁG, (bok-or-os-ság) fn. tt. bofcros-
ság-ot. Lovak tulajdonsága, midőn ijcdó'sek, « 'tirugók.

BOKROZ, (bok-or-oz) áth. m. 6o.'jm:-<<..,<. — tál,
—ott, pár. —z. Bokorba, csokorba, csomóba fűz, köt
valamit, nevezetesen szalagot, kendőt. Átv. ért. hal-
moz, öszvegyüjt

„S mint zászlósa a vezérnek,
Megfelelt a bajnokvérnek,
Melyből fényre származott.
Melyre új díszt bokrozott." Kisfaludy K.

BOKROZAS, (bok-or-oz-ás) fn. tt. bokrozás-í,
tb. —ok. 1) Bokorba kötés, csokrozás. 2)Mintabok-
rozik származéka ám. bokorral benövés.

BOKROZAT, (bok-or-oa-at) fn. tt. bokrozatot.
Bokrok többsége, öszvesége.

BOKROZIK, (bok-or-oz-ik) k. m. bokroz-íaro,
—tál, —ott, pár. —zál. Bokrokat hajt, bokrok te-
nyésznek rajta. Bokrozik a lebotolt fűz dereka, a kivá-
gott cserfa tűvé.

BOKSA, falu S&ros megyében; belyr. Boksá-n,
—ró, —ról.

BOKSZEG, fala Arad megyében; helyragokkal:
Bogszeg-en, —re, —ró'l.

BÓKTAT, (bók-tat vagy ból-ok-tat) önh. és áth.
m. bóktat-tam, —tál, —ott. Bóktat a ló, midőn a nagy
meleg miatt fel-alá bányja fejét, s mintegy bókokat
csinál, bólogtat Fejét bóktatja, vagy bóktat fejével a
ló. V. ö. BÓK.

BÓKTATÁS, (bók- vagy bol-ok-tat-ás) fn. tt.
bóktaíát-t, tb. —ok. Fejének fel s le hányása. V. ö.
BÓKTAT.

45*
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BOL, elvont gyök. 1) Oly származékok gyöke,
melyek mozgásra, menésre, bolyongásra vonatkoznak,
a rokon a boly gyökkel. Ide tartoznak: bolha, (mint
a német Floh a fliehen-től), botosát, bolyog, bolygat.
Változattal: bel, bal, bű, úgymint a 6«ltóke, ballag,
billeg stb. származékokban. Ugyanezen bol öszvehúzva
rejlik a bódorog, bóklász (boldorog, bolklász) szókban.
2) Hajlást, görbeséget jelent ezekben: bolt, boída,
megnyújtva ból, a bólint bólogat igékben. Ide tartoz-
nak : bócz (bolcz), bók (bőik), bóka (bolka) bóda (bolda).
3) Átv. ért bolond, akinek esze tébolyog, eszement,
változattal bel, a belindek származékban. Öszvehúzva
ide tartoznak: bódul (boldúl), bódit (boldít), bódi (boldi).
4) L. BOLDOG.

Észrevételkép megjegyezzük, hogy a szláv nyel-
vekben is a bl gyökü szók hasonló érteményUek: blttditi
(bolyongani), blázen (bolond), blázsen, Wagí (boldog).

BOL, (1), vékonyhangon BOL, névmódosító rag,
mint: uár-ból, vér-bőt, kor-bot, fcör-böl, sír-bói, szto-bb?.
Régiesen baléi (= belől), pl. Aázbalól = házból.
Részletes tárgyalását 1. BOL alatt.

BÓL, (2), elvont gyöke e származékoknak: bó-
lint, balog, bólogat, bolt vAgy bolt. Alapértelme: hajlás,
görbedés, ívded alak. V. ö. BOL. Rokonukul tekinthe-
tők a szanszkrit vall (föd), német vriUben, tea/zen, stb.

BOLCSA, kunsági puszta; helyragokkal: Bol-
csá-n, —ró, —rói.

BOLC8ÁT, (bol-cs-á-t vagy bol-cs-aj-t) áth. m.
bolcsát-ott, pár. botcsass, htn. —ni vagy —ami. Bégi
szó. Ám. a mai megrövidített vagy elkoptatott bocsát,
bocsájt, palóczosan: buesit. Eredeti jelentése: meneszt,
vagy menni enged, elereszt .Hogy Isten bolcsássa ő
bűnét" (Könyörgés, Nyelvemlékek I. köt) Részlete-
sebben 1. BOCSÁT.

BOLCSU, székely tajszó. L. BÚCSÚ.
BOLD, elvont törzse boldog szónak és szárma-

zékainak. Régiesen, sőt ma is a népnyelvben bód,
bódog, bódogit, bádogul, stb. Ez utóbbi kiejtésben egye-
zik vele a szanszkrit bhod, mely ám. sikerűi, boldogul,
honnan bhadrosz (szerencsés, boldog) származik. Ide
számíthatok a latin beo, beatus, cseremisz piai (for-
tuna), és a szláv blág, blattén, blaho. L. BOLDOG.

BOLDA, női kn. ti Boldát. Beatrix.
BOLDÁD, ALSÓ—, FELSŐ—, falvak Szath-

már megyében; helyragokkal: Bolddd-on, —rá, —ról.
BOLDI, 1. BOLDIZSÁE.
BOLDIS, 1. BOLDIZSÁR.
BOLDIZSÁR, férfi kn. tt. Boldizsár-t, tb. —ok.

Az ó testamentomi Balthatar név magyarítása. A há-
rom keleti bölcs, máskép három király egyikének tu-
lajdonított név. Gáspár, Menyhárt, Boldittár. Kicsi-
nyítve Boldi, Bódi, Boldit, Bódit.

BOLDOG, (1), (bol-d-og) mn. tt boldog-ot. 1) A
szerencse javaival bő mértékben megáldott, s ennél-
fogva megelégedett Különbözik boldogság és szeren-
cse. Ez csak egyes esetbeli kedvezése, adománya a
sorsnak, amaz folytonos élvezete a szerencse több ado-
mányainak. Mily boldog ember vagyok, mióta meghá-

cosodtam/ Haldia előtt M mondj senkit boldognak.
Nem mind boldog (megelégedett) akinek sok pénse van.
Boldog ország, hasa, nép. Boldog a méh, moly téged
vitelt és boldogok át emiolt, melyeket szoptál. (Biblia).
2) Erkölcsi ért idvezült vagy idvemégre méltó igényt
tartó jámbor. Boldog ember, old át istentelenek taná-
csán nem jár, ét a bűnösök titán nem állott, és a dög-
lelstesség székében nem fiit. (L Zsoltár. Káldi). Boldo-
gok a lelki szegények. Boldogok a szelídek, stb. (Idve-
zítőnk szavai. Máté V.) .Boldog emlékezetű apám. 3) Kü-
lönösen mondatík Istenről. Boldog Isten / mire jutánk.'
Szegény ember szándékát boldog Jsten bírja. Km. És a
szent szűzről. Boldog anyánk. 4) A római katholüu
anyaszentegyház értelmében, túlvilágra költözött jám-
bor hív, kit az anyaszentegyház idvesflltaek vall és
kijelent, de a szentek sorába nem igtat (Beatns).
5) Használtatik búcsnzáaul: Légy boldog ! Maradjatok
boldogok l 6) Így nevezik tréfásan a botnak vastagabb
végét EISfogta a botot, t boldog végevei Wtt kotta.

Mennyiben a boldogság a jó állapotnak teljes,
60 voltát jelenti, ez értelemben rokon vele a szansz-
krit pul, pali (tölt, halmoz), pulitoss (teljes), hellén
ni^&to, nléof, német voll, fUllen, stb. Ahonnan a bol-
dog eredeti jelentése: megtelt, megelégedett. A török
nyelvben is bol, mandsuban fülű, finnben poljo, sün.
bb', sok. A fentebbiekben a legtöbb szó gyökeleme:
pú-, pa-, vő-, fii-, bő-, teljesen öszveüt a magyar bő
szóval. V. ö. BŐ, és BOLD, BÓDOG.

BOLDOG, (2),férfi kn. tt Boldog-ot. Régiesen:
Bódog. A latin Félix fordítása.

BOLDOG, (3), vagy BOLDOGH, &lu Pest me-
gyében; helyr. Bddog-on, —rá, —rói.

BOLDOGASSZONY, (1), (boldog-asszony) ősi.
fn. Idvezítőnk anyja, sziie Mária.

. . . . „Boldogasszony Anyánk!
Nagy ínségben lévén, így szólít meg hazánk:

Magyarországról, romlott hazánkról,
Ne feledkezzél el szegény magyarokról.''

Tarkanyi Bél*..
Innen több innepek, és hó nevei: Boldogasszony

vagy Nagy-Boldogatnony napja (Aag. 15.), GyUr
mtfcsoltó Boldogasszony napja (Mart 25.), Gyertya-
szentelő' Boldogasszony napja (Febr. 2.), Boldogan-
szony fogantatása (Dec. 8.), Boldogasszony hava (Ja-
nuár.), boldogasszony képe, oltára, temploma, kápol-
nája. Tréfásan: .Boldogasszony katonája = gyáva, fé-
lénk, anyámasszony katona. Boldogasszony bogara.
Több növények elnevezésére is huználja a népnyelv.
Boldogasszony csipkéje. Boldogasszony mentája. Bol-
dogasszony rózsája. .Boldogasszony teje, azaz tejes szára
tOskefaj. .Boldogasszony tenyere, széles levelű tfiskefaj.

BOLDOGASSZONY, (2), számosabb helység
neve Magyarországon és Erdélyben; helyragokkal:
Boldogattfony-ba, —bán, —bóí.

BOLDOGASSZONYHÓ, (Boldog-asszony-hó)
ősz. fn. Boldogasszonyévá, januárius, melyben Máris,
eljegyzésének ünnepét (üli a katholika anyaszentegy-
ház. Újabbkor! elnevezés szerént: télhó.
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BOLDOGASSZONYFA, több helység neve Ma-
gyarországon ; helyr. Boldogasszonyfá-n, —rá, —ról.

BOLDOGASSZONYFALVA, helységek neve
Erdélyben; helyr. Boldogatszonyfalvd-n, —rá, —ról.

BOLDOGASSZONYTELKE, puszta Bihar me-
gyében ; helyr. Boldogasszonytelké-n, —re, —röl.

BOLDOGFA, belység Szála megyében; helyr.
Boldogfá-n, —rá, —ról.

BOLDOGFALVA, helységek neve Magyarorszá-
gon és Erdélyben; helyr. Boldogfalvá-n, —rá, —ról.

BOLDOGÉ, ezen gh a helynevekben fordul elő;
lásd BOLDOG, és az ezzel összetett többi helyneveket

BOLDOGHÁZA, jászsági puszta; helyr. Boldog-
hdzá-n, —rá, —rói.

BOLDOGÍT, (bol-d-og-ít) áth. m. boldogtt-ott,
pár. —s, htn. —ni vagy —ani. 1) Boldoggá, azaz,
sorsával elégedetté tesz, szerencse javaival folytonosan
halmozva megáld. 2) Idvezít, mennyország örömeiben
részesít Itten boldogitsa b't!

BOLDOGÍTÁS, BOLDOaiTÁS, (bol-d-og-it-és)
fn. tt boldogftás-í, tb. —ok. Boldog állapotba helye-
zés; idvexités. V. ö. BOLDOG.

BOLDOGÍTÓ, BOLDOGÍTÓ, (bol-d-og-it-ó) mn.
tt boldogító-t, tb. —k. Aki vagy ami boldoggá tesz,
megelégedést szerző, a kedély vágyait betöltő; idv-
hozó. Boldogító szerelem, szerencse. Boldogító keresz-
tény tzeretet. Boldogító hit.

BOLDOGKÁT A, népes puszta Pest megyében;
helyr. Boldogkátd-n, —rá, —rói.

BOLDOGLET, (boldog-lét) ősz. fn. Boldog álla-
pot, megelégedettség, a szerencse javaiban bővelkedés.

BOLDOGOK, (bol-d-og-ok) többes fh. tt. boWo-
gok-ot. Egyházi értelemben : idveziilt hívek, mennyor-
szág lakosai. A boldogok szinrSl szinre látják az Istent.

BOLDOGSÁG, (bol-d-og-ság) fn. tt. boldogság-öt.
1) A kedély vágyainak teljesedéséből, s folytonos
tartásából származó nyugott megelégedettség. Boldog-
ság óz életem. Ily országban lakni, ily emberek társa-
ságában élni csupa boldogság. Most van S teljes bol-
dogságában. A boldogság csak akkor kezdődik, midiin
a többrevágyái megszűnik. Km. Oh mily nagy lesz bol-
dogságom hS karjában. Vérségi. Fyldi, világi boldog-
ság. Első boldogság a jó ész. Nagy boldogság a jó há-
sosság. Közmondatok. 2) Üdvösség, túl világi lelki
örömek teljessége. Mennyei boldogság. Angyali boldog-
ság. Örök boldogság.

BOLDOGSÁG03, (bol-d-og-sájr-os) mn. tt bol-
dogságos-í, tb. —ok. Boldogsággal, megelégedett ál-
Upottal áldott; idvezített, idvezfilt Boldogságot ssus
Mária. Boldogságot szűz anya.

BOLDOGTALAN, (bol-d-og-talán) mn. tt bol-
dngtalan-t, tb. —ok. l) Sorstól üldözött szerencsétlen,
megelégedetten, lelki fájdalmakban szenvedő. Boldog-
talan apa, kinek gonosz gyermekei vannak. Boldog-
talan férj, feleség. Egész életében boldogtalan volt.

„Nincs boldogtalanabb a parasztembernél,
Ki nyomorusága nagyobb a tengernél."

Régi panaszos ének.

2) Átv. ért. kedvezőtlen állapottal járó, boldogtalan-
ságot okozó. Boldogtalan óra, melyben először láttalak.
3) Szélesb ért akinek bizonyos vágyai, tervei nem sike-
rülnek, leginkább tréfás értelemben véve. Boldogta-
lan furulyát t Boldogtalan szerelmes! Oh te boldogta-
lan! Határzókép ám. boldogtalan állapotban, boldog-
talanul.

BOLDOGTALANÍT, (bol-d-og-talan-ít) áth. m.
boldogtalanü-ott, htn. —m vagy —ani. Szerencsét-
lenné, elégfiletlenné tesz; kárhozatba ejt

BOLDOGTALANKODIK, (bol-d-og-talan-kod-
ik) k. m. boldogtalankod-tam, —tál, —ott. Boldog-
talan, elégületlen állapotot folytat; tengődik; semmi
munkájának, törekvésének sikerét nem látja; magá-
nyos szomorú életet él.

BOLDOGTALANODIK, (bol-d-og-talan-od-ik)
k. m. boldogtalanod-tam, —tál, —ott. Boldogtalanná
leszen, elégedetlen állapotra jut

BOLDOGTALANSÁG, (bol-d-og-talan-ság) fa.
tt boldogtalanság-ot. Szerencsétlenség, mostoha sors,
elégületlen állapot, idv nélküli élet.

BOLDOGTALANUL, (bol-d-og-talan-ul) ih. Bol-
dogtalan állapotban, elégedetlenül, a sorstól üldözve,
mostoha módon. Égést élete boldogtalanul Kit el.

BOLDOGTALANUL, (bol-d-og-talan-úl) önh. m.
boldogtalanúl-t. L. BOLDOGTALANODIK.

BOLDOGUL, (bol-d-og-ul) ih. A sors kedvezé-
seitöl elhalmozva és megelégedve, kénye kedve sze-
rint minden baj, szenvedés, szomorúság nélkül. Bol-
dogul folynak napjai. Élj boldogul!

BOLDOGUL, (bol-d-og-úl) önh. m. boídogúl-t.
Folytonos szerencséhez jut, valamiben czélt ér, vá-
gyai teljesednek. Különösen vei ragu viszonynéwel
ám. megfér valakivel, czélját éri vele. Némely ember-
rel nem lehet boldogulni. Erkölcsi ért. idvezül, a men-
nyei boldogok közé jut Aki hisz, az boldogul.

BOLDOGULÁS, BOLDOGULÁS, (bol-d-og-úl-
ás) fn. tt boldogulás-1, tb. —ok. Boldog állapotba,
megelégedett sorsba jutás; idvezülés.

BOLDOGULÁSI, (bol-d-og-ul-ás-i) mn. tt. bol-
dogulási-/, tb. — ok. Boldogulást targyazó, boldogu-
lásra vonatkozó. Boldogulási vágy, ösztön.

BOLDOGULT, (1), (bol-d-og-dl-t) fn. tt. boído-
gúlt-ot. Megholt, túlvilágra költözött. Akutomban min-
dig valami főnév értetik, mely a beszéd szövegéből
ismeretes. Emlékezzünk a boldogúltokról. A boldogult-
nők hamvai e sírban nyugostnak.

BOLDOGULT, (2), (mint föntebb) mn. Megha-
lálozott, többé nem élő. Boldogult apám sirhalma ez.
Boldogult b'seink egyszerűbben éltek, mint mi unokáik.

BOLDUR, falu neve Krassó vármegyében ; hely-
ragokkal: .Boídur-ra, —ról, —ön.

BOLDVA, 1. BÓDVA.
BOLG, 1. BOLY, BOLYOG.
BOLGÁR, fa. tt. bolgár-í, tb. —ok. A déli szláv

népek egyik ága, a török birodalomban, és ehhez tar-
tozó személy. Szélesb ért. Bolgárország lakosa.
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BOLG-ÁRHONY, (Bolgár-hony) ősz. fn. Falu
neve Nógrádban, helyr. Bolgárhony-ba,'—bon,- —6ól.
Haskép némi összehúzással: Bolgárom.

BOLGÁRORSZÁG, (Bolgár-ország) ősz. fa. A
török birodalom egyik tartománya Európában.

BOLGÁRUL, (bolgar-ul) ib. Bolgárok módja,
szokása szerint; bolgár nyelven. Bolgárul btmélni, írni.

BOLHA, (bol-ha vagy boly-ga) fii. tt bolhát tb.
bolhák. 1) Általános neve különféle apró rovaroknak,
melyek részént az . állatokat csípik, részént némely
növények leveleit, kivált száraz nyárban, megemész-
tik. Milyenek: kutyabolha, földibolha, kertibolha, stb.
2) Különösebben, ismeretes barna rovar, hat szök-
décselő lábbal, és hegyes ormánynyal. Bolhactipü, boi-
haugrás. Bolhát keresni, bolhái fogni. Csoda féreg a
bolha, addig szökdécsel, míg rogy vízbe esik, t-agy íilz-
be. Km. Bolhafészek. Bolhalajtorja azaz földig erő
ruha. Máskép: bolha.

Megegyezik vele a hellén V>t'Uo«, tptî o, német
ííoh, latin pulez, szláv blha, biofcha, blecha, török
pire. V. ö. BOL gyök.

BOLHACSIPÉS, (bolha-csipés) ősz. fn. Tulaj-
donképen szúrás, melyet hegyes ormányával ejt a
bolha, így neveztetik azon piros foltocska is, mely a
megszúrt bőr színén látszik.

BOLHAFOGÓ, (bolha-fogó) ősz. fa. Csövecske,
felülről kilyukgatva, s belülről megmézezve, melybe
a nyalánkoskodó bolhák bebújván ott ragadnak.

BOLHAFÜ, (bolha-fü) ősz. fn. L. BOLHASÉR-
TECSÉK.

BOLHAHALÁL, (bolha-halál) ősz. fn. Láncsás
levelű növény, melytől, mint mondják, elvesznek a
bolhák. (Conyza).

BOLHAKANDICS, (bolha-kandics) ősz. fn. Bol-
hához hasonló vízi féreg, mely a víz színén szökdécsel.

BOLHAMAG, (bolha-mag) ősz. fn. Lásd BOL-
HAÚTIFÜ.

BOLHAPOHÁR, (bolha-pohár) ősz. fn. Szeszes
ital, pl. egy kupicza rozs- vagy szilvapálinka, melyet
némely graber lefekvés előtt vesz be, hogy álomba
merülvén a bolhacsipéseket ne érezze.

BOLHÁS, (1), (bol-ha-as) mn. tt. botóás-í vagy
—át, tb. —ok. Bolhákkal bővelkedő, bolháktól le-
pett, amiben bolhák tartózkodnak. Bolhás ágy. Bol-
hás ssemetes szoba. Bolhás komondor.

BOLHÁS, (2), falvak Somogy és Veszprém me-
gyében ; helyr. Bolhásra, —ön, —ról.

BOLHÁSÁN, (bol-ba-as-an) ib. Bolhákkal telve,
bolháktól lepve. Aki ebbelfekszik, bolhásán kelfel. Km.

BOLHASÁS, (bolha-sás) ősz. fo. Az egy mátkás
barkája sások nemébez tartozó növényfaj, melynek
barkáji fölül hímvirágúk, hengordedek, magvai bolha-
formájúk. (Carex pnlicaris.)

BOLHASÉRTECSÉK, (bolba-sérte-csék) ősz. fn.
Növényfaj a sertecsékek neméből; szára felálló, ágas-
bogas; levelei szárölelők, fodrosak, szőrösek; szára
tövön húsos tapintatú, verbenyes. Máskép: bolhafii.
(Innia pulicaria.)

BOLHÁSÍT, (bol-ba-as-ít) áth. m. boíhá*Ü-ott,
pár. —s, btn. —m vagy —óm*. Bolhássá tesz, be-
bolház; okozza, hogy bolhák teremjenek, szaporodja-
nak valamiben.

BOLHÁSOTOK, (bol-ha-as-od-ik) k. m. bolha-
sod-tam, —fal, —ott. Bolbássá leszen, belepik a bol-
hák. Egyik eb a másiktól bolhásodifc. Agya, ruhája
bolhásodik. Száraz nyárban bolhásodnak a kerti vett-
menyeit.

BOLHÁSZ, (1), (bol-ha-asz) önh. és áth. m. boí-
hász-tom, —tál, —ott, pár.—se. Bolhákat fogdos. Agy-
ban bolhanm. Átv. ért és népies kifejezéssel ám. va-
lamit gondosan keresgél, kiknrkász; minden részei-
ben kifürkész.

BOLHÁSZ, (2), (mint föntebb) fn. tt bolhósz-f,
tb. —ok. Aki bolhákat fürkész, és fogdos.

BOLHASZÍN, (bolha-szín) ősz. fn. és mn. Vör-
henyegeebe menő barna szín, milyen a bolháé.

BOLHASZINÜ, (bolha-szinfi) ősz. mn. Vörbe-
nyeg barna, mint a bolha. JEfoihaszánfi bajusz.

BOLHÁSZRODÁS, 1. BOLHÁZKODÁS.
BOLHÁSZKODIK, 1. BOLHÁZKODIK.
BOLHAÚTIFÜ, (bolhs-útí-fíi) ősz. fa. A leveles

szára útifíivek síneméhez tartozó növényfaj; szára sző-
rös, elágazó; levelei szálasak; virággombjai tojásdadok.
M&skép : bolhafö, bolhamag. (Plantago psyllium.)

BOLHÁZ, (bolba-az) áth. mn. bolház-íom, —tál,
—ott. Valamit a bolháktól megtisztít. Eb ebet bolhái.
Km. Kibolházta az agyi ruhát. Átv. értelemben, s al-
sóbb előadási nyelven ám. fürkész, Iratát, nyomoz,
keresgél. Kibolház = kifürkész valamit

BOLHÁZKODÁS, (bol-ha-az-kod-as) fa. tt bot-
Házkodá»-t, tb. —ok. A testét, vagy rajta Iev5 rnhát
ellepő bolhák keresgélése, s fogdosás*.

BOLHÁZKODIK, (bol-ha-az-kod-ik) k. m. bol-
Aozkod-tam, —tál, —ott. Ön magán vagy rajta levő
ruhájából a bolhákat kikeresgéli. Lefdcvtt dött, ísfrf-
keles után bolházkodni.

Hasonló képzésüek: tetoészkedik, íollástkodik.
BOLHÓ, Mű Somogyban; helyragokkal: Boí-

hó-n, —ró, —ról.
BÓLINT, (ból-int) önh. nr. bolint-ott, htn. —ni

vagy —a«i. Alomtól, ülés vagy állás közben, elnyo-
matván, fejét lehajtja, leszegi, fejével bicceient Na-
gyot bólintott » /eleteméit. Fejével bólinfoni. Scélesb
ért intés, helybenhagyás jeléül fejét meghajtja, fejé-
vel bókot csinál.

Elemzését illetőleg 1. BOL és BÓL gyök.
BÓLINTÁS, (ból-int-as) fn. tt boZmtds-t, tb.

—ok. Elálmosodás közben vagy intés jeléfii a fejnek
leszegése, aláhajlítása. Fejbótmtás.

BOLISZLÓ, férfi kn. tt. BoliszíÓ-t, tb. —k. A
szláv eredetű Bolisztau-ból vétetett.

BOLLAHIDA, falu Szálában; belyragokksJ :
Bollahid-án, —rá, —ról.

BOLLY, fala Zemplénben; MAGYAR—, fala,
NÉMET—, mezőváros Baranyában; helyragokkal:

i Bolly-on, —rá, —rrfl.
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BOLLYÁN, vagy BOLYÁN, vagy BALLYOM,
falu Kraszna megyében; helyr. Bollyán-ba, — bán,
—601.

BOLMÁND, falu Baranyában; helyragokkal •.
Bolmánd-on, —ró, —ról.

BOLNOKA, népes paszta Pest megyében ; hely-
ragokkal: Bolnoká-n, —rá, —rói.

BÓLOO, (ból-og) önh. m. bólog-tam, —t&,
—ott. Ültében vagy álltában elálmosodván, fejével
többször bólint, szonydikál. Olvasás közben bólogni.

BÓLOGÁS, (ból-og-ás) fa. tt. bólogát-t, tb. —ok.
Gyakori bólintás, szunydikális.

BÓLOGAT, (ból-og-at) önh. m. bólogat-tam,
—tál, —ott, pár. belógást. Folytonosan bólog, fejét
több ízben leszegve szunyókál. Ebéd után zsölleszéké-
ben ülve bólogat.

BÓLOGATÁS, (ból-og-at-ás) fn. tt. bólogatát-t,
tb. —ok. Sznnydikálás közti fejbiczegetés, le-leszegés.

BOLOGD, helységek nere; helyragokkal: Bo-
logd-on, —rá, —rói.

BOLOND, (bol-ond) fő- és mn. tt bolond-ot.
1) Eszement, eszeveszett, kinek elméje s itélőtehet-
sége megzavarodott, eltébolyodott, s valamely rög-
eszme körül keringnek gondolatai és beszédei, s mint
olyan a lelki nyavalyában szenvedők különös osztá-
lyába való. Fél bolond, egész bolond, stílt (azaz szült
vagy született) bolond. Kotorni való bolond. Futó bo-
lond. Okot bolond. Nevető bolond. Bolondok háta, tor-
nya. Bolondnak a fapénz is jó. Km. A bolondok bo-
lond dologban törik f éjüket. Km. Bolond Itták, (A né-
meteknél Bolond Miska), Bolond Jancri, Bolond Kata,
mind népmesebeli személyek. Betekintett mind bolond
Istók Debreezenbe. Km. A gazdag, ha bolond is, sze-
rencsés. Km. Egy bolond oly követ dobhat a kútba,
melyet Üt okot sem htiz ki. Km. Bolondnak fapénz is
jó, ha elveszti sem kár. Km. Bolond is mond néha oko-
sat. Km. Bolonddá lenni. Ha eszes vagy, ne tedd ma-
gadat bolonddá. Eszeveszett vármegyének bolond az
ispánja. Km. Kárán tanul a bolond. Km. Udvari bolond,
akinek, mintha bolond volna, szabadságában áll holmi
igazságokat büntetlenül kimondani. 2) Bolondok által
vagy bolondok módjára elkövetett valamely tett. Bo-
lond beszéd. Bolond lépett követni el. Bolond dolog. Bo-
lond lomba, máskép: ördöglomba vagy ördög lova, azaz
fejszédítő körjáték. 3) Bolondságig szenvedélyes Va-
lamibe vagy valakibe, esztelenül lekötelezett, magát
rabbá tevő. Aki mindennek barátja, mindennek bolondja.
Km. Pénzének, lovainak, kutyáinak bolondja. Szerelem
bolondja. Én nem leszek senki bolondja. Ruha bolondja.
Asszony bolondja. 4) Tréfa tárgya. Valakiből bolondot
űzni. Valakit bolondnak tartani. A bolondját járja.
Megjáratták vele a bolondját.

Gyöke bol ugyanaz, mely a bolyog (té)bolyog,
stb. szóké. Rokon vele a perzsa bú! és válih, német
blöd, wend blod, blud, lengyel bloud, tót blázen, fran-
czia fou, föl, stb. Altalán a szláv nyelvekben, vala-
mint a magyarban, a bolond és bolygat szók ugyan-
azon gyökből származnak. V. ö. ÖRÜLT.

BOLONDGOMBA, (bolond-gomba) ősz. fh. Ál-
talán több gombanemek és fajok, melyek mérgesek
lévén a gyomrot felkeverik, a fejet elhódítják, s gyak-
ran halált is okoznak. Úgy beszél, mintha bolondgom-
bát evett volna. Nem ettem bolondgombát.

BOLONDHAGYMÁZ, (bolond-hagymáz) ősz. fa.
Hagymázféle idegláz, mely bolond kórjelekben mu-
tatkozik. V. ö. HAGYMÁZ.

BOLONDHÁZ, (bolond-ház) ősz. fn. Kórintézetí
épület, melybe a bolondokat zárják és gyógyítják,
Szokottabban: bolondok háza.

BOLONDÍT, (bol-ond-ít) áth.m. bolondí-tott, htn.
—ni vagy —ani. 1) Bolonddá tesz, valakinek eszét
megzavarja. 2) Tréfaeszközül használ, megcsalás által
nevetségessé tesz. Elbolondltani valakit holmi ígéretek
által. Holmi hazugságokkal bolonditani valakit.

BOLONDÍTÁS, (bol-ond-ít-ás) fh.tt. bolondííát-t,
tb. —ok. Bolonddá tevés, megtréfálás.

BOLONDÍTÓ, (bol-ond-ít-ó) mn. tt. boíondöó-f,
tb. —k. Aki vagy ami bolonddá tesz; elmezavaró.
Bolonditó szerelem. Bolondító füvek.

BOLONDJÁBAN, (bol-ond-ja-ban) ih. Minden
megfontolás nélkül, vaktában, esetleg; htt bele Ba-
lázs módjára; nem komolyan, csak úgy tréfából. Bo-
londjában belekapni valamibe. Bolondjában megkérni
valakit ét elvenni. Csak úgy bolondjában megpróbálta
ét sikerült neki.

BOLONDLOMBA, (bolond-lomba) ősz. fa. Fa-
lusi legénykék s gyermekek játéka. Leütnek egy czö-
veket vagy karót a földbe, melyre középen likkal fek-
tetve egy dorongot alkalmaznak, ennek végeire egy-
egy gyermek vagy legény kapaszkodik, a többiek pedig
minél sebesebben lehet, forgatják. Máskép : ordögló.

Nevét szédítő, kábító s mintegy elbolondító ha-
tásától kapta. V. ö. LOMBA.

BOLONDÓRA, (bolond-óra) ősz. fn. Azon idő-
pont, mely alatt a bolondokra különösen rajok jő az
észzavarodás, s nagyobb fokban dühöngnek, sírnak,
nevetnek, káromkodnak, stb. mint rendesen szoktak.
Köznépi nyelven: bóna óra. lemét rájött a bolondóra.

BOLONDOS, (bol-ond-os) mn. tt. bolondos-t vagy
—át, tb. —ok. Aki nem valóságos bolond, hanem a
bolondokhoz hasonló dolgokat cselekszik, néha tréfá-
ból s önakarattaJ, néha pedig szélességből, hebehur-
gyóságból, stb. Bolondosak az úgynevezett bajazsók,
harlequinek t mát álorczás mulattatok.

BOLONDOSKODÁS, (bol-ond-os-kod-ás) fa. tt
bolnndotkodás-t, tb. —ok. Esztelenségekkel tréfálko-
dás, bobóczkodás.

BOLONDOSKODIK, (bol-ond-os-kod-ik) k. m.
bolondoikod-tam, —tál, —ott. 1) Esztelen tréfákat űz,
úgy beszél és cselekszik, mintha esze nem volna; bom-
lik. 2) tzctlen tréfából ingerkedik, kötődik.

BOLONDOZ, (bol-ond-oz) önh. és áth. m. bolon-
doz-íom, —tál, —ott, pár. —z. 1) L. BOLONDOZIK.
Ne bolondozz l Már ismét bolondoztok ? 2) Valakit bo-
londnak nevez, csúfol, bolond czímmcl illet. Képzésre
olyan, mint: ottobáz, szamarag, kuruáz, gazemberét.
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BOLONDOZÁS, (bol-ond-o«-ás) fa. tt bolondo-
zás-t, tb. —ok. Bolondoskodás. Bolondnak nevezés,
esdfolás.

BOLONDOZIK, (bol-ond-oz-ik) k. m. bolondoz-
tam, —tál, —ott, pár. —zál. Bohóságokat mivel, bő-
hóczkodik, süleüenül, esztelenül trófilkodik, ingerke-
dik. Beszélj már okoson, M bolondozzál. Ki ebbel bo-
londozik, bot Ügyen kezében. Km.

BOLONDOZÓ, (bol-ond-oz-ó) mn. tt bolondozó-t.
Bohóczkodó; esztelen tré&kat űző. Bolondozó komédiás.

BOLONDSÁG, (bol-ond-ság) fa. tt bolondság-
ot. 1) Eszeveszettoég, ás észnek zavart állapota, va-
lami rögzött eszme körüli forgolódása. A bolondságon
nehéz segíteni. 2) Tréfa, sületíen bohóczság. 8) Cse-
kélység, hiábavalóság. JVem bolondság az urasag. Km.
Bolondtág a papság, ha diákul nem tud. Km. .Nem
bolondság egymásután három nap és három éyel «ir-
rasstani. Ez mind bolondtág, nettem érdemel. Peleiem
bolondság. Hy bolondságért kár haragudni. Pénzéi holmi
bolondságra vesztegeti. Bolondtágból tanulni bttcseség.

BOLONDSIPKA, (bolond-sipka) ősz. fin. Csörgő
sipka, milyent hajdan az udvari bolondok és bohó-
ccok viseltek. FVUenni a bolondsipkát.

BOLONDUL, (bol-ond-úl) önh. m. bolondúí-í.
1) Bolondság jeleit kezdi adni; megy az esze. Öszve-
tételeiben már többet jelent. Megbolondul, ám. való-
ságos bolonddá lese. BelebolondM valamibe, ám. esze-
vesztéig beleszeret, bolond módra kedveli. 2)Hibába
esik, eltéved, megzavarodik. £Zboíondútt,mintczigd'ny
ecermt a nap, midőn se fel, se old nem ment. Monda.

BOLONDUL, (bol-ond-ul) ih. 1) Bolondok mód-
jára, eszeveszetten. Bolondul beszélni. Est bolondul
cselékedted. 2) A czéltól egészen eltérve, rósz sikerrel.
Bolondul megjárni. E* bolondul WU ki.

BOLONDÚLÁS, BOLONDULÁS, (bol-ond-úl-
áe) fa. tt bolondulás-t, tb. —ok. Bolonddá levés, az ész-
nek megsavarodasa • bizonyos rögeszme körüli forgása.
Bolondulátig bele szeretni valakibe vagy valamibe.

BOLONDÚLÁ8I, (bol-ond-il-ás-i) mn. tt bolon-
dúlási-í, tb. —ok. Bolondálást illető, arra vonatkozó,
flolondaíási előjelek.

BOLONY, (bol-ony) fn. tt boíony-t, tb. —ok.
A nadragulyák neme alá tartozó s bódító magva
mérges növényfaj; máskép: nagyfa, farfcoscseresnye.
(Atropa belladoana).

BOLONYIK,(bol-ony-ik) fe.tt bolonyik-ot. Nö-
vénynem ás öthímesek seregéből és kétanyások ren-
déből, különösen ennek iája: mérges bolonyik, más-
kép: békakorsócska.

Bódító, s mintegy bolondító erejétől vette nevét
BOLT, BOLT, (bol-t vagy ból-t) fn. tt bolt-oí.

Némely tájak kiejtése szerint: bot. 1) Hajlást képező
íveset ás építésben, mely különféle szögű és alakú
tehet féifcorü bolt. Hegyet szögtt bolt, stb. Magos,
széles, keskeny bolt. Boltra építem apinczéfcet, szobá-
kat. V. ö. ÍV. 2) Terem, sióba, melyben a kereskedők,
kalmárok áraikat vásárra kiteszik, mennyiben erede-
tileg és jobbára biztosság végett boltos tetejüek. Fű-

szeres, posztos bolt. Boltot nyitni. Jár fW-olá, mint
görög az ftres boltban. Km.

Gyöke azon bő! vagy bóí, melyből hajlásra vo-
natkozó szók szármáinak, éa így alapfogalomban a
hajlék szóval rokon. Különben egyéniek vele ás olasz
volta, dalmit bulto, botu, franczia voftte, boutiowe, szláv
boíía stb. V. S. BOL, BÓL.

BOLTABLAK, (bolt-ablak) ősz. fa. Ablak, a
boltokon, különösebben a kalmárboltokon.

BOLTÁRU, (bolt-áru) ősz. fa. Boltban eladásai
kirakott ára.

BOLTBÉR, (bolt-bér) ön. fa. DÍJ, melyet a ha-
szonbérben kifogadott boltért fizetnek.

BŐI/FÉK, (bolt-ék) ősi. fn. 1) Az építészetben
azon czifrázat, melylyel az elkészült boltozatot disze-
sítík. 2) Ék formája zárkő vagy fa a boltozatban.

BOLTGYÁM, (bolt-gyám) ősz. fn. Falak, vagy
oszlopok, melyekre a boltívek szárnyai támaukod-
nak, s nehezednek.

BOLTHAJTÁS, (bolt-hajtás) ősz. fa. ívalaku
fedélzet az építésben. Különösen oly ív, mely a pin-
csék, szobák, teremek stb. falaira nebezkedvén ás 41-
talok körülvett tért befödi, fioííhojíásra oenm a szo-
bákat.

BOLTHAJTÁSOS, (bolt-hajtásos) ősz. mn. tt
bolthajtás-t vagy —át, tb. —ok. Bolthajtana épült
mi nem fekirányosan helyezett gerendákkal, banem
bolt formára rakott fallal van ellátva, befödve. Bolt-
hajtásos templom, folyosó.

BOLTHAJTÁSOSAN, (bolt-hajtásosán) ih. Bolt
formára; boltbajtásssJ ellátva.

BOLTHAJTÁSOZ, (bolt-hajtásos) ősz. áth. L.
BOLTOZ.

BOLTI, (bolt-í) mn. tt bolti-t, tb. —ok. Amit
boltban tartanak, árulnak. Bolti áruk. Valamintk
bolti ára.

BOLTÍV, BOLTÍV, (bolt-ív) ősz. fa. ív, melyet
az épületi bolt képes. V. 5. ÍV.

BOLTLÁB, (bolt-láb) ősz. fn. A boltívnek abó
része, mely a boltgyámra nehezkedik, s melyre a bolt
építve van.

BOLTOLDAL, (bolt-oldal) öss. fa. Bolt széle,
az ív formára hajtott födélset külső része.

BOLTOS, (1), (bolt-os) mn. tt. boítos-í vagy —át,
tb. —ok. 1) Ami boltozva van. Boltot pincce, boltos
szoba. 2) Ami boltokkal, azaz, kalmár rakhelyekkel
el van látva. Boltot uteso, boltos udvar.

BOLTOS, (2), (mint föntebb) fn. tt boltos-t, tb.
—ok. Kalmár, kis kereskedő, ki tőzsczikkelyeit bolt-
ban áralja. £ nevezet leginkább kisebb varosokban
és falahelyeken divatos.

BOLTOSLEÁNY, (boltos-leány) ön. fn. Leány,
ki holmit kalmárboltban árul.

BOLTOSLEGÉNY, (boltos-legény) ősz. &. Férfi
biztos, kalmánegéd, ki boltbeli portékákat and.

BOLTOZ,(bol-t-ox) ith.m. boltoz-íom,—tál,—ott,
pár. —z. Valamely épületet, pináét, szobát, teremet
stb. bolthajtással ellát Befoltozni, bolttal befödni.
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BOLTOZÁS, (bol-t-oz-ás) fn. tt. bottozás-í, tb.
—ok. 1) Boltesinalás; bolttal befódés. 2) L. BOL-
TOZAT.

BOLTOZAT, (bol-t-oz-at) fa. tt boltozat-ot.
1) Boltalakú fódözet, ívded kőmives- yagy ácsmtt.
Pince*, szoba boltozata. ErSs, magas, kúpidomú bolto-
cat. 2) Az egész bolt terjedelme; vagy 3) bolthoz
hasonló alakzat. Menny boltozata.

BOLTOZATLAK, (bol-t-oz-atlan) mn. tt. bolto-
zotlan-t, tb. —ok. Ami beboltozva nincsen. Határo-
zóilag: bolt nélkül. Kellő magasságig emelt, de még
boltozation álló épület.

BOLTOZATOS, (bol-t-oz-at-os) mn. tt. bolíoza-
fos-í vagy — aí, tb. —ok. Boltozattal ellátott, bolt-
tal befödött Boltozatos földszinti szobák.

BOLTOZÓÍV, (boltozó-ív) ősz. fn. Kőből, vagy
fából ideiglenesen rakott ív az épiiletben, melyre a
maradandó ívet rakják.

BOLTOZOTT, (bol-t-oz-ott) mn. tt. boltozott-at.
Ami bolttal van födve. Boltozott szoba, kamara.

BOLTÖR, (bolt-őr) ősz. fn. Ki a boltokra leg-
inkább éjjelenként vigyáz.

BOLTÖV, (bolt-öv) ősz. fn. Ékesség, czifrázat,
mely a bolthajtást körülveszi.

BOLTSZÉK, (bolt-szer) ősz. fn. 1) Kalmári áruk,
melyek boltokban eladásul kitétetnek. 2) A bolt föl-
szereléséhez, bebútorozásához tartozó holmi.

BOLTSZÖG, (bolt-szög) ősz. fn. Szög, melyeta
boltívek szárainak öszvejövetele, egymásba szegülése
képez.

BOLTTALP, (bolt-talp) ősz. fa. Azon nyugvó
pont, melyen a boltív fekszik.

BOLTTÖRÉS, (bolt-törés) ősz. fn. 1) Bányászi
munka, midőn földalatti járásul nyilast törnek, s azt,
mennyire lehet, boltalakúvá idomítják. 2) Kalmár-
boltnak erőszakos kinyitása, s megrablása. Boltlorég-
rBl vádolt tolvajok.

BOLTVÁLL, (bolt-vili) ősz. fn. Azon bézag,
mely a bolthajtás és a falak között kövekkel stb. ki-
töltetik. Máskép: bottvonkos.

BOLTVÁNKOS, (bolt-vankos) ősz. fn. Lásd
BOLTVÁLL.

BOLY,(1), elvont gyök.mely különnemii szárma-
zékaiban másmás alapértelmü. 1) Ideoda járást kelést
jelent ezekben: bolyog, bolygat, s nem egyéb, mint a
hasonérteményfi bol, bal, bű gyökök lágyított mása.
2) A bolond szó gyökének változata a bolyóka, bolyo-
kat származékokban. 3) Valami gömbölyűt jelent a
bolyó (bogyó, golyó) szóban. Egyezik vele az önálló
boly pl. hangya-boly. 4) Gubanczos, tekeredett cso-
mósodott szőrt, baját, tollat stb. jelent a bolyh szár-
mazékban. 5) Több helység neve, önálló állapotban,
vagy helységnevek gyöke, milyenek: Bolya, Bolyk,
Bolyok, Bolyom, melyek alapértelme valószínűleg azon
bolyéval egyezik, mely halmot, dombot jelent; lásd
BOLY, fn. 12>bb jelentésében egyezik vele az árja
nyelvek vol, val, gyöke (a görögben Curtius Etymo
logiaja szerint Fai, Fti), pl. latin volv-o, volu-men,

szorlm.

volu-to, góth valv-j-an, régi felső német wellan, német
wtílzen, cseh vaí-i-ti, görög éiv-w, ítí.v-o» stb. V. ö.
BOL, BONY gyökök, és PÓLYA fh.

BOLY, (2), fn. tt. boly-í, tb. —ok. 1) Öszvehor-
dott,rak&sra gyűlt holmiból álló halmocska,dombocska.
Különösen a hangyák által öszvegyfljtött gabona vagy
egy helyre rakott tojások fészke. Az hangya vonsza uala
a búzát szemenként az S bolyába. Pesti G. (84 mese.)
Innen: hangyaboly = bangyafészek. 2) L. BOLLY.

BOLYA vagy BOLLYÁ, falu Erdélyben, Felső-
Fehér megyében; és népes puszta Hevesben; helyr.
Bolyá-n, —rá, —róí.

BOLYÁN, 1. BOLLYÁN.
BOLYG, 1. BOLYOG.
BOLYÁÉ, falu Sáros megyében; helyragokkal:

Bolyár-on, —ró, —ról.
BOLYGÁS, (boly-og-ás) fn. tt. bolygás-í, tb.

—ok. Tévelygés, bizonyos irány nélküli ide s tova
járás kelés.

BOLYGAT, (boly-og-at) áth. m. bolygat-tam,
—tál, —ott, pár. bolygass. Nyugtalanít, háborgat,
ideoda kerget, hajszol, s mintegy bolygóvá tesz vala-
kit vagy valamit. Ne bolygasd, aki nem bánt. A nyugvó
barmot nem kell bolygatni.

BOLYGATAG, (boly-og-at-ag) mn. tt. bolygó,-
tag-ot. Ideoda bolygó, tévelygő, hánytvetett. A szé-
kelyeknél ám. esztelen, balgatag vagyis átv. ért. aki-
nek esze mintegy rendetlen úton, zavart módon bo-
lyog, tébolyog.

BOLYGIDEQ, (bolyg-ideg) ősz. fn. A bolygideg
a régiek szerént a nyolczadik párideg részének tarta-
ték ; az újabbak szerént a tizedik párideget teszi, mely
a tüdőben és gyomorban terjedvén el tiídőgyomortdeg-
nek is neveztetik. Az érző idegek sorába tartozik, és
különösen a gőg, a tüdő, és gyomor működéseit ve-
zérli. (Nervus vagits).

BOLYGÓ,(l),(boly-og-6) fn. tt íolygó-í, tb. —k.
1) Oly ember, kinek teljes élete szüntelen ideoda tévely-
géaben,járAskelésben,bnjdo8ásbanáll. 2)Bolygócsillag.

BOLYGÓ, (2), mn. Tévelygő, járó kelő, bizo-
nyos czél és irány nélkül utazó; tekervényes. Bolygó
zsidó. Bolygó fófájás. Bolygó tűz, fény. Bolygó kert.
Némely tájakon annyit is tesz mint bohó.

BOLYGÓCSILLAG, (bolygó-csillag) ősz. fh. A
naprendszerben azon égi test, mely bizonyos idő alatt
kiszabott körben végezi nap körüli futását Ilyenek:
Merkúr,Venus, Föld, Mars, stb. (Planéta, Wandektern).

BOLYGÓCZ, (boly-og-ócz) fa. tt. ioíygóez-of.
így neveztetik azon négy bolygó csillag, ú. m. Ceres,
Pallas, Juno, Vesta, melyek Mars és Jupiter között
teszik nap körüli forgásaikat, s melyek a csillagászok
gyanítása szerént egy bajdani égi testnek négyfelé
oszlott részei.

BOLYGÓKERT, (bolygó-kert) ősz. fn. Oly kert,
melyből tekervényes utai miatt a kimenetel igeii ne-
héz. Máskép : csőikért, tömkeleg, tévkert.

BOLYGÓÖSVÉNY, (bolygó-ösvény) ősz. fn.
Körkörös ösvény a nap, mint középpont körfii, me-
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lyen a bolygócsillagok időszaki futásaikat végzik
Máskép: bolygópálya.

BOLYGÓPÁLYA, (bolygó-pálya) ősz. fa. Lásd
BOLYGÓÖSVÉNY.

BOLYGÓSZELAK, (bolygó-szilák) ősz. fn. Haj
dani bolygócsillagnak egyegy szilakja, azaz darabja,
mely ma külön égi testet képez, máskép: bolygóé*.

BOLYGÓTUZ, (bolygó-tttz) ősz. fti. Mocsáros
mezőkön, sírkertekben, s más helyeken, bol rohadó
állati testek léteznek, sötét estéken és éjeken feltűnő
csillagforma fényláng, melyet a köznép lidércz-nek, tü-
zes ember-nek hí. Bolygótüz után indulni = eltévesztő
útra menni.

BOLYH, (boly-h) fn. tt. bolyh-ot. 1) Hoszszu
szőr, gnbancz. Bunda bolyha, guba bolyha, kecske
bolyha. 2) Boncztani értelemben ám. a vékony belek
belső fölszinén létező apró, vékony, hosszúkás, hen-
gerded- vagy kúpdad kiállások.

Mennyiben szőr, gyapjú, hajféle szálas kinövést
jelent, némi hangváltozattal rokonai: molyh, némely
növények szőre, és polyh, ugyanaz, továbbá vékony-
hangon : pélyh vagy pöíyh, és pili. Egyeznek vele a
latin vellus, pilus, német Fiiess, szláv wlast, stb.

BOLYHÓ, (boly-h-ó) bolyhó-í. A baígalag szó-
nak rokona, gyöngédebb mint: bolond, s körülbelül
ám. bohó, azon különbséggel hogy az együgyttség,
ostobaság alapfogalmát is magában foglalja. Máské-
pen : golyhó.

BOLYHOS, (boly-h-os) mn. tt bolyhos-t v. —át,
tb. —ak. Hosszú lógós szőrű, gyapjujú, gubanczos,
kóczos. Bolyhoi posztó, szitr. Bolyhos kalpag. Rokonai:
moiyhos, polyhos, pélyhes vagy pSlyhSt. L. BOLYH.

BOLYHOZ, (boly-h-oz)áth. m. bolyhoz-íam —tol,
—ott. Kóczosít, borzassá tesz, gubanczoz. Bolyhozni,
fsibolyhocni a kalap szórét.

BOLYHOZÁS, (boly-h-oz-ás) fi>. tt. boíyhozás-í,
tb. —ok. Cselekvés, midőn valaki bolyboz.

BOLYK, IPOLY—, falu Nógrád megyében;
helyr. Bolyk-on, —ró, —ról.

BOLYÓ, (1), (boly-ó) mn. tt boiyó-í, tb. —k.
L. BOLYHÓ, BOLYÓKA, BOLYÓKAS.

BOLYÓ, (2), (boly-6) fn. tt boiyó-í, tb. —k.
Általán kis golyóalakú gömbölyű test, nevezetesen,
bogyó. Kis gyermekek nyelvén, alma,és más gyümölcs.

„Apám, kiáltanak
Szemlélve a hajót,
Hoztál kardot nekem,
S édes piros bolyót?" Vörösmarty.

BOLYOG, (boly-og) önh. m. bolyog-tam vagy
bolygottan, —tál vagy bolygattál, bolygóit; btn. bo-
íyogni vagy bolygani vagy bolygni. Czél és irány nél-
kül tévelyeg; általán: jár kel. Elbolyogni ős erdőre
vagy erdőben. Bebolyogni a félvilágot. Körtílbolyogni
valamely világrészt. Szélesb ért. görbe, kanyargós uta-
kon, ösvényen halad czélja felé. A hold földünk körül,
a föld a nap koVttl bolyog.

BOLYOK, falu Bonod megyében; helyragok-
kal : Bolyok-on, —rá, —róí.

BOLYÓKA, (boly-ó-ka) mn. tt. bolyokat. 1) Bo-
londos, hóbortos, hóbolygó, félesztt. 2) Bohó tréfát fiző.
Gyökre és alapérteményre a bolondos szóval rokon.

BOLYÓKAS, (boly-ó-ka-as) mn. tt bofyófcás-t
vagy —öt, tb. —ok. Bolyóka módra tréfálkodó, bő-
londoskodó, bohóczkodó; esztelenkedő; ostobácska.

BOLYÓKÁZ, (boly-o-ka-az) önh. m. bolyókáz-
tam, —tál, —ott, pár. —z. Bohóskodik, bolondos,
ostoba, sfiletlen tréfákat fiz.

BOLYONG, (boly-oug) önh. m. bolyong-tom vagy
bolyong-ottam, —tál vagy bolyong-ottál, —ott, htn.
—ni vagy —ani. Folytonosan, szünetlenfil bolyog,
járkel. A közbeszúrt n az illető cselekvésnek hatá-
lyosabb voltát jelenti, mint a zsibong, tolong, tátong,
mereng, stb. igékben. V. ö. BOLYOG.

BOLYONGÁS, (boly-ong-ás) fn. tt bolyongát-t,
tb. —ok. Szüntelen ideoda járás, görbe, tekervényea
utakon tévelygés, leginkább kitűzött czél és irány nél-
küli bujdosás.

BOLYONGÓ, (boly-ong-ó) mn. tt. bolyongó-*.
Folytonosan tévelygő, bujkáló, tekervényes utakon
járó. Atsztákon, erdőkön bolyongó utasok, szökevények.

BOLTOS, (boly-os) mn. tt bolyos-t vagy —öt,
tb. — ak. Bolyféle rakásokkal, csoportokkal bővel-
kedő. Bolyon, hangyabolyot mettS. V. ö. BOLY.

BŐM, elvont gyöke különböző értelmű szócsa-
ládoknak. 1) A bomol, bomlik, bomlás, bomlott stb.
származékokban azon óm előtétes változata, és rokona,
melyből omlik, omlosct stb. származnak. Jelenti bizo-
nyos egész vagy tömeg részeinek belülről kiinduló
egymástól elválását, elszakadását szétomlásat Kön-
nyebb kiejtés végett nem ajakbetüvel kezdődő kép-
zők előtt m bötttje n-re változik, mint: bont, bonc*,
(rojt, czafrang) bonctól, e helyett: bom-t, bom-cs, bom-
czol. 2) Gömbölyűt jelent a bőmbe* (bimbó) bombálka
szókban, s rokonai: pom, mint a pompos, potnposka
(gömbölyű sütemény) gyöke, továbbá: bún, a bunkó,
és bunczi (gömbölyű fejes répa) származékokban.
3) Tompa, vastag, mély hangutánzó, honnan: bong =
bom-g, vékonyhangon: bőm, bőmből.

BOMBA, (bom-b-a vagy bomb-a) fn. tt bom-
bát, tb. bombák. A lövésztanban nagyobbféle álgyu-
jolyó, melyet, belül üres lévén, lőporral megtöltenek,
s leginkább épületek meggyújtására lőnek ki Bom-
bákat vetni, hányni. /Szétpattanó bomba. Máskép bombi
és bombik.

Mint tompa vastag hangutánzó (bum!) számos
nyelvekben közös, pl. francziául bőmbe, németül Bőmbe,
olaszul bomba, oroszul bomba, angolul bomb, tótul puma.
Hint hangutánzó megvan a kitin bombus, bombilat,

a hellén /So'/ij9of szóban is.
BOMBAÁGYÚ, (bomba-ágyú) ösz.fn. Nagyobb

csövU ágya, melyből bombákat lődöznek ki.
BOMBACSŐTE, (bomba-csőte) ősz. fn. Gyújtó,

mely a kifdrt bombában van elrejtve, s midőn ccélra
ér, lángot vet

BOMBAÉK, (bomba-ék) ősz. fn. Ék, melylyel a
bombaüreg nyilasa be van ütve.
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BOMBAGYÜJTACS, (bomba-gyujtacs) ősz. fa.
Oynjtacs, azaz pózna végére kötött gyújtó kanóca,
melylyel a bombaágynt elsütik.

BOMBAMÉNTES, (bomba-mentes) ősz. mn. Mi-
nek a bombalövések nem ártanak, ami a bombalövés
határán túl fekszik. Bombamentes sziklavár.

BOMBÁLKA, 1. BOBÁLEA.
BOMBALÖVÉSZ, (bomba-lövész) ősz. fn. Tüzér,

vagy pattantyús katona, ki bombákkal lődőz. V. ö.
BOMBA.

BOMBANASZÁD, (bomba-naszád) ősz. fn. Bom-
baágyúkkal és bombagolyókkal fölszerelt hadi hajó.

BOMBÁRDA, fn. tt. bombárdáí. Régi ágyú ne-
me, melyből köveket lődöztek az ellenségre.

A külföldi nyelvtudósok közöl többen a latin
• bombtw és ord«o szókból alkotottnak vélik, „quia

cnm ardore editur sonus ille. * (Erasmus, Faber, stb.)
BOMBÁSZ, (bomb-a-ász) fn. tt. bombász-f, tb.

— ok. Tüzér vagy pattantyús, ki bombákkal lődöz.
BOMBASZÁJ, (bomba-száj) ősz. fn. Lyuk a

bombaféle igyutekén.
BOMBÁSZKAR, (bombász-kar) ősz. fn. A tü-

zérek azon osztálya, mely különösen a bombalövé-
sekben gyakorolja magát.

BOMBÁZ, (bomba-az) önh. és itb. m. bombáz-
tam, —tál, — ott, pár. —t. Bombákat hány, bom-
bákkal lődöz. V. ö. BOMBA.

BOMBÁZÁS, (bomb-a-az-ás) fn. tt. bombázás-t,
tb. —ok. Bombák lődözése, bombákkal rongálás.

BOMBÉK, (bom-b-ék) fn. tt. bombékot. Bara-
nyai tijszó, ám. bimbó.

Gyöke bőm, törzse bomb azon gom, dóm, csőm,
csőm, gomb, domb, ctomb, ctomb eredetű szókkal rokon,
melyek valami dudonit, jelentenek. A bimbó gyöke
kicsinyítve van, mint a csombóké csimbók.

BOMBI, (bomb-i) fn. tt. bombi-t, tb. —k. Lásd
BOMBA.

BOMBIK,(bomb-ik)fn. tt bombik-ot. L. BOMBA.
BOMBIKOZ, (bomb-ik óz). L. BOMBÁZ.
BOMFORDI, (bom-for-di) fa. és mn. tt. bomfordi-í,

tb. —t vagy —ak. Nagy fejű, dudorodott buta képű,
idomtalan zömök termetű tökfilkó. Néhntt: bumfordi.
Hasonló jelentésüek: bufti, mufti, mufia, mama.

Gyöke a dudorút jelentő bőm, s fordi gúnyo-
lódva ám. forma vagy formájú.

BOMLAD, (bom-ol-ad) önh. m. bomlad-tam, — tál,
—t vagy —ott. Bomló állapotban van, részei osz-
lásnak, szétválásnak indulnak.

BOMLADÉK, (bom-ol-ad-ék) fn. tt. bomtodéfc-ot.
A bomlott egésznek egymástól elvált részei; omladék,
romladék.

BOMLADOZ, (bom-ol-ad-oz) önh. m. bomladoz-
tam, —tál, —ott, pár. —z. Folytonosan bomlad, ré-
scei egymás után elválnak, elszakadoznak. A sereg
éomlodoz. V. ö. BOMLADOZIK.

BOMLADOZAS, (bom-ol-ad-oz-is) fn. tt bom-
ladozás-t, tb. —ok. Folytonos bomlás, részekre osz-
ladozás, sz&kadozás.

BOMLADOZIK, (bőm ol-ad-oz-ik) k. m. bomla-
doz-tam, —tál, —ott, pár. —záí. Valamely test, meg-
szűnvén vagy megtágulván részei között az öszvefiig-
gés, oszlásnak indul, egymástól független részekre,
töredékekre, romokra stb. szak adóz; romladozik. Bőm-
tadozik az elhagyott épület tetőzete.

BOMLADOZÓ, (bom-ol-ad-oz-ó) mn. tt. bomla-
dozó-t, tb. —k. Folytonos bomló állapotban levő; oszla-
dozó, szakadozó, romladozó. Bomladozó sítoény, keríti*.

BOMLÁS, (bom-ol-as) fa. tt bomiás-í, tb —ok.
1) Oszlás, romlás, szétválás. Elbomlás, felbomlás, meg-
bomlás. 2) Zavarulás, az egész részeinek öszvevisssa
hányódáaa. Észbomlás, gépbomlás, órabomlás.

BOMLASZT, (bom-ol-aszt) átb. m. bomloszt-ott,
htn. —ni vagy —ani. Valaminek részeit öszvevisszs.
keveri, zavarja, feloszlatja; valamit romba dönt

BOMLATAG, (bom-ol-ad-ag) mn. tt. bomlatag-ot.
Ami könnyen bomlad, bomlásra hajlandó, ami idővel
el fog bomlani.

ROMLÉKONY, (bom-ol-ék-ony) mn. tt bomlé-
kony-í vagy —át, tb. — ak. L. BOMLATAG.

BOMLIK, (bom-ol-ik) k. m. boml-ott, htn. boml-
ani. 1) Részekre válva, szakadva oszlik. Bomlik a vá-
sár. Bomlik az esőnek kitett vályog. Bomlanak a régi
várfalak. Szétbomlik a roszúl fűzfát, vagy gombolt ru-
ha. Fölbomlik a zsák szája. Kibomlik a befont haj. 2)
Atv. erkölcsi ért. bizonyos társadalmi viszony kötelé-
kei megtágulnak. Bomlik a barátság, béke, egyesség.
3) Népies nyelven ám. bolondozik, rendetlenséget csi-
nál, másokkal megbasonlik, szóval úgy teszen, mintha
eszének járása rendes kerékvágásából kihágott volna.
Már megint bomlik. Megbomlott az esze. Ne Romoljatok.

BOMLÓ, (bom-ol-6), mn. tt. bomló-í, tb. —k.
Oszló, szétválásnak, szakadásnak induló. Bomló épttfet.
Már bomlóban van, nem sokára leroskad. V.ö. BOMLIK.

BOMLOTT, (bom-ol-ott) mn. tt. bomlott-aí. Fel-
oszlott, részekre szakadozott, törött, összekuszált,
zavart. Bomlott haj, bomlott kötél, bomlott ostor, kor-
bács; bomlott társulat, békeség. Bomlott óra. Annyit
hátúd, mint a bomlott óra. Km. Elbomlott, Bsszebom-
lo« fonal. Bomlott eszö. Vő. BOMLIK.

BOMLOTTSÁG, (bom-ol-ott-ság) fa. tt bomlott-
ság-ot. 1) Valaminek részekre vált, szakadozott, szét-
oszlott állapota, vagy tulajdonsága. 2) Esztelenség,
eszeveszettség.

BOMOL, (bom-ol) önb. önhangzós múlt: bomolék,
bomolál, bomola stb. m. bomolt, btn. bomolni. Bomlik
közép igével egy értelmű, csak hogy bomol szóban
több az önnönség vagy alanyiság pl. Bomol az esze,
bomlik a háza. Ne bomolj. Néha a ,bomlik' igében is
közbe veszi az o-t, könnyebb kiejtés végett, pl. bo-
moljam, bomoljál, bomoljék e helyett: bomljam stb.

BON, tompa mélyhang, melynek származékai:
bong, bongás. vékony hangon: bőn, bting, bSngés. Ha-
sonlók hozzá: dón dong, dön dong: V. ö. BONA.

BONA, (bon-a). Csak zene szóval ikerítve diva-
tozó fh. tt. —bonát, zenebonát. Jelent tompán szóló,
bongó bangót

46»
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BÓNAÓRA, (bóna-óra) ősz. fa. Hóbortos bolon-
dos állapot, mely valakinél közbenközben jelenkezik.
Rájött ismét a bónaóra, azaz, bolondóra.

A bóna, mint e szó fogalma mutatja, legvalószí-
nűbben ám. bolna, azon bol gyöktől melyből bolond
származik.

BONCS, (bom-cs, v. bom-os) fn. tt. boncs-ot.
Bojtokból, rostos szálakból, szőrből, bajból, serényből
stb. álló czafrang, czifrasag, bakalló, melynek részei
bomlékonyak, mozgatáskor bomladozók.

Gyöke a szétválásra vonatkozó bőm. Képzője cs
az ős képzőből változott által, honnan: bones, =
bom-os (rojtos, rostos) öszvehúzva: bons, bones. Hason-
lón elemezhetők: roncs (romos), íoncs (lomos), vakarc*
(vakarcs, mint az Őrségben mondják), görcs (görös) stb.

BONCSIK, (bon-cs-ik)fh. tt bon-csik-ót. Betttat-
vetéssel ám. cstmbök, és magas hangon: böncsőlék.

BONCSOK, (bom-cs-ok) fn. tt bonctok-ot. Ló-
farkszőrből álló bones, azaz, fürt, rojtos czafrang,
melyet a török hadi főtisztek viselnek tarbánjaikon.
Ugyanezt használják hadi zászlókat is. Egyezik vele
magas bangón: binesó'k.

BONCSOKOS, (bom-cs-ok-os), mn. tt boncso-
Jbos-í. v. —öt, tb. —ak. Boncsokkaljegyzett, ékesí-
tett Bonciokot turbán, boncsokos félhold, azaz török
zászló, /farom boncsokos beglerbég.

BONCSVIRÁG (boncs-virág) ősz. fn. L. TÉLI-
ZÖLD.

BONCZ, (l).elvont törzse bonctól igének, és szár-
nuusékainsJc. Gyöke az oszlást, szétválást jelentő bőm,
ebből lett; bont, innen elavult: bontó* mint: hord,
hordoz, s még egy gyakorlatot képzővel: bontótól,
öszvehúzva, bont-zot, boncsot, mint: hordozol-ból, hord-
zoi, horesot, hurczol. így elemezhetők: dSm, dSmt,
dönt, dVntOt, döntöeöl, dffnctöl; von, vonót, vonótól,
voncol, vonszol; un, unoz, unozol, untol, unszol. E törzs
tnlajdonkép gyakorlat, s mint olyan egyszersmind ki-
eeinyezés fogalmát is rejti magában. Ennélfogva az
ujabb gyógytani nyelvben helyesen alkalmaztatott
az anatómia magyarításán, mennyiben bonciolnt ám.
Talamely szerves testnek részeit egymás után szétvá-
lasztani, szétbontogatni. Különben, ha közvetlenül
a bőm gyökből származtatjuk, mint önálló főnevet
úgy elemezhetjük mint a koncs szót, mely eredetileg
gom-es, azaz, gomot, csomót képző részek együtt véve.

BONCZ, (2), fn. tt bon«*-ot. 1) Némely vidéken a
ecomb szónak betüáttételes változata: bom-cz. 2)
Nyakl&ncz, nyakékesség. Ez érteményben rokona:
bones. L. ezt 8) Vannak ily előnevtt helységek Er-
délyben : Bonczhida, őoneenyires, melyekben a Bonéi
valószínűleg az eredeti birtokos vezetékneve.

BONCZÁR, (bom-cz-ar) fa. tt bojicsdV-t, tb.
—ok. Aki a szerves, különösen állati testeket része-
ikre bontogatja, bonczofja. (Anatómus.)

BONCZEMELÖ, (boncz-emelő) ősz. fn. A bon-
czárok és sebesek aczél eszköze, melylyel a törött
kaponya részét keüő helyére emelik, vagyis igazítják.
(Elevatorium.)

BONCZESZKÖZ, (boncz-eszköz) ősz. fa. Sebé-
szi eszközök, melyekkel az emberi hullákat föltagol-
ják, részekre választják, bonczolják.

BONCZHIDA, fala Erdélyben ; helyr. Bonezhi-
dá-n, —ró, —róí.

BONCZKÉS, (boncz-kés) ősz. fa. Bonczirok
kése, melylyel bonczolnak.

BONCZMESTERSÉG, (boncz-mesterség), ősz.
fn. Ügyesség az állati test feldarabolásabaji, a végre,
hogy annak belső alkotása is megismertessék.

BONCZ-NYIRES, fáin Erdélyben; helyr. Nyi-
res-en. —r«, —rSl.

BONCZODFÖLDE, (Bonczod-földe)ösz. fn. Fala
neve Szálában. Helyr. Bonowdföldé-n, — r«, —rSl.
Többek szerént : Bonctófolde.

BONCZOK, (bom-cs-ok) fn. tt. boncsok-ot. Bonca-
féle czifrázattal ékesített kantánzár. V. ö. BONCZ.

BONCZOL, (bom-cz-ol) áth. m. bonczol-t 1. Ál-
talán valamely szerves állati vagy növényi testet al-
katrészeire föltagol, szétbontogat Levágott ífkriH,
juhot boncsolni. Solt ludat, csirkét bonccolni. 2) Az ál-
lati, különösen emberi hullát legkisebb részeire szétvá-
lasztja, s tanulmányozás végett szoros vizsgálat alá VMZÍ.
Mtgmérgtített ember hulláját, szivét, agyvelejét bonctolni.

BONCZOLÁS, (bom-cz-ol-ás) fn. tt bowe«otá*-t
tb. —ok. Valamely állati testnek részekre feltagolisa.
Különösen orvosi műtét, melynél fogy* a holttestek
tapasztalás vagy látlelet végett felbontatnak.

BONCZOLAT, (bom-cz-ol-at) fn. tt —öt. 1)
Bonczolási műtét 2. Bonczolt rész.

BONCZOLÓ, (bom-cz-ol-ó) fő- ésmn. tt boncso-
ló-t. Ki valamely állatot, különösen holt emberi tes-
tet feltagol. Eszközről is mondatík, melylyel valamit
feltagolnak, szeldelnek.

BONCZOLÓKÉS, (bonczoló-kés), ősz. fa. 1) Or-
vosi vagyis sebészi bonczkés. 2) Konyhakés, melylyel
a sülteket, s egyéb húsnemüeket konczokra szeldelik.

BONCZOLÓTERÉM, (bonczoló-terém) ősz. fa.
Orvosi intézetekben vagy kórbizakban azon terem,
hol a bolttesteket bonczolják.

BONCZTAN, BONCZTANI, 1. BONC3ZTÜDO-
MANY, BONCZTÜDOMÁNYL

BONCZTANILAO,!. BONCZTÜDOMÍNTTLAG.
BONCZTUDOMÁNY, (boncz-tndomány; öss.

fh. Tudomány, mely az életműve*, különösen emberi
testek részeinek helyzetét, öszveföggését, irányit,
nagyságát, idomát, és alkotását fejtegeti. (Anatómia.)

BONCZTUDOMANYI, (boncz-tudományi) ősz.
mn. Boncztndományhoz tartozó, arra vonatkozó. Boncx-
tudományi értekezések, előadások.

BONCZTUDOMÁNYILAG, (boncz-tadományi-
lag) ősz. ib. Boncztodomány elvei szerint

BONCZTUDÓS, (boncc-tndós) ősz. fa. Boncsto-
dományban elméletileg és gyakorlatilag jártas sze-
mély.

BONDO, Szatmárvidéki tájszó. L. BENDÖ.
BONDOR, (bom-d-or) fő- és mn. tt bondor-í,
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tb. —ok. 1) A bodor szónak változata, lágyan: bon-
gyor, • rokona: kondor, göndör. 2) L. KAMBORZ.

BONÉ, fn. tt. bóné-í. tb. —k. Halász kézihálók
egyik faja. Máskép : póné. A cseh báné-ból eredetinek
látszik.

BÓNÉVTRÁG, (boné-virág) ősz. fn. A czikszár-
nemtt növények egyik faja, máskép: pujkaorr, őszi
boroxlán, karmazsinvirág (Polygonum orientale.)

BÓNÉZ, (bóné-z) önh. m. bónéz-tam, —tál,
—ott, pár. t. Bonéval halász. V. ö. BONÉ.

BONFORDI, 1. BOMFOKDI.
BONG, (bon-og, v. bom-og) gyak. önh. m. bong-

tam, —tál, v. bong-ottam, —oílát, —ott, htn. —ni.
T. —ani. v. bonogni. Tompa bon v. bőm-féle bangón
szól, mint némely darázsok, méhek, legyek. Legköze-
lebbi hangrokona: dong. A persában bam alhangot
(bassost) jelent.

BONG, székelyes betüáttétellel ám. gomb: L. ezt.
BONGÁS, (bon-og-ás) fa. tt. bongás-t, tb. —ok.

Némely bogarak, nevezetcsen darázsok, cserebülyök,
babócsok tompa szólása, dongása.

BONGY, (bon-gy) elvont vagy elavult gyök, szár-
mazékai : bongyol, bongyolodik stb. Olyan, mint rongy.

BONGYOL, (bon-gy-ol), áth. m. bongyol-í. L.
BONYOL, BENGYEL.

BONGYOLODIK, (bon-gy-ol-od-ik) 1. BONYO-
LÓDIK.

BONOG, 1. BONG, ige.
BONT, (bom-t) ith. m. boitt-ott, pár. —s, htn.

—ni, T. —ani. 1) Valamely ép, egész testet részekre
választ, szakaszt, metél, tör stb. Házat bontani. Hidat,
falat bontani. Ágyat bontani. Leolt disznót, csibét bon-
tani. Igekötökkel: Elbontani a púikat. Felbontani a
beszegezett ládát. Kibontani a csomóra fojtott madza-
got. Lebontani a ház födelét. Szétbontani a szekeret, a
gépet, síb. 2) Átv. ért. bizonyos erkölcsi viszonyt, ösz-
veköttetést megszüntet. Házasságot, békét, barátságot
bontani. Stüktég törvényt bont. Km.

Képzésre hasonló a szintén m hanggal végződő
gyökökből származott ront (romt), ont (orat), önt (ömt),
doni (döm-t), hint (hunt), szánt (szám-t), hant (hámt),
igékhez.

BONGYOR, (bom-gy-or) mn. és fa. tt. bongyor-t,
tb. —ok. Danán túli lágyított kiejtéssel ám. bondor,
kondor, különösen borzas. Bongyor hajú czigányrajkó.
Bongyor fejű.

BONIFÁCZ, férfi kn. tt Bonifácx-ot. A latin
eredetű Bonifacius értelmében ám. jótevő.

BONRA, (bom-ka) előfordul a csonka szóval ike-
rítve: csonkabonka. L. CSONKA.

BONNYA, (bon-gy-a, v. bom-gy-a) mn. tt. bon-
nyát. Gnbanczos, kóczos, rongy olló 11, min tégy szétbom-
lott, rendetlen szálú, hajú, rostú stb. Miskép: ban-
nyas.

Törzse a Somogyban és Baranyában divatos
bongy v. bangy (ringy-rongy).

BONTA, (bom-ta) mn. tt. boníát. Mind túl a
Danán, mind a székelyeknél divatos érteményben ám.

tarka, kétszínű, különösen fele fehér, fele fekete.
Bonta kecske. Bonta disznó, mala.cz.

Egyszerűen rámondhatnók ugyan, hogy a német
bunt-ból vétetett; azonban a német nyelvészek sincse-
nek tisztában a bűnt szó származtatására nézve. Né-
melyek a franczia pointé — (pettyezett), vagy latin
pttnctatus-tól származtatják; mások Pontút szóval ro-
konítják, melynek vidékéről hozattak a tarka pettyes
bőrök, mint: hölgy, czoboly, stb. Mi magyarokul a
bont igéből származtathatjuk, mennyiben a bonU
mintegy bomladozott színek vegyületét jelenti.

BONTAKOZÁS, (bom-t-a-koz-ás), fn. tt bonto-
kozás-t, tb. —ok. Szétosztás, részekre szakadozás.
V. ö. BONTAKOZIK.

BONTAKOZIK, (bom-t-a-koz-ik), k. m. bonta-
koz-tam, —tál, —ott. 1) Nem külső erőszak miatt,
hanem saját kényszerűségből szétoszlik, elváladozik,
részekre szakadoz, romladozik. A meghosonlott társu-
lat pártokra bontakozik. A várbeli Srkatonatág kibonta-
kozott a falak közöl. 2) Sereg, csapat rendbeszedett
szabályos részekre osztályokra fejlik. A katonák, hadi
gyakorlat alkalmával, kulönfélt etapotokra bontakoznak.
Átv. Nehezen bontakozik ám. alig tudja magát kifejezni.

BONTAKOZOTT, (bom-t-a-koz-ott) mn. tt. bon-
takozott-at. Önmagától szétoszlott, részekre szakado-
zott. Bontakozott ország.

BONTÁS, (bom-t-ás) fn. tt. bontás-í, tb. —ok.
Részekre oszlatás, szétválasztás, rontás, törés. flás-
bontát, hajbontás, békebontás. Vegytani bontót. El-
bontat. Felbontat. Megbontat. V. ö. BONT.

BONTASÓLYOM,(bonta-sólyom)ösz.fn.A sólymok
legnemesebbik faja, tollai fehértarkák, hazája Tűni*.

BONTATLAN, (bon-t-at-lan) mn. tt bontoílan-t
tb. —ok. Ami felbontva nincsen, egészen, töretlenül,
osztatlanul álló Bontatlan levél, pecsét. Bontatlan ágy.
Bontatlan tzovetttg, baráttág, béke. Hataroióilag sjn.
bontatlanul. V. ö. BONT.

BONTATLANSÁG, (bom-t-at-lan-sig) fn. tt
bontattanság-ol. Bontatlan állapot.

BONTATLANUL, (bom-t-at-lan-nl) ih. Teljes
épségében, egészen, részekre nem válva. Bontatlanul
vissza küldeni a kapott levelet. A békekötést bontatla-
nul megtartani.

BONTHATATLAN, BONTHATLAN (bom-t-
hat-at-lan) mn. tt. bonthotatlan-t. tb. —ok. Szétvá-
laszthatatlan, szakaszthatlan; mit részekre oszlatni
nem lehet. Bonthatatlan házattág. Felbonthatatlan
szerződés, csomó. Elbonthatatlan kofalak. Hatarozóilag
ám. bonthatatlanul.

BONTÓ, (bom-t-ó) fő- és mn. Ami vagy aki
bont. Bontó akadály (impedimentum dirimens).

BONTÓFÉSÜ, (bontó-fésű) ősz. fa. Fésű, mely-
lyel a befonott fürtöket szétválasztják.

BONTOGAT, (bom-t-o-gat) áth. mn. bontogat-
tam, —tál, —ott. Folytonosan bont, lassan-lassan
részekre oszlat, választ valamit Bontogatni a t&vény-
kertíitt. Bontogatni a beburkolt áruczikkeket. Leveleket
bontogatni, felbontogatni.
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BONTOGATÁS, (bom-t-og-at-ás) fa. tt. bontó-
gotás-t tb. —ok. Valaminek folyton folyó bontása,
részekre oszlatása, választása. Csomagok bontogatásá-
txttfoglalkodni.

BONTÓRÚD, (bontó-rdd) ősz. fn. Bányászi
nyelven vakaróvassal ellátott rúd, melylyel az olvasztó
kemenczék oldalait tisztogatják.

BONTOS (bom-t-os) mn. tt. bontos-t, tb. —ok.
Azon kevés melléknevek egyike, melyek öt, és, ős,
képzők által igetőből származnak. A székelyeknél
ám. kibomlott, kigörbedt Bontót lábú.

BONY, elvont gyöke a bonyol, bonyolít, bonyo-
lódik szóknak, és ezek származékainak, melyek alap-
értelme szerint burkolást, takarást, befödést jelent
Vékonyhangon rokona azon beny, melyből benygyel.
v. btngyel származott. Egyezik vele pony, mint a pon-
gyola, ponyva szók gyöke. Végelemzésben ám. beny,
uaz benségi állapot

BONY A v. BONT A, helységek Somogy és Sop-
ron megyében; helyr. flonyá-n, —rá, —ról.

BONYHA, falu Erdélyben; helyr. Bonyhá-n,
—ró, —ról.

BONYHÁD, mv. Tolna megyében; helyr. Bony-
hád-ra, —ön, —róí.

BONYODALMAS, (bony-od-al-om-as) ma. tt.
bofiyodalmas-t, tb. —ok. Szövevényesééhez vagy kétes
megoldása. Bonyodalmat por, kérdés, esemény. Bonyo-
dalmas szinmili esetekvény.

BONYODALOM, (bony-od-al-om) fa. tt bonyo-
dalm-aí. Valamely ügynek szövevényes, és nehéz meg-
fejtésit állapota; különösen szépirodalmi értelemben,
regényben, színműben az események, illetőleg cselek-
vények olyatén beszövődése, melynek kimenetele aka-
dályokkal jár, s az olvasóban vagy nézőben kétes vá-
rakozást gerjeszt.

BONYOL, (bony-ol) áth. m. bonyoi-t. Valami-
nek szálait, rétegeit egymásba keveri, szövi, burkolja,
fonja, s ez által megoldását nehezíti. Bebonyolni, ösz-
vebonyolni a fonalat.

BONYOLÁS, (bony-ol-ás) fa. tt. bonyolás-í, tb.
—ok. L. BONYOLÍTÁS.

BONYOLAT, (bony-ol-at) fa. tt. bonyolot-oí.
Bonyolt, bonyolított dolog, szövevény, nehéz megol-
datd csomó.

BONYOLÍT, (bony-ol-ít) áth. m. bonyolíí-ott,
htn. —ni. v. —ont. Valamit mesterségesen akarva
vagy akaratlanul öszvevissza rakogat, vegyít, szövö-
get, mit szétbontani nehezen vagy csak ügyességgel
lehet Fonalakat bonyolítani. Bettffy vagy dráma me-
séjét lebonyolítani. Magát valamely perbe bonyolítani.

BONYOLÍTÁS, (bony-ol-ít-ás), fh. tt bonyoM-
íás-í, tb. —ok. Öuvevkszarakogatás, vagy szövögetés
vagy vegyítés, kaszálás.

BONYOLODÁS, (bony-ol-od-ás) m. tt bonyolo-
dás-í, tb. —ok. Keveredés, valamibe szövevényes fo-
nodás, vegyűlés.

BONYOLÓDIK, k. BONYOLÓDIK, bek*,
mólt: bonyolod-tam, —tál, —ott. Keveredik, szöve-

vényesen valamibe vegyül, kőtelődzik. Bajba, perbe,
veszedelembe bonyolódni. A tyúk lábai kenderbe bonyo-
lódtak. Üstöké tOvitbe bonyolódott. Bonyolódnak a drá-
mai cselekmények.

BONYOLÓDOTT, BONYOLÓDOTT (bony-ol-
od-ott), mn. tt. bonyolodott-at. Szövevényes, öszve-
vissza fonott, kötött, szőtt Bonyolódott ügy. Bonyoló-
dott UttSk. Bonyolódott fonalak, bonyolódott gép.

BONYOLODOTTSÁG, (bony-ol-od-ott-ség) fe.
tt. bonyolodottság-ot. Bonyolódott állapot

BONYOI/ÚL, (bony-ol-tfl) önh. m. bonyolult, 1.
BONYOLÓDIK.

BONYOLÚLT,(bony-ol-dl-t) 1. BONYOLÓDOTT.
BOR, (1), elvont gyöke több külön családot képeid

származékoknak. 1) Erős, rengő, mély hangot ntános
a borbora, v. barbára, bordó hangszerek neveiben. 2) Ta-
karót, födőt jelent ezekben : ború, borúi, borit, borong,
borda, borona; változattal: búr, p. a burok, burkol,
burjány származékokban. A törökben is bilritmek ám.
borítni. 8) Metszésre, hasításra vonatkozik: borotva,
borásda, s rokonai bar, bér, melyekből barkócsa, be-
recz származtak 4) Jelent valami gömbölyűt a bors,
borsó, boróka szókban. 5) Ezekben: bors, borzas, bor-
•ad, borzaszt, fölmerevedést, magssodáet jelent, s ro-
kona magas hangon bér, mint a bérc, bsrseaksdik szók
gyöke. V. ö. B gyökhang.

BOB, (2), önálló gyök és fh. tt bor-t, tb. —ok. 1)
Széles ért. bizonyos növények gyümölcseiből erjedés
vagy főzés által kifejlett szeszes, csípős, részegitő lé.
GyömiUctbor, almabor, meggybor, cserestnyebor, égstf-
bor. 2) Szoros és szokott ért szőlőszemekből sajtóit
lé, mely már forráson keresztftlmenvén most lenni
megszűnt, és szeszszel vegyes sajátságos ízt, sz«m«tot
kapott. Fehér, vSröt, kásíélyos, piros bor. Ó bor, új,
vagy idei bor. Aszú bor, máslásbor, édss, savanyú,
csípős, fanyar bor. JEros, gyönge bor. Ürmöt, fülteret
bor. Betétet, megpimpósodott, bttdOs bor. Tokaji, mé-
nesi, somlai, budai egri borok. Hátai, külföldi, borok.
Hegyi, kerti borok. Bort inni. Borral élni. Bortól un-
dorodni. 5orba futni, fújtani. Borban úszni, bővelked-
ni. Bort fejteni, lehúzni, vegyíteni, javítani rontani.
Borral űzni a bút, a gondot. „Itt a pobár t itt a bor!
Vígasztal ez mindenkor." Kisfaludy K. „Gondot ki
ne felejtene Forrásidnál, bor istene!" Vörösmarty.
„Éljünk mink is akiket most A barátság egybefont,
íts borunkat vígan iszszuk. S távol elkerül a gond."
Bajza. „Szerelem és a bori Kiben a kettő forr, Nin-
csen ott nyugodalom." BeniczkyPéter. „Habortksooi
vidám vagyok, Danolhatok, kaczaghatok; Hegcsókol-
gatom Kökényszemü galambom." Népdal. Adjon isten
három bé-t: bort, búsát, békességet. Km. Borral mosdifc,
kolbássscal töröl/törik. Km. £okat tud a bor. Km. Bor
bessél belőle. Km. Mást bestéi, mint Boáimé, Aa a bor
árát kérik. Km. Bor nélktt! szegény a vendégség. Km.
Borban lakik ás igazság. Km. Többen kainak torban,
hogysem a tengerben. Km. Altalán a borról vett köz-
mondások és példabeszédek száma igen nagy, milye-
nek : Pogány bor, erős, tiszta, vízzel nem kevert bor,
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ellentéte: kereseteit bor. Konty alá való bor, édes,
nőknek való bor. Ja bornak nem kell czégér. Ja a tör,
de még i» bor a* anyja. Ninct oly bület, kit a bor meg
nem botondit. A bor lator bajnok, elb'stör is lábáról ejti
le a* embert; stb. stb.

Eredetre nézve rokon a forr (ferveo) szóval. Az
Erdélyi borkút szóban is nem a valóságos bor, hanem
a forrót azaz pezsgés értelme rejlik. Kiválókig ráil-
lik pedig ezen értelem a borra, mely forrás, erjedés
által létesül. Horácznál olvassuk : fervida vina, s Ovid-
nál : mustuut fervidum; így a héber icn (ferbuit, fer-
mentavit) igéből lett "ifin (vinum); az arabban szinte
ekképen : khamara (ferbuit) és khamr (vinum). A la-
tin merum, mely hangban is közelebb rokon a magyar
borral (m és b ajakbangok), kétségtelenül viszonyban
áll ferveo, fermento igékkel. A forrás, erjedés alapfo-
galmából indulván ki, talán nem bibázunk, ha ide
sz&mítjuk a német Bier szót és ennek rokonságait is,
péld. angolszászul: beor, régi felső németül: peor, ir-
landul: bior, francziául biere, angolul: beér stb. Al-
bániai nyelven : bér v. t-er, és a kalmük nyelvben boro
ám. tejből készült részegítö ital. A hellén 3órpt,'-bol
származtatás erőtetett. — A magyar ser v. sör szóban
is az élénk mozgás, forgás alapfogalma rejlik, mint a
rürögforog öszvctétböl kitetszik.

BORA, női kercsznév, tt. Borát, többes : Bórák.
Borbála. Máskép : Borka, Barcsa, Boris, Boriska. Biri.

BORADAG, (bor-adag) ősz. fn. Az italul ki-
osztott borból bizonyos mennyiségű mérték, vagy já-
randóság. A húsadaghoz boradag is jár. Mfsszelynyi,
itczényi, pintnyi boradag.

BORADÓ, (bor-adó) üsz. fn. Fogyasztást adó
neme, melyet bortól fizetni kell.

BORÁG, (bor-ág) ősz. fn. Képes költői kifeje-
zéssel ám. szőlöveasző.

„Borág köríti mostan homlokom ;
Ott, hol Tokaj nyújt nektárt istenének,
Víg szárnyakon kél a nem hallott ének.
£ szép vidék lön kedvelt birtokom."

Kazinczy Fercncz.

BORAKÓLÁS, (bor-akólás) ősz. fn. A bornak
akó vagy más hígmérték szerinti megvizsgálása, kü-
lönösen valamely hatósági személy által megmérése.

BOKAKÓLÓ, (bor-akóló) ősz. fű. 1) Általán
személy, ki a bort akó vagy más hígmérték szerint
megvizsgálja. 2) Hatósági személy, tisztviselő, ki a
dézmálandó, vagy vámalattas, vagy fogyasztásra szánt
borokat mennyiségökre nézve megvizsgálja. 3) Maga
az okólóvessző, vagy hfgmérték neme.

BORALAG, (bor-alag) ősz. fn. Alag, azaz pin-
cze, melyben borokat tartanak.

BORALEK, nem szerencsésen alkotott új szó
az alkohol kifejezésére.

BORALJA, BORALYJA, 1. BOBSÉPBÜ.
BORÁROS, (bor-áros) ősz. fn. A köz divatú bor-

kereskedb*, bormérS szóknál jobb hangzatu, de jófor-
mán csak mint csalidnév divatozik.

BORÁROSSÁG, (bor-árosság) ősz. fn. Borkeres-
kedés; bormérésijog.

BORÁRULÁS, (bor-árulás) ősz. fn. Bornak bizo-
nyos áron és mérték szerént, ú. m. akó, kupa, itcze atb.
számra kimérése.

BORÁRULÓ, (bor-áruló) ősz. fn. Kocamaros, vagy
más borosgazda, kereskedő, ki árért, pénzért bort ad.

BORÁRUS, L BORÁROS.
BORÁSZ, (bor-ász) fn. tt. borász-t, tb. —ok.

Bort szakértőleg termelő és kezelő.
BORÁSZAT, (bor-ász-at) fn. tt. borászat-ot. Bor-

termelés és kezeléssel olyatén foglalkodás, mely a gaz-
daság ezen ágára vonatkozó tapasztalati és tudományos
ismeretek szabályai szerént történik. Helyes alkotása
újabb szó.

BORBA, népes puszta Győr vármegyében, helyr.
Borba-rá, —«, —rál.

BORBÁLA, női kn. tt. Borbála-1. Eredetije a hel-
lén-latin Barbara. A magyar történetekben nevezetes:
EkebontS Borbála, Zsigmond király neje.

BORBÁLYA, falu Sopron megyében; helyr.
Borbályá-n, _—rá, —ró!.

BORBÁXD, (Bor-bánd), mezőváros Erdélyben,
helyr. Borbánd-ra, —ön, —ról. (Weindorf)

BORBARÁT, (bor-barát) ősz. fn. Borkedvelő,
ki a bort minJenek fölött magasztalja s búban öröm-
ben élvezi.

,.Kancsóban a világ;
Igyuk le búját, örömét,
A többit szélvész hordja szét;
így szól a szíves borbarát."

Vörösmarty.
BORBÁS, a Debreczcni Legendáskönyvben ám.

Barnában.
BORBAT, BORBÁT, székely tájszó, jelent se-

rény, szorgalmas embert. Van ilyuevü hegy is Erdély-
ben. Homályos eredetű, hacsak a forr, forog, forgo-
lódik szóval nem rokonítjuk, mennyiben a serénynek
fő tulajdonsága a forgolódás. V. ö. FORBÁT. Vagy
talán bötüattétellel a bátor szóból eredett.

BORBATÉNY, ALSÓ—, FELSŐ—, falvak Er-
délyben; helyragokkal: Borbatény-en, —re, —rül.

BORBÁTVÍZ, falu Erdélyben ; helyragokkal:
Borbátcit-en, —re, —ró*!.

BORBÉLY, fii. tt. borbely-t, tb. —ok. Tulsj-
donkép ám. beretvás, beretváló, ki némely sebészi
mütételeket is végez, pl. fogat húz, köpölyöz, eret
vág ; de a sebészetet rendszeresen nem tanulta, falusi
borbély. A köznép így nevezi az okleveles sebészeket is.

A latin bárba szóból lett az olasz barbiere, fran-
ci iá barbier, német Barbier stb. s ezek után honoso-
dott nálunk borbély, perzsául és törökül berber.

BORBÉLYESZKÖZ, (borbély eszköz) ősz. fo.
Mindenféle szer, melyet borbélyok használnak mttté-
teleikben, különösen : beretválkozó eszköz.

BORBÉLYKENDÖ, (borbély-kendő) ősz. fn.
Kendő, melyet a borbélyok a beretválandó vagy meg-
nyirendő nyakába akasztanak, máskép dltalveiö.
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- BORBÉLYKÉS, (borbély-kés) ősz. fn. Lásd
BOROTVA.

BORBÉLYLEGÉNY, (borbély-legény) ősz. fn.
Növendék, ki legényképen gyakorolja a borbélyságot

BOKBÉLYMEDENCZE,(borbély-medencze) ősz.
fa. Sárgarézlemezből, néha ezüstből való hosszúkás
medencze, melyben a borbélyok borotválkozáshoz szap-
panlevet vernek, gúnynéven: lencsét tál.

BORBÉLYMÜHELY, (borbély-ma-hely) ősz. fn.
Terem, boltforma szoba, hol a borbélyok borotválnak,
fogat húznak, hajat nyírnak, stb.

BORBÉLYSÁG, (borbély-ság) fn. tt borbéZy-
ság-ot. Borbélymesterség. Borbélysdgot tanulni, gya-
korolni.

BORBÉLYSZÉR, (borbély-szer) ősz. fia. 1) Bőr-
tok, melyben a borbélyok beretváikat tartják. 2) L.
BORBÉLYESZKÖZ.

BORBÉLYZACSKÓ, (borbély-zacskó) ősz. fn.
Erszény, vagy táska, melyben mindenféle borbély-
eszközök együtt vannak.

BORBEREK, (bor-berek) ősz. helynév. Erdélyi
mezőváros, helyr. Borberek-be, —ben, —bb7.

BORBETEGSÉG, (bor-betegség) ősz. fn. Mér-
téktelen borivásból, iszákosságból eredő vagy eredett
betegség. Székely tájszólással: részegség.

BORBOGÁR, (bor-bogár) ősz. fn. 1) Apró le-
gyecske, mely a pinczékben, és boros hordókban sze-
ret tanyázni, máskép muszlicsa. 2) Átv. ért. a széke-
lyeknél ám. iszákos ember.

BORBOLÓ, (bor-boló) ősz. fn. Úgynevezett lopó-
tök, melylyel a hordóból bort szoktak húzni. Székely
tájszó. V. ö. BOLY 1).

BORBOLYA, fn. tt borbolyát. A hathímesek
seregéhez tartozó cserjenem. Sóska vagy közönséges
borbolya, máskép : fái sóska, leánysom, 4tr8mborbolya.
Hasonló a latin berberis-hez, de nyelvünkből is ele-
mezhető, s ám. bor-bolyó, mert bolyói azaz bolyói bor-
ízű savanyúságnak.

BORBOLYABOGYÓ, (borbolya-bogyó) ősz. fn.
A sós borbolya nevű cserjének borízű veres bogyója.

BORBOLYASZÖRP, (borbolya-szörp) ősz. fn.
A borbolyabogyók levéből készített szörp.

BORBUZGÁS, (bor-buzgás) ősz. fn. Át erje-
désben, forrásban levő bornak, illetőleg mustnak pezs-
gése, kevergése.

BORCS, fn. tt borcs-ot. Kölesszemekhez hasonló
kütegek az emberi bőrön.

BOROSA, (1), női kn. tt Boretát. Borbála ki-
csinyesre.

BOROSA, (2), falu a bánsági végvidéken; hely-
ragokkal: Borctá-n, —rá, —ról.

BORCSAP, (bor-csap) ősz. fn. 1) Csap, melyen
a bort leeresztik a bordóból 2) Átr. ért iszákos em-
ber, kinek torka olyan, mint a csap. V. ö. CSAP.

BORCSAPLÁR, (bor-ceaplár) ősz. fn. Boraérő,
itczés kocsmáros, ki más borát méri, csapolja.

BORCSÉBÉR, (bor-csébér) ősz. fa. Nyilt tetejű,
fttles faedény, melybe a borokat eregetik a borke-

zelők, kimérés, vagy általtöltögetés, keverés stb. vé-
gett Máskép: boros cseber. V. ö. CSEBER.

BOBCSIK, (bor-cs-ik, ázás boríték) fn. tt bor-
csik-ot. Szála és Vas vármegyében ám. szekérboríték,
ernyő.

BORCSIPÖSSÉG, (bor-csipősség) ősz. fn. A ki-
forrott új bornak azon tulajdonsága, melynél fogva né-
mi éles, csípős ízt éreztet kóstolásakor.

BORCSISZÁR, (bor-csiszár) ősz. fn. 1) Borke-
reskedő, ki különféle borokat öszvekever, vegyit, ki a
borokkal mesterkél. 2) Gúnyneve az iszákos ember-
nek. V. ö. CSISZÁR.

BORCSŐ, (bor-cső) ősz. fa. Belül üres facső,
melyet borforráskor a hordó szájába dognak, hogy »
mustból kibontakozó gőz kijöhessen "rajta.

BORCSÖBÖR, 1. BORCSÉBÉR.
BORCSUS, női kn. tt Borcsus-t. A Borcsa név

kicsinyezője, épen olyan, mint: Ha Rút, AtmaAimus,
Kata Katus, Jttda Judut stb.

BORCZÉGÉR, (bor-czégér) ősz. fa. Czímerfil ki-
akasztott gyalogfenyőág, szőlőfej, vagy más jel, mely
bormérésre mutat Jó bornak nem kell czégér. Km.
Minden borczégérnek köszönt. Km. Tréfás néven: Pé-
ter szakálla.

BORCZFALVA, falu Thurócz megyében; bely-
ragokkal: Borctfalvá-n, —rá, —ról.

BORCZIBEEE, (bor-czibere) ősz. fn. L. BOB-
LEVES.

BORD, falu Erdélyen; belyragokkal: Bord-on,
—rá, —róí.

BORDA, (1), (bor-da) fa. tt bordát. 1) Azon
ivforma oldalcsontok, melyek bátul a gerinczekkel,
elül pedig a mellcsonttal vannak összeköttetésben.
Oldalborda. Bordába Htm. Bordát törni. 2) Átv. ért.
a szövőszék rámája, mely fttaUfonnáju vékony fo-
gakkal van ellátva, köznyelven: takácsborda. Egy bor-
dában ssbVték, azaz, egy húron pendfllnek, egyik olyan
rósz, mint a másik. Gonosz bordában szőtték. Km.
3) A folmagzott vöröshajmának gömbölyű üres szár*,
mintegy borítója, 4) A hajó oldalait képező gerenda-
szálak. 6) Van ily nevű hegy is.

Gyöke a fedést, takarást, borítást jelentő bor,
tehát mintegy borító. Megvan a szláv nyelvekben is,
lengyelül berda, illírül és oroszul bardo, csehül brdo
stb. továbbá finnül prita, észtül pttrd.

BORDA, (2), fala AbaaJ megyében; helyragok-
kal : Bordá-n, —rá, —ról.

BORDAL, (bor-dal) ősz. fn. Mindenféle dal,
melynek tárgyát bor teszi, s rendszerint borivók alt*!
énekeltetik.

BORDAEMELINTÖ, (borda emelintő) ou. fa.
Bordacsontok végein a gerinczek közelében levő ismok,
melyek közöl tizenkettő rövid, bárom pedig hossxu.

BORDAFÁK, (bords-fa) ősz. fa. Ás igyasze-
kerek két oldalán fekvő gerendák.

BOBDAFEJECS, (borda-fejecs) ősz. fn. Ás ol-
dalbordának a gerinczek felé álló bunkó* vége.
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BORDAFICZAM, (borda-ficzam) ősz. fn. A bor-
dacsontnak rendes helyzetéből kimenült, kiiszamodott
állapota.

BORDAFICZAMODÁS, (borda-ficzamodás) ősz.
fii. A bordacsontnak kimenülése, kiiszamqdása.

BORDAGUMÓ, (borda-gumó) ősz. fn. A borda-
csontnak a mell felé nyúló emelkedése, mely gömböly-
ded izlappal van ellátva, s ez által a hátgeriucz háránt-
nyűjtványával jő ízületbe.

BORDAKÖZ, (borda-köz) ősz. fn. A bordacson-
tok között levő hézag.

BORDAKÖZI, (borda-közi) ősz. mn. A bordák
hézagaiban levő, azokat kitöltő. Bordaközi izom. Bor-
daközi idegek.

BOBDAL, (bor-dal) ősz. fn. Bor dicséretét éneklő
versezet, zenével vagy a nélkül.

BORDALAP, (borda-lap) ősz. fn. A lopvanöszö
harasztok seregébe tartozó növénynem, melynek ter-
mése a levél alsó lapján bordás vonásokban nyúlik el.
Fajai: tzarvasnyelvií, kacskaringós, csipkés, egyenetlen,
köruta, feketéim bordalap. (Asplenium). Mint gyógy-
növény a rásztkór ellen hasznosnak tartatik.

BORDALJ, (borda-alj) ősz. fn. A bordacsontok
alatt levő táj.

BORDAMAG, (borda-mag) ősz. fn. Növénynem
az öthímesek seregéből; ernyője nagy, sok levelii gal-
lérral ; gyümölcse hosszudad, nyolcz vagy tíz hártya-
szegletü. (Laserpitium). Fajai: széleslevelü, galamós,
borzot, kocsordos, sinóros, sziklai, gyűrűt, párkányai,
leveletlen bordamag.

BORDA.NÁD, (borda-nád) ősz. fn. Nádvesszö a
takácsok bordáján.

BORDANYAK, (borda-nyak) ősz. fn. A borda-
csont azon része, mely a bordafejecs és bordagumó
közé van foglalva.

BORDAPORCZ, (borda-porcz) ősz. fn. A bor-
dacsontok porczogó környezete, mely ritkán csontoso-
dik meg, s alakzatra a bordához hasonló.

• BORDÁS, (bor-da-as) mn. tt. bordás-t vagy
—öt, tb. —ak. 1) Aminek állati bordái vannak. A
négylábú emlőt állatok bordásak. 2) Bordaféle készü-
lettel fölszerelt Bordát szövőszék.

BORDÁTLAN, (bor-da-atlan) mn. tt. bordáí-
lan-t, tb. —ok. Aminek bordái nincsenek, vagy ami
bordával fölszerelve nincs. Bordáttan rovarok, férgek.
Bordátlan szövőszék. Bordátlan hqjma.

BORDÁZ, (bor-da-az) ath. m. bordáz-tam, —tál,
—ott, pár. —*• A szövőszéket bordával fölszereli.

BOKDÉLY, fa. tt bordély-t, tb. —ok. Szemé-
remből kivetkőzött, testökkel buja kereskedést űző
nyilvános kéjnők tanyája, bünbarlangja; kurvabáz.

Idegen származású szó, olaszul bordello, fran-
cziául bordel, németül Bordell, törökül babulluk, ba-
bvlkháne (bordélyház).

BORDÉLYGAZDA, (bordély-gazda) ősz. fn.
Gazda, ki nyilváltós szabadszemélyeket, kéjnöket tart,
a velők üzérkedik.

AKU>. SUOT MÓTÍ*.

BORDÉLYHÁZ, (bordély-niz) ősz. fa. Ház,
melyben bujaságot űző rósz szenélyek tanyáznak.
Egyszerűen -.bordély.

BORDÉLYOS, (bordély-os) fa. tt. bordélyos-t,
tb. —ok. L. BORDÉLYGAZDA.

BORDÉLYOSKODIK, (boróély-os-kod-ik) k. m.
bordélyoskod-tam, —tál, —oíí. Bordélyban tartózko-
dik, kurválkodik.

BORDÉLYOZ, (bordély-oz) önh. m. bordélya*-
tam, —tál, —olt. Bordélyba vajy bordélyokba jár,
bordélyházban kurválkodik.

BORDÉLYOZÁS, (bordély-< z-ás) fn. tt. bordé-
lyozás-t, tb. —ok. Bordélyba járái, kurválkodás.

BORDÉZMA, BORDÉZSM^ , (bor-dézma) ősz.
fn. Tized, melyet a termett borból az illető termelő ad.

BOKDICZA, bord-icz-a) fn. tt. bordiczáí. Ökör-
iga bélfája, mely az igatalpat az igafejjel öezvetartja;
kis borda.

A borda szónak kicsinyezöje. Egyezik vele a
szláv brdtzo. V. ö. BORDA.

BORDÓ, hangutánzó fn. tt. bordó-t. 1) Hosszú
síp a dudán, mely mindig egy Lángon mormog. A
dudás vállra veti a duda bordóját. Magashangon:
bordó'. A persában burghó ám. 1. cornu intus cavum,
quod instar tubáé inflatur; 2. són ás vei clangor illius
instrumenti. V. ö. GORDO. 2) Vöröshajma üreges
szára, máskép: borda.

BORDON, (bord-on) fn. tt. bordon-t, tb. —ok.
Növénynem az együttnemzök seregéből; vaczka zsej-
tes; fészke födelékes, szálkaheg-.'ü falánkos pikke-
lyekkel ; bóbitája hajszálas. (Onopordum, Diószegi).
Fajai: fehérhátu, és horgot bordor,.

Törzse bord a borz, borzas s sókkal egy eredetű'
BORDÓS, (bordó-os) mn. tt. bordós-í vagy — oí,

tb. —ak. 1) Aminek bordóféle sipja van. Bordós duda.
2) Kivájt, csöves, mint a bordósíji. Bordós bodzaág,
melyből tilinkót, furulyát készítet ék.

BORDÓSÍP, (bordó-síp) ősz. fn. Általán vastag,
morgó hangú síp, különösen a duda és orgona mély-
hangú sípja. Máskép : yordósíp.

BORDÚS, (bor-diis) ősz. mű. Sok bort termő,
borral bővelkedő. Bordús Magyatvrszág. Bordát Ba-
ranya.

BORÉ, BORÉV 1. BŐRRÉ vagy BORRÉV.
BORECZET, (bor-eczet) OBJ. fn. Borból vagy

borral készített eczet. V. ö. ECZI'T.
BORÉGETÖ, (bor-égetö) öiz. fn. Ki törköly-

ből, rozsból, burgonyából, szilvából stb. léit vagy
szeszt, vagy égettbort készít.

BORÉK, (bor-ék) fn. tt. bwék-oí. Átalán ám.
boríték. Levél borékja. A Népdalok I. kötete 243.
lapján. Különösebben: rugalmas, redőkbe szedődő
börzacskó, mely az állati heréket burkolja; köznyel-
ven: t'ókzacskó. Borék petyhUdése, oaganata, gyűl adása.

BOEÉKDAG, (borék-dag) ósz. fn. A tökzacs-
kónak kóros dagadása.

BORÉKLOB, (borék-lob) tsz. m. Tökzacskó-
gyuladasa.
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BORÉKRÁK, (borék-rák) ősz. fn. Rákféle seb
a tökzacskón, mely Angliában a kéménytisztítóknál
gyakori.

BORÉKSÉRV, (borék-sérv) ősz. fa. A tökzacs-
kónak megtáguláaa, s alásttlyedése.

BORÉK8ÖVÉNY, (borék-sövény) ősz. fii. Azon
hártya, mely a borékot azaz tökzacskót két üregre
választja, melyekben a berek foglaltatnak.

BORÉKVARRÁNY, (borék-varrány) ősz. fn. A
tökzacskón látszó hosszas csfkolat, mely a nemzővessző
tövétől kezdve bát felé terjed, egész a végbél nyilasáig.

BORÉKVÉESÉRV, (borék-vér-sérv) ősz. fn. Az
edényből kiömlött vérnek meggyfilcse a borékban a
berek körfii.

BORÉKVISZKETEG, (borék-viszketeg) ősz. fn.
Kóros viszketeg, mely a tökzacskó bőrét izgatja.

BORÉKVIZENY, (borék-vizeny) ősz. fn. Vfz-
korság neme a tökzacskóban.

BORÉNEK, (bor-ének) ősz. fh. Ének a borról,
és borivás közben. V. ö. BORDAL.

BORÉRLELŐ, (bor-érlelő) ősz. mn. Szőlőérés-
nek kedvező. Barérleld meleg napok, langyos éjek.

BORFÉREG, L BORBOGÁR.
BORFESTŐ, (bor-festő) ősz. fn. és mn. Általán

szerek, melyekkel a bornak bizonyos színt adnak.
Különösen 1. BERZSEN.

BORFA, (bor-fa) ősz. fn. Játszi beszédben ám.
scőlőtő.

„Jaj beh okosan találta
Aki a borfát plántálta." Népdal.

BORFIGE, BORFÜGE, (bor-fige) ősz. fn. Szé-
kelyeknél ám. veres ribiszke, vagy tengeri szőlő.

BORFOLT, (bor-folt) ősz. fn. Folt, azaz mocsok,
melyet rabára, abroszra, asztalra stb. hullott bor-
cseppek csinálnak.

BORFÖLD, (bor-föld) ősz. fn. Bortermésre al-
kalmas, szőlőtermő föld, boros ország, tartomány.

BORPÜ, (1), (bor-fii) ősz. fn. 1) Általán min-
denféle fű, melyet némelyek a borba tesznek, hogy
ízt adjanak neki. 2) Bizonyos réti növényfaj a kökör-
csinek neméből (Anemone protensis).

BOEPÜ, (2), helységek neve Honth megyében;
helyr. Borfü-re, —n, —ró7.

BORFÜGffi, 1. BORFIOE.
BOEGÁTHA, falu Vas megyében; helyragok-

kal: Borgáthá-n, —ró, —ról,
BOBGŐZ, (bor-gőz) ősz. fii. 1) A forrásban levő

mustból kibontakozó fojtó gőz. 2) A borból kipárolgó
finom részecskék. Borg&zel (Sít szoba. Büdös a bor-
gózíó'í. Elfogta eszét a borgóz. Km.

BORGYÖKÉRFÜ, (bor-gyökér-fü) ősz. fn. L.
HARAMAQ.

BORHAJHÁSZ, (bor-hajhász) ősz. fn. Alkusz,
ki a borkereskedők részére megbízásból vagy a nélkül
borokat keres, és azokra alkuszik.

BORHAMISÍTÁS, (bor-hamisítás) ősz. fn. A
bornak idegen alábbvaló borral keverése, s valódi
gyanánt árulása, különösen a savanyú bornak ónczu-

korral édesítése, vagy akármely bornak vízzel ele-
gyftése.

BORHAMISÍTÓ, (bor-hamisító) ősz. fn. és mn.
Borcsiszár, oly borárus, vagy kocsmáros, ki borokat
kever, zagyy&l, ront, vízzel vagy ónczukorral elegyít.

BORHÁZ, (bor ház) ősz. fn. 1) Ház, melyben
bort tartanak, különösen a szőlőbegyeken levő épü-
leteket, szüretelő hajlékokat nevezik így. 2) Kocsma,
csapház, melyben bort mérnek.

BORHTD, falu Szathmár megyében; helyragok-
kal : Borhid-on, —rá, —ról.

BORHIDA, falu Vas megyében; helyragokkal:
Borhidd-n, —rá, —ról.

BORHIMLŐ, (bor-himlő) ősz. fn. Vörös bubor-
csikok a részeges ember arczán. Kiverte a borMmlS.
Némely vidékeken : kuprecz vagy réz.

BORHttíLÖS, (bor-bimlős) ősz. mn. Sok bor-
ivástól kivörösödött bibircsós arczú. Dunán túl: fcwp-
reczes, rezes.

BORHORDÓ, (bor-hordó) ősz. fn. Hordóféle
edény, melyben bort tartanak, kfilönböztctésfil mis
folyadékokat tartalmazó bordóktól. Tű, ötven, tsát,
éter okot borhordó. Közönségesen: boroshordó.

BORHÜTÖ, (bor-hűtő) ősz. fn. Edény, fából
vagy vaa-, rézlemezből, melyben forró nyári napokon
bort hűiének hideg vagy jeges vízzel.

BORI, BORY, falu Honth megyében; helyra-
gokkal : Bori-ba, —bon, —ból.

BORILLAT, (bor-illat) ősz. fn. Sajátnemü sza-
mát, mely a finomabb ó borok ízlésekor ac ínyeket
és orrt kellemesen illeti.

BORIS, BORISRA, 1. BOKCSA, BORBÁLA.
BORISMERÖ, (bőr-ismerő) ősz. fn. Ki ügyes-

séggel bír a borok fajait, korát, tiszta valódiságát, szó-
val a borok tulajdonságait megkülönböztetni, megha-
tározni.

BORISTEN, (bor-isten) ősz. fa. A régi hellén-
román hitrege szerint, Bacchus.

BORISZA, (bor-isza) ősz. mn. és. fn. Aki bort
szokott inni, aki nem utálja a bort. Ellentéte: bor-
nemisza.

BORISZÁK, (bor-isz&k) ősz. fn. Aki a bort sze-
reti, s gyakrabban és nagyobb mértékben iszsza.

BORÍT, (bor-ít) áth. m. boríí-oíí, btn. —ni vagy
—ani. 1) Föd, takar. Fiz borítja a réteket, legelőket.
FelhSk borítják a napot. Arctát fátyollal borítja. Fe-
ledékeny tég borít tok nagy embert, ét müvet. 2) Fordít,
felfordít. Kocsit ős árokba boritani. Felborítani a kő-
tárat. 8) Szegélyez, beszeg. Dolmányt sinórral bori-
tani. 4) Körülkerít, körülvesz. Ködbe borítani, lángba,
ífízbe boritani, szégyenpirba boritani. 5) Behúz vala-
mivel valamit, pl. ac asztalos némely lágy fabútort
keményfa-lappal borít Összetételei: Beborít, felborít,
kiborít, elborít. Beborítani át ágyat térítővel; felborí-
tani a tálat; kiborítani valamit át edényből ,• leborítani
a kőtárat; elborította a vér égéit aradi. 6) Némely
hím állatról p. rőtvadról mondatik midőn párzik.

Elemzését illetőleg 1. BOR, elront gyök.
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BORITAL, (bor-ital) ősz. fn. 1) Általán ám. bor-
ivás. A boritól magában nem ártalmas, bár szokszor
és toknak íiitatik. 2) Különösen: mértéken túli hasz-
nálata a bornak. Boritalnak adni magát ám. része-
geskedni. 3) Bornemü ital.

BOBÍTÁS, (bor-ít-ás) fn. tt. bortíds-t, tb. —ok.
1) Betakarás, befódés. V. ö. BORÍT. 2) A gombkö-
tőknél lapos, vagy gömbölyű sinór, melyet a szabók
ruhabeszegésre használnak.

ROEÍTÉK, (bor-ít-ék) fn. tt. boríték-ot. 1) Burok,
lepel, melylyel valamit betakarnak. Agyboríték, sü-
veg-, kalapboríték, leoélboríték. V. ö. BORÉK. 2) Egyes
személy elébe terített asztali készület, jobban: terí-
ték. 3) Gabonaszem tokja, vagy vélemény hüvelye.

BORÍTÉKOS, (bor-ít-ék-os) mn. tt. borítékot-t
vagy —át, tb. — ak. 1) Befödött, takart, leplezett.
Borítékot ágy, szék, pomlag. 2) Asztali készülettel el-
látott, jobban : terítéket. 3) Természettan! értelemben:
tekenős, hüvelyes, tokos.

BORÍTÉKOZ, (bor-ít-ék-os) áth. m. borítékoz-
tam, —tál, —ott. Borítékkal ellát. Agyat borítékozni.

BORÍTÉKTALAN, (bor-ít-ék-talan) mn. tt. bo-
rítéktalan-í, tb. —ok. Minek borítéka, takarója fódöje
nincs. Borítéktalan ágy.

BORÍTÉKPAPÍR, (boríték-papír) ősz. fa. Álta-
lán durvább vagy vékonyabb anyagú papír, melybe
holmit borítani, takargatni szoktak. Czukortüvegek,
röfot kelmék borítékpapírja.

BORÍTÉKÜVEG, (boríték-üveg) ősz. fn. Üveg,
melylyel valamit beborítanak. Czukrátzok, kertészek
bortíékUvege.

BORÍTÉKVÁSZON, (boríték-vászon) ősz. fn.
Ritka szöveti! könnyű vászon, különféle rőfós áruk
betakargatására.

BORÍTGAT, (bor-ít-gat) gyak. áth. m. borogat-
tam, —tál, —ott, pár. borítgass. Több tárgyat beta-
kargat, beburkolgat, egymás után befódöz.

BORÍTÓ, BORÍTÓ, (l),(bor-ít-ó) fn. tt. borftó-t,
tb. —k. Vesszőből font szellős és magas kosár, alul
széles, fölül szűk nyilassal, mely alá baromfiakat szo-
kás zárni. Ha halfogásra van készítve, szokottabban
tapogató a neve.

BORÍTÓ, (2), (mint föntebb) mn. tt. borító-í.
Aki vagy a mi borít.

BORÍTÓKAS, (borító-kas) ősz. fn. Lásd BORÍ-
TÓ fn.

BORÍTÓSZEG, (borító-szeg) ősz. fn. Szeg, mely-
lyul némely borításokat megerősítenek, ilyenek pl. a
késuyeleken levő szegek.

BORÍTÓTÁL, (borító-tál) ősz. fn. Tál, mely né-
mely más edények befedéséül használtatik.

BORITTAS, (bor-ittas) ősz. mn. Bortól megré-
szegedett.

BORIVÁS, (bor-ivás) ősz. fn. Bornak italul hasz-
nálása. Boriodthoz szokni. Mértéktelen borivát.

BORIVERÉB, (bori-veréb) ősz. fn. Veréb, mely
nem varosokban és falukon, hanem erdőkben tartóz-
kodik, 0 odvas fákban fészkel.

Bon melléknevét talán onnan kapta, hogy mint-
egy elburkolva rejtezik.

BORIVÓ, (bor-ivó) ősz. fn. és mn. Ki bort iszik,
ki rendesen borral él. Borivó népek. Máskép: boritta.

BORÍZ, (bor-íz) ősz. fn. 1) A bornak sajátságos
szamatja. 2) íz, mely a boréhoz hasonló savanyúsága.
Némely almafajok boríze.

BORÍZLELÖ, (bor-ízlelő) ősz. fn. Borkóstoló,
ki a borok minőségét, korát, ízök után vizsgálgatja.

BORÍZŰ, (bor-ízű) ősz. mn. Minek íze a boré-
hoz hasonló. Borízű alma.

„Most úgy vágyók a szőkére,
Mint a szőlőszemecskére,
De még inkább a barnára,
Mint a borízű almára." Népdal.

BORJÁD, falvak Baranya és Tolna megyében;
belyragokkal: Borjád-on, —rá, —ról.

BORJAS, (bor-ju-as) mn. tt. borjas-t vagy —aí,
tb. —ak. Minek borja van, mi borját ellett Borját
telién.

BORJAS, népes puszta Torontál megyében;
helyragokkal: Borjat-on, —rá, —ról.

BORJAZIK, (bor-ju-az-ik) k. m. borjoz-tam,
—tál, —olt, pár. —zái. Borját ellik. Borjatnak a
tehenek..

BORJÚ, BORJÚ, (bor-j-u vagy bor-j-ú) fn. tt.
borjú-1 vagy borj-at, tb. borjú-k vagy botj-ak. Birtok-
raggal : borjúm, borjúd, borjúja, stb. vagy borjam,
borjad, borja, stb. Tchénfúle nőstényállat magzata,
mert tulajdonkép csak azon fiatal állatot nevezzük
borjúnak, melyet telién ellett. Bivalborju, bivaltehén
fia, tzarvatborju, melynek szarvastehén az anyja; b'z-
borju, őzanyától. Nemre nézve: bikaborju, bimnemü,
Uszöborju, nösténynemü. Rúgott borjú, melyet az anyja
már nem enged szopni. Tinóborjú,, melyet kibéreltek.
Tavali borjú. Szalmán hízott borjú. Nem tokát finczál
a szalmán hízott borjú. Km. Ostoba mint a borjú. Km.
Ke'nyhi szokott gyermek borjú nevén ébred. Km. Ni*,
mint borjú az új kapura. Km. Adj neki, hogy el ne
vesse borját. Km. Kinek nem borja, nem nyalja. Km.
Holnapután kis kedden, borjunyúzó pénteken, azaz so-
hanapján. Átv. ért. tengeri borjú, a tengeri emlősálla-
tok egyik neme, némi hasonlósága miatt a borjúhoz.
Fizi borju, tüzes hasú bcíka, melynek szava a borju-
bögéshez hasonló, így nevezik a gyalogkatonák azon
táskáját is, mely szőrös borjabőrből van készítve, t
melyben motyóikat hordjak. Fölkötni a borjút.

Gyöke bor vagy bar, melyből j képzővel lett
bői-j, s tt kiliangzissal borjú. Hogy eredeti rövid alakja
boij, onnan kitűnik, mert több ragot és képzőt ez
alakban vesz föl: borj-at, borj-afc, borj-am, borj-as,
borj-azik. Hasonló képzésnek: var-j-u, varj-at, sar-
j-u, sarj-at, gyap-j-K, gyapj-at, ifj-u, ifj-at, ttom-j-u,
szomj-at.

Érteinényezését illetőleg 1. BAB, gyök.
BORJUAPRÓLÉK, (borjú-aprólék) ősz. fh. A

leolt borjúnak vég tagjai, nevezetesen körmei, fiilei
s belei, bélfodrai. Borjuaprólékból kész/tett becswátt.
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BORJUBÉL, (borjú-bél) ősz. fh. A borjának
fodros bélé.

BORJÜBÖR, (borjú-bőr) ősz. fa. A borjúnak
nyers vagy kikészített bőre. Szintannyi borjubört visz-
nek a vásárra, mint öfcorbb'rí. Km. BorjubSrbSl varrott
csizma.

BORJUCZÍMER, (borju-czímer) ősz. fh. A föl-
tagolt borjúnak hánilsó negyede.

BORJUCZOJ1B, (borju-czomb) ősz. fa. A leolt
borjának egyegy ciombja. Nyárton sült borjuetomb.
Borjuczombból hárított szeletek,

BORJUFARK, (borja-fark) ősz. fn. Borjúnak a
farka. Czitromlével készített borjufark.

BORJUFABKFÜ, (borju-fark-fü). Lásd ÖKŐR-
FABKKÓRÓ.

BORJÜFEJ, (borjú-fej) ősz. fa. Borjúnak a feje.
Borjufej tormával, .^citromlével. Átv. gúnyos ért idom-
talan, ostoba, busa fej.

BORJtJFODOR, (borjú-fodor) ősz. fn. A borjn-
bél redős, fodros része, némely ínyenczek kedves
eledele.

BOBJUFÓKA, (borjú-fóka) ősz. fa. Tengeri
emlősállat a fókák neméből, máskép: tengeri borjú
vagy tengeri kutya.

BORJUFÜL, (borjú-fül) ősz. fn. 1) A borjúnak
füle. 2) Borjufülfíl, hölgymái, ölvffi.

BOKJUGYOMOR, (borjú-gyomor) ősz. fn. Bor-
júnak a gyomra.

BOKJUHURKA, (borjú-hurka) ősz. fa. 1) A bor-
júnak hurkaféle belső része. 2) Öszvevagdalt borjú-
húsból készített hrrka vagy kolbászféle eledel.

BORJÚHÚS, (borjú-hús) ősz. fn. A leolt borjú-
nak kivágott s eledelül használt húsa. Pörkölt, sült,
rántott, paprikás, <zilromlével készített borjúhús.

BORJUKED5SZ, (borju-kedesz) ősz. fn. A borja
szegyében levő mirigyes rész.

BORJUKOLBÁSZ, (borjú-kolbász) ösz.fn. Apró-
ra vagdalt borjúhúsból csinált kolbász. V. ö. KOL-
BÁSZ.

BORJÜKÖTÉL, (borjú-kötél) ősz. fa. Kötél,
melylyel a borjút jászolhoz kötik, s melynél fogva
anyja alá szopni eresztik, vagy onnan elhúzzák. Átv.
ért s köznépies nyelven ám. rövid póráz, gyermeki
fenyíték. Borjukotüen tartani a gyereket.

BORJÚLÁB, (borjú-láb) ősz. fn. 1) Borjúnak
a lába. Kirántott, kocsonyával készített borjúláb. 2) L.
BORJULÁBFÜ.

BORJULÁB^Ü, (borju-láb-fü) ősz. fn. Növény-
faj a kontyvirágok neméből, máskép : kontyosfii, mocs-
kos kontyvirág. (Ai-nm maculatum).

BORJULÉ, (borju-Ié) ősz. fn. Borjúhúsból, bor-
juvelőből készfiit süni becsinált

BORJULEVES, (borjú-leves) 1. BOKJULÉ.
BORJUNYÚ'ZÓ, (borju-nyűzó) ősz. mn. Tréfás

népnyelven előfordul e közmondásban: Holnapután
kis kedden, borjunyuzó pénteken, azaz soha napján.

BORJUOLTÓ, (borjú-oltó) ősz. fo. Tej, mely a
leolt borjú gyomrában megsavanyodott állapotban te-

láltatik, B melyet tejoltásra, azaz, a tejnek mestersé-
ges aludttá csinálisára használnak.

BOEJUORR, (borjú-orr) ősz. fn. 1) Borjúnak az
orra. Karikát húzni a borjú orrára. 2) Lásd BORJU-
OBRFÜ.

BORJÜORRFÜ, (borju-orr-fü) ősz. fn. Növény-
faj a pintyő nemüek közöl, miskép : orodánscáj, eb-
fejüfü, piros gerézdes, orros fejű fű, aranyévé' pintyS.
(Antirrhinnm május).

BOBJUÖRZÖ, (borjú-őrző) ősz. fh. és mn. Ki
borjukat, borjucsordát őriz, legeltet jBorjuors5 suhanó,
gyerköcze.

BORJUPÁSZTOR, 1. BORJÜÖEZŐ.
BORJÜPAZSIT, (borjú-pázsit) ősz. fa. 1) Le-

gelő, kertaljai pázsit, melyen botjukat legeltetnek.
2) Növényfaj a kéthímpázsitok neméből, máskép:
szagos kéthlmpdcsit. (Anthozanthnm odoratum).

BORJUPECSENYE, 1. BORJUSŰLT.
BOEJUSÜLT, (borjú-sült) ősz. fo. Borjúhús

sülve. Szalonnával, foghajmával megtiltott borjusült.
Egy adag borjusült salátával.

BORJUSZÁJU, (borju-szájn) ősz. mn. 1) Gúnyo-
san szólva, széles, tertyedt szájú. 2) Borjustáju ing,
melynek bő, lobogós njjai vannak, kfilönböztetésül a
sípuyú ingtől.

BORJÜSZEGY, (borjú-szegy) ös«. fa. A borjú-
nak azon része, mely két első lábai fölött s tokája
alatt van, azaz melle. Az ökörnek, tehénnek szegye,
a lónak, szamárnak sziigye, az embernek melle van.

BORJUTÁNCZ, (borju-táncz) ősz. fa. Ficzánko-
lás, ngrálás, melyet a borjúk jó kedvökben tesznek.
Megjárta a borjutánczot. Km.

BORJUTÜDÖ, (borjú-tüdő) ősz. fn. Borjúnak a
tüdeje. V. ö. TÜDŐ.

BORRA, (1), női kn. tt Borkát. Borbála név
kicsinyezője, mint e hasonló keresztnevek: Dorka,
Jutka, Hka, Kafka, Janka, Miska, Gyurka, stb.

BORKA, (2), (bor-ka) fn. tt borkát. Szokottab-
ban 1. BOROCSKA. Szereti a borkát. Szójáték a fön-
tebbi két szóval.

BORKANCSÓ, (bor-kancsó) ősz. fn. Kancsó,
vagyis nagyobbféle füles cserépedény, melyben a bort
a pinczéből fölhordják. Szokottabban: boroskanesd.

BORKEFE, (bor-kefe) ősz. fh. Kemény sertejü
kefe, melylyel a boros bordókat tisztogatják.

BORKERESKÉDÉS, (bor-kereskedés) ősi. fn.
Borok bevásárlása s árulása nyerekedés végett

BORKERESKÉDÉSI, (bor-kereskedési) ősz. mn.
Borkereskedésre vonatkozó, azt illető. Borkereskedési
vállalat, ipar.

BORKERESKEDŐ, (bor-kereskedő) ősz. fn. Bo-
rokat vásárló s áruló, borokkal Üzérkedő tőzsér. Ha-
zai, külföldi borkereskedői.

BORKILENCZED, (bor-kilenczed) ősz. fa. A
szüretelt must kilenczed része, melyet az illető földes
araság, mint a földnek tulajdonosa törvény szerént kap.

BORKIRÁLY, (bor-király) ősz. m. 1) A borok
királya, legjava. 2) Nagy borivó.
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BORKORCSOLYA, (bor-korcsolya) ősz. fa. 1)
Korcsolyanemfi, csúsztató készület, melyen a boros-
hordókat szekérről leeregetik vagy elszállítás végett
föltolják. LejtSt borkorcsolya. Létraféle borkorcsolya.
2) Átv. ért. olyanféle étkek, melyekre a bor igen
csúszik. A pogácsa, sajt, jó borkorcsolya. 3) Gúnyosan
szólva ám. iszákos, részeges ember.

BOBKORCSOLYÁZÓ, (bor-korcsolyázó) ősz. fh.
PinczenapszámoB, ki a boroshordókat korcsolyán le-
eregeti.

BORKORSÓ, (bor-korsó) ősz. fh. Tágas szájú,
öblös hasú cserépedény, melyben az elkölteni való
bort a pinczéből felhozzák, s melyből isznak is, mint
a részegesek szójárása mondja: Kit korsó, nagy korsó,
torkomat újtíó, ruhám rongyotító.

BORKÓSTOLÓ, 1. BORÍZLELÖ.
BORKŐ, (bor-kő) ősz. fn. 1) A borból kifejlődő

mészföldes só, mely a boros hordók oldalához ragad.
2) Tágasabb értelemben így nevezik azon hasonló
keménységű anyagot is, mely az emberi fogak tövére
rakódik. 3) A vegyészetben némely gyümölcsök kivo-
nata. (Tartarus, cremor tartari).

BORKÖLES, (bor-köles) ősz. fn. Lásd BOR-
MOHAR.

BORKÖNEMÜ, (bor-kő-nemü) ősz. mn. Olyne-
mfi, olyanféle tulajdonságú, mint a tulajdon értelem-
ben vett borkő. Borkónemű tavak.

BORKÖOLAJ, (bor-kö-olaj) ősz. fn. Olaj, mely
borkőből készül, s eleinte híg és sárga, utóbb nyú-
lós, fekete és büdös.

BORKÖPOR, (bor-kö-por) ősz. fh. Borkőtől el-
választott sós részek, porrá zúzott állapotban.

BORKÖSAV, (bor-kő-sav) ősz. fn. Borkőből ve-
gyészileg alkotott sav. (Acidum tartaricum).

BORKÖSAV ÁS, (bor-kő-savas) ősz. mn. Borkő-
sawal vegyített, készített.

BORKÖSÓ, (bor-kő-só) ősz. fn. Só, mely a bor-
kőnek egyik alkotó részét teszi, s égetés által válasz-
tátik el. (Sál tartari).

BORRÖSZESZ, (bor-kö-szesz) ősz. fn. Borkő-
ből vegyészileg kifejtett szesz, azaz savanyú s éles
scagd folyadék. (Spiritus tartari).

BORKÖTAJTÉK, (bor-kö-tajték) ősz. fa. Bor-
kőből vegyészi műtét által kifejtett tajtéksó. (Cremor
tartari).

BORKÖVES, (bor-köves) ősz. mn. Amiben bor-
kő van; borkővel vegyített; borkővel bevont, beta-
kart. Borköves hordó. Borkövet fogak.

BORKULACS, (bor-kulacs) ősz. fn. 1) Boros-
knlacs. 2) Boriszák.

BORKÚT, (bor-kút) ősz. fn. Erdélyi tájejtéssel
ám. savanyúvíz-forrás. Vannak ilynevü helységek is
Máramarosban és Erdélyben.

BORLANG, (bor-láng) ősz. fn. 1) A bornak
hevítő és részegítő ereje. 2) Víz tisztaságú, általható
• részegítő erővel bíró folyadék, mely borból vagy
más, forráson keresztülment, híg anyagból választa-
tík el. (Spiritus vini.) V. ö. LÁNG.

BORLÉGY, (bor-légy) ősz. fh. Apró légyfaj,
mely a pinczékben s boros hordók körül éldegél;
muszlicca.

BOBLÉL, 1. BORLANG és LEL.
BORLÉLMÉRÖ, (bor-lél-mérő) ősz. fn. Bizo-

nyos eszköz, melylyel a borlélnek, vagyis borlang-
nak erejét, fokát mérik.

BORLEVES, (bor-leves) ősz. fa. Főtt, s holmi
fűszerekkel elegyített borból készült leves. Ctitromot,
fahéjat, tojását, czukrozott borleves.

BORMÁMOR, (bor-mámor) ősz. fn. Mértékte-
len borívástól, részegségtől származott mámor. V. ö.
MÁMOR.

BORMÁRTALÉK, (bor-mártalék) ősz. fh. Bor-
ból vagy borral készült mártalékféle lé bizonyos éte-
lekhez. V. ö. MÁRTALÉK.

BORMÉRÉS, (bor-mérés) ősz. fn. Borárulás ki-
sebb mértékekben, pl. pint, itcze, messzely, félmesszely
számra.

BORMÉRÉSI, (bor-mérési) ősz. mn. Bormérést
illető, arra vonatkozó. Sormérési jog, szabadalom.

BORMÉRÖ, (bor-mérő) ősz. fn. 1) Boráras, kocs-
máros, ki bort kisebb mértékekben pénzért mér ki.
2) Eszköz a bor jóságának, ereje fokának kiknta-
tására.

BORMÉRTÉK, (bor-mérték) ősz. fn. Minden-
féle mérték, melylyel bort mérnek, pl. cseber, akó,
kupa (Erdélyben), pint, itcze, messzely, félmesszely.

BORMOHAR, (bor-mohar) ősz. fh. Mobarfaj,
melynek füzérbugája ijasfias, fiizérkéi torlottak, vagy
csomósak, füzérgerincze borzas, máskép : borkőiét.
(Panicum germanicum).

Elö'neve bor, vagy bugájának öszveborult alakjá-
tól, vagy gerinczének borzas voltától vétetett, tehát =
boruló, vagy borzas mohar.

BORNA, (bor-na) fa. tt. bomáí. 1) így nevezik
a székelyek azon fényű- vagy más faszálakat, melyek-
ből házfalakat raknak. Alapértelemre hasonló hozzá
a borításra, takarásra vonatkozó borda, mennyiben a
bornak a báznak mintegy oldalbordái. 2) Szintén a
székelyeknél ám. a fölszántott s bevetett földet bebo-
rító borona.

BORNEMISZA, (bor-nem-isza) ősz. fn. tt. bor-
nemiszát, tb. bomemiszák. Ki nem iszik bort, ki ter-
mészeténél fogva undorodik a bortól. Régi magyar ne-
mes családok neve is.

BORNY, elvont törzs, mely tájdivatosan hasz-
naltatik borj helyett, a bornyos, bornyú stb. szókban.
A j kivált tál a Dunán gyakran fölcseréltetik ny-vel,
mint: varjú varnyú, sarju sarnyú stb.

BORNYAS, (bor-nyu-as) mn. tt. bomyos-t vagy
—át, tb. —ok. Danán túli tájejtéssel ám. a szokot-
tabb: borját.

BORNYÁSZ, (bor-nyu-asz) mn. tt. bomyosz-t, tb.
—ok. Buta, ostoba, mint bornyú.

BORNYÁSZ, (bor-nyu-ász) fh. tt. 6omyás«-í, tb.
—ok. Bornyú- vagy borjaőrző, gondviselő; borja-
pásztor.
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BORNYOMÓ, (bor-nyomó) ősz. fn. 1) Szüretelő
munkás, ki a kádba rakott szőlőfejeket lábaival, vagy
bizonyos eszközzel tapossa, zömöcsköli. 2) Caömöszölő
rúd, vagy dorong.

BOBNYOMÓZSÁK, (bor-nyomó-zsák) ősz. fh.
Szüretelök zsákja, melyben a szőlőfejeket tapossák.

BORNYÚ, (bor-ny-ú) fn. tt bornyú-í vagy bor-
nyot, tb. bornytf-k vagy bornyak. Dunán túl s másutt
is tájdivatos szó, az országos szokása, és elemzésileg
helyesebb borjú helyett. L. BORJÚ.

BOROCSKA, (bor-ocs-ka) fn. tt borocskát, tb.
borocskák. 1) A bor szó kicsinyítve, melyet akkor

Jiasznál a magyar, ha vagy kevés bort ért, vagy kínált
borával kérkedni nem akar, sőt azt mintegy tartóz-
kodva nyújtja oda. Jgyek vagy tessék ezen borocskából.
Nem rósz borocska.

„Ha szíhatok borocskát,
A gondjaim csúcsainak." Csokonai.

2) Növényfaj a tarsókák neméből, melynek táskái .ke-
rekek, alsóbb levelei hosszadadok, fogasak, kopaszak,
a felsők dárdafonnák, szárölelők. Máskép: nagy bo-
rocska, vetési tarsóka, temondád, vad mustár, nyüffi.

BOROGAT, (bor-og-at) gyak. áth. m. borogat-
tam, —tál, —ott, pár. borogass. Általán ám. valamit
bizonyos takaróval, ruhával stb. körttltekerget, befö-
döz. Kendőbe, papírba borogatni holmit. Különösen,
sebet, testnek fájós részét gyógy- vagy enyhítő sze-
rekkel bekötözget, bepólyáz, befódöz. A lobot lettet
jeget 1 ultával borogatni. Meleg hátával borogatni át
oltó részeket. Vadászok nyelvén mondják az agárról,
midőn ez a nyulat forgatásban erősebben abajgatja,
ügy hogy néha a nyálon felül látszik lenni. (Bérczy K.)

BOROGATÁS, (bor-og-at-ás) fn. tt. borogaíás-t,
tb. —ok. 1) Cselekvés, midőn valamit borogatunk.
Sebek, fájós tagok borogatása. 2) Azon szer, melylyel
valamit borogatnak; borogatmány. Minden érában
frit borogatott alkalmazni.

BOEOQATMÁNY, (bor-og-at-mány) fa. tt. bo-
rogatmány-t, tb. —ok. Tapasz, melegítő ruha, kása,
vagy más enyhítő- vagy gyógyszer, melylyel a fájós
testet, tagot beborogatják, betakarják. Meleg, jege*
borogalmdny.

BORÓKA, (bor-ó-ka) fn. tt borókát. 1) Gyalogfe-
nyü, borsfenyü. 2) A gyalogfeny ü gömbölyű, s megérve
fekete csípős ízű bogyója. A székelyeknél: borsika.

i, Min t egy megért boróka,
Mely tiszta hóra hullott" Csokonai.

Egyezik vele a némely szláv nyelvekben divatos
borodfca. L. BOR, elvont gyök.

BORÓKABOGYÓ, (boróka-bogyó) ősz. fn. Gya-
logfeuytt magva, melyből kesernyés csípős ízű szeszes
italt főznek.

BORÓKABOR, (boróka-bor) ősz. fa. 1) Boró-
kával, ázás gyalogfenyü magvával fűszerezett bor.
2) Borókamagokból égetett bor, borókapálinka.

BORÓKACSIPA, (boróka-csipa) ősz. fn. Csipa,
vagy gyántaféle sűrű folyadék, mely a borókafenyü-
böl forrad ki. V. ö. CSIPA.

BORÓKAFENYÜ, (boróka-fényű) ősz. fa. Cser-
jefaj a borókák neméből; levelei árformák, szálka-
hegyük, hármával veszik körül a szárat, kinyíltak, a
bogyók mellett hosszabbak. Máskép: gyalogfenyü.
(Jnniperus communis).

BORÓKAFÜST, (boróka-füst) ősz. fn. Parázson
égetett fenyümagok füstje. Boróka/üsttel párolni a
fájót lábakat, kifüttölni a szobát.

BORÓKAGYAlíTA, (boróka-gyanta) ősz. fa. L.
FENYÜGYÁNTA.

BORÓKAKORPAFÜ, (boróka-korpa-fíi) ősz. &.
Növényfaj a lopvanősző harasztnemüek közöl; szára
elágazó, ágai esztendőnként egyegy izzel szaporod-
nak ; levelei ziláltak, öt oldalra nézők, szálasak, kes-
kenyek, füzéri a szárhegyeken felállók. Lakik feny-
veserdőkben. (Lycopodium annotinum).

BOBÓKANEDV, (boróka-nedv) ősz. fii. Boró-
kamagokból sajtólt csípős, kesernyés ízű nedv.

BORÓKAOLAJ, (boróka-olaj) ősz. fn. Boróka-
magokból kivont, készített olajnemtt folyadék.

BORÓKAPÁLINKA, (boróka-pálinka) ősz. ín.
Fenyümagból égetett pálinkaféle kesernyés ital, bo-
rovicska. .

BORÓRAPÁPRÁD, (boróka-páprád) ősz. fh. A
mohok seregéből, s páprádok neméből való lopvanő-
sző növényfaj, mely a közönséges páprádtól abban
különbözik, hogy levelei épélttk. (Polytrichum jani-
perum.)

BORONA, (bor-on-a) fn. tt boronát. Szántóve-
tők eszköze, melylyel a fölszántott s bevetett földet
simára egyengentik, s a magot eltakarják, beborítják.
TSvit borona, mely egyedül beborításra, «os borono,
vagy fogat, mely egyszersmind hantok, göröngyök
szétzúzására szolgál.

A szláv nyelvekben: brána, obrona, oroszul: bo-
rona, mely kaput és védelmet is jelent Mennyiben a
borona takaró, födő, borító eszköz, végelemzésben s>
bor (borít, borul, borogat) gyöktől származtatható,
mely a szláv nyelvekben nincs meg, de a kapu érte-
lemben vett borona vagy brána sem egyéb, mint bi-
zonyos nyilast elzáró, befödő, betakaró, beborító al-
kotmány.

BORONAFAL, (borona-fal) ősz. fa. Töviságak-
ból csinált kerítés, vagy tövissel födött, vagy fölülről
szegekkel tetézett, vagy vasboronához hasonló rácso-
zatufal.

BORONAFOG, (borona-fog) ősz. fa. Vasuegek
a vasborona bordáiban, melyek a hantokat, görön-
gyöket porrá tördelik.

BORONAHAJÓ, (borona-hajó) öaz. fn. TtJp-
hajó, vagy tutaj, mely boronaformára fenytiszálakból
van öszvefíizve, s holmi áruk szállítására hsjwnáltatík.

BORONAL, (bor-on-a-al) ath. m. boronál-t. A
fölszántott s bevetett földet boronával simára lapítja,
illetőleg a barázdaféle magházakat beborítja.

BORONÁLAS, (bor-on-a sJ-as) fa. tt boroná-
lás-t, tb. —ok. A felszántott, bevetett földnek boron*
által megegyengetéae, s az elvetett magnak betakarasa.
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BORONÁLT, (bor-on-a-al-t) mn. tt. boronáll-at.
Boronálva simára lapított, egyengetett, beborított.
Boronált föld.

BOEONAMEZÖ, falu Kraszna megyében ; hely-
ragokkal : BoronamezS-n, —re, —ró'!.

BORONG, (bor-on-og) önb. m. borong-ott, bo-
rongtam vagy barangoltam, btn. borongni vagy boron-
gani. Tulajdonkép az égről és időről mondatik, midőn
homályosodik, felhősödik, felbőkbe borul, szomorodik.
Borong az ég, borong az éj. Atr. értelemben : midőn
valaki komorodik, kedvetlenné lesz, s arcza mintegy
sötétetik. Borongó kedvű, ábrázatu.

BORONGÁS, (bor-on-og-ás) fn. tt. borongás-l,
tb. —ok. Homályosodás, felhősödés. Komorod&s. V.
ö. BORONG.

BORONGAT, (bor-on-gat) áth. m. borongaf-tam,
—tál, —ott. Valami enyhitő szerrel takargat, födöz-
get. Hideg vízzel, hóval borongatni a fagyos tagot.
Meleggel borongatni a gyuladást. V. ö. BOROGAT.

BORONGATÁS, (bor-on-g-at-ás) fn. tt. boronga-
tás-t, tb. —ok. Sebnek, fájós testnek holmi enyhítő
szerekkel takargatása, iödözgetése. Máskép: borogatás.

BORONGÓ, (bor-on-g-ó) mn. tt. borongó-t, tb.
—k. Felhős, homályos; kedvetlen, komor. Borongó
őszi napok. Borongó arcz.

BORONGÓFÜ, (borongó-fii) öszvetett fn. Lásd
PEREMÉR.

BORONGÓS, (bor-on-g-ó-os) mn. tt. borongós-t
vsigy —át, tb. —ok. Ami borongni szokott, folyto-
nosan vagy gyakorta beboruló, felhősödő, elhomályo-
sodó. Borongós időjárás. Átv. komorságra, szomorú-
ságra hajlandó. Borongós kedflyü.

BOEONKA, falu Somogy megyében; helyra-
gokkal : Boronká-n, —rá, —ról.

BOROS, (bor-os) mn. tt. boros-t, tb. —ak. 1) Bor-
termő, borral bővelkedő. Boros vidék, tartomány. Bo-
ros gazda. 2) Borra ügyelő, bort kezelő. Boros kul-
csár. Rósz boros kulcsár az, aki szomján meghal. Km.
3) Amiben bort tartanak, bornak való. Boros pincze,
boros hordó, boros kancsó, boros kulacs, boros korsó.
Ha titkot akarsz kitanulni, járasd a boros korsót. Km.
4) Szelídebb kifejezéssel szólva ám. bortól részeg,
ittas. „Bort ittam én, boros vagyok, haza mennék, de
nem tudok." Népdal. 5) Mint főnév több nemes csa-
lád neve, s ekkor többese : Borosok.

BOROSÁN, (bor-os-an) ih. Boros állapotban itta-
san. Borral benedvezve.

BOROS-BOCSÁRD, MAGYAR—, OLÁH—,
helynevek Erdélyben; helyragokkal: Boros-Bofsárd-
on, —rá, —ról.

BOROS-GÖDÖR, falu Vas megyében.
s BOKOSJÁN, puszta Békés megyében; helyr.

Borosján-on, —ró, —róí.
BOROS-JENŐ, mezőváros Arad megyében; hely-

ragokkal : Boros-Jeno-n, —re, —ró'í.
BOROSNYÓ, KIS—, NAGY—, helynevek Er-

délyben ; helyr. Borosnyó-n, —rá, —ról.

BOROSODIK, (bor-oo-od-ik) k. m. borosod-tam,
—tál, —ott. Bori vastól részegedni kezd. Megboroso-
dott ám. részeggé lett. Leborosodik, azaz tántorgásig,
elesésig ittas lesz.

BOROSRIGÓ, (boros-rigó) ősz. fn. Rigófaj, mely
él férgekkel is, de a szőlőt különösen kedveli. Húsa
ízletesnek tartatik.

BOROSSÁG, (bor-os-ság) fn. tt. lorosság-ot.
Bortól ittas állapot, ittasság.

BOROS-SEBES, mezőváros Arad megyében;
helyr. Boros-Sebes-én, —re, —rb'l.

BOROSTA, fn. tt. borostát, tb. borosfáfc. Alta-
lán disznósertéből kötött kefeforma eszköz, meszelő.
Különösen, ba kurtára, élesre van vágva, ám. ecselő-
kefc, melyet némely vidékeken sűrű fésű helyett hasz-
nálnak. Borborosta, mivel a hordókat kefélik. Gyalog
borosta, melynek nyele nincsen. Meszelő borosta, mi-
vel meszelnek, fehérítenek. Olyan a haja, mint a bo-
rosta, azaz, sttrü, kemény.

Némelyek a magyar porosztó (kefélő) szóból akar-
nák elemezni, de valószínűbben a német Borste (sorté),
BUrste szóból alakúit. Törökül f írcsa.

BOROSTÁL, (borosta-al) áth. m. borostál-t. Bo-
rostával fésül, a hajat ecselőkefével simára egyengeti.

BOROSTASÉPRÜ,(borosta-séprfi) ősz. fn. Hosz-
szabb szálú és puhábbféle sortéból készített porozó
seprű.

BOROSTELEK, falu Bihar megyében; helyr.
Borostelke-n, —rí, —ró'l.

BOROSTYÁN, fn. tt. borostyán-t, tb. —ok.
1) Cscrjeszáru növénynem az öth(mesék seregéből.
Legismcretcsb faja: repkény, melynek szára földön
futó, a fák oldalain íolmász, s beléjök gyökeredzik.
(Hedera helix). 2) L. REPKÉNY. Máskép : földi bo-
rostyán, kerek nádrafü, katonapetrezselyfm. 3) L&sd
BABÉR.

Idegen eredetű; perzsául bártan (hcdcra), a szláv
nyelvekben barstran, berstan, berslyan, brefstán.

BOROSTYÁNBOGYÓ, (borostyán-bogyó) ősz.
fn. A borostyánnövénynek bogyóféle gyümölcse.

BOROSTYÁNERDÖ, (borostyán-erdő) ősz. fii.
Erdő, mely borosty&nfákból áll. L. BOROSTYÁNFA.

*BOROSTYÁNFA, (borostyán-fa) ősz. fn. Görög-
és Olaszországban tenyésző fanem, hosszú, csúcsos,
kemény, eres, és sötétzöld levelekkel, melyeket télen
sem hnllat el. Máskép: nemes babér. (Laurus nobilis).

BOROSTYÁNKOSZORÚ, (borostyán-koszorá)
ősz. fn. Borosty&nlevelekből fűzött koszorú; babérko-
szorú, mint érdemnek, dicsőségnek tiszteletjele. Bo-
rostyánkoszorút érdemelni. .Borostyánkoszorú ditzítifejét.

BOROSTYÁNKŐ, (1), (borostyán-kő) ősz. fn.
Kemény, átlátszó földi gyanta, rendesen sárgás vagy
fehéres, ritkábban vereslő, zöld, vagy kék. Dörzsölés
által vonzó erőt fejt ki, meggyujtva kellemes szaga.
Legbővebben a keleti tenger poroszországi partjain
találtatik. Borostyánkőből készített pipaszár-, snVorszo-
pókák.

A német Zfcrnsfcin-ból módosított szó.
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BOROSTYÁNKŐ, (2), mezőváros Vas, és fala
Pozsony megyében; helyr. BorottyánkS-re, —n, —ró'!.

BOROSTYÁNKŐMÍVES, (borostyán-kő-míves)
ősz. fn. Míves, ki borostyánkőből különféle ékszere-
ket s eszközöket késeit.

BOROSTYÁNKŐOLAJ, (borostyán-kő-olaj) ősz.
fh. Borostyánkőből kifejtett olaj.

BOROSTYÁNKŐIÜL, (borostyán-kő-lél)ösz.fn.
Léi, azaz szesz, mely a borostyánkő párolása által
fejlik ki.

BOROSTYÁNKÖSAV, (borostyán-kö-sav) ősz.
fn. Sajátnemtt sav, melyet vegyészileg a borostyán-
kőből fejtenek ki.

BOROSTYÁNLEVÉL, (borostyán-levél) ősz. fa.
Általán a fára kúszó vagy földi borostyán eleven zöld
levele. Különösen konyhai fűszerül használt babérlevél.

- BOROSTYÁNMEGGY, (borostyán-meggy) ősz.
fa. A meggynemtt fák egyik faja, melynek fája kö-
zépszerű, levelei bőrformák, mindig zöldek, s alsó
lap jókon két vagy több bibircsó van. (Lauro-cerasus).

BOROSTYÁNMEGGYVÍZ, (borostyán-meggy-
víz) ősz. fa. Borostyánmeggy gyümölcséből sajtólt
vagy csepegtetett gyógy erejű víz.

BOEOSTYÁNOLAJ, (borostyán-olaj) ősz. fh.
Borostyán bogyóiból kifejtett olaj.

BOROSTTÁNOS, (borostyán-os) mn. tt. boros-
tydnoi-t, tb. —dk. 1) Borostyánféle növényekkel,
fákkal benőtt, bővelkedő. Sorostyános erdő. 2) Bo-
roityánkoszonival díszített, ékesített, megtisztelt; ba-
béros. Borottyánot kültS, mUvétt.

BORO8ZLÁN, (bor-osz-ol-án ?) fh. tt boross-
lán-t, tb. —ok. Növénynem a nyolczhímesek seregé-
ből ; csészéje bokrétaforma, négy metszéstt, a híme-
ket bezárja; bokrétája nincs, bogyója vagy csontárja
egy magva. Cserje. Fajai: farkat, havasi, szőrös, he-
nye boroscián. (Dapbne).

Gyöke bor valószínűleg azon sajátságára vonatko-
zik, mely szerint hímszálai be vannak zárva, borítva, te-
hát elemezve: boroszoló, borozotó, mint: oroszlán vagy
orozlán = orozoíó (rapidus, ijiffT);?) s perestlen =: pe-
reseid* (pergető).

BOROSZLÁNFA, (boroszlán-fa) ősz. fn. 1) L.
BOEOSZLÁN. 2) Néhatt ám. orgonafa. »

BOROSZLO, (1), férfi kn. tt Borotdó-t. Boris-
lans, Bratislaua. Szláv eredetű.

BOBOSZLÓ, (2), fn. tt BorouM-t, helyr. mint
minden külföldi helynévnél: — ba, —bán, — ból. Po-
rou-Szilézia fővárosa. (Breslaa). Vannak ily helyne-
vek Magyarországon és Erdélyben.

BOBOSZLÓI, (boroszló-i) mn. tt.Borosslói-í, tb.
—ok. Boroszló városából való, oda tartozó. Borossiói
kereskedik, kalmárok, gyárosok. Borosdói hírlap.

BOROTVA, (borot-va vagy bor-ot-va) fh. tt
borotvát. Borbélykés, melylyel a szakált, hajat, szőrt
simára bőrig lemetszik. Borotvátfenni, köszörülni, meg-
húsni. Stélet, keskeny pengéjű borotva, Élei, angol borot-
va. Elmetnem borotvával a nyakát. Ét a két úgy fog,
mint a borotva. Nem minden MM válik borotva. Km.

Ugyanezen értelemben egyezik vele a szláv nyel-
vekben divatos britaa, melyet ugyancsak a szláv nyel-
vekből lehet-e elemezni, feleljenek meg rá a szliv
nyelvészek. Mi magyarok e szónak alapfogalmát és
gyökhangjait öszvehasonlítva így elemezhetjük: bor
mint metszésre vonatkozó gyök egyezik azon bar, bér
gyökökkel, melyekből barkócza, barázda, berees (ri-
pacs) származtak, továbbá b előtét nélkül megvan az
őrt, orot, arat, irt igékben, melyek mind metszést je-
lentenek. Miszerint borot := orot, arat, irt, innen:
borotó = orotó, arató, irtó, melyből előbb: borotv, s
a atóbangzással borotva fejlett ki.

BOROTVAFOK, (borotva-fok) ősz. fa. A bo-
rotva háta, az élnek ellentett szélesebb része. Borotva-
fokkal levenni a ssappant. Élet, mint borotvafok. Gú-
nyos km.

BOROTVAKÖ, (borotva-kő) ősz. fn. Különös
marványnemű kőből készített sírna lapos kőeszköz,
melyen az életlen borotvát fenni szokták.

BOROTVÁL, (borotva-al) áth. m. borotvált. Sza-
kált, szőrt, hajat borbélykéssel lemetsz. Könnyű a kő-
pásét borotválni. Km. Elborotválni a bajusz tSvét. Le-
borotválni a barkókat. Megborotválni ás égése arczot.
KSrülborotvalni a fejet. Csínján kell vele borotválni. Km.
Atv. ért és tréfásan, megborotválni valakit ám. a ját-
szó asztalnál minden pénzéből kifosztani, kiüresíteni

BOROTVÁLÁS, (borotra-al-ás) fn. tt borotoá-
lás-t, tb. —ok. Szőrnek, hajnak borotvával lemet-
szése.

BOROTVÁLATLAN, (borotva-al-at-lan) mn. tt
borotválatlan-t, tb. —ok. Aki vagy ami nincs megbo-
rotválva. Borotválatlan vén koldus; borolválaüan rab,
borotvátatlan arcz. Határozóilag ám. borotválatianul,
borotválás nélkül.

BOROTVÁLKOZÁS, (borotva-sü-koz-ás) fa. tt
borotválkosás-t, tb. —ok. Magának borotválása.

BOROTVÁLKOZIK, (borotva-al-koz-ik) k. m.
borotuátkoz-tam,—tál, —ott. Mag* magát borotválj*.
Minden héten egysser, kétszer, háromszor borotválkozni.
Szépen megborotvátkosni.

BOROTVÁS, (1), (borotva-as) fh. tt. borotvds-t,
tb. —ok. 1) Borotvacsináló míves. 2) Borotválivsbol
élő ember, borbély.

BOROTVÁS, (2), (mint föntebb) mn. tt borot-
vás-t vagy —át, tb. —ok. Borotvával ellátott, borot-
vához való. Borotvát tok.

BOROTVASZÍJ, (borotva-szíj) ősz. fn. Feszítő-
fára bűzött s olajjal beitatott, vagy más szerrel meg-
kent bagariabőr, melyen borotválkozáskor meghdzo-
gaty'ák a borotvát, hogy jobban fogjon.

BOROTVATOK, (borotva-tok) ősz. fa. Tok,
melyben a borotvát vagy borotvákat tartani s hor-
dozni szokás.

BOROZ, (bor-oz) önh. m. boroz-tam, —táí, —ott,
pár. —s. Bort iddogál, borivással tölti ás időt Töb-
bed magával borozni. Elborotni kétS éjszakáig. Kép-
zésre olyan, mint: seres, pálinkás, kávé*.
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BOROZÁS, (bor-oz-ás) fn. tt. borozás-í, tb. — ok.
Bor mellett ülős és iddog&lás. Borozót köti vagy kHz-
ben eljár a* ember szája.

BOROZDA, (1. BARÁZDA) fii. Tájdivatos ki-
ejtés a székelyeknél, és némely más helyeken, szár-
mazékaival együtt: boroidál, barázdát. Túl a Dunán
néhutt berázda.

BORPÁLMA, (bor-pálma) ősz. fn. Keletindiai
pálmafa neme, melynek gyümölcséből borféle vészc-
gi'tő italt készítenek.

BORPARLAG, (bor-parlag) ősz. mn. Oly .tarto-
mány, vidék, határ, melyben nem terem bor, hol sző-
lőhegyek vagy kertek nincsenek. Borparlag Csalóköt.
Néhutt a köznép tréfásan ily vidéket józan országnak
nevez.

BORPECSÉT, (bor-pecsét) ősz. fn. Folt, szenny,
melyet a kiöntött bor ruhákon, bútorokon stb. csinál.

BORPECSÉTÉS, (bor-pccsétés) ősz. mn. Bor-
foltos, bortól bemocskolt. Borpecnéte-e asztulabrosz.
fínrpecsites ruha.

BORPIACZ, (bor-piacz) ősz. fn. 1) Köztér, mely
különösen borok árulására van nyitva, különbözteté-
sül másféle, pl. gabona-, baromfi- stb. piaczoktól.
2) Borvásar.

BORPRÉS, 1. BORSAJTÓ.
BORRAVALÓ, (borra-való) ősz. fn. tt. bon-o-

való-t. Munkabérhez vagy ingyen szolgálathoz aján-
dékul toldott pénzecske egy italbor fejében. Jó bor-
ravalót kapott a kocsis. Borravalóért is meglehetni
éten csekélységet. Rajta legények ! lem borravaló. Oly
fösvény, még csak borravalót sem adott.

BŐRRÉ vagy BORKÉV, falu Erdélyben ; hely-
ragokkal: Borré-be, —ben, —667.

BORS, (1), (bor-s) fn. tt. bors-ot. Némely meleg
tartományi fákon és cserjéken termő gömbölyű bogyó-
forma gyümölcs csipős és égető ízzel, melyet fűszerül
szoktak használni. 1) A keletindiai közönséges bors-
cserje fekete bogyói. (Piper nigrum). Égést borsot,
tSr'ótt borsot tenni át ételbe. Megadni az ételnek borsát,
savát. Kicsiny a bors, de erős. Km. Borsot tSrtek át
orra alá. Km. 2) A nálunk közismcretü és használatú
kedves fűszerféle paprika, máskép törökbori, kertibors,
veresbort. (Capsicum annuum).

Nevét vagy gömbölyű alakjától kapta, mely te-
kintetben hasonló hozzá : borsó, vagy talán csípős ízé-
től, midőn a bor (szeszes ital) és birs szókkal rokon.
Egyébiránt basonlókul tekinthetők a hellén nmioi^,
latin piper, német Pf(?jTer,lengyel pieprz, stb.

BORS, (2), falu Bihar megyében; helyragok-
kal : Bors-ra, —ról, —ön.

BORSA, fala Erdélyben és Máramarosban;
KIS—, NAGY—, falvak Pozsony megyében ; hely-
ragokkal: Borsá-ra, —n, —ról.

BORSAD, puszták neve Veszprém megyében
(Kresznerics); helyragozva Bortad-ra, —ön, —ról.

BORSADÉK, (bor-s-ad-ék) fn. tt. borsadék-ot.
A bors csipős alkatrészeinek kivonata. (Piperinum).

AKAD. HAOT SZÓTAR.

BORSAJTÓ, (bor sajtó) ősz. fn. Oépnemtt ké-
szület, melylyel a szőlő levét, különösen a taposott
vagy csomoszolt szőlőben maradt nedvet kinyomják.
V. ö. SAJTÓ.

BORSAJTÓLÓ, (bor-sajtóló) ősz. fh. Szüreti
munkás, ki a szőlőnedvet sajtóban kinyomja.

BORSAL, (bors-al) ősz. fn. L. BORSADÉK.
BORSAV, (bor-sav) ősz. fn. L. BORKÖSAV.

' BORSCSERJE, (bors-cserje) ősz. fn. Keletindiá-
ban tenyésző cserjefaj, melyen az úgynevezett fekc-
tebors terem.

BORSDOBOSZ, (bors-dobosz) ősz. fn. Dobosz,
azaz több likacsokból Álló tok, melyben a borsszemek
rejtvék.

BORSEPRÜ, (bor-seprű) ősz. fn. Bor alja, mely
a hordó fenekére leszáll.

BORSÉVÖ, (bors-evő) ősz. fn. Aránylag igen
hosszú, vékony, fürészded csőrü madárfaj, mely bors-
sal él.

BORSFA, helység Zala megyéban ; helyragok-
kal: Borsfá-n, —rá, —rrfl.

BORSFENYÜ, (bors-fenyü) ősz. fh. így nevezik
bogyóinak hasonlósága miatt a gyalog vagy boróka-
fényűt.

BORSFÜ, (bors-fii) ősz. fn. Angliában s Fran-
cziaországban tenyésző növény, melynek levelei ha-
sonló ízűek a borshoz.

BORSFÜMAG, (bors-fü-mag) ősz. fn. A bors-
fiinek fűszerül használt magva.

BORSFESTVÉNY, (bors-festvény) ősz. fn. Bors-
ból vegyészileg készített festvény. V. ö. FESTVÉNY.

BORSI, falu Zemplén megyében ; helyragokkal:
Borsi-ba, —bán, —bói.

BORSIRA, (bor-s-i-ka) fn. tt. bortiká-t. A tor-
manemü növények egyik faja, szára tövön hengeres,
folebb szegletes, legfölül elágazó; levelei tojáskerek-
láncsásak , szárolelök ; táskái épvégttk , hegyesek.
(Cochlearia drabu).

BORSÍZ, (bors-íz) ősz. fn. A borsnak csípős,
égető íze; olyan íz, mint a borsé.

BORSÍZÜ, (bors-ízű) ősz. mn. Minek olyan íze
van, milyen a borsnak.

BORSLÉ, (bors-lé) ősz. fn. Borsos lé, másképen
borsporos.

BORSMALOM, (bors-malom) ősz. fn. Kis kézi
malom, melylyel borsot őriének. Különbözik tőle :
borstöYó'.

BORSMILLYE, (bors-millye) ősz. fn. Szelencze,
vagy más kisded edény, melyben törött borsot tar-
tanak.

BORSÓ, (bor-s-ó) fn. tt. borsó-t, tb. —k. TAj-
ejléssel: bossó. 1) Szélesb ért. így neveztetnek a két-
falkások seregéhez tartozó több növénynemek és ezek
magvai, milyenek: törökborsó, a paszulynak egyik
faja; kakukbortó, azaz tavaszi lednek ; szeges borsó, a
bükkön egyik faja; abrakborsó, máskép : vadlencse ;
bagolyborsó, máskép : bagolcsa, a lencsék neméből;
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vad borsó, vagy kardos borsó, vagy szeges lednek.
Ide tartósnak csicseri-, fehér-, fekete-, bársony-, csiga-,
varjú-, erdei-, ligeti- stb. borsó. 2) Szűkebb ért vete-
ményborsó, melynek kocsányi két s több virágnak;
nyelei hengeresek, többnyire négy levelük, pilhái csip-
kések, tövön kikerekítettek; virága fehér vagy tarka.
Ebből váltak a kerti borsónak egyéb fajai és fajtái:
gyalog- (földön kúszó), karós-, fölfutó-, hártyátfan-,
czukor-, tányérát, stb. borsó. Bortét falra hányni, ám.
sikereden munkát tenni. Adjon Itten a magyarnak
minden jót, diófából koporsót, a lengyelnek tok bortót.
Borivók áldomása. Borsói törtei át orftáján, azaz
ripacsos.

Elemzését illetőleg 1. BOR, elv. gyök. Hason-
lítni látszik hozzá a hellén ógörög, közelebb rokon
vele a mongol burcca vagy burátok, persa burcsok
vagy burdsok, és a tijdivatos bossó-val a latin pinán.

BORSÓCSKA, (bor-s-ó-cs-ka) fn. tt. boriócskát.
1) Piczi borsóuövény vagy borsószem. 2) Növényfaj
a szirmanyűltak neméből; levelei szárnyasán hasad-
tak, csészéje vereség, bokrétája fehér. Máskép cadre
tek vagy bfiddVrffi. (Iberis pinnata).

BORSÓCSONT, (borsó-csont) ősz. fn. Ezen csont
a kéztő első sorának egyike, melynek róna lapja a
hármoldalcsonttal köttetik öszvc, többi része pedig
gömbölyüs és érdes lapjával szabad.

BORSOD, vármegye a Tiszán inneni kerületben,
továbbá fala ugyanott; az utóbbi helyragokkal: Bor-
tod-on, —rá, —rói, mint megye Borsod-ba, —bon,
—bot.

BORSÓD, fala Bács megyében; helyragokkal:
Bortód-on, —rá, —róí.

BORSÓDZAS,(bor-s-ó-d-oz-ás) fn.tt. borsódzás-t,
tb. —ok. Kellemetlen érzés, melyet irtózat, félelem,
nndorodás gerjeszt V. ö. BORSÓDZIK.

BORSÓDZIK, (bor-s-ó-d-oz-ik) k. m. borsódz-tam
vagy —ottam, —tál vagy —ottál, —ott; htn. —ni
vagy —ani. 1) Irtózat, félelem, undorodás miatt ráz-
kódik, s oly érzése van, mintha bőre alatt, kivált há-
tán borsószemek gördülnének végig. Borsódzik a Mta.
2) Hideg miatt vagy egyéb okból a testen borsó szem-
nyi dudorodások vagy keményedésck, buborcsékok
keletkeznek. Némely embernek, ha valamitől megcsö-
mörlik, kiborsódzik a tette.

Mennyiben ezen rázkódás borzalommal jár, Így
is elemezbetnők: borsódzik, azaz borzadozik.

BORSÓFA, (borsó-fa) ősz. fn. A dudafűrtök ne-
méhez tartozó cserjefaj ; levélkéi körkörösek, behor-
padt végük ; vitorláján két rövid pűposodás van. Más-
kép pukkanta dudafürt vagy varjukörSm. (Colatea ar-
borescens).

BORSÓHALMA, paszta a Jászságban; helyra-
gokkal: Bortóhalmá-n, —ró, —ról.

BORSÓHÜVELY, (borsó-hüvely) ősz. fn. Hosz-
szukás tok, mely a borsószemeket takarja. Zöld, érett,
fölrepedt bortóhUvely. V. ö. HÜVELY.

BORSÓRA, (bor-s-ó-ka) fn. tt. borsókát, tb. bor-
tókák. A (iró, gömbölyű boborcsós fakad/is űz Állati,

különösen emberi testen, mely bizonyos érettségre
jutván magától elapad.

BORSÓKABABÓ, (borsóka-b*J>ó) ősz. fa. Nö-
vényiig a babok neméből; levélkéi tojáskerekek; vi-
rága vajszín. (Vicia pisifonnis).

BORSÓRABÜKKÖN, (borsóka-bükkön) ősz. fn.
A sok virágú és kacsos bükkönök síneméhez tartozó
növényfaj; kacscsai soklevelük, levélkéi körkörösek,
tompák; szára gatyátlan, éles, szegletes. Virágai apró,
fehérpirog csíkokkal. (Lathyrus pisifürmis).

BORSÓKAGALÓCZA, (borsóka-galócza) ősz.
fű. Galóczanemű gombák egyik faja, kalapja egér
színű, kúpos, egy borsónyi, tönkje tövön gyapjas,
egérszinű. Lakik fák odrában, bokrosán nő. (Agari-
cus caesius).

BORSÓKAPÖFETEG, (boreóka-pöfeteg) ösz.fn.
Borsónyi nagyságú, durva, barnahéjn, tönktelen, likas
pöfetegfaj. (Lycoperdum pisiforme).

BORSÓKÁS, (bor-s-ó-ka-as) mn. tt bortókát-t,
tb. —a/t. Borsókákkal, fakarfásokkal, apró buborcsi-
kokkal kihányt bőrű. Sortokat orcza, bőrtokot nyak.

BORSÓKÓR, (borsó-kór) ősz. fn. A bőrnek bú
borcsékos kifakadtaiból álló kórállapot.

BORSÚRÖ, (borsó-kő) ősz. fii. Apró, borsófor-
máju gömbölyű kövecs, pittykő.

BORSOL, (bor-s-ol) áth. m. borsol-t. Borssal be
hint, borssal fűszerez. Ugorkatalátát, rántott tojátt
bortolni. Afegbortolni az étkeket. Felbortolni valami
árát, azaz drágára verni. Kotty bele szilváit1, majd
megborsolnok, azaz, ne szólj, ne kottyaiij a beszédbe
hivatlanul.

BOBSOLÁS, (bor-s-ol-ás) fn. tt. bortolás-1. tb.
—ok. Borssal bebintés. V. ö. BORSOL.

BORSÓLEVES, (borsó-leves) ősz. fű. Leves,
melyben borsó főtt. Olyan, mint bableves, lencteleves.

BORSÓMEZÖ, falu Erdélyben ; helyragokkal:
BorsómetS-n, —re, —rül.

BORSÓPILLE, (borsó-pille) ősz. fn. Pillefaj,
mely a borsóvirágokon éldegél, továbbá zsizsik, mely
a borsószemeket emészti.

BORSOS, (bor-s-os) mn. tt. borsos-t vagy — ál,
tb. —ak. Amit borssal behintettek, kevertek, fűsze-
reztek. Borsot leves, Borsot pogácsa. Borsot kolbász.
Borsot húsételek. Atv. ért. drága. Ennek ugyan borsot
az ára.

BORSÓS, (bor-s-ó-os) mn. tt borsós-t vagy — aí,
tb. —ak. 1) Borsóval bővelkedő, borsót tartalmazó,
borsót termő. Bortót vidék, bortót láda, bortót kerti
ágy. 2) Bőrkifakadásokkal teljes, buborcsékos. Bor-
sót arc*, borsós nyak, borsós bb'r.

BORSOSÁN, (bor-s-08-an) ih. Megborsolva, bors-
sal fűszerezve. Borsosán szereti az ételeket.

BORSÓSÁRGA, (borsó-sárga) ősz. mn. Sárga
borsóhoz hasonló szinü.

BORSOS-BÉRÉNYKE, fala Nógrád megyében;
helyr. —Berényké-n, —re, —rSL

BORSOSFÜ, (borsos-fü) ősz. fű. Nsgysásafü,
kerti sása.
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BORSOS-GYŐR, fülű; KIS-BORSOS-GYÖR,
népes puszta Veszprém megyében.

BORSOSRA, (bor-s-os-ka) fn. tt. borsoská-t, tb.
bot-sonkák. 1) Fii neme, borsos menta. 2) Csalóközben
B némely más vidékeken ám. mézes kalács, köznépi-
esen : sifli.

BORSOSMENTA, (borsos-menta) ősz. fn. Nö-
vényfaj a menták neméből; füzérjei gombos gyűrűk-
ből állanak ; borsízü. (Mcntlia piperita).

BORSÓS'/ALMA, (borsó-szalma) ősz. fn. Kiesé-
pelt borsószál'.

BORSÓSZÁR, (borsó-szár) ősz. fn. A borsónc-
mü növények sudaras indája, melyen hüvelyes gyü-
mölcseik teremnek. Földön kúszó, fölfutó borsószár.

BORSÓSZÉM, (borsó-szem) ősz. fn. A borsónö-
véiiynek egyes magva. Egy hüvelyben öt-hat borsóezem.
Hüvelyből Iripergett borsószemvk.

BORSÓSZÉMNYI, (borsó-szémnyi) ősz. mn. Ak-
kora, mint egy borsószem. Borsószemiiyi bibírcsó, lab-
dacs.

BORSÓSZÍN, (,borsó-szin) ősz. fn. és mn. A borsó
színéhez hasonló világosabb vagy zöldbe menő sárga
szín.

BORSÓSZ1NÜ, (borsó-szimi) ősz. mn. Olyan
szinti, mint az érett borsó szokott lenni; sárgás.

BORSÓTOK, (borsó-tok) ősz. fn. L. BORSÓ-
HÜVELY.

BORSOTÚ, (bor-sotú) ősz. fn. Prés, azaz gép-
félo nyomó készület, mely a szőlőből vapty törkölyből
a levet kisajtolja, borsajtó. V. ö. SOTÚ, SAJTÓ.

B011SOVA, falu Bcreg megyében és Erdély-
ben ; hclyr. Borsová-n, —rá, —ró/.

BORSÓVIRÁG, (borsó-virág) ősz. fn. A borsó-
féle növénynek fehér vagy csíkos, pillangós tarka
szirmú virága.

BORSOZ, (bor-s-oz) áth. m. borsoz-lam, —tál,
— ott, pár. —z. Valamely ételt, süteményt stb. bors-
sal fűszerez, behint. l'gorkasalátát borsozni. Levest
borsozni. Kotiy bele szilváit, téged is megborsóznak. Km.

BORSOZÁS, (bor-s-oz-ás) fn. tt borsozás-t, tb.
— ok. Borssal bebintés, füszcrozcs.

BORSÓZÁS, BORSÓZIK, m. borsóz-lam, htn.
— »i, lásd BORSÓDZÁS, BORSÓDZIK.

BOHSÓZS1ZSIK, (borsó-zsizsik) ősz. fn. Zsi-
zsikfaj, melynek hernyója a borsó belét kirágván csak
üres béját hagyja. V. ö. ZSIZSIK.

BORSÖKLÖ, (bors őrlií) ősz. fn. Lásd BORS-
MALOM.

BORSPOR, (bors-por) ősz. fn. Apróra zúzott, ör-
liitt feketebors. Némely vidékeken : bosspor v. bospor.

BORSPOROS, (bors-poros) ősz. mn. Amiben
borsport főztek, borsporral készített, fűszerezett. Bors-
poros lé. Főnévül is használják. A Tisza némely vidé-
kein : bossporot.

BOKSSZAGŰ,(bors-szagú) ősz. mn. 1) Aminek
a belé kevert, vagy rá hintett borstól szaga van. Bors-
szagú léces, sütemény. 2) Aminek szilen u borséhoz
hasonló.

HORSSZELENCZE, (bors-szeleneze) ősz. fn. Fá-
ból, bádogból, csontból stb. készített edényke, millye,
melyben az asztali borsot tartják.

BORSSZEM, (bors-szem) ősz. fn. Egyes mag
vagy bogyó a fekctcborsból. A besavanyított, hordóba
tiport káposzta közi! egész borsszemeket tenni. Bortszem
Jankó, népmesebcli törpe termetű s igen erős ember.

BORSTAKTÓ, (bors-tartó) ősz. fn. Konyhai
edény, bödönke, melyben borsot tartogatnak.

BOKSTÖRÖ, (bors-törö) ősz. fn. Kótisforma kis
ütőcszköz fából, vagy rendesen vasból, melylyel a bor-
sot mozsárban porrá zúzzák, így nevezik azon füles
kis mozsarat is, melyben borsot, s néha más fűszert
is törnek. Tájcjtéssel: bosstörö, sőt böstörö is.

BORSZAG, (bor-szag) ősz. fn. Általán a bornak
sajátságos szaga, melyet zamata éreztet. Különösen a
borból kipúrolgó részecskék szaga, mely a levegőt be-
tölti, s az érintett testeket általjárja. A szoba teli van
borszaggal. Ezen pohárnak borszaga van. Csak úgy dől
belőle a borszag.

BORSZAGU, (bor-szagú) ősz. mn. Aminek vagy
akinek szaga van a bortól, borbüzü. Borszagú hordó,
kanosa, palaczk. Horszagú kocsma. Borszagú iszákos.
Borszagú ijöz.

BORSZÁLLÍTÁS, (bor-szállítás) ősz. fn. A bor-
nak hordóban, palaczkokban stb. szekéren, hajón kül-
dése valahová. Borszállításra vállalkozó fuvarosok.

BORSZÁLLÍTÓ, (bor-szállító) ősz. fh. és mn.
1) Kereskedői biztos, bizományos vagy szekeres, fu-
varos, bajósgazda, ki bizonyos bérért borokat szállít
valahová. 2) Ami által a szállítás történik. Borszál-
lít ó szekerek, hajók.

BUKSZÁMAT, (bor-szamát) ősz. fn. A bornak
sajátságos szaga, illata, és íze, mely a szagló és ízlelő
érzékeket meghatja. Kdeses, csípős, földizíl borszamat.
V. ö. SZAMÁT.

BORSZÉK, híres fürdőhely Erdélyben ; helyr.
Borszék-fn, —re, —ró'i.

BORSZEl'LÖ, (bor-szeplö) ősz. fn. Lásd BOR-
HIMLŐ.

BOlíSZEl'LÖS, (bor-szeplös) ősz. mn. Kinek
ii sok borivástól szoplöforma veres foltok kiverték az
arczút. V. ö. BORII1MLÖ.

UORSZESZ, (bor-szesz) ősz. fn. 1) A bor ré-
szegítfí ereje. Általjárta fejét, s megártott neki a bor-
.msz. 2) A borból kivont, világos tiszta, metsző erejű
és különösen részegítö folyadék, boriéi. Borszesiszd
keverni, javilaiii a gyönge borokat. Borszeszszel keres-
kedni.

BŐRSZÍN, (bor-szín) ősz. fn. Szín, milyen a bo-
roké szokott lenni. Világos, sárga* fehér bőrszín. Vő-
rijtt, kástélyos bőrszín.

BOKSZINÜ, (bor-szinü) ősz. mn. Aminek szine a
boréhoz hasonló. Borszinti, szeszek, pálinkafélék. Bor-
Ktníi vizelet.

BORSZIVO, (bor-szivó) ősz. fn. Hosszú nyakú
üvegedény, vagy lopótök, nielylyel a bort a hordó
felső akoniján kihúzzák. Németesen : héwér (Héber).
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BORSZÜRET, (bor-szüret) ősz. fű. Borosgaz-
dák, szőlőmívesck takarító munkája, midőn a szőlőt
leszedik, és kisajtoljak. Egyszerűen: szüret. L. ezt

BORSZÜRÖ, (bor-szfirő) ősz. fn. és mn. 1) Szü-
retelő gazda, szőlőmunkás. 2) Amivel a szőlő levét
szűrik. BorssürS zsák, melyben a szőlőfejeket tapos-
sák. BortzUrö kosár, edények,

BORTALAN, (bor-talan) mn. tt bortalan-í. tb.
—ok. Ahol bor nem terem; borban hiányt szenvedő.
Bertalan ország, vidék.

BORTÁR, (bor tár) ősz. fn. Palaczkokban vagy
hordókban iruba bocsátott borok rakhelye.

BORTERMÉS, (bor-termés) ősz. fn. Tulajdon-
kép szőlőtermés, melyből bor leszen. Atv. ért szüret.
Gazdag, középszerű, silány bortermés.

BORTERMESZTÉS, (bor-termesztés) ősz. fn.
Szőlőmivelés a végett, hogy bort sajtoljanak belőle.
Bortermesztésre alkalmai vidék, éghajlat. Bortermesz-
téssel foglalkodni. Előmozdítani a bortermesztest.

BORTERMŐ, (bor-termő) ősz. mn. Talajdonkép
ám. szőlőtermő; szőlőhegyekkel bővelkedő, szőlőtő-
kékkel beültetett. Hazánk bortermő ország. Bortermő'
Hegyalja, Baranya. Bortermő vidékek. Bortermő év,
melyben jó szüret van.

BORTIZED, (bor-tízed) ősz. fn. A szüretelt must,
vagy új bor tizedrésze, melyet a termesztőtől az illető
földesnraság vagy tízedjog birtokosa kap.

BORTÖMLÖ, (bor-tömlő) ősz. fa. 1) Bőrből ké-
szített tömlő, azaz bőrzsák, melyben a régiek hordók
hiányában boraikat tartogatták, szállítgatták. 2) Bo-
rok lehúzásánál használt cső, vagy szivatyú bőrből.
3) Atv. gdnyos ért iszákos, részeges ember, kinek
torkán sok bor lefolyt, borzsák.

BORÚ, BORÚ (bor-ú) fa. tt. ború-í, tb. — k.
Felhő, vagy köd okozta homály, mely mintegy takaró-
képen a tiszta kék eget és nap világát elborítja. El-
lentéte : derfi. Innen: boriira derű, felhős, ködös, szo-
morú idő után tiszta, világos, derült idő. Ború után
derült az ég. Népdal. Használjuk szellemi, kedélyi
állapotra is általvére.

„Igyunk derűre, igyunk borúra
Ügy is hol kedvre, úgy is hol búra
Fordul az élet" Kölcsey.

BORUL, BORUL, (bor-dl) önb. m. borúl-t. 1) Az
ég homályosodik, sötétül, a világosság lassanként oszol.
Borul az ég, midőn felhő* borítja. Az egész latkor bebo-
rúl. JTi-kideriil, meg beborút, csak ás én szivem szo-
morú. Népdal. 2) Bizonyos körülomló test által mint-
egy burokba takartatik. Tütbe borúit ás egész has. A
meggyujtott osztag lángba borult. A hegyek ormai ködbe
borultak. Füstbe borult ás egész tábor. Sternei könybe
borulnak.

„Lángba borul az ég, ha a nap enyészik.
Pirul a kis leány, ha legények nézik." Népdal.

3) Mondjak némely zöldséges véleményekről, midőn
leveleik egymásra befelé hajlanak, s egymást beta-

karják, beburkolják. Borúi a káposzta, a saláta, azaz,
fejesedik. 4) Mondjuk emberről, midőn valamely testet
rá hajolva vagy feküdve betakar, beföd, különösen mi-
dőn ez által bizonyos kedélyi állapotot, őrömet vagy
szomorúságot stb. fejez ki. .Rám borúit, ét keservesen,
sírt. A rég nem látott kedveinek, barátnak nyakába bo-
rulni.

„Isten hozzád, többet nem szólt,
Nyakamba borúit, s megcsókolt"

„Ha meghalok, sem bánom,
Úgy sincs, aki sajnáljon,
Koporsómra boruljon,
Temetőmig sirasson."

Csokonai.

Népdal.

Porba, földre, arezra, valakinek lábához borúim,
éi esedecni.

„lm arczunkra borulunk
Előtted istenség."

„Imádlak oh istenség, leborulva,"
Egyházi énekek.

5) Ezen öszvetételekben: kiborul, fötbonil, ám. bizo-
nyos helyzetből kidől, feldől, s testével borit valamit
Kiborulni a kocsiból. Fölborult a mán, a osonok.

Elemzését illetőleg 1. BOR, elv. gyök.
BORULÁS, (bor-dl-ás) fa. tt borúlás-t, tb. —ok.

Állapot, midőn valami vagy valaki borul; felhődzés,
stb. L. BORUL.

BORÚLAT, (bor-úl-at) fn. tt borulaí-ot. Felhő
vagy köd okozta sötétség, homály az égen. Átvitt ért
szomorgó szív, vagy lélek, básongó kedély.

„A csatasíkon mély borulattal ballag az utas,
Elgondolva minő kétes az emberi són."

Kisfaludy R.
„Búsan csörög a hab,

A fttlmile zeng,
Fenn a szerelemnek
Szép csillaga leng.

Mit nézsz mosolyogva
Sugárid alól?
Ah lelkem öleld ki
Borúlátóból!" Kölcsey.

BORULT, (bor-il-t) mn. tt borult-at. 1) Ho-
mályos, felhős, ködös. Borult őszi napok. .Borult éj.
2) Bizonyos körülomlott testtel födött, takart Könybe
borult szemek. Lángba füstbe borult ház. 3) Atv. ért.
komor, szomorú. Borult areztekintet.

BORULTAN, (bor-ul-t-an) ih. Borult állapotban;
felhősen; homályosan; komoran, szomorún.

BORÚS, (bor-u-os) mn. tt 6orús-t vagy —át,
tb. — ok. Borával födött, felhős, homályos. Borút ég.
Borúi napok, éjek. Atv. ért komor, haragos, szomorú.
Borúi arez. Borúi tekintet.

BORÚSAN, (bor-ú-os-an) ih. Felhősen, homá-
lyosan ; komoran, szomorúan. Borúsan kel a nap. Bo-
rútan tekint rám.
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BORVÁLU, (bor-válu) ősz. fn. A borsotúnak
egyik része, válu formára kivijt fa, melyen a kisaj-
tolt must a kádba foly.

BORVÁM, (bor-váin) ősz. fn. Vámdíj, melyet a
ki- vagy bevitt boroktól fizetni kell.

BORVÁSÁR, (bor-vásár) ősz. fn. 1) Borok áru-
lására s vevésére kitűzött hely és idő. 2) Borvétel, bo-
rok bevásárlása.

BORVÁSÁRLÁS, (bor-vásárlás) ősz. fn. Áruba
bocsátott borok vevése, beszerzése bizonyos áron.

BOR VERÉS, (bor-verés) ősz. mn. 1) Olyan szí-
nű, mint a veres bor. 2) Borhimlős, rezes, kupreczes.
Borveret orr, pofa.

BORVÉTEL, (bor-vétel) ősz. fn. L. BORVÁ-
SÁRLÁS.

BOEVÉVÉS, (bor-vévés) ősz. fn. L. BORVÁ-
SÁELÁS.

BORVÉVÖ, (bor-vévö) ősz. fn. Aki borokat vá-
sárol. Szüret után jelenhető borvevők. Hátai, külföldi
boroevSk.

BORVIRÁG, (bor-virág) ősz. fn. 1) Túrós, nyál-
kas febér anyag, mely a borok fölszinén fejlődik ki,
midőn tisztán nem tartatnak, vagy annak idején föl
nem töltetnek. 2) Az arczot kiverő borszeplő, bor-
himlő, kuprecz. 3) Növényfaj a fünemii bajnóczák
közöl; levelei csonkatollas-szárnyasak, alul fehér
molyhosak; virági bogernyősek, gyökere rojtos. Más-
kép : legyező fű vagy legyező bajnócza. (Spiraea ül-
m ária).

BOKVffiÁGOS, (bor-virágos) ősz. nin. Amit bor-
virágok lepnek. Borvirágot borok. Borvirágos orr,
arcz.

„A kocsmáros bch baragos, hajjá ba!
Mert az orra borvirágos, hajjá ha!"

Gúnydal.

BORYITEL, (bor-vitel) ősz. fű. Borszállítás sze-
kéren, bajon stb. borfuvar.

BORVÍZ, (bor-víz) ősz. fn. Erdélyiesen ám. ás-
ványos, érczes savanyúvíz. V. ö. BOR, fn.

BORY, L BORI.
BORZ, (1), (bor-z). 1) Elvont törzs, melyből

borzad, borzaszt, borzogat, stb. származnak. Jelenti az
állati bőrnek, szőrnek, hajnak fölmeredését, melyet
félelem, undor, vagy harag szokott okozni. Legköze-
lebbi rokona a vékonybangu bérz, borz, mint a bér-
zen, bérzég, berzenkedik vagy börzén, börzög, börzon-
ködik szók törzse ; továbbá mint kedélyhang rokon-
ságban áll ezen r gyökhangu kedélyszókkal: berreg,
remeg, retten, reszket, irtózik stb. s idegen nyelvek
közöl a latin horreo, hirttitus, finn hirmuttaa gyökei
és a szanszkrit brais vagy brés, a görög (fQÍaaia
(Kost szótára után: rauch sein, sich stráuben; scbau-
ern, scbaudern stb. tebát a ,borz' törzs minden magyar
jelentésével is egyezik : borzas lenni, felborzadni; el-
borzadni stb.) Ikerítve: torzonborz, mintegy fóltor-
nyosodó s fölmerevedő szálú. Torzonborz bajusz. Men-
nyiben fólmeredésre vonatkozik, azon r gyökhangu

szókkal rokonítható, melyek magasságot fejeznek ki,
miut: törlik, torony, orom, morj, stb.

BORZ, (2), (bor-z); fh. tt. borz-oí. Emlős állat,
hosszú hegyes orral, kurta erős lábakkal, hosszú, ke-
mény tüskékkel, melyeket féltében vagy haragjában
iolmereszt. Fajai: közönséges borz, máskép : tüskés
disznó; torkos-, mosó-, övet borz. Ötzveakadt korcsuk
a borzzal azaz, két hirtelen haragú, berzenkedő em-
ber. Km. Törökül porszuk, franczi&ul blaireau.

BORZ, (3), falu Bihar megyében; helyragok-
kal: Bors-on, —rá, —ról.

BORZA, (1), BOKZAFA, lásd BODZA, BOD-
ZAFA.

BORZA, (2), (bor-z-a) fn. tt. borzát. Mfiller sze-
rint kétlaki úszóállat, melynek egész testűt tüskék
borítják, de hasán úszószárnyai nincsenek. (Hystriz,
Diódon.)

BORZAD, (bor-z-ad) önh. m. borzad-tam, — tál,
—t vagy —ott. Valamely nagy veszélylyel meglepve
fenyegető tüneményre, behatásra annyira megfélemlik,
megretten, hogy bőre kimerevedik, s haja szálai föl-
állanak. Borzadék, midőn a feneketlen mélységei meg-
pillantottam tátongni lábaim alatt. Borzadok tőle. El-
borzadtam bele. Egész valójában fölborzadni, megbor-
zadni. Jelenti néha az undorodás és utálat legfőbb
fokát. Borzadok, ha ezen undok embert látom. V. ö.
a félelem különféle nemeire és fokaira vonatkozókat:
Ijed, Rezzen, Retten, Rémül, Szörnyed, Jríóztk. V. ö.
BORZ, (1).

BORZ AD ALMÁS, (bor-z-ad-al-om-as) mn. tt.
borzadalmat-t, tb. —ak. Ami borzadalmat okoz, félel-
mes volta által egész valónkat megrázó, bajmeresztő.
Borzadalmas látvány. Borzadalmas helyzet, veszély.

BORZADALOM, (bor-z-ad-al-om) fn. tt. borza-
dalmat. Megrázó kellemetlen érzés, mely nagy vesze-
delemnek vagy undok, utálatos tárgynak véletlenül
meglepő benyomásából ered. Borzadalommal szemlélni
a tíiklafelé ctapdotott, t bizonyosan összezúzandó ten-
geri hajót. Ily szörnyű kegyetlenséget, veszélyt csak hal-
lani is borzadalom.

BORZADÁLY, (bor-z-ad-ály) íh.tt. borzodály-í,
tb. —ok. L. BORZADALOM.

BORZADÁLYOS, (borz-ad-ály-os), 1. BORZA-
DALMAS.

BORZADÁS, (bor-z-ad-ás) fn. tt borzadás-t, tb.
—ok. A meglepő s erős hatása rettenés, és irtózás
azon neme, melytől az ember teste borsódzik, s haja
főimerevedik.

BORZADOZ, (bor-z-ad-oz) gyak. önh. m. borza-
doz-tam, —tál, —ott, pár. —z. 1) Folytonos, vagy
meg-megújuló rettcnés, iztózás következtében bata
borsódzik, hajszálai fölmcreveduek. 2) Valamitől foly-
tonosan undorodik. 3) Xagy hideg miatt egész testé-
ben reszket, didereg.

BORZADOZÁS, (bor-z-ad-oz-ás) fn. tt. borzadó-
zás-í, tb. —ok. Nagy félelem, irtózat, undorodás mi-
atti remegés, a bőrnek borsódzása, s a hajszálak fel-
állása.
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BORZAG, BORZANG, a honti palóczoknál ám.
földi bodza. Somogyban: esete. L. BODZA.

BORZALMAS, (bor-z-al-om-as) mn. tt. borzal-
mos-t, tb. —ok. Ami borzalmat okoz, borzalommal
tölt el. Borzalmat tűzveszély. Borzalmas jajtieszéklés.
V. ö. BORZALOM.

BORZALOM, (bor-z-al-om) fn. tt borzalm-ot. A
megrettenésnek, irtózatnak valamivel kisebb foka,
mint: borzadalom. L. ezt.

BORZALOMKÖLTÖ, (borzalom-költő) ősz. mn.
Ami borzalmat okoz, a maga nemében rendkívül ret-
tentő, irtóztató. Borzalomköltö látvány, kegyetlenség,
vérontás.

BORZAHAT, (bor-zamat) ősz. fn. A bornak sa-
játságos íze, szaga, illata, melyből annak eredeti fa-
jit, korát, finomságát, szeszét megítélik a hozzáértők.

BORZAS, (bor-z-as) mn. tt borzas-í vagy —eí,
tb. —ok. 1) Fésületlen, simítatlan hajii, kinek haja
szálai rendetlenül öszvekuszálva állanak, fölinerevcd-
iiek. Bortat fejű. 2) Holmi tollas, szőrös, hajas tes-
tekről szólva ám. gubanczos, bozontos, kóczos. Bor-
zas pokrócz, posztó, szürkéimé. Bortat kalap, gtccsma.
Rokon hozzá különösebben a laün hirsutus, finn pör-
röinen.

BORZAS, (1), 1. BODZÁS.
BORZAS, (2), falu Kraszna megyében és Er-

délyben ; helyr. Bonáa-on, —rá, — róí.
BORZASÁN, (bor-z-as-an) ih. Borzas alakban,

fésületlenül, bozontos fürtökkel; gubanczosan, boczé-
rosan, kóczosan. Bonatan, mosdatlanul, pongyolán
járni.

BORZASGALAMB, (borzas-galamb) ősz. fn.
Házi galambfaj, melynek tollai borzasak, bozontosak.

BORZASHAL, (borzas-hal) ősz. fn. Lásd CSÉ-
PÜHAL.

BORZASÍT, (bor-z-as-ft) áth. m. borzostt-oíí,
pár. —s, btn. —ni vagy —ani. Borzassá tesz ; haját,
szőre szálait, tollaitstb. fóltorzítja, bozontossá, guban-
czossá, kóczossá teszi. Negédességből borzositja haját.

BORZASÍTÁS, (bor-z-as-ít-ás) fn. tt. borzosí-
tát-t, tb. —ok. Cselekvés, midőn valaki borzassá tesz
valamit

BORZASODIK, (bor-z-as-od-ik) k. m. borzasod-
tam, —tál, —ott. Haja, szőre, tollai borzasakká lesz-
nek, föltorzulnak; gubanczosodik, kóczosodik, bozon-
tosodik. Bonatodilc a fésületlen hagyott haj. A beteg
tyúk tollai borzasadnak. A visszásán kefélt posztó szálai
borzasadnak.

BORZASZKODIK, (bor-z-asz-kod-ik) k. m. bor-
zasckod-tam, —tál, —ott. 1) Félelem, vagy hideg
miatt egész testében folytonosan borzadoz. 2) Tollait
borzasán fólmcregeti. Bortastkodik a betegei madár.
.Borzaszkodnak a viaskodó kakatok.

BORZASZT,(bor-z-asz-t)áth.m. borzaszí-oíí, htn.
—ni vagy —ani. 1) Irtózásba ejt; ügy elrémít, meg-
ijeszt valaki, hogy a haja szálai felállnak bele. 2) Bor-
zassá, gubanczossá, koczóssá tesz, zavar. Felborzasz-
tani a kutya szőrét, a posztó barkáját.

BORZASZTÁS, (bor-z-asz-t-ás) fn. tt borzosz-
táe-t, tb. —ok. Cselekvés, illetőleg hatás, mely által
valakit vagy valamit borzasztunk. V. ö. BORZASZT.

BORZASZTÓ, (bor-z-asz-t-ó) mn. tt borzasztó -t.
Szörnyű félelmet gerjesztő, hajsz&lmeresztő, irtóztató.
Hajunk szálát felborzasztó káromkodások. PázmAn P.
Borzasztó szerencsétlenség tortént. Borzasztó látvány,
kegyetlenség, kínzás.

BORZASZTÓ AN,BORZASZTÓLAG(bor-z-asi-t-
ó-an, bor-z-asz-t-ó-lag) ih.Borzaszto módon, irtóztatóau.
Borzasztóan forgatta izeméit. Borzasztóan ordított kín-
jában. A köz nyelvszokás néha csekélyebb dolgok na-
gyítására is használja. Borzasztóan piszkos, mocskos.

BORZAVAR, falu Veszprém megyében; helyr.
Borsauár-on, —rá, —rói.

BORZAZ, (bor-z-az) áth. m. borzoz-íam, —tál,
—ott, pár. — f . A rendes, sima állapotban levő hajat,
szőrszálakat, tollakat torzosan felkeveri ;* gubanczoz,
borzassá test. _

BORZBÖR, (borz-bőr) ősz. fn. A borz nevű ál-
lat bőre nyers, vagy kikészített állapotban, mely eső-
ellenes létére vadász- és üti táskáknak igen czélszerii.

BORZDERES, (borz-deres) ősz. mn. Olyan szttr-
keségü, mint a borz.

BORZEB, (borz-eb) ősz. fn. Apróbb faja, de
erős, jobbára fekete eb, hosszúkás keskeny derékkal,
és kurta lábakkal, mely a borzak fölkutatására hasz-
náltatik. Máskép: tacskó.

BORZLAK, 1. BORZLYUK.
BORZLYUK, (borz-lyuk) ősz. fn. Tekerrényes

fölalatti üreg, melyet a borz, bnvó- és lakhelyül készít
magának.

BORZOGAT, (bor-z-og-at) áth. m. borzogat-tam,
—tál, —ott. 1) Félelem, irtózat, undorodás, vagy hi-
deg valakit remegtet, rázkódtat. Bontogatja a csSmíir,
a harmadnapos láz, a kemény hideg. 2) Valamit gu-
banczossa, kóczoss& teddegel. Haját bonogatja.

„Szép állat a liba, magit megmossa,
Tollait orrával fclborzogatja." Népdal.

BORZOGATÁS, (bor-z-og-at-ás) fn. tt bonoga-
tás-t, tb. —ok. Remegtctés; r&zkódtatás.

BORZOL, (bor-z-ol) áth. m. borzol-t.L. BORZAZ.
BORZON, (bor-z-on) fn. tt. borzon-t, tb. — ok.

Növénynem az öthímesek seregéből és kétanyások
rendéből; ernyője többnyire sugárzó, középen virág-
rugó ; szirmai begöngyölödöttek, csorbák; gyümölcse
soros sertékkel borzas, honnan a neve. Virága verhe-
nyes fehér. (Caucalis). Fajai: nagyuirágu—, vigály—,
szárnyas—, kétágú—, teleki—, mezei—, eseplesz borson.

BORZONCZ, (bor-z on-cz) fn. tt borzoncc-ot. A
menyétek neméhez tartozó állatfaj, melynek rövid és
tárt fülei, febér szőre, hegyes orra és vörnyeges sze-
mei vannak.

BORZONG, (bor-z-on-og) önh. m. bortong-tam,
—tál, —ott, htn. —ni vagy —ont. Félelem, irtózat,
undorodás, vagy hideg miatt remeg, reazkedez, bor-
zadoz. Borzong a hátam. Fíltetien szobában az égess
tettein borzong.
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BORZONGÁS, (bor-z-on-og-ás) fn.tt. borzongás-t,
tb. —ok. Borzadozás.

BORZONGAT, (bor-z-on-og-at) áth. m. borzon-
g«i-tam, —tál, —olt. L. BORZOGAT.

BORZONKODIK, (bor-z-on-kod-ik) k. m. bor-
zonkod-íaro, —tál, — ott. L. BERZENKEDIK.

BORZOVA, falvak Szathmár és Torna megyé-
ben ; másképen Borzsova; továbbá Erdélyben; hely-
ragokkal: Borzová-n, —rá, —ról.

BORZSÁK, (bor-zsák) ősz. fn. Bőrből készített
zsák, melylyel hordókba bort töltögetnek. V. ö. BOR-
TÖMLŐ.

BORZSUFA, (bor-zsufa) ősz. fn. Czitromlével s
czukorral készített sűrű, sárgás borleves. (Chaudeau).
Innen: borzsufás gombáét, ily borlevesben föladott
finomabb tésztás étek neme. Utóbbi része : zsíífa egye-
zik a német Snppe szóval.

BORZZSAK, (borz-zsák) ősz. fn. Zsákforina erős
háló, melynek vaskarikás keskenyebb végét A vadá-
szok a borz- vagy rókalyukba dugják.

BŐS, (1), BOZS, tompa vastag hangutánzó gyök.
Származéka: bosog vagy bozsog. Rokona a kicsinyí-
tett értelmű bis vagy bt'zs, honnan biseg vagy bizseg.
Keményebb elöhanggal: pos vagy pozs, pia vagy pizs,
posog vagy pozsog, pise'g vagy pizsrg.

BŐS, (2), falu Erdélyben ; hclyragokkal: Bot-
on, —rá, —ról.

BŐS, falvak Erdélyben; hely ragokkal: Dós-ön,
—rá, —ról,

BOSÁNY, KIS—, NAGY—, falvak Nyitra me-
gyében; helyr. Bosány-ba, —bán, —bál.

BÓSÁS, (tyiik), hegyaljai tájszó bóbcís azaz bú-
bos helyett.

BOS-GYALAKUTA, 1. GYALAKUTA.
BOSNYA, Bosnia szóból ercdett, önállólag nincs

szokásban. L. BOSNYÁK.
BOSNYÁK, fn. tt. bosnyúk-ot. Bosnyaország la-

kosa. Szoros ért. a déli szlávok egyik ágiiból való.
Több családok neve, honnan a közmondás : Há-rá-
kezdi, mint bosnyák a lánczot.

BOSNYÁKORSZÁG, (Bosnyák-orsz/ig) ősz. fn.
A török birodalom egyik európai tartománya, éjszak-
ról az ausztriai tartományokkal határos.

BOSOG, BOSONG, (bos-og vagy bos-ong) önh.
m. bosog-tam, —tál, —ott. Balaton mellékén ám. sű-
rű csapatokban tolakodva járkel, mozog, pezseg. Bo-
tong a nép a vásárban.

BOSSZ, 1. BŐSZ.
BOSSZANKODIK, BOSSZANT, BOSSZÚ, stb.

L. BOSZONKODIK, BOSZONT, BOSZU, stb.
BOSTA, falu Baranya megyében ; helyragok-

kal: Dostá-n, —rá, —ról.
BŐSZ, elvont gyök, melynek származékai: bo-

szú, bőszül, botzuság, boszont, boszonkodik, stb. Alap-
értelme : haragra gerjcdés, neheztelés, visszatorlási
vAgy valamely méltatlansíig, bántalom miatt, legyen
az való vagy képzelt. Ügy látszik, a haragos ember
kitörő hangjának, mely fúvás- és aziszegésben nyilat-

kozik, utánzása- s némileg rokon bús szóval is: „Mi-
koron jutottak volna egy nagy pusztában, reájok est-
veledék és eltévesztek az járt utat. Mikoron mind-
nyájan dboszúltanak volna rajta, kezdenek az vitéz
legények tétova futosni." Katalin prósai legendája.

Nagyobb nyomatosság végett az sz megkettőz-
tetik : bossz.

Rokonai magasbangou bősz, mint a boszusnak
nagyobb fokozata, továbbá azon bős és péz gyökök,
melyekből bSstörködik és pézdérkedik származtak. Mind
alaphangokra, mind érteményre nézve egyezik vele a
német bó'se, török-perzsa bed. V. ö. BOSZU.

BOSZONKODÁS, (bosz-on-kod-As vagy bosz-
ong-od-áa) tt. boszonkodás-í, tb. —ok. A kedélynek
haragos nebeztelésre fölgerjedt állapota, midőn vala-
miért boszoukodik. L. BOSZONKODIK.

BOSZONKODIK, (bosz-on-kod-ik vagy bosz-
ong-od-ik) k. m. boszonkod-tam, —tál, —ott. Kedve
ellen történt, bántalommal járó méltatlan dolog miatt
haragoskodik, neheztel, evődik, mérgelődik, s visszator-
lási v&gyat forral. Boszonkodik, hogy mindent akarata
ellen cselektsznek. Boszonkodni valakire. Minden csekély-
ségért boszonkodni. Megboszotikodni, Jolboszonkodni.

Elvont törzse boszong, melyből lett boszongodik,
s a g átváltozván keményebb k-ra, boszonkodik, mint:
szocoiig-ból szoronkodik, torzong-bó\ lorzonkodik,pirong-
ból pironkodik, beVzewg-böl berzenkedik, tSprting vagy
töpreng-böl töprünködik vagy íöprenkedik. Egyébiránt
az egyhangúság kikerülése végett helyeselhető a bo-
szankodik, boszankodás tájdivatos kiejtés is.

BOSZONT, (bosz-on-t vagy bosz-an-t) áth. m.
boszont-o/t, pár. —s, htn. —ni vagy —ani. Valakit
baragra, méregre ingerel, gerjeszt; olyasmit követ el,
ami másnak kedve ellen van , akár anyagi, akár er-
kölcsi, akár szellemi tekintetben. Szóval, tettel boszon-
tani valakit. Mondtam már, ne boszontsatok. Ha neg-
boszontanak, jaj nekik. Tájejtéssel: boszant, boszint.

BOSZONTÁS, (bosz-on-t-ás) fn. tt. boszontás-t,
tb. —ok. Cselekvés, mely által más haragra gerjed,
fölmérgelődik ; kcdélybáutó ingerlés, izgatás. Mikor
lesz már a sok boszonlásnajc vége ? A boszontás minden
embertől kitelik. Km. Tájejtéssel: boszantás, boszintás.

BOSZONTÓ, (1), (bosz-on-t-ó) mn. tt. boszontó-t,
tb.—k.Általán, aki vagy ami boszont, ezen igének min-
den értelmében. Hazafiakat boszoiitó idegenek. Boszontó
beszédek, czélzások. Boszontó állapotban élünk. Orrbo-
szontó, tréfásan ain. pordohány. S—ggboszonló szintén
tréfásan = frakk.

BOSZONTÓ, (2), helynév, máskép: BOZONTA.
BOSZORKÁNY, fii. tt. boszorkány-t tb. —ok.

Közönséges értelemben, a nép hiedelme szerint, bű-
bájos nő, ki holmi babonás, var&zserejü, szemfény-
vesztő szerekkel mintegy természet fölötti csodás dol-
gokat mivel, péld. förgcteget idéz, a tejet, vizet vérré
változtatja, gyermekeket megigéz, stb. stb. A könnyen
hivő együgyü nép leginkább undok vénasszonyokat
czímez ezen névvel. Vén, tilskérevaló, pemeten, pitz-
kafán nyargaló boszorkány. Gellérthegyi, böjti (helye-
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sebben, biídí) boszorkány. Megvesztegették, brMöttfk,
megnyomták a boszorkányok. Szelídebb ért. népies
nyelven, csintalan, dévaj, pajkos nő. Te kit boszor-
kány/

Mennyiben a boszorkányokat mint ártalmas, kár-
tevő , boszuló, boszüforraló lényeket adja elő a nép-
mese : a boszorkány szó jelentésére nézre a boszu szó-
val volna rokonítható. A persában buszur vagy buszul
Yullersben ám. dira itnprccatio, maledictio, s buszur-
idan ige ám. dira imprecari, maledicere. Némelyek
véleményével eredetét az ősrégi bitregék hónából
Ázsiában vette. Ipolyi szerint (Magyar Mytbologia,
411. 1.) a hindu nyelvben bhomasura*v. bhumaser je-
lent setétségi rósz szellemet; s a perzsa busurge ám.
nagytehetségü, nagyszerű, bUvös&le ember és bosur,
ám. zivatart támasztó garabonczás. Beregszászi is a b«-
surgán-t így fordítja: die Weisen, magi. Azonban Vul-
lers legújabb persa szótárában buzurk csak ekkép ér-
telmeztetik: magnus, és buzurgán (többes) alakról ez
mondatik : epith. virorum illustn'um, sapientum ét re-
ligiosorum: illustris, potens, optimas. Az utóbbi szó
pedig, a mennyiben a föntebb előadott butzur értendő
alatta, így értelmeztetik: dira imprecatio (átok, átko-
zás). Botorg vagy Boszork (de génére Boszlik), mely
egészen a persa buzurk-nak (= nagy) lenni látszik,
előjön mint pristaldns egy 1231-diki oklevélben (Jer-
neynél). Előfordul a szláv nyelvben is: boszorka és
boszjorák.

BOSZORKÁNYJÁRÁS, (boszorkány-járás), ősz.
fii. A babonás nép hite szerént a boszorkányok éjjeli
kalandozása, seprünyeleken Gellérthegyére nyarga-
lása.

BOSZORKÁNYKÁSA, (boszorkány-kása) ősz.
fn. Az egyenlő bugás cseukeszek neméhez tartozó nö-
vényfaj, bugája felálló, elágazó; füzérkéi tíz—tizenöt
viraguak, kalásztalanok, hengeresek, ondói karczol-
tak, fehér fényes szélük , rongyos hegyük. Máskép :
mannoftt, mannakása , harmatkása (Festaca fluitans.)

BOSZORKÁNYKODIK, (boszorkiny-kod-ik) k.
m. boscorkánykod-tam, —tál, —ott. Boszorkányi bttvö-
léseket teszen; mint boszorkány éjjelenként kalandoz,
seprűnyelen nyargalódzik, t i. a babonás hit szerént

BOSZORKÁNYKÓRÓ, 1. NYULÁRNYÉK.
BOSZORKÁNYKOR, (boszorkány-kör) ősz. fn.

Bűvös kör, melyet a babonahitüek szentelt krétával
kerítenek, és bizonyos működés végett bele állanak,
azon hiedelemben lévén, hogy a megjelenő boszorká-
nyok és rósz lelkek nem árthatnak nekik.

BOSZORKÁNYLÁTMÁNY, (boszorkány-lát-
mány) ősz. fn. A boszorkányokat bivő egyfigytt em-
berek képzelődésében támadó tünemény, midőn úgy
rémlik előttök, mintha boszorkányt látnának.

BOSZORKANYMESTER, 1. BÜMESTER.
BOSZORKÁNYNYOMÁS, (boszorkány-nyomás)

ősz, fn. A babonás emberek hiedelme szerént álom-
ban szenvedett nehézség, nyomás, és lélekzetszorulás,
melyet boszorkányok okoznak kutya vagy macska ké-
pében.

BOSZORKÁNYOZ, boszorkány-oz) áth. m. bo-
tzorkányoz-lam, —(ál, —ott, pár. —s. A babona sze-
rént boszorkányok módjára megbfivöl, varázsol, meg-
ront valakit vagy valamit Afegboszorkányocm a tehe-
neket, hogy vérei tejet adjanak.

BOSZORKÁNYPÉK, (boszorkány-per) ősz. fn.
Per, melyben valaki boszorkányságról vádoltatott
Mai időben boszorkánypert nem indítanak.

BOSZORKÁNYPILLE, (boszorkány-pille) ősz.
fn. Vörös pettyekkel pontozott nagy éjjeli pillefaj,
mely a méhesekben nagy kárt szokott okozni.

BOSZORKÁNYSÁG, (boszorkány-ság) fa. tt.
boszorkányság-ot. A babona szerént titkos bttvöléa,
ördöngös mesterség, boszorkány! mű. .Boszorkánysá-
got fizni. Falamely rendkívüli eseményt boszorkányság-
nak tulajdonítani.

BOSZORKÁNYTÁNCZ, (boszorkány-táncz) ősz.
fn. A köznépi babonabit szerént bűvös táncz, melyet
a boszorkányok régi várak omladékai között, de kü-
lönösen Gellértbegyén átalakulva tánczolnak, s melybe
más embereket is átváltoztatva behúznak. Így nevezi
a köznép a forgószél által fölkerekített por forgá-
sát is. Boszorkánytáncz a puszta csárda alatt

„Kidőlt, bedőlt az oldala,
Bele jár az istennyila ,
A forgószél dúdol rajta,
Boszorkánytáncz van alatta."

Vörösmarty.
BOSZORKÁNYTÖVIS, 1. ÖRDÖGSZEKÉR,

ÖRDÖGBORDA, BALLANGKÓRÓ.
BOSZORKÁNYÜNNEP, (boszorkány-ünnep) ősz.

fn. Ünnep, melyet a babonás köznép hiedelmeként a
boszorkányok tartanak, midőn lakomát csapnak, tán-
czolnak, stb.

BOSZORKÁNYZSÍR, (boszorkány-zsír) ősz. fa.
Népmese szerint bűvös zsír , vagy kenőcs, melylyel
ha valaki megkeni tenyerét és talpait, odarepülhet,
ahová akar.

BOSZÚ, BOSZU, (bosz-ú)fn. tt boszrf-í. 1) Ha-
ragra gerjedt, mérges kedély! állapot, bizonyos mél-
tatlanság vagy bántalom miatt Botxúra ingerelni va-
lakit. Bottúra gerjedni, fakadni. Botsából mindenen
keresztitljár. Samujában sir, káromkodik, haját tépi.
2) A valóban szenvedett vagy képzelt bántalomnak,
méltaüansagnak, sérelemnek stb. visszatorlása. Boszút
forralni. Boszuí állani. Bo»tuját tölteni valakin. Ret-
tenetes, kérlelhetetlen bottúval tódözm az ellenséget. 3)
Mások kedve ellen elkövetett dacz. Mátok buszújára
tenni valamit.

„Be-bettl a bugaczi csárdába,
S nagyot iszik világ buszújára,"

Vörösmarty.
A persa nyelvben buszul vagy buszur ám. dira impre-
catio, maledictio, és buszulidan vagy bussuridan ám.
dira imprecari, maledicere.

BOSZÚÁLLÁS, BOSZUÁLLÁS, (boszú-állás)
ősz. fa. A mások ellen fölgerjedt haragnak kielégité-
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BC, midőn valaki a rajta elkövetett bántalomért az il-
lető bántalmazol meglakoltatja, bünhödteti, megto-
rolja.

BOSZÚÁLLÓ, BOSZUÁLLÓ, (boszú-álló) ősz.
mű. 1) Aki a rajta elkövetett sérelmet, bántalmat,
méltatlanságot visszatorolja. Botzúálló indulat. Boszu-
álló nyers ember. 2) Erkölcsi és polgári törvények sze-
rint büntető. Boezuálló Itten. Boszuálló bíró.

BOSZÚKIVÁNAT, BOSZUKIVÁNAT, (boszú-
kivánat) ősz. fn. Haragos indulat, mely a szenvedett
bántalmat visszatorolni kívánja.

BOSZÚKIVÁNÓ, BOSZUKIVÁNÓ, (boszú-ki-
váiió) ősz. mn. Aki máson vagy másokon boszút ál-
lani kivan. V. ö. BOSZÚ.

BOSZÚL, BŐSZÜL, (bosz-ú-ol), áth. m. boszúl-/.
Gonoszt gonoszszal fizet vissza, megtorol, a szenve-
dett bántalomért büntet. Boszúld meg magadat, azaz
végy elégtételt a bántalomért. A természet megboszúlja
magát a rajta elkövetett vétkekért. Pesti Gábornál ,meg-
boszúla' önhatólag ám. megboszankodék: „Melyet
mikoron az róka látott volna, igen megboszúla.*
CLVH. mese.

BOSZÚLÁS, BOSZULÁS, (bosz-ú-ol-ás), fn. tt.
boszútás-t, tb. —ok. Gonosznak gonoszszal visszafize-
tése, megtorolás, büntetés.

BOSZÚLÁSI, BOSZULÁSI, (bosz-ú-ol-ás-i) mn.
tt. bosxúlási-t, tb. —afc. Boszulásra vonatkozó. Bo-
szulási vágy.

ÜOSZÚLAT, BOSZULAT, (bosz-ú-ol-at) fh. tt.
boízúlaí-ot. Annyi mint: boszulás, elvont értelemben
véve.

BOSZÚLATLAN, BOSZÜLATLAN, (bosz-ú-ol-
atlan) mn. tt. boszúlatlan-t, tb. —ok. Aki vagy ami
megboszulva, megtorolva, megbüntetve nincsen. Bú-
szúlatlan ellenség. Boszúlatlan sérelem. Uoszúlatlan
törvényszegés. Határozóilag ám. bnszúlallauul.

BOSZÚLATLANUL,BOSZULATLANUL,(bosz-
ú-ol-atlan-ul) ih. Torolatlanul, büntetlenül, a bántal-
mat nem viszonozva. A vett sérelmeket boszulatlamtl
eltűrni. Ily nagy bűn boszulatlanul nem maradhat.

BOSZIÍLÓ, BOSZULÓ, (bosz-ú-ol-ó) mn. L.
BOSZUÁLLÓ.

BOSZÚS, BOSZUS, (bosz-ú-os) mn. tt. boszús-t,
vagy —a^ tb. —afc. Haragos , mérgelődő , felindult,
kedvetlen. Boszús vagyok magamra is. Boszús tanító,
elöljáró. Igen botzúg. A bossús embert hagyni kell, nem
ingerelni. Boszús állapot, boszús dolog, azaz boszúra
gerjesztő. Boszús egek.

„Nem látod a boszús egeknek
Ostorait nyomorult hazádon ? "

Berzsenyi.

BOSZÚSÁG, BOSZÚSÁG, (bosz-ú-ság) fn. tt.
boszuság öt. Mérgelődés, felindulás, kedvetlenség. A
boszuság nagyra viszi az embert. Km. Ma engem sok
boszuság ért. Sok a boszuságom. Boszuságból azt sem
tudja, mit beszél, rioszuságában iszik. Ezen hivatal fok
boszusággal jár.

AKAI>. MAO V SZÓTÍtt.

BOSZÚSÁGOS, BOSZÚSÁGOS, (bosz-ú-ság-os)
mn. tt. boszúságos-t, vagy —aí, tb. —ak. Haraggal,
kedvetlenséggel járó. Boszuságos munka, állapot. Ma
Boszuságos napom volt.

BOSZÚSÁGOSAN , BOSZUSÁGOSAN, (bosz-
ú-ság-os-an) ib. Haragosan, mérgesen.

BOSZÚTÖLTÉS, BOSZUTÖLTÉS, (boszú-töl-
tds) ősz. fn. Elégtétel a szenvedett bántalomért; visz-
szatorolás ; valaki ellen forralt méregnek kiöntése; a
boszúvágy, boszúkivánat kielégítése.

BOSZÚVÁGY, BOSZÚVÁGY (boszú-vágy) ősz.
fn. Indulat, mely a szenvedett bántalom megtorolásán
ösztönöz, sürget. Boseúvágytól égni. Boszúvágyát kie-
légíteni.

BOSZÚVÁGYAS, BOSZUVÁGYAS (boszú-vá-
gyaa), ősz. mn. Kit indulata ösztönöz, hogy a szenve-
dett sérelmet megtorolja. Boszuvágygyal teljes.

BOSZÚVÁGYÓ, 1. BOSZÚVÁGYAS.
BOT, 1) elvont gyök, mely csomót, bogot jelent

e származékokban : botk, botkos; vékonyhangon: bőt,
vagy böty, vagy buty mint a bötk, botköt, btttyk, bütykös
származékok gyöke. Rokona: bút, melyből butikó =
uád bugája, és pót, vagy pota := csögbög, csomós
forradás a fa derekán. Ide tartozik: bocz, vagy bucz,
mint a boczkő r. buczkó. gyöke.

BOT, (2) önálló gyök és fn. tt. bot-ot, kies. bo-
tocska. 1) Altalán fából, nádból, vagy más szilárd
testből készített szálas kézbevaló, melyet gyalogem-
ber támaszul, ütőeszközül, vagy divatból, hivatalból
stb. visel. Utazó bot. Pásztori bot. Káplárbot. Békebot.
Koldusbot. Botra dőlni, támaszkodni. 2) Különösen,
vastagabb ilynemü eszköz, mely értelemben ellene té-
tetik a vékonyabb pálczának. Bunkóé, furkós, goVcsős,
kürtös, fütykös, lánczos, csomós bot. Dákosbot, ólmos,
czuczás, szeges bot. Somfa bot. Tollas bot, azaz buzo-
gány, a régi vezéreknél. Barkóczás bot. Valaki ellen
butot fogni, ragadni, emelni. Bot után kapni, nyúlni.
Bottal kergetni, űzni, fenyegetni. Bottal ütni a nyomát,
az elszaladtat hiába üldözni. Aki ebbel játszik, bot le-
gyen kezében. Km. Amely ebet bottal kergetnek a nyúl
után, el nem fogja az azt. Km. Bot alá venni, fogni,
bottal büntetni, botra ítélni valakit. Botot forgatni,
pergetni. Bottal játszani.

„Midőn kanász a mezőn
A botjával játszik,
Ügy leüti a süldőt,
Csak a füle látszik." Népdal.

Minden botnak végén a feje. Km. Nem minden botból
válik beretva. Km. Aki verekedni akar, könnyen talál
botot. Km. Ki bottal köszön, annak doronggal felelnek.
Km. A botnak két vége van. Km. 3) Átv. ért. óhoz
képest, amint az öszvetételben foglalt társszó értelme
kívánja, jelent hatalmat, felügyelést, fenyítéket, fe-
gyelmet, gyámságot, stb. Kezébe venni a pásztori botot.
Püspöki bot. Káplárbot alá venni a kicsapongó kötle-
yényt. Koldusbotra jutni. Kis ember nagy bottal jár :
= kicsiny a bors, de erős. Ebben: föle botját sem

49
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motdtíja, ám. gombját, csomóját V. ö. BOT, elvont
gyök.

Származékai: botol, botlik, botor; botorkál, bot-
rány, botránkozik; botos, botoz stb.

Ezen szóban az ütés alapfogalma rejlik, mennyi-
ben ezen eszköz kivilólag e czélra használtatik. En-
nélfogva rokonai a magyar: öt (ötvös szóban), Üt, pat
(pata szó gyöke), peí (pete, petéi szókban), bit, bőt
(bitó, bötü szókban), a latin batuo, melyből lett baculus
(t= batnlus) iitőszer; a szanszkrit bodh (fit), hellén
acaáaam, franczia báton (bot) és bottre (ütni),
szláv biti (ütni), bitka (verés). Különösen az üt ér-
telme szerint: botlik, botorkál ám. valamibe ütközik,
botos mintegy botlos; botránkozik erkölcsi átv. ért meg-
ütközik ; botrány (Anstoss).

BOT (3), vagy BOTH, mint hely- és személynév
gyakran előfordul régi oklevelekben. (L. Jerney. Ma-
gyar Nyelvkincsek

BOT, B^ÓTOS, stb. L. BOLT, BOLTOS.
BÓTA, palóczos tájejtéssel ám. balta. L. ezt.
BOTDÜHÖNCZ, (bot-dühöncz) ősz. fn. Oly ne-

velő, vagy tanító, ki gyöngédebb szerek helyett bottal
fenyíti növendékeit

BOTFA, BOTFA, falu neve Szála megyében.
Helyr. —fára, —fán, —fáról.

BOTFALU, 1. BOTFALVA; helyr. —ba, —bán,
—ból.

BOTFALU, ALSÓ—, FELSŐ—, helységek
Nyitra megyében; helyr. —ba, —bán, —ból.

BOTPALVA, több helység neve Magyarorszá-
gon és Erdélyben. Helyragozva: —falvára, —falván,
—fatoárói.

BOTFEJ, helység Bihar megyében; helyr. —én,
—re, —r&.

BOTH, népes paszta Fehér megyében; helyr.
—ön, —rá, —ról.

BOTHAZA, fáin Erdélyben; helyr. Bothátá-n,
—rá, —ról.

BOTJXO, (bot-ik-ó) fn. tt. botikó-t. Kis csomót,
bogot képező kinövés valamely állati, vagy növényi
teiten. Máskép: butikó, v. botkó.

BOTIKOS, (bot-ik-ó-os) mn. tt botikós-t. v.
—öt, tb. —ok. Aminek botíkóféle csomós, bogos ki-
növése van, bötykös, botkos. Botileót nád. Botíkós
somfa.

BOTK, (bot-k) elvont törzsök, melynek gyöke
a bogot, csomót jelentő bot, s képzője k, mint: far
far-k, sor sar-k, dér der-k. Rokonai vékonyhangon:
bőik, böíyk, biityk. Származéka: botkos.

BOTRA, (bot-ka) fn. tt botkát. 1) Kis bot:
szokottabban: botoeska. 2) Több nemes család neve
Magyarországban.

BÓTKA, (bót-ka) fa. tt. bótkát. A honti paló-
czoknál ám. kurta szára saru, vagy topán. Ügy lát-
szik hogy a tót boti (hossza nagy szaru) szónak ki-
csinyitője; de a magyarban is eléfordul botos, I. ezt.

BOTKALÁCS, (bot-kalács) ősz. fn. Tésztás sü-
temény neme, melyet hengeralakú sodrófán, vagy do-

rongon sütnek. Máskép: dorongfánk, botratekercs,
kürtSskaláos.

BOTKÓ, (bot-k-ó) fa. tt. botkó-t. Csomós, bogos
kinövés, kiforradás az állati vagy növényi testeken,
furkó, bfityk, ftityk, butikó, boczkó, buczkó.

BOTKOS, (bot-k-os) mn. tt 6otkos-t, v. —öt.
tb. —ok. Csomós, buczkós, bankos, bütykös, furkós.
Botkos láb, melynek alsó részén csomós kinövés va-
gyon. Botkos lábú ló, ám. inpókos, vagy binpókos.
Botkot somfa.

BOTKÓS, (bot-k-ó-os), mn. 1. BOTKOS.
BOTLADOZIK, (bot-ol-ad-oz-ik) k. m. botta-

doz-tam —tál, —ott. Sötétség miatt, vagy rögös, gö-
röngyös utón, vagy testi gyengeségből gyakran ütkö-
zik lábaival valamibe. Botladotik a járni tanuló kis-
ded, a lábadozó beteg ; botladozik a fáradt ló, a részeg
ember, a s&'tétben járó. Átv. ért. elmei vagy erkölcsi
gyarlóságból hibákat követ el.

BOTLAKOZIK, 1. BOTLADOZIK.
BOTLÁS, (bot-ol-ás), fn. tt. boílás-í, tb. —ok.

1) A lábúak valamely kiálló rögbe, testbe Ütközése,
s e miatt a menésben levő test súlyegyenének némi
megzavarása. 2) Általánosabb értelemben ütközés, vala-
mibe akadás. 3) Átv. ért baklövés, hibaelkövetés.
Nagy botlást követtél el. V. ö. BOTLIK.

BOTLASZT, (bot-ol-aszt), áth. m. botiattt-ott,
htn. —ni v. —ani. 1) Valakit láb alá vagy elé vető-
dött valamely akadály, rög, göröngy, kő, stb. egyenes
menésében megzavar, sitlyegyenéből kiüt. Oly gyönge,
hogy a szalmással is megbotlasztja. 2) Hibába ejt, té-
vedésbe vetet

BOTLÉKONY, (bot-ol-é-kony) mn. tt. boííé-
kony-t, tb. —ok. 1) Aki vagy ami könnyen botlik,
mindenbe bele ütközik. Botlékony vaksi, botlékony vén-
ember ; botlékony paripa. 2) Átv. ért. könnyen, vagy
gyakran hibázó, tévedő. Botlékony elme, botlékony
nyelv.

BOTLÉKONYSÁG, (bot-ol-é-kony-ság), fa. tt.
boüékonyság-ot. Könnyen botlás ; hibázhatóság.

BOTLIK, (bot-ol-ik. V. ö. BOT) k. m. botlott, htn.
botlani. Foglalóban: botoljam, botoljál v. botolj, botol-
jék, stb. 1) Botlik a menő, vagy futó, midőn lába elé
vagy alá valamely akadály, rög, göröngy vetődik,
melybe ütközvén testének egyensúlyát némileg el-
veszti. Botlik a sötétben járó, gyönge inu, betege* em-
ber. Aki hamarkodik, hamar botlik. Km. A 16 is meg-
botíik, noha négy lába van, vagy: a lónak négy lába
van, mégis megbotlik. Km. Elbotlik. CseÜik-botlik, öt-
lik-botlik. 2) Be és bele igekötővel ám. ütközik, vető-
dik, bevetődik. Véletlenül bebotlott hozcánk; belebot-
lott a szegletkőbe. 3) Átv. ért. téved, hibát követ cl.
BotKk ás elme, midőn hibásan itél; botlik a nyelv, ha
olyasmit mond, mi az észszel s akarattal ellenkezik.
Nagy ember nagyot botlik. Km.

BOTLÓS, (bot-ol-ós), mn. tt. boílós-í v. —át,
tb. —ói. Aki gyakran, vagy könnyen botlik. Botlás
paripán veszedelmes futtatni. Képzésre olyan mint: kot-
Itk-ból kotlós, hajlik-ból hajlót.
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BOTLOTT (bot-ol-ott) mn. tt. boüott-at. Ami
vagy aki valamibe ütközött; hibába esett, tévedésbe
jött. Megbotlott ló. Botlott nyelv. A megbotlott nyelv
is néha igatat mond. Km.

BOTNYELV, (bot-nyelv) ősz. fa. így nevezik
tréfából némely vidéken a csengés nélküli idegen,
különösen tót nyelv azon kiejtését (Sárosban, Zem-
plén és Abaúj felső vidékén), melyben hosszá, zeng-
zctesb önhangzók nem igen hallatszanak. Nem tudok
én botnyelven.

BOTÓ, (bot-ó) fa. tt. boíó-í. Dajkanyelven ám.
kisgyermek feje. Vigyázz fiam, meg ne Ufd botodat.
Fáj a botod t

BOTOCSKA, (bot-ocs-ka) kies. fa. tt. boíocs-
ká-t. A maga nemében kis bot.

BOTOKA, BOTÓKA (bot-o-ka) fn. tt. botoká-t.
A székelyeknél ám. almatörö almazúzó kis bot; botka.

BOTÓKÁL, (bot-ó-ka-al) áth. m. botókál-t. Daj-
kanyelven ám. a kisded botókáját azaz fejecskéjét
kcfélgeti, fésülgeti.

BOTOL, (bot-ol\ áth. m. botol-t. 1) A fa ágait
levagdalja a végett, hogy derekából újra hajtson ki.
Botolni szokták a fűzfákat, nyárfákat, akáczokat stb.
2) A balászoknál ám. a vizet, halászat rlött megza-
varja, zurbdkol.

BOTOLÁS, (bot-ol-ás) fii. tt. botolás-t, th. —ok.
1) Faágak levagdalása, nyesése, Fttzfabotolás, nyár-

fabotolát. 2) L. BOTLÁS.
BOTOLGAT, (bot-ol-gat) átb. m. botolyat-tam,

— tól> —ott. Lassan, de folytonosan, magát inog nem
erötctve vagdalja a fák ágait.

BOTOLGATÁS (bot-ol-gat-ás), fn. tt. botolga-
tát-t. tb. —ok. Cselekvés, midőn valaki a fák ágait
botolhatja. V. ö. BOTOLGAT.

BOTOR, (1), (bot-or), fő- és mn. tt. bo/or-t tb.
— ok. Tompa eszii, ostoba, műveletlen, faragatlan, buta,
olyan mint a bot, vagy aki mindenbe meybotlik. Botor
• ínbtr, bútor kábaság. O te botor! Kokona: buta.

BOTOR, (2),(bot-or) elvont törzsöké botorkál, bo<-
rány, botránkozik stb. szóknak. Jelentése : megütkö-
zés valamibe vagy valamin.

BOTORKÁL, (bot-or-ka-al), önh. ín. boíorkáí-í.
Gyakran megbotolva, akadozva, mindenütt megüt-
közve járkáló,Sötétben botorkál. A vak koldus bebotor-
l-rifja a falut. Elbotorkál mindennap a templomba.
Fölbotorkál a harmadik emeletbe. Kibotorkál a mezőre.
Ijebotorkál a pinczibe.

Ez ige eredetileg : boíolgál, v. botlogál, melyben
az l és g keményebb rokonhangu r és k-ra változtak.
Az alap-gyökige: botlik.

BOTOKKÁLÁS, (bot-or-ka-al-ás) fti. tt. botor-
kálás-t. tb. —ok. Minduntalan megütközve mendugc-
lés. A tok botorkálátban Stzvesírtegette magát. Eredeti
elemeire visszaállítva: botolgálá* v. botlogálás.

BOTORKÁLÓ, (bot-or-ka-al-ó) mű. tt. botorká-
ló-/. Járáskclcs közben gyakran mcgbotló, .tapoga-
tózva menő. Sötétben botorkáló utas. Botorkán sánta,
rak koldus. Botorkáló vt'ii ló.

BOTORKÁZÁS, (bot-or-ka-az-ás) 1. BOTOR-
KÁLÁS.

BOTORKÁZIK, (bot-or-ka-az-ik) k. m. 6o<or-
káz-íam, —tál, —ott. L. BOTORKÁL.

BOTORKODÁS, (bot-or-kod-ás) fa. tt. boíorko-
dásí, tb. —ok. Botor, ostoba, erkölcsileg botló, hibá-
kat követő magaviselés

BOTORKODIK, (bot-or-kod-ik) k. m. bátorkod-
tam, —tál, —ott. Botorul viseli magát, butaságokat
követ el, a józan ész szabályai ellen gyakran vét,
botlik.

BOTORMERÉSZ, (botor-merész) ősz. mn. Aki
botor módra, meggondolatlanul, esztelenül, mint vak
légy neki roban a veszélynek. Máskép : vakmsreVs,
vakmerő.

BOTORSÁG, (bot-or-ság) fn. tt. botortág-ot.
Butaság, ostobaság, tompa eszüség, észbeli botlás. Bo-
torságot követni el. Ez nagy botortág volt tőled.

BOTORUL, (bot-or-ul) ih. Botor módon, osto-
bául, bután, tompa észszel. Botorul eljáftsotta szeren-
cséjét. Botorul beleszól, amiket nem írt.

BOTOS, (1), (bot-os) fn. tt. boío«-t. tb. —ok. 1)
Szőrből, gyapjúból szőtt, vagy kalapos posztóból var-
rott téli meleg lábbeli. Botos csizma, botot kapcsa,
botosban járó köazvényes ember. Hangutánzónak lát-
szik , mint csizma a c.wsz-ogástól, topán a íop-ogástól,
és így botos mintegy botlós a bot-olástól. V. ö. BOT 2).
Kokon vele a tót boti, mely nagy téli sarut jelent.
2) Székelyeknél ám. pézsmavirág , minthogy a virág-
jának botja, azaz gombja van.

BOTOS, (2), (mint föntebb) mn. tt boíos-<, v.
—át, tb. —ak. A kinek botja van, bottal járó. Botot
utazó, botos juhász, botos szolga,hajdu.

BOTOZ, (bot-oz) áth. m. boíoz-íom, —tál, —ott.
Bottal ver, megver. Megbotozták az elitélt rabokat.
Kíbntozták a házból. Jól elbotozták, szinte portolt belé
a háta. Mennyiben büntető verésre vonatkozik, ha-
sonló képzésű ezekkel : pálczát, vesszőt, farmotrin-
goz, ostoroz.

BOTOZÁS, (bot-oz-ás) fn. tt. bototás-l, tb. —ok.
Bottal verés, bottal büntetés. Eltörölni a bototált.

BOTPUSKA, (bot-puska) ősz. fn. Sajátságos
készületü bot, mely puskacsőt képez , s a reá illesz-
tett sárkány által puska gyanánt használható.

BÓTRÁGY, falu Bereg megyében; helyr. —ön,
—rá, —ról.

BOTRÁNKOZÁS, (bot-or-ánk-oz-as) fh. tt. bot-
ránkozás-/, tb. —ok. Eredeti ért. ám. valamibe ütkö-
zés , bclebotlás, fennakadás. Szokott erkölcsi ért ám.
valamely rósz példa, s más vétke miatt belső lélek-
béli megütközés, s bűnre csábító tulajdonsága fölötti
boszonkodás. Illetlen magaviseletével botránkozást okoz-
ni. A jámbor hívek botránkuzására kegyeletlenni szólni
a vallási dolgokról. „Lehetetlen, hogy botrankozások
ne jöjjenek; jaj pedig annak, aki által jönnek." (Luk.
17. v. Kaldi.) „Jaj e világnak a botránkozásokért.
Mert szükség, hogy botránkoz&sok jöjjenek : mind-

4'J*
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azáltal jaj annak az embernek, aki által botránkozás
jő." (Máté 18. 7. Káldi.)

Elemezve : a botlik törzsből lett botiánk, (mint
fal falónk, nyúlik nyúlánk, nyal nyalunk) , s az l-nek
keményebb r-re változtával: botránk, s innen: botránk-
of-ik = botlánkozik. Csakugyan ily értelembe fordul
elő Pesti Gábornál is : „de mikoron leszállana, meg-
botránkozék repülésébe. * LXÜI. mese.

BOTRÁNKOZAT, (bot-or-ánk-oz-at) fa. tt. bot-
ránkozat-ot. Botránkozás, elront értelemben véve.
V. ö. BOTBÁNKOZÁS.

BOTRÁNKOZATLAN, (bot-or-ánk-oz-atlan) mn.
tt. botrdnkotatlan-t, tb. —ok. Aki nem botránkozik,
erkölcsileg semmiben vagy semmin meg nem ütközik.

BOTRÁNKOZATOS, (bot-or-ánk-oz-at-os) mn.
tt botránkosatos-t, vagy —öt, tb. —ok. Ami belső
megütközésre alkalmat, okot ad, amin a gyönge er-
kölcsnek, gyarlók könnyen fennakadván s általa bűnre
csábulván, e miatt a jobb erkölcsUekben boszonko-
dást, utálato^jerjeszt.

BOTRÁNKOZIK, (bot-or-ánk-oz-ik) k.m. botrán-
koc-tam, —tál, —ott. 1) Altalán, erkölcsi értelemben
valamui megütközik. Különösen: mások gonosz vagy
gonosznak vélt tettein fennakad, s a miatt hogy ezek
által másokban is bűnös gondolatok, gyanúk kelet-
keznek vagy mások is hasonló tényekre kapnak ked-
vét , ösztönt, boszonkodik, utálatra gerjed. Botrdn-
koiik az egyUgyü ember, midőn színházi szerelmes jele-
néseket lát. Botránkozik a tiszta erkölcsit, nemiden
beszédek hallásán. .Botránkozik a Képmutató is, de csak
kUltöUg. Botránkozik a jámbor ember, látván az isten-
telenek gonoszságát. Kíván ez ige bán ben vagy, ön
én ön ragu neveket maga mellé, pl. Vigyázz, hogy
senki meg ne botránkozzék tetteidben. Némely ember
hamar megbotránkozik ártatlan dolgokon is. 2) Jelent
tájdivatosan annyit is , mint : vetkezik. .Bizony uram,
én sokat botránkoztam. „Ti mindnyájan megbotrán-
koztok énbennem ez éjjel." „Ha mindnyájan megbot-
ránkoznakis benned, én soha meg nem botránkozom."
(Máté 26. Káldi.)

Elemzését illetőleg 1. BOTRÁNKOZÁS.
BOTRÁNKOZTAT, (bot-or-ánk-oz-tat) áth. m.

botránkostot-tam, —tál, —ott. Eszközli, vagy okozza,
bogy valaki botránkozzék, azaz, erkölcsileg megüt-
közzék valamiben vagy valamin; bűnre csábításai ál-
tal a jámbor érzésüekben boszonkodást, utálatot ger-
jeszt „Ha a jobb szemed megbotránkoztat téged,
vájd ki azt és vesd ét tőled." (Máté 5. 29.) „Aki pe-
dig megbotránkoztat egyet e kisdedek közöl"
„Ha pedig a kezed vagy lábad megbotránkoztat té-
ged, vágd el azt és vesd el tőled." (Máté 18. Káldi.)

BOTRÁNKOZTATÁS, (bot-or-ánk-oz-tat-ás) fh.
tt botránkoztotás-t, tb. —ok. Oly cselekvés, melybe
vagy melyen valaki erkölcsileg megütközik, mely
amiatt, hogy általa a gyöngébb erkölcsitek bűnre
csabainak, a jobbakat boszonkodásra, utálatra ger-
jeszti.

BOTRÁNKOZTATÓ, (bot-or-ánk-oz-tat-ó) mn.
tt. botránkottató-t. Aki vagy ami botránkozást okoz,
mások gyöngéd erkölcsi érzelmét sérti; másokat bűnre
ingerlő. Botránkottató beszédek, szinpodi jelenetet.

BOTRÁNY, (bot-or-ány) fh. tt. boírány-í, tb.
—ok. Maga azon cselekvés, illetőleg erkölcsi kihágás,
rósz példa, mely másokat bűnre ingerel, s ezáltal a
jobbakban boszonkodást, utálatot gerjeszt; a botrán-
kozás tárgya. Nyilvánot, köz botrány. HÓM botrány.
A társadalmi rend, törvény, Hiedelem ellen elkövetett
botrány. Színházi, utczai botrány.

Helyesen alkotott, új szó; a botlik törzsből bot-
lány helyett: botrány, mint: foszlik foszlány, vág vá-
gány, köt, kötény. V. ö. —ÁNY ÉNY képző.

BOTRÁNYKŐ, (botrány-kő) ősz. fh. Tnlajd.
ért. útban fekvő, kiálló kő, melyben a járó megbot-
lik, vagy botolbatik. Átv. ért. oly körülmény, álla-
pot, viszony, stb. mely botrányra nyújt alkalmat, me-
lyen valaki erkölcsileg fönnakad, megütközik.

BOTRÁNYKÖNYV, (botrány-könyv) ősz. fh-
Nyilvános, vagy magánéletben elkövetett botrányok
jegyzéke, gyűjteménye. XV. Lajos fronczia király
udvarának botránykönyve. (Chronique scandaleuse).

BOTRÁNYOS, (bot-or-ány-os) mn. tt botrá-
nyos-t, vagy —át, tb. —ok. Botránynyal járó, bot-
rányt elkövető, bűnre csábítása miatt boszonkodást
gerjesztő. Botrányos tisztviselő, botrányos magavise-
let , botrányos beszéd, szini előadás.

BOTRANYTALAN, (bot-or-ány-ta-lan) mn. tt.
botrány talán-1, tb. —ok. Botrány nélküli, miben er-
kölcsileg megütközni nem lehet Botránytalcm életű
pap, eltiljáró, atya, tanító. Határozóilag ám. botrány
nélkül.

BOTRATEKERCS, (botra-tekercs) ősz. fh. L.
BOTKALÁCS.

BOTRING, 1. MOTRDíG v. MATRDíG.
BOTROG, (bot-or-og) fn. tt botrog-ot. Apró

tengeri rákfaj, melynek ollói nincsenek, minélfogva
mintegy botrogva botorkálva mászkál.

BOTROMÁSZ, (bot-or-o-mász) öaz. mn. Balaton
mellékén ám. Botiékony, aki gyakran elesik, illetőleg
botlik és mászva fölkel, botlómászó.

BOTSZALAG, (bot-szalag) ősz. fn. Szalag, me-
lyet a botnak kilikasztott felső végébe húsnak.

BOTTYÁN, belyek nevei Bihar, Komárom, Pest,
Somogy, Zemplén megyékben; helyr. —ön, —rá,
—ról.

BOTYKA, fala Baranya megyében; hely. Boty-
fcá-n, —rá, —ról.

BOZ, elvont gyök, melyből bozót, bozótos, bo-
zont, bozontos, boslán származtak. Ezek jelentése sze-
rint eredetileg ám. borz, bozz, mert bozót = Sszvevisam
keveredve borzasán nőtt holmi gizgaz, sás, burján;
bozontos = borzas; Sándor István szerint a regiek-
nél bős ám. bodzafa. — Mint a bota főnévnek gyöke
ám. bűz. L. BOZA. Göcsejben használtatik mos he-
lyett; bozog = mozog.
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BOZA, (boz-a) fn. tt. bozát. Kölesből készített
szeszes ital, a régi kunoknál, mely Oláh Miklós korá-
ban még nagy keletben volt. ín campis Cnmanicis
praeter vina advcctitia usum habent Cumani cujus-
dam liquoris, ex miliő ét aqua suo more expressi,
quem Botom vocant. (Nicolai Olahi Hungária, Cap.
18.) FSléledt mint a bozoczibere, azaz jó kedvében
csintalankodik.

Elemezve ám. bozó azaz buzgó, t. i. erjedés által
készfiit ital. A persa nyelvben Vullers így értelmezi:
boza potus ex farina oryzae, milii, hordci, simil. pára-
tus ét in Mavaralnahr ét Hindústán pcrvulgatus. Meg
van a török nyelvben is. Hellén neve: ffapw/9/rt.,'.

BOZASÖR, (boza-sör) ősz. fn. Áztatás által ki-
osirázott kölesből sörféle részcgítö ital. Egyszerűen :
boza.

BOZLÁN, (boz- v. borz-ol-án) fn. tt bozlán-l, tb.
—ok. Letörött faág, melynek levelei megszáradtak,
s borzasán öszvczsugorodtak. Törzse: boz vagy borz,
s tulajdonkép ám. borzolán vagy borzovdny. V. ö. BOZ.

BOZOG, (boz-og) önh. m. bozog-lam, —tál,
—ott, vagy bozg-ott. Göcsejben ám. mozog.

BOZOK m. város Honth megyében ; helyr. — ön,
— rá, —ról.

BOZONT, (boz- vagy borz-on-t) fii. tt. bozont-ot.
Hosszúkás lógó, egymásba fonódott szőr, milyen álta-
lán a medvék, juhászkutyák, farkasok szőre. Átv. ér-
tei, fésületlen, öszvekuszált, tckeredett hajcsomó az
emberi fejen.

Gyöke boz = borz, minthogy származéka:
bozontos = borzas.

BOZONTA, KIS—, OLÁH—, máskép: Bo-
stontó és Bozinta, helységek Erdélyben ; hely. Bozon-
tán, —rá, —ról.

BOZONTOS, (boz- v. borz-on-t-os) mn. tt bozon-
tos-t, v. —át, tb. —ak. Hosszú, fityegő, s összckaszált
szőrű, baglyas, borzas, fésületlen, kóczos. Bozontos
guba, gitcsma; bozontos komondor, medve, róka, far-
kat; bozontos czigánypurdé.

BOZONTOSÁN, (boz- v. borz-on-t-os-an), ih. Bo-
zontos Állapotban.

BOZOS, falu Ung megyében; helyr. —ön,
—rá, —ról.

BOZÓT, (boz- v. borz-ót) fn. tt. bozóf-ot. Sűrű,
magasra nőtt gaz, burján, sás, csaté stb. melynek szá-
rai s levelet megszáradva kuszáltak, borzasak. Bozót-
ban lappangó f árkotok. Elégetni, kiirtani a bozótot.

Elemzését illetőleg 1. BOZ gyök. Rokonnak lát-
szik a franczia bosquet, olasz boschetto, német Butch,
perzsa bétah, (sylva, arundinetnm.).

BOZÓTOS, (boz- v. borz-ót-os), mn. tt. bozóíos-í
v. —át, tb. —ak. Bozóttal benőtt, gazos, burjánon,
kakas, súsos, nádas. Bozótos Sárvíz, Marczal, Szála.
Bozótot ugarok, pagonyok.

BOZS, hangutánzó elvont gyök, mely valamely
mozgásban levő sokaságnak tompa neszét jelenti. Vé-
konybangon: bizs, honnan: bozsog, bizseg. Kemény
mássalhangzóval: pózt, pizs, pezs.

BOZSÓD, NAGY—, KIS—, puszták-Bihar me-
gyében ; helyr. —ön, —rá, rói.

BOZSOG, bozs-og) önb. m. bozsog-tem, v. bozs-
gottam, —tál, v. bozsg-ottál, htn. —ni. v. bozs-gani,
Szüntelen mozogva, keveregve tompa neszt csinál,
pezseg, nyüzsög. Bozsog a vásáros nép.

BOZSOGÁS, (bozs-og-is) fn. tt. bozsogás-t, tb.
—ok. Pezsgés, nyüzsgés, élénk mozgás.

BOZSÓK, falvak Baranya, Vas, Veszprém és
Szála megyékben; helyr. —ön, —rá, —ról.

BOZSONG, (bozs-ong) önh. m. bozsong-tam,
—tál, — olt. Erősebb neszszel, folyvástabb, nagyobb
sokaságban nyüzsög, zsibong, mozog.

BOZSONGÁS, (bozs-ong-ás) fn. tt. bozsongás-í,
tb. —ok. Erősebb, élénkebb bozsogás.

BOZZA, 1. BODZA.
BOZZAI, falu Vas megyében; helyr. —ba,

—bán, —ból.
BŐ, 1. BŐ.
BŐ, (1), hangutánzó elvont gyök, a bb'g, bódul,

bödit származékokban. Rokonai: be, bú, mint a bég
biíg igék gyökei.

BŐ, (2), önálló gyök mn. tt. bővet, tb. bővek; fo-
kozva : bővebb v. táj divatosan böebb, a Müncheni codes-
ben : bövöbb, és a tt. bővöt. 1) A maga nemében tágas
(a szűknek ellentéte), öblös, aminek béltartalma nagy.
Ez értelemben mondatik ruhanemiiekröl, vagy más,
szövetekből álló, rostos szerkezetű, t&gulékony testek-
ről. Bő ruha, bő gatya, bS nadrág, bő ing, bS csizma,
bő keztyii. Bő szájú zsák, erszény. Bő ruhát viselni. Bőre
szabni a dolmányt. 2) Ami a maga nemében sokat boz,
terem, illetőleg dús , gazdag, szapora tartalmú ; sok,
nagy. Bő termés, bő aratás, bő szüret. Bő jövedelem,
bő nyereség, bő ajándék, bő jutalom. A vásári porté-
kának bő keleté van. 3) ,KéV szóval öszveköttctésben:
Nagy mennyiségben adakozó. Bő kezű jótevők. Va-
gyonából bő kézzel osztogat. 4) Átv. ért. Írásban, be-
szédben terjedelmes. BS tollú. Bő beszedő szónok.
Használtatik főnérileg bőség helyett is. A gabonának,
szénának bővében vagyunk. Bőben büdös, éhben édes,
vagy szűkben édes, azaz, midőn sok van valamiből,
fitymáljuk, válogatunk benne, midőn pedig kevés van,
megbecsüljük, kedves. A régieknél, pl. Pázmánnál, s
némely tájejtéssel: be vagy bév.

E szóban alapfogalom a belsőség, béltartalom
nagysága, minélfogva a be ben bel szókkal rokonít-
ható, s ám. beö, öszvehúzva bő, mint fe-ből lettfeö fő,
ní-böl neö nő, he-böl heő, hő. Eokonok vele a török
büjU-mek (nőni), a szanszkrit bah (ereseit) pi, pjái
(opimare, fccundum reddere), persa baja vagy bejá
(plenus; janua), hellén írlttr, mabco, tót biwií, sínai
pú (amplum, spatiosum).

BŐ, (3), több hely neve Erdélyben, és Magyaror-
szágon (ALSÓ—, FELSŐ—, TISZA—); helyr. — n,
—re, —ró'!.

BÖBESZÉDŰ, (bö-beszédü) ősz. mn. Sokat be-
szélő, aki terjedelmesen szokott cléadni valamit. Bö-
beszédü szónok, ügyvéd.
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BÖBESZÉDÜSÉG, (bő-beszédfiség) ősz. fh. Ta-
lajdonság , minél fogva valaki sokat beszél, valamely
tárgyat terjedelmesen, tövéről hegyére ad elé. Némely
siónokban legfőbb hiba a btfbeszédifség. Általán, a
tárgyhoz, dologhoz lényegesen nem tartozó szószapo-
rítás.

BOCSj m. L. BECS*
BOCS, 1. BÖLCS.
BOCS, BELSŐ— falu Borsodban; KÜLSŐ—,

Zemplénben; helyr. —tfn, —re, ró'í.
BÖCSMÉRÉL, BÖCSÜL, (régiesen BÖCSÖL),

BÖC8ÜLÉS, stb. 1. BÉC8MEBÉL, BÉCSÜL, BÉ-
CSÜLÉS, stb.

BÖCSÖ, 1. BÖLCSŐ.
BÖCZ, elvont gyöke 1) böczSUtz, Wczörög szók-

nak , s nem egyéb, mint a bice változata, melyből
biczeg, bictccen stb. származtak; 2) fcfczek szónak,
mely tünkét jelent, s ezen értelménél fogra rokona
bocs bucz mint a boczkó, bucckó szók gyöke.

BÖCZEK, (böcz-ek) fik. tt. böctek-et. Kemenesali
tájszó, ám. tuskó, tőke, Máskép biflSke..

BÖCZÖG, (böcz-ög) önh. m. böetitg-tcm, —tél,
—ott. Tántorogva, szédelegve izegmozog. Rokona:
bicség. V. ö. DÖCZÖG.

BÖCZÖGÉS, (böcz-ög-és) fa. tt. bSctiSgés-t, tb.
—élt. Tántoigás, ideoda billegve menés, Rokona:
biezégés. V. ö. DÖCZÖGÉS.

BÖCZÖLÉSZ, (böcz-öl-ész) önh. m. böczötów-íem,
—tél, étt. pár. —sz. Tántorogva, ideoda bicregve
megy, mint a részegek szoktak.

BÖCZÖHÖG, (böcz-ör-ög) önh. m. böezörög-tem,
vagy böctörgö««m, —tű, vagy böczörgöítél, böczörgött,
htn. —ni. vagy böctörgent. Jelentésére nézve 1. BÖ-
CZÖLÉSZ. V. ö. BICZÉBÉ6.

BŐD, elvont gyöke bődön, bftfönke szoknak.
Vastaghangon bőd, mint bődön gyöke.

BŐD, (1), (bő-d) elavult mn. tt böd-St. A maga
nemében elég bő, vagy bővecske. A d képző az alap-
értelmet némileg kicsinyíti, mint a lassúd, karcsúd,
gyöngéd szókban.

BŐD, (2), helységek neve Magyar- és Erdélyor-
szágban. Helyr. őöd-re, —ön. —rtfl.

BŐD, (3), (bő-d) hangutánzó törzs a bb* elvont
gyökből. Származékai : bődül, b&ftt.

BŐD BE! Némely tájakon ludakat behajtó szó-
Iftás, nógatás. Másutt: haj bei huj be! be be/ haja
Inda / Repülésre a szárnyas állatok ezen szókkal nó-
gattateak: hess.' hess be, hess ki / stb.

• BŐDÉ, (1), (böd-e) fa. tt bődéi. Kis gömbölyű
testű, piros hátú bogárfaj. Vastag hangon : boda, vak
boda. (Coccinella.)

BŐDÉ, (2), falu neve Szálában. Helyr. ködére,
Bődén, ködéről.

BÖDEHÁZA, felu Szálában; helyr. —hátán,
—háeara, —hasáról.

BÖDES, erdélyi falu Csík székben. Helyr. B»-
des-re, —én, —rbZ,

BÖDÍT, (bö-d-ít) önh. és visszah. m. bödít-étt,
pár. —s, htn. —ni, vagy —eni. Bőgő hangot ereszt.
BSdttenek a kopár mezon éhező', szomjazó barmok. El-
bődííi magát a szeündekek által kínzóit ökör.

BÖDÍTÉS, (bő-d-ít-és) fh. tt bődöés-t, tb. —ék.
Egyes bőgő hang eresztene. Ökör, tehén, bika b&Ktése.

BÖDÖGE, fala és puszta Győr és Veszprém
megyében. Helyr. Bödögé-re, —én, —ről.

BŐDÖN, (böd-ön) fh. tt. bödon-í, tb. —ők. 1) Kis
bordóforma feedény, különféle élelemszerek tartására
való. Sós bődön, vajas i&fön, sajtos bődön, lisztes bő-
dön. 2) Kivájt vastag faderék, mely a kiásott kútba
eresztetvén annak oldalát, kerületét képezi. JMíbödön.
Vastagbangpn: bődön. Némely tájakon átvetve: dobon.

BŐDÖN, falu Erdélyben Doboka megyében;
helyr. —re, — ön, —ről.

BÖDÖNKE, (böd-ön-ke) kies. fh. tt WdSnkét.
Kisebbféle bődön. Átvetve: döbSnkí: V. ö. BŐDÖN.

BÖDÖNY, 1. BŐDÖN.
BŐDÜL, BŐDÜL (böd-ül) önh. m. bődU-t.

Egyes bőgő bangót ad, bőgésre fakad, elfakad bögre.
Nagyot bődül a haragos bika. Elbödülnek a tehenek,
midőn döglött társukat megszagoíják. Képes kifejezés-
ben bödttínt mondják a tenger csapkodó ballámait, a
rengetegbe ütköző nagy szeleket; eíWdttlnek, vagy
megbtfdülnek az ostromló ágyúk torkai.

BÖDÜLÉS, BÖDÜLE8 (bőd-fil-és) fn. tt. böd«-
lés-t, tb. —ék. Egyes bőgő hangnak eresztése, bőgésre
fakadás.

BÖF, 1) A kutya terméuetí hangja, midőn nem
folytonosan ugat, hanem csak egyes hangra tör ki.
Származékai: bo/en, böffent, f) Ökrendezők hangja,
mely többnyire a gyomornak nem tetsző ételektől ered.
Származékai böfög, bo'fo'gés. Mennyiben e hang fölfiijt
pofik által képződik, rokonai: pof, pof, puf.

BÖFÉKÉL, böf-ék-él) önh. m. boféfcéZ-t. Fölfiyt
pofáján ereszti ki a tüdőből kinyomuló léget, vagy
gyomorból föltoluló gőzt, szelet. Keményebb ajak-
hanggal : po/ékel

BÖFPEN, (böf-fi-en, böf-v-en) 8nh. m. W/en-t.
1) Tulajdonkép a kutya böffen, midőn át indulat
egyes kitörését kifakadóUg hangoztatja vissza, pl. ha
az éjjeli őreb valamely neszt hall, s valakit jönni gya-
nít, nem ugat mindjárt, hanem csak böffen. 2) Atv.
ért mondatik oly emberről, ki más beszédébe egy-két
szóval belevág, közbekiált Bele böffenni a szónok «íé-
odásábo. Nem beszél, esők néha belebVffen mátok (sa-
vába. 3) Böffen az ember, és más állatok, midőn
gyomrukból valamely kelletlen étel vagy ital feltoló-
dik. Nagyokat b«/en afokhajmds kolbásztól.

BÖFPENÉS, (böf-v-en-es) fh. tt. bUfftnéft, tb.
—ék. Olyan hangadás, mint az ugatni készülő kutyáé;
vagy milyent ás ballat, kinek gyomrából a kelletten
étel ital föltolúl. Kutya bö/enésére fölébredni.

BÖFFENT, (böf-tt-en-t vagy böf-v-en-t) önh. és
áth. m, btf/ent-étt, btn. —ni, vagy —eni. 1) Böfögő
bangót ereszt ki a száján. 2) Átv. ért. egyes szókat
nagy erővel, vagy birtelenül kiejt, kivakkant £arag-
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ból, vagy véletlenül kiböffentem valamit. Figyázz, hogy
valamikép ki ne böffentsd a titkot.

BÖFFENTÉS,(böf-v-en-t-és) fn. tt. Wffentét-t, tb.
— ék. Az ugató kutya hangjának egyes kitörése, egy
löf hangndás.

BÖFIZETÖ, (bő-fizető) ősz. mn. A fizetésben
bőkezű, .bőrén adakozó. Átv. ért. termékeny , bőven
termő. Bőfizetö szántóföldek. Bb'fizetö köles, mák.

BÖFÖG, (böf-ög) önh. m. bö/Ög-tem, —tél, — ott.
1) Kinek gyomrából valamely kelletlen étel, ital bi-
zonyos tompa ökrendezéssel föltolul. Böfög a sok pá-
linkától, foghajmát sülttől. 2) Átv. értelemben: félig
értetlen hangon, s mintegy nehéz részeges nyelven
ejti ki a szókat. .iVem is beszél, csak úgy böfög. Igekö-
tövel hasznúivá ám. illendőség ellen, nein a maga he-
lyén és idején, nem iá annak módja szerént szól. Bt-
lebüfögni más szavába. A'ibófögm a titkokat. Reábö-
fögni valakire. Mondják néhutt vastag hangon is:
í»«fog.

BÖFÖGES, (böf-ög-és) fn. tt. bófögés-í, tb. —ék.
Gyomorból a kelletlen étel-italnak felnyomulása, s
ebből származó tompa ökrödés.

BÖFÖGŐ, (böf-ög-ő) mn. tt. böföyö-t. Kinek
gyomra evés után ükölödik, ökrődik, ükreudez.

BŐG, (1), önálló gyök és fn. tt. bog-St. Általán
ám. valamely testből kinövő, kidudorodó csomó, göcs,
bötyök. Ikerítve : csögbo'g. Vastaghangon : bog. Alap-
értelemben és alaphangban egyeznek vele : bögy, bu-
ga, bogy, mogy, pog, pók részint önálló szók, részint
elvunt gyökök.

BŐG, (2), mint helynév 1. BÖGH.
BOG , (bö-ög) önh. m. bőg-tem, —t/l, —ölt.

l) Tulajdonkép mondjuk a szarvas marhákról, mi-
dőn sajátságos tompa mély hangon szótanok. Bőg a
bika, ökör, tehén , bival. Bőgnek a borjak, tinók. Ide-
gén ökör haza felé bog. Km. A tehén elvejaetf borja
után Mg. Mint hangutánzóhoz legközelebb áll a ju-
hok, bárányok hangját kifejező bég. 2) Alsóbb népies
beszédben mondják emberről is, midőn hasonló tompa
hangon éktelenül kift lt, kivált gyermekről, ki nagy
erököd(!s.sol sír, ordít. 3) Képes kifejezéssel : bőgnek
a zivataros morajú szelek, a tengernek földuzzadt hul-
lámai , a haboktól csapkodott sziklák, az ágyuk farkai.

Gyöke a természeti hang bő, melyből ög vagy g
képzővel lett : bog, mint a be, b>i, stí, zú elront gyö-
kökből : bég, búg, súg, zúg. V. ő. BE, (2).

Rokonai : a magyar bőmből, búg, a latin bucri-
no, mugio, hellén ftav£co, fivxiioftm, szanszkrit bükk,
német muhen, franczia mugir, finn p'óylin stb.

BÖGELLO, falu Pozsony megyében; helyr. —n,
—re, —röí.

BÖGÉS, (bő-ög-és) fa. tt. bőgés-í, tb. —ék.
1) Szarvasmarhának természeti hangja, szózata. Ökör-
bó'gé*, bikabögéi, biualbógés. 2) Kelletlen eröködő,
idomtalan, éktelen sírás, kiabálás. Szelek, hullámok,
ágyuk erős tompa szózata.

BOGÉT, (bő-ög-et) 4th. és mivelt m. bSgel-tem,
—tél, —étt. Bőgni kényszerít, bőgésre ösztönöz, sür-
get. Az eltart borjúk bögetik anyjaikat, ét viszont. Egy
dogtett tehén megbőgeti az egész gulyát. Képzésre olyan
mint : síkot, ríkoí, brúgal, csigát.

BÖGETÉS, (bö-ög-et-és) fn. tt. Mgeíw-í, tb.
—ék. Bőgésre kényszerítés, ösztönözés.

BÖGH, KIS- , NAGY- , paszták Pest me-
gyében : helyr. —ön, —re, —rSL

BÖGLESZ, (bög-öl-ész) áth.m. Wglész-íem, —tél,
—éti, pár. —sz. Balaton mellékén ám. böngész, a
megszedett szőlőben, gyümölcsösben elmaradt böngö-
get, bingyókat keresgél. Valószínűen eredetileg bön-
gölész volt.

BŐGŐ, (1), (bö-ög-ő) mn. tt bőgó'-í, tb. —k. Szar-
vasmarba módjára kiáltó. Bb'gS ökör, bőgő bival. 2)
Éktelenül síró. J3ó'gb' gyerfk. Képes kifejezésben mon-
datik az erősen zúgó szelek, hullámok, ágyúk felől.
Bó'gb' szelek; bó'gő hullámai a zivatarát tengernek.
BSgS ágyúk.

BŐGŐ, (2), (mint föntebb) fn. tt. bbg&í tb. —k.
Dunántúl ám. öreg hegedű, néhutt brúgó, gordon, bár-
bora. A részeg ember még az eget ú bőgőnek nézi. Km.
A'is bó'gő (gordonka), nagy bőgő, bb'gS hegedű. Bögőtíp
a dudán ám. bordó. Bőgőt húzni. Bőgőn játszani.

BÖGÖHEGEDÜ, (bőgő-hegedű) ősz. fn. L.
BŐGŐ, fn.

BŐGÖHÚR, (bőgő-húr) ősz. fn. Bögőhegedüre
való vastagabbféle, mélyhangu húr.

BÖGÖLY , (bög-öly) fű. tt. bögöly-t, vagy bög-
lyöí, tb. —Sk, vagy böglySk. Mezei uagyobbféle szürke
légy, mely a barmok körül szállong, s azokat meleg
nyári napokon éles mérges fulinkjával bökdösi, csip-
kedi, vérig üldözi, s gyakran felbőszítve fatásra kény-
szeríti. Fajai : marhabögöly, mely a gulyákat, szar-
vasmarhákat kinozza; irámbögöly, lóbögöly, juhbögSly.

Máskép tájejtéssel : pócw'k, vagyis átvetve bök-
csi, azaz, bökdöső. A bögöly gyöke is talajdonkép :
bök, s ám. bökő', bökölö. Képzésre olyan mint: törköly,
ftSmpöly, szipoly, seregély stb. V. ö. — ALY, —ELY,
—OLY, —OLY képző.

BÖGÖLYSZIN, (bögöly-szin) ősz. fő- és mn.
Sötét sziirkeszin, milyen a bögölyé. Bögölyszinfi.

BÖGÖLYSZINÜ, (bögöly-szinü) ősz. mn. Olyan
színű, mint a bögöly, azaz, sötét szürke. Bögölysrinü
poszté.

BŐGŐS , (bög-ös) mn. tt. bó'gös-í, vagy — eí, tb.
—ék. Aminek bogé van, csomós, bötykos. Vastag-
hangon : bogos. Bőgőt faderék.

BŐGŐS, (bö-ög-ő-ös) fa. tt. bögSt-t, tb. — afc.
Zenész, ki bőgőbegedttn játszik, ki a brugót, gordont,
barborAt bűzza. BSgös czigány.

BÖGÖTHE, falvak Vas megyében; helyr. BS-
göíhé-n, —re, —rb7.

BOGOZ, (1), (bög-öz) áth. m. bögoztem,
—ott. pár. —i. Egy vagy több bőgőt, azaz
köt valamin. Vaataghangon: bogoz.
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BOGOZ, (2), falu Erdélyben, Udvarhely székben;
helyr. —ön, —re, —rSl.

BOGOZ, (bö-ög-ő-öz) önh. m. bbgbs-íem, —tű,
—Stt, pár. —t. Bőgőhegedüt bűz, bőgőn játszik, brá-
góz, barboráz.

BÖGÖZÉS, (bög-öz-és) fa. tt. bOgSsés-t, tb. —ék.
Valaminek csomóra kötése.

BÖGÖZÉS, (bő-ög-ő-öz-és) fa. tt. bSgözés-t, tb.
—ék. Bőgőhuzás, brúgózás, barborázás.

BOGOZIK, BÖGZIK (bög-öz-ik), k. m. bögzöíí,
btn. bögzeni. Csomósodik, bfitykösödik, göcsössé lesz.
Bögötik a ven bodzafa, somfa, fűzfa.

BÖGRE, (bög-ör-e) fn. tt bögréi, tb. bögrék.
Kisebb alakú cserépfazék, mit néhutt csupornak, má-
sutt pl. Danán tiil pobárnak neveznek. Némely paló-
czoknál megfordítva: gSbre, vagy gébre. Tejes bögre,
tejfölös bögre, levetet bögre, vajas bögre ; mazos bögre.
.Rezes, messzetyes bögre. Bögrében főzni, bögréből inni,
bögrével mérni a cseresnyét, epret. Áfás bögréjében ne
kanalaz* = más rétjébe ne vágd a kaszádat, más ne-
jét, kedvesét ne bántsd.

Gyöke a dndorodásra vonatkozó bőg, vastag-
hangon bog, honnan rokona: bogrács.

BÖGRÉCSKE, (bög-ör-e-ecs-ke) kies. fn. tt. bög-
récskét. Kis bögre, csuprocska.

BÖGREKJÉPÜ, (bögre-képű) ősz. mn. Kinek
dudorodott, bögre gömbölyüségfi ábrázata van. Büg-
reképil, buksi fejű, tömök ember.

BÖGRETOK, (bögre-tok) ősz. fn. Növénynem
az öthímesék seregéből és egyanyások rendéből; csé-
széje egytagú, mely a magzatot befödi, s annak tok-
jává lesz; bokrétája nincs; magra egy. (Thesium.)
Fajai: lenleoelfi—, déren bögretok.

BÖGY.l. BEGY.
BÖGYKE, (bögy-ke) tulajdonkép fa. s ám. bö-

gyöcske, de összetéve a hegyke szóval melléknév gya-
nánt használtatik, s jelent r&tartóst, kényesen járót,
kevélyet Hegyke bögyke leány vagy menyecske. V. ö.
BÉGYÉS.

BÖGYÖK, (bögy-ök) fn. tt. bSgySk-St. Dudor,
dudorodott test; tömött bögyhöz hasonló valami.
Korsó bögyöke, paloczk bögyöke. Innen a nő csöcse is
bögyöknek mondatik, ha dudorodott, teljes. Alaphang-
ban és fogalomban rokona: bötyk, vagy bötyök, vagy
batyök.

BÖGYÖKÖS, (bögy-ök-ös) mn. tt. bögyököt-t
vagy —ét, tb. —ék. 1) Kidudorodott, teljes, tömött,
öblös. Bögyökös korsó, bögyökös tintatartó. 2) Csöcsös,
nagy mellű. Bögyökös leány, asszony. V. ö. BÖTY-
KÖ8,BÖTYÖKÖS.

BÖQYÖRÖ (bögy-ör-ő) fii. tt. bőgyörtf-t. Férfi
szeméremtaga, leginkább kis gyermekeknél nevezik
így némely tájékokon.

Elemzésére nézve 1. BÉGYÉEÖ.
BŐGYÖRÖS, (bögy-ör-ő-ös) mn. tt bSgySrSs-t,

vagy —eí, tb. —ék. Kinek bögyöröje van.
BÖGYÖS, BÖGYÖSKÖDIK stb. 1. BÉGYÉS,

BKGYÉSRÉDIK.

BÖHÖNYE, fala Somogy-, és népes paszta
Heves megyében; helyr. BöhSnyé-n, —re, —rb7.

BÖJT, vagy BEJT (böj-t, vagy béj-t) fa. tt.
böjt-öt. 1) Általán ám. koplalás, midőn valaki önszán-
tából , vagy szükségből bizonyos idő alatt vagy kel-
letinél kevesebbet eszik, vagy egészen éhes állapot-
ban marad. Sok dbzsötés, eszemiszom után böjtöt (ár-
tani. Böjttel sanyargatni, zabolázni a testet. Hetenként
három napi böjtre Ítélni a rabot. 2) Különösen hit-
vallási szent gyakorlat, midőn az illető hívek bizo-
nyos fegyelmi rendeletek szerint az ételital mennyi-
ségére , és miségére nézve szűk mértéket tartanak.
Izraeliták böjtje, Mózes törvénye szerint. Moaiemniek
böjtje, melyet Mohammed rendelt. Keresztények böjtje,
mely napjában egyszeri jóllakást enged meg, s né-
mely ételektől megtartóctatást parancsol. Böjtöt fo-
gadni. Megtartani, megszegni a böjtöt. Fogadott böjt.
Köteles bejt. Száraz böjt. Jó ás imádság bojttel. Tóbiás
12. 8. Retteg ember imádsága, beteg ember böjtje sem-
mit sem ér. Km. Teli hassal könnyű a böjtöt dicsérni,
vagy a böjtről papolni. Km. Kinek nem keü, annak
böjtöt stáb. Km. .Duna pontya, Tisza keesegéje, Ipoly
csukája legjobb böjt, ha szerémi borban /Stt. 3) Azon
egyházUag meghatározott napok, melyeken a hívek
böjtölni kötelesek. Adventi, karácsonyi bejt. Minden
pintek és szombat bojt. Boldogasszony böjtje. Aposto-
lok, Mindenszentek böjtje. Negyvennapi, vagy hosszú,
vagy nagy bojt. JBöjí első', második, harmadik stb. va-
sárnapja. Böjt eleje, közepe, vége. Aki sok zabdió csö-
törtököt tart, hosszú böjtre szorul. Km. Műiden far-
sangnak van egy böjtje. Km. Se böjti, se íéii. Km. A
tűz is böjtön babák. Km.

£ szót némelyek a latin jejunium, mások a szláv
bedo, bjeda (nyomoraság) szóból származtatják. Ro-
konftják a finn paoston-val is, de ez a német Főtten,
svéd fosta, és szláv post puoszt szók módositvanya.
Mi a magyar nyelvből kétféle elemzését hozzuk föl.
1) Bő-ét, azaz, bűvös ét, olyan ét, melynek bűvös,
szent erő tulajdoníttatik, s ebből öszvehúzva lett vol-
na : bojt. 2) Azon alapfogalomból indalván ki, hogy
a bojt lényege éhezésben áll, az éh vagy éh gyökből
származtatható, t i. éh máskép éj, honnan: éhomra
vagy éjomra, (komét vagy éjomét. Az éj vagy ej elő-
téttel bej, vagy bej, igévé alakulva: béjifc vagy bejik,
= éhezik, éhes állapotban van, s ebből lett: brjés,
(éhezés) és bejét bejt (éhom, éhállapot). A b előtét
nyelvünkben gyakori, mint: ámul bámul, icseg bicseg,
illeg billeg, anya banya , állvány bdlfány, ennünket
bennünket, öklei böklel stb. A régieknél gyakran elé-
fordúl bejt alakban, így Sz. István király legendájá-
ban olvassak: „lelkét éltetvén ajojtatas imádságok-
kal ez világi testi eletét szent bejttel.* A
hellén nyelvben is a böjtöt jelentő szókban : »i?í-
«/«, unaatlcty íoala a nem evés, éhezés sJapfo-
galma rejlik.

Képzésre nézve egy osztályba tarzozik a sajt,
rój', bojt, lejt, rejt szókkal.
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BÖJTELES, (böjt-vel-es) mn. tt böjteles-t, tb.
—ék. Dunán túl ám. amit böjti napokon szabad enni.
Vajjal, olajjal készített böjteles étkek. Főnévül is hasz-
náltatik. Szereti a böjtelest.

BÖJTELÖ, (böjt-elö) ősz. fn. 1) A hosszú, azaz
uegyvennapi böjt kezdete. 2) Midőn hónapot jelent,
böjlelö hava, ám. február, minthogy jobbjára a nagy-
böjt ekkor veszi kezdetét, télutó, másodhó. Az utána
következő: böjtmás hava.

BÖJTELÖHAVA, 1. BÖJTELÖ 2)
BÖJTI, (böjt-i) mn. tt. böjti-/, tb. —ék. Böjtre

való, böjti napokon, böjti időszakban létező. Böjti
ételek. Böjti napok. Böjti ájtatosság, ének, prédikáczió.
Böjti szilek. SoJiajt, mint a böjti szél. Km. Böjti (he-
lyesebben : budi) boszorkány. Borzas hajú böjti boszor-
kány. Úgy néz, mint a böjti boszorkány. Km.

BÖJTKÖZ, (böjt-köz) ősz. fn. Az egész hosszú-
böjt alatti időszak. Böjtközben húst nem enni.

BÖJTMÁSHAVA, (böjt-más-hava) ősz. fn. Mar-
tius, vagy tavaszelő, vagy harmadhó. Böjlmáshavá-
nak 21-dik napján kezdődik a tavasz,- midőn a nap a
kosjegybe lép. A hitsvét néha böjtmáshavára rxik. V. ö.
BÖJTELÖ.

BÖJTMÁSHÓ, 1. BÖJTMÁS! TÁV A.
BÖJTNAP, (böjt-nap) ősz. fn. Nap, melyen az

egyház parancsából böjtölni tartoznak a hívek; böjti
nap. A magyarországi katholíka egyházban minden
péntek és szombat böjtnap.

BÖJTNAPI, (böjt-napi) ősz. mn. Böjtnapot ille-
tő , ahhoz tartozó, arra vonatkozó, liüjtnapi ebéd.

BÖJTÜL, (böjt-öl) áth. és önh. m. oSjto't-t. Hasz-
náltatik tórgyesettel, és a nélkül. Értelmére nézve ám.
böjtöt tart, bizonyos ételektől megtartóztatja magát,
s csak egyszer eszik napjában jóllakűsig. L. BÖJT.
Sokat vagy keveset böjtölni. Nfgyrn napot böjtölni.
Adventi szerda-, péntek- és szombat napokon böjtölni.
Kibiijtölni a nagy böjtöt. Átv. ért. Kiböjtölni valakit,
ám. addig várakozni, ínig más öl nőm megy vala-
honnan.

BÖTÖLÉS, (böjt-öl-és) fn. tt. böjtölés-t, tb. —ék.
Nélkülözés, ételekből megtartóztatá i neme, midőn va-
laki böjtöl, böjtöt tart. V. ö. BÖJT. Böjtöléssel sanyar-
gatni a testet.

BÖJTÖLÖ, (böjt-öl-ö) fő- és mn. tt, böjtölő-t,
tb. —fc. Aki böjtöt tart; bizonyos ételektől magát
megtartoztató, s az evésben bizonyos mértéket tnrtó.
Negyvennapig böjtölö hívek.

BOJTOS, (böjt-ös) mn. tt. bojtös-t, vagy — «í,
tb. —ék. Böjti, böjtre való, ami zsírral nincs készítve,
nem húsféle. Bojtos eledelek. Használtatik főnévül is,
s ekkor jelent oly embert, aki különös, az egyháztól
nem rendelt, csak szabad akaratból fogadott böjtöket
tart. Én böjtöt vagyok, nem eszem egész héten húst.

BÖJTSZEGÉS, (böjt-szeges) ősz. fű. Az illető
egyház által rendelt böjtiick meg nem tartása.

BÖK, (1), önálló gyök és áth. m. bök-tem, —tel,
—ott. Általán ám. szűr, hegyes, c« '• esős végé vei bele-
nyomul valamely testbe. Bök a tövis, ár, tű, villa,

AKAD. HAOT SIÓTÍB.

kés, midőn szilárd testbe hat begyével. A kiálló csiz-
matalpsstegek bökik a talpat. Bök a tarló, a beretválás
után sarjadzani kezdő szakái. Különösen szarvval, vagy
más hegyes taggal szúr, taszít, öklei. Bök a szilaj te-
hén, bika, ökör, kos. Bök a tüskés disznó. Bök a rák
ollója. Ujjával megbökni valakit. Képesen szólva, va-
lakit bökni, megbökni ám. szóval, czélzással élezés mon-
dattal érzékeny oldalát érinteni, elevenére tapintani.
Öszvetételekbeu némely példák : Tühegygyel átbökni
a papirt. A villát bebökni a sültbe. Karddal felbökni
valamit a földről. A rakásalma közöl egyet kibökni.
Ujjal lelökni valaki fejéről a süveget. Tenyerét árral
megbökni.

Származékai: bökcse, bökdös, bőké, bökés, bökS-
cze stb. Egyezik vele az öklei ige gyöke: ők, melyből
b clőhanggal lett bök. De a b-nek be értelme is lehet:
be-ö'k = be-szúr. A székelyeknél az ö' megnyujtatík
ebben: bőké. Különben rokonok vele a fordított ma-
gyar kép midőn szúró fegyvert jelent, valamit a kapja
gyöke kóp, továbbá a hellén nv!j, nvxrtvm, itvypy,
latin pugio, pugil, pugno, pugnus (ököl), pungo, figo,
maoto, héber paga, német pochen, boxen,fechten, szláv
pichnem (bököm), lengyel pika, finn pökin, franczia
piquer, stb.

BÖK, (2), újabban használt fn. tt. bök-Kt. 1) A
latin ptmctum értelmében bökés által csinált jegypont.
V. ö. PETTY. 2) Finom hegye, fnlánkja valamely
testnek, szernek, melylycl bökni szúrni lehet A bök
ige és bök név között oly fogalmi viszony van, mint a
nyom ige és nyom (vestigium) főnév között. Mindkettő
azon szók osztályába tartozik, melyek nevek és igék
ugyanazon alakban, mint: les, zár, nyit, csavar, za-
var, stb.

BÖKCSE, (bök-cse) fn. tt. bökcséí. 1) Általán
minden hegyes szúró szer, czucza, fulánk, tövis, tű
stb. melylyel bökni lehet, vagy szokás. 2) Nyári me-
legekben barmokat csipdeső, zaklató szürke mezei
légy; máskép : bögöly vagy pó'csik.

BÖKDÖS, (bök-öd-ös) gjak. áth. m. bökdös-íem,
—tél, —ott, pár. —s. Szúró, hegyes eszközzel, czu-
czával, fulánkkal stb. szurkai, gyakran, vagy folyto-
nosan bök. Tűvel likakat bökdösni a papíron. A szilaj
tinók szarvaikkal bökdöfik eyymást. Villával bökdötni,
kibökdösni a húst. A halakat szigonynyal bökdösni. Uj-
jal bökdösni valakit.

Ez igében kettős gyakorlati képző van: bök-öd,
bök-öd-ös, bök-dös, mint: pök-öd, pök-öd-ös, pök-dSs,
csip-e'd, csip-e'd-e's, csip-dés. Hasonlóan fejlődtek ki:
kapdos, mardos, repdés stb.

BÖKDÖSÉS, (bök-öd-ös-és) fn. tt bökdösés-í,
tb. —ék. Gyakran, vagy folytonosan fizott bökés.
/.egyek bökdösése.

BÖKDÖZ, (bök-öd-öz) gyak. &th. Érteményét
illetőleg 1. BÖKDÖS.

BÖKÜÖZÉS, (bök-öd-öz-és) fn. L. BÖKDÖSÉS.
BŐKÉ, (bök-e) fn. tt. bőkéi. Általán hegyes esz-

köz, czucz&s bot, melylyel bökni, szúrni lebet. A böfcb'
igenévnek módosítványa.

50
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BŐKÉ, (be-ök-e vagy be-ök-6) mn. tt. bükét. A
székelyeknél ám. horgas, görbe, kajmós, melyet t. i.
bizonyos testbe, nyilasba stb. beökni, azaz, beszúrni
lehet

BÖKÉNY, falu Ugocsa megyében ; helyragok-
kal: BSkény-be, —ben, —bSl.

BÖKÉNY, 1. BÖLKÉNY.
BÖKÉS, (bök-és) fn. tt bökés-t, tb. —Öt, Szú-

rás valamely hegyes eszközzel, különösen szarvval.
Tehenbökés, bifcabökés, kosböfcés. Y. ö. BÖK.

BÖKESZ, (bök-esz) fe. tt bökesz-í, tb. —e*.
Hegyes eszköz vasból, mely több mesterség! munkák-
nál bökésre, szúrásra használtatik. Képzésre hasonló
csipesz szóhoz.

BŐKET, (bök-et) fn. tt. böfceí-éí, Lyukacska,
vagy pontjegy, melyetbökés által csinálunk. (Punctum.)

BŐKEZŰ, (bő-kezű) ősz. mn. Átv. ért. adakozó,
aki vagyonából bőven osztogat, ajándékoz másoknak.
Ellentéte: szűkmarkú.

BÖKEZÜLEG, BÖKEZŰLEG, (bő-kezüleg) ősz.
ih. Bőven adakozva, sokat ajándékozva; nem szttk-
markúan. Bökezüleg megajándékozni valakit. Más szol-
gálatát bőkezűit g megjutalmazni.

BŐKEZŰSÉG, BŐKEZŰSÉG, (bő-kezfiség) ősz.
fh. Másokkal jótevő tulajdonság, melynél fogva valaki
ingyen adományokat, ajándékokat bőven osztogat, s
mások szolgálatát dúsan jutalmazza.

BÖKI, falu Sáros megyében; belyr. Büki-be,
'-ben, —bői.

BÖKKEN, (bök-fi-en vagy bők-ven) önb. m.
bökken-t. Valamibe akadva, belemenve további bala-
dásában fentartóztatik, bátráltatík. Elemezhető akár
a bök igéből, mennyiben, aki valamibe bökken, mint-
egy beleszáródik, belenyomúl, akár a bukik-b&l, mint-
ha volna: bukkan, azaz, mentében gödörbe, mélységbe
esik, s ez által czélja elérésében akadályt szenved.
Képzésre olyan mint: szökken, zökken, csökken, buk-
kan. Végelemzésben mind a bukás mind a bökés bizo-
nyos testbe nyomulást vagy tolást jelent. Y. ö. —AN,
(1). igeképző.

BÖKKENÉS, (bök-ven-és vagy bök-fi-en-és) fit.
tt Wkkenés-f, tb. —ék. Akadályos állapotba jutás,
midőn belebökkenünk vagy bukkanunk valamibe. V.
ö. BÖKKEN.

BÖKKENŐ, (bök-ven-ő vagy bök-fi-en-ő) mn.
és fo. tt. bökkenö-t. Akadókos, amibe beleütközünk
vagy belebukkanunk. Mint főnév jelent a kitűzött
czélnsk útjában álló nagy akadályt, nehézséget, a
dolog bibéjét. Itt a bökkenő. Ét a bökkenője. Ez ám
a bökkenő. Ugyan rá találtunk a bökkenőjére. V. ö.
BÖKKEN.

BÖKŐ, (bök-ő) mn. és fn. tt MkS-t. 1) Aki
vagy ami bök, szúr. 2) Eszköz, hegyes szerszám, mely
bökésre használtatik. V. ö. BÖK, ige.

BÖKÖCZE, (bök-ő-cze) fh. tt. bSk&xé-t. Általán
tövis, mint bizonyos növények hegyes szúró szálkája,
fulánkja. ZTUskebokor, okácgfa bököczéje. Máskép lásd
AEICS.

BÖKÖD, (bök-öd) átb. m. bököd-tem, —tél,
—ott. Gyakran vagy folytonosan bök, szúr. Czuczos
bottal bSködni a bivalt. Valamivel kisebb hatása, mint
a kettőztetett gyakorlati bokdSs, azaz bök-öd-öt. Kép-
zésre hasonló a köpöd, csíped, tápod igékhez.

BÖKÖDÉS, (bök-öd-és) fn. tt bSködét-t, tb.
—ék. Gyakori vagy folytonos bökés.

BÖKÖL, (bök-öl) áth. a szokottabb bököd vagy
bökdös értelmében. Származéka: bSlcöUSdik. V. ö.
BÖKÖD.

BÖKÖLÖ, (bök-öl-ő) fn. tt bökölö-t. Újabbkori
szó, az idegen scorpio kifejezésére, mely mérges fu-
lánkjával bök, bőtől.

BÖKÖLÖDIK, (bök-öl-őd-ik) k. m. bökölöd-tem,
—tél, —ott. 1) Szarvaival öklelődik, szurkálódik.
BSkSlödik a szilaj tinó, ökSr. 2) Átv. ért valakit csí-
pős szavakkal, élezés czélzatokkal ingerel, izgat, bán-
talmaz.

BÖKÖNY, faluk Szabolcs és Arad megyében;
helyragpkkal: BBkSny-be, —ben, —bSl..

BÖKÖS, (bök-ő-ös) mn. tt bökbs-í vagy —ét,
tb. —ék. Ami természeti hajlamánál vagy tulajdon-
ságánál fogva bökni, szúrni, öklelni szokott BökSt
bika. BökSs csipkebokor. Képzésre olyan mint: hara-
pós, rugós, csipbV, scúrós.

BÖKSEB, (bők-seb) ősz. fh. Seb, melyet bökés,
szúrás okozott

BÖKTET, (bök-tet) átb. m. bttktet-tem, —teT,
—itt. Hegyes karót, rudat, pálczát úgy dob el, hogy
leesvén mindenkor begygyei álljon a földnek. A pi-
linczkezb' gyermekek böktetnek.

BÖKTETÉS, (bök-tet-és) fn. tt böktetít-t, tb.
—ék. Cselekvés, midőn böktetiink.

BÖKUSZÓNYOSAK, (bök-uszónyosak) ősz. tb.
fh. Azon halak, melyeknek úszószárnyai bökősek, tüs-
kések.

BÖL, elvont gyök, s ugyanaz a vastaghanga
bot gyökkel, a bölény, bölicte, bölS származékokban.
V. ö. BÖL, elv. gyök.

—BÖL, (bé-el vagy belé-el) helyviszonyító név-
rag, mélyhangon: BÓL, pl. kert-bSl, hát-ból. Kétféle-
kép elemezhető, a) azon bé-ből, mely bizonyqa tér-
foglalat felé irányzist jelent, s oly képzésű (be-é)r

mint: föi-é, köt-é, mög-é, fel-é és a távolodást jelentő
el-ből, be-é-el, öszvehuzva bél, változattal bői, mint
közé kStSl, mögé mogöl, felé felöl, alhangd szóban :
alá, alól, melyekben szintén a távozást jelentő el rej-
lik; a régieknél, például Katalin legendájában gyak-
ran előjön bel alakban: nemzetbei, kínszenvedésébe! /
b) a belé irányzóból, belé-el, belül, mélyhangon baloi,
mint e régies ragozásokban : íömnöcz.-ieiőí, e helyett :
(ömnöctébíH; ortzágbalól,e helyett: országból. Mind a
régi, mind az élő nyelvszokás könnyebb kiejtéssel
igy is használja: bül, bul, kertből, háíbut, vagy kerí-
böl, házból.

Eredeti talajdon értelemben jelent távozást, ki-
indulást, kieredést bizonyos térfoglalatból: házból,
templomtxU, színházból jön ; idegen városból, országból
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érkezett vendégek. Szélesb értelemben járul oly nevek-
hez, melyek burkot, takarót jelentenek, midőn kibo-
nyolodást, kifejlődést, kitakaródzást jelentő igékkel
állanak viszonyban. Majd kiugrik a bőréből. A diót
kifejti héjából. Virág fakad a bimbóból. Kibújik a szeg
a zsákból. A nyál kiugrik a bokorból.

Tömeget, gyütestct vagy anyagot jelentő nevek
után, melyekből valami ered, támad, készül. Borból
égetett szesz. Búzából slitött kei>y<!r. Fából épített ház.
AVfli minden botból válik beretva. Szíjból, vesszőből f ont
korbács. Kóczból, kenderből sodrott madzag.

Sokasági, gyülekezeti, testületi nevek után tá-
vozást, kieredést jelentő viszonyigékkel. Tanácsból,
gyűlésből, lakodalomból jő. Vásárból haza megy. A gu-
lyából két tinót, a ménesből négy csikót elhajtott.

Oly tömegnév után, melyből egy rész kivétetik.
Kenyérből, szalonnából, sajtból metszeni. Száz forint-
ból tízet elvenni. Borból tölteni. „És a pogány okból
(= pogányok közöl) öle meg ezért és négy vént."
(Sz. Krisztina élete).

Átv. ért. általán származást eredetet, kifolyást,
következést, szóval az illető tárgynak mintegy belsejé-
ből, lényegéből kiindulást jelentő igékkel viszonyuló
nevek ntán, nevezetesen:

a) Kedélyi, erkölcsi, szellemi állapotból, mint
okból kiindulva. Haragból, boszuból fölkiáltani. Bá-
natból, keserűségből sírva fakadni. Rokonszenvből pár-
tolni, ellenszenvből üldözni valakit. Felebaráti szeretet-
ből jót tenni. Szenvedélyből, hajlamból vonzódni vala-
kihez. Fösvénységből bojtölni. Becsületből szolgálni.

b) Az illető érzelmek és kedély! állapotok szék-
helyéből kiindulva. Szívből, leiekből szerelni, gyűlölni.
Gyomrából utálja. Józan észből eredt eszmék, tervek.
Ez nem az ö fejéből sitit ki.

c) Egyik állapotból másikba átmenvc, másra vál-
tozva. Diákból lett katona, barátból ellenség. Ebből
nem lesz szalonna. Egyik nyavalyából másikba esni.
Kötődésből támadt verekedés.

A személyragokat nem böl, Imiiéin belől alakban
veszi föl: belőlem, belőled, belőle, stb. épen úgy, mint:
felölem, fölölem, alólam, kívülem. V. ö. BE, BEN.

BÖLCS, (böl-cs) mn. és fn. tt. bölcs-et. 1) Má-
soknál többet tudó, tanult, oly dolgokban jártas, me-
lyeket nem mindenki tud, ért. Különösen oly ember,
ki a gyakorlati életben eszclycs, ildomos, mennyiben
a czélhoz vezető czélirányos eszközöket ismeri, s azo-
kat cselekvéseiben alkalmazza. A bölcs ember min-
denütt otthon van. Km. Tudatlanok közt könnyű bölcs
nevet szerezni. (Inter vaccas bős est abbas). Km. Ki
bölcset küld, kevés szóval küldi. (Mittc sapieutem, ét
nihil ei dixeris). Km. Oly bölcs, mint az én macskám.
Km. Bölcset beszédéről. Km. Bölcs embernek nehéz tu-
datlanok közt tzólani. Km. Bölcset is megvakít a sze-
relem. Km. Nincs oly bölcs ember, kit a bor meg nem
bolondtí. Km.

„A bölcs mindent összevesz,
Ami volt, van, s ami lesz."

Kisfaludy S.

2) Nemesebb erkölcsi értelemben oly tudós és eré-
nyes férfiú, ki korának vezérfáklyája, s szoros érte-
lemben philosoph. Görögország bölcsei. 3) Mondatik
dologról is, mely a maga nemében a dolog lényegé-
nek megfelelő s czélirányos, inkább elvont, elméleti,
mint gyakorlati értelemben véve. Bölcs gondolat. Bölcs
mondat. Bölcs észrevétel. Bölcs tanács. Ezen jelentése
utAn, amennyiben ez főnévül is vétethetik, alakult
újabb időben a bölcsész szó, mely ám. bölcs dolgok-
kal foglalkodó. 4) Igen bölcs vétetik gúnyos értelem-
ben is: szőrszálhasogató, versengő, ellenmondó. Ó
mindenben igen bölcs ember.

Régen így is irták: beles, mint a gyöngyösi co-
dexben olvassuk: „A benne való beles olaszokra."
Honnan némelyek elemzése szerint annyit tenne, mint
a dolgok belsejével foglalkodó, a dolgok belsejébe ható,
belátó. De származtatható a bű gyöktől is: bö-öl-es,
b&völcs, mint rejtélyes, bűvös dolgokboz értő, s ez
értelemben használtatik a bibliai fordításokban, hol
a mágus bölcs-neí neveztetik. Napkeleti bölcsek. A
törökben is btl-mek Meninski szerént, ám. scire és
divinare. Hasonló jelentésű a szláv wolchu (mágus).
Egyébiránt, mennyiben tudósságra vonatkozik, rokon
vele a finn welho, és a török biüit (tudó, értő), bü-
mek igétől, és b előtét nélkül a magyar ildom, ildom-
os. A török bil-mek is az arab 'Üm (scire, scientia)
szóval összeköttetésben látszik lenni, honnan 'alem,
'alím, 'állam az arabban, ám. sapiens, doctus, erudi-
tus. Népies kiejtéssel, és a régi iratokban l nélkül
bocs, pl. Sz. Katalin verses legendájában: „Leány,
téged bőcsnek véllek." Ez alakjánál fogva hasonlít-
ható hozzá a szanszkrit bhud (tud), innen budhosz
(tudós, bölcs).

Képzőjét illetőleg ezen és hasonló szók osztá-
lyába tartozik görcs, szemölcs, gyttmiilcs, tekercs, va-
karcs, habarcs

BÖLCSEL, (bölcs-el) elvont törzsöké bölcselet,
bölcselő, bölcselkedik szóknak és származékaiknak.

BÖLCSELET, (bölcs-el-et) fn. tt. bölcselet-ét.
1) Bölcselkedés! elv vagy állítmány, vagy vélemény.
2) Bölcselkedés elvont értelemben. Mély, alapos böl-
cselet.

BÖLCSELETI, (bölcs-el-et-i) mn. tt. bölcseleti-t,
1b. —ék. Bölcseletre vonatkozó, ahhoz tartozó. Böl-
cseleti tudományok.

BÖLCSELETTAN, (bölcselet-tan) ősz. fn. Tan,
melynek tárgyát bölcselkedés! elvek és állítmányok
teszik.

BÖLCSELKEDÉS, (bölcs-el-kéd-és) fn. tt. böi-
cselkedés-t, tb. —e'k. Általán alapos okoskodás, és erre
épített cselekvésül''"!. Különösen az ismereteknek bi-
zonyos rendszerbe hozása, tudományos elvekre alapí-
tott elrendezése. V. ö. BÖLCSELKÉDIK.

BÖLCSELKÉDIK, (bölcs-el-kéd-ik) k. m. böí-
cselke'd-tem, —tél, — élt. 1) Elveket állít, s azok sze-
rént rendezi ösméreteit, melyeket az ész és tapaszta-
lat vezérfonala után indulva összegyűjtött, vagyis a
szoros értelemben vett bölcsészeiét gyakorolja. V. ö.

50*
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BÖLCSÉSZET. 2) Gúnyos értelemben, álokoskodá-
sokkal, szőrsíálhasogatásokkal bíbelődik, holmi elmé-
leti hamis fogásokkal a valót más színbe öltözteti,
elferdíti.

BÖLCSELŐ, (bölca-el-ő) fh. tt. bölctelö-t. Böl-
cselkedéssel, bölcseletekkel foglalkodó; bölcsész.

BÖLCSELŐI, (bölcs-el-ő-i) mn. tt. b&ctclSi-t,
tb. —ék. Bölcselőt illető, bölcselőhöz illő. Bölcselői
arc*, kifejezet, modor.

BÖLCSEN, (bölcs-én) ih. 1) Alapos elvekből
kiindulva, józan észszel, okosan. Bölcsen gondolkodni,
Ítélni. Bölcsen vitatkozni. Bölcsen tanácsolni. 2) Czél-
irányosan, kellő eszközöket kellő módon használva.
Bölcsen elintézni, elrendezni dolgait, ügyeit. Amit a
ktfrltimenyek kimondani tiltanak, arról bölcsen hall-
gatni. Ezt bSlettn cselekedíed. 3) Népies kifejezések:
Mi est bölcsen tudjuk, biticsen dltallátíuk, azaz, jól
tudjuk, általláttak.

BÖLCSESÉG, (bölcs-e-ség) fa. tt bSfcseség-et.
1) Tulajdonság, melynél fogra valaki alaposan szél,
ítél, és czólszerüleg cselekszik. Minden szava bölcse-
ség. A bölcseség legjobb üti költség. Km. 2) Szoros ér-
telemben véve, tudomány, mely a dolgok okait, czél-
jait, viszonyait, talajdonságait kipuhatolja, s életre
alkalmazza. Elméleti böicseség, éietböícseség, világi bifl-
cseség; isteni, mennyei isicsetég. L. BÖLCSÉSZET.

BÖLCSESÉGFOG, (bölcseség-fog) ősz. fa. Azon
zápfog, mely legutoljára nő ki. A férfi későbben, néha
28 éves korában, a némber korábban, néha első ter-
hessége alkalmával kapja meg.

BÖLCSÉSZHALLGATÓ, (bölcseség-hallgató)
öss. fh. Uja, ki a bölcseeégi tudományok tanulása vé-
gett iskolába jár.

BÖLCSESÉOOKTATÓ, (bölcseség-oktató) ősz.
fh. Tudós, tanár, ki másokat bölcseségre oktat Nem
helyeselhető öszvetétel, mert oktat a tárgyesetben csak
személyre viszonyúi: oktatni valakit valamire, de soh»
sem mondjak: valamit oktatni, tehát bSlcseségoktató
nyelvtanilag elemezve annyit tenne mint: bölcseséget
oktató, ki a bölcseséget oktatja; ezek pedig a ma-
gyarban hibás kifejezések. Jobban: bölcseségtanitó.
V. ö. OKTAT.

BÖLCSESÉG8ZABÁLY, (böicseseg-szabály)
ösc. fii. Életgyakorlati, vagy erkölcsi szabály, melyet
ildomosán, eszélyesen, józan ész szerint követnünk
kell, hogy tetteink czélt érjenek.

BÖLCSESÉGTAN, (bölcseség-tan) ősz. fa. A
böicseseg (philosopbía) körébe tartozó ismeretek rend-
szeres eleadása; bölcsészettan.

BÖLC8ESÉÖTANÍTÓ, (bölcseség-tanító) ősz.
fh. Ki másokat ás elméleti és gyakorlati bölcseség
tudományára oktat

BÖLCSÉSZ, (bölcs-ész) fh. tt bölcsész-t, tb. —ele.
Szoros értelemben ám. a hellén-latin phüosophus. Új
alkotása sz<5, melyben e szó, bölcs, főnév gyanánt vé-
tetik, • ám. bölcs dolog, miszerint bölcsész = bölcs-
dolgokkal foglalkodó. Ebből származott: bölcsészet.
L. est

BÖLCSÉSZET, (bölcs-ész-et) fn. tt bölcsi«ef-rt.
Az idegen s minden mivelt népeknél ismeretes phüo-
sophia kifejezésére újabb korban alkotott és elfoga-
dott magyar műszó. A bölcsészet tárgyra nézve: szel-
lemi erőink, törvényeink, és czéljaink, szóval, szelle-
mi életünk tana; kútfőre nézve: az embert, világot,
és Istent tárgyazó eszmék tana: czétra nézve: azon
tudomány, mely az igaznak, szépnek, és jónak esz-
méit czélszeriileg fejtegeti. Elméleti bölcseltet, mely
közvetlenül az emberi tudást, gyakorlati bölcsem!,
mely a cselekvést tárgyazza. Tiszta elméletiek: agm-
doücodáttan, és ötmerettan, tiszta gyakorlatiak: a ter-
mészetjog, és erkölcstan. Részint elméleti, részint gy»-
korlati: a széptan.

BÖLCSÉSZETI, (bölcs-ész-et-i) mn. tt bölvt-
tteti-t, tb. —ék. Bölcsészetre vonatkozó, bölcsészetbe
való, bölcsészetet illető, bölcsészeti elvek szerént ren-
dezett Bölcsészeti értekezések, viták. -Bölcsészeti p%»-
kérdések, pályamunkák. Bölcsészeti rendszer.

BÖLCSÉSZETILEG, (bölcs-ész-et-i-leg) ih. Böl-
csészeti úton, bölcsészeti elvek szerént. BSlcséttetUtg
feifödösötí igazságok, rendszeresééit ismeretek.

BÖLCSI, puszta Bihar megyében; helyragok-
kal : Bölcsi-be, —ben, —bői.

BÖLCSRE, (1), (bölcs-ke) mn. tt böícskéV. Böl-
cseséget fitogató, szőrszálhasogatásokkal bíbelődő.

BÖLCSRE, (2), fald Tolnában, helyragokkal:
Bölcské-re, —n, — rSl.

BÖLCSŐ, (böl-cső, azaz, bili-cső) fa. tt bUletS-l.
Személyragozva: bölcsőm, bölcsöd, bölcsője, vagy W
cseje. Köznépiesen ejtve: bó'cso'. Ágyacska, csecsemő
gyermekek számára, mely vagy ívded talpa libákon
ringatható, vagy lógó állapotban lóbálható. BSloőke
fektetni a kisdedet. Bölcsöt ringatni. BölctS mellttt
virrosztaui. Ezt sem fa bölcsőben ringatták, ám. nigy
úri származású. Km.

„Még akkor nekem ígértek,
Mikor bölcsőben rengettek." Niipdal.

Atv. ért. jelenti valaminek zsenge állapotát, első ere-
detét, keletkezési helyét. Emberi nem bölcsője, Átsia.
Tudományok és művészetek bölcseje, Heüast. Jelenti az
emberi élet kezdetét is, melynek végét a sír teszi.
BülctSbSl sírba lépni = születés után legott vagyh*-
mar meghalni. BölcsejétSl sírjáig sok viszontagság M
az embert. Különösen ám. születéshely, szülőföld.

.Hazádnak rendületlenül
Légy híve oh magyar,

Bölcsőd az, majdan sírod is,
Mely ápol s eltakar." Vörösmarty.

Gyöke böl nem egyéb, mint a mozgásra vonat-
kozó bili, miszerint ám. billsö, billcsó', billegő, s vál-
tozata bellöke, azaz két rúdra vagy faágra akasztott
lepedő, melyben a kisdedet hintáljak. Rokon vele *
franczia berceau (berszó) mely a bercer (ringat) töm-
ből eredt Hasonló a török besik is. Képzésre olyan
mint: emelesö*, lépcsS, stökcso1, hágcsó. V. ő.CSÓCSO
képző.



793 BÖLCSÖDAL-BÖLÖ BÖLÖKE—BÖMMÖG 794

BÖLCSÖDAL, (bölcső-dal) ősz. fn. Dajkák dala,
melyet a bölcső mellett szoktak énekelni, hogy a ben-
ne fekvő kisdedet elaltassák , altatódal, pl. Csücsülj
caucsulj ! Beit, béli! Csicsi, béli.' Ilyen a karácsom
szent énekben:

„Alugyál galambom,
Nyugodjál virágom."

BÖLCSÖDÉ, (böl-csö-de) fn. tt bölcsödét. Gond-
viselő intézet, melyben az árva és szegény csecsemő-
ket köz fölügyelés alatt tartják és ápolják.

BÖLCSÖDESZKA, (bölcső-deszka) ősz. fn. Böl-
csőfenékül szolgáló deszka.

BÖLCSŐÉNEK, (bölcső-ének) ősz. fn. L. BÖL-
CSÖDAL.

BÓLCSÖLÁB, (bölcső-láb) ősz. fn. Sajátságos,
ivded talapzata állvány, mely a csecsemő ágyául szol-
gáló készületet tartja.

BÖLCSÖMADZAG, (bölcső-madzag) ősz. fn.
Madzag, szalag, vagy vékonyabb kötél, melynél fogva
a bölcsőt ringatják, vagy lógázz&k.

BÖLCSÖRINGATÓ, (bölesö-ringató) ősz. mn. és
fn. Aki a kisded bölcsőjét ringatja, rengeti. Bölcső-
ringató dajka, kis leány. Szegény agg néni már csak
bSlcsöringatónak való.

BÖLCSÖRUHA, (bölcső-ruha) ősz. fn. Vászon-
darab, vagy más szövet melyet a bölcsőbe fektetett
kisded alá tesznek. V. ö. PELENKA.

BÖLÉNY, (böl-ény) fn. tt. bölény-t, tb. —ék.
Vad bika, ökör, sötétes szőrrel, s gubanczos nyakkal,
mely eredeti vadságában szabadon él. Amerika vado-
naiban még nagy számmal találtatik.

Változattal: bélény. Gyöke bői vagy bél az ide-
oda járásra vonatkozó bol gyökkel azonos, miszerint
bölény ám. bolygó, bolyongó. V. ö. BOL, gyök.

HÖLGYÉN, ALSÓ—, FELSŐ—.falvakNyitra
megyében; helyr. B'ólgyén-be, —ben, —667.

BÖLICZE, fa. tt. böliczét. Erdélyben ám. febér
juh. Alkalmasint vagy török vagy szláv eredetű szó,
mert törökül bcjaz ám. fejér, szlávúl pedig bilicza =
fehérke, fehéres.

BÖLING, BÖLING, (böl-ing) fn. tt. böling-ét.
Székelyeknél ám. belénd, beléndek. L. BÉLÉND.

BÖLKÉNY, falu Erdélyben, Kolos megyében;
MAGYAR—, OLÁH—, Torda megyében ; hely ra-
gokkal : Bölkény-be, —ben, —böl.

BÖLLÉR, (1. BELLÉR) fn. tt. böllér-f, tb. — ék.
Disznóölö, disznóhússal kereskedő, hentes. Néhol áta-
lán: kereskedő. Másképen : bellér; úgy látszik (cse-
re-)berél-ből eredett.

BÖLLÖNKÖDIK, (böll-ön-köd-ik) k. m. bölliin-
köd-tem, —tél, —Sít. Somogyi és baranyai tajnyel-
ven ám. cllenkcdik, ingerkedik, perlekedik. A közös
divatú ellenkedik szóból b előtéttel módosított kiejtés.
Ilyen a játszó gyermekek kiolvasó versében: ellen,
bélien.

BÖLÖ, (böl-ő) fa. tt. böYó'-í. Tőke, tuskó. Gyöke
böl vastaghangon: bol, lágyítva boly ám. goly, golyó,

vagyis bőlö = golyóhoz hasonló gömbölyű tönk, fa-
darab. V. ö. BÖLÖNCS.

BÖLÖKE, (böl-ö-ke) kies. fn. tt. bőtökét. Kis
bölő, tőkécskc, tuskócska. Hasonló hozzá a német
BlSckchen. V. ö. BÁIIKÓ, BALLÁ.

DŐLÖM vagy BÖLÖMB, hangutánzó törzsökök
bölömbika és bölSmböl szókban.

BÖLÖMBIKA, (bölöm-bika) ősz. fn. Gémfaj,
mely fejét a vízbe dugván bika módra bőmből. Más-
kép : dobosgém.

BÖLÖMBÖL, (böl-ömb-öl), önh. m. btSlömböl-i.
Tompa, vastag, mély hangon szól, mint az ökör, bika.
Képzése olyan mint e hangutánzóké: dörömböl, zű-
römből, dóromból, csörömpöl, kolompol.

BÖLÖN, falu Erdélyben a miklósvári székely
székben; helyr. Bölön-be, —ben, —bői.

BÖLÖNCS, (böl-öncs) fn. tt. bölöncs-öt. Csöm-
bölyék, labdacs alakú gömböcske. Székely szó.

BÖLZSE, több helységek neve (KÁNYA—,
BÁBOLNA—, SÁNDOR—, SZIGETH—) Abaúj-
ban; helyr. Bölzsé-n, —re, —rSl.

BOLY, BÖÖJ, falu Erdélyben Torda megyé-
ben ; helyr. Böly-ön, —re, —ró'!.

BŐM, 1) elvont hangutánzó gyök, vastaghan-
gon : bőm, mely különösen a bikának tompa dörmö-
gését utánozza. Származékai: bömb, bőmből, bömböiés,
bömmög. 2) Jelent a maga nemében valami gömbö-
lyűt, dudorodottat a bömbö, bömhécz, böndö (bömdő)
bong, bönge stb. származékokban. Rokonai: bőm, bim,
mint a bombék és bimbó gyökei, továbbá: pont, pim,
pompás, pimpó.

BÖMB, (böm-b) elvont törzsök, melyből bömbb',
és bőmből származtak. Oly képzésű mint: domb (icz),
gömb (öcz), domb, gomb, csomb, csömb, csimb, romb,
és az újabb alkotásu: tömb.

BÖMBÖ, 1. GÖMBÖCZ.
BŐMBŐL, (böm-b-öl) önh. m. bömböl-t. Bőmből

a bika, midőn haragjában, vagy nemi gerjedelmében
fel-alá járkálva tompa hangon folytonosan dömmög.
Átv. ért. költői nyelven, bőmből a szélvésztől fdsale-
latott tenger, vagy rengeteg erdő, vagy elsUtögetett ágyu-
telfp. Mint mikor a tiilgyes, bükkfa Bakony erdeje
bőmből. Augsb. Ütközet. Képzésre hasonló a döröm-
böl, zörömböl, csörömpöl szintén hangutánzó igékhez.
V. ö. BŐG.

BÖMBÖLÉS, (böm-b-öl-és) fn. tt. bömbölés-t,
tb. —ék. Bikamormogás; haragos vagy gerjedelmes
bika szózata. V. ö. BŐMBŐL.

BÖMHÉCZ, (böm-he-ecz) fn. tt. bömhécz-ét. Vas
vármegyei tájszó, ám. feneketlen nagy gyomor, nagy
bél, nagy has, poczok. Rokona: vemh.

BÖMM, hangutánzó gyök. Származéka: bömmög.
BÖMMÖG, (bömm-ög) önh. m. hömtnl'g-tem, —tél,

—ott. Tompa mély hangon morog, ii.idön valaki zárt
ajakkal mintegy magába fojtva szózatát, ennek egye-
dül hangját bocsátja által az orrlikakon. Máskép :
dömmög, vagy dörmőg, vagy dünnyöy.
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BÖMMÖGÉS, (bömm-ög-és) fn. tt. bSmmSgét-t,
tb. —ék. Dömmögés, dörmögés. V. ö. BÖMMÖG.

BŐN, elvont gyök, eredetileg bőm, mennyiben
az m bizonyos hangok előtt könnyebb kiejtés végett
n-re változik, mint: bong (ige) =3 bömg, bSndő =
börodb'.

BÖNCSÖLÉK, (bömcs-öl-ék) fn. tt böncsölék-éí.
A ruha aljához, vagy állatok szőréhez tapadt, s cso-
mósán megszáradt sár, ganéj. E szónak törzse tulaj-
donkép : csömb, tehát eredeti alakban: ctlímbölék, vas-
taghangon : csombolék.

BÖNCSÖLÉKÉS, (bömcs-öl-ék-és) mn. tt bön-
ctSlékét-t, tb. —ék. L. CSÖMBÖLÉKÉS.

BÖNDÉSZ, (böm-de-ész) mn. és fn. tt. bondész-t,
tb. —ék. Göcsejben ám. buta, b&mész, félostoba.
Gyöke bőm a mélyhangon ejtett bám változata.

BÖNDÖ, (böm-d-ö) ín. tt. böndb-t. L. BÉNDÖ.
BÖNDÖLY, (böm-d-öly) fn. tt böndöly-í, tb.

- ők. Több bogyószemből álló furtöcske, tulajdon-
kép : böngöiy, a bong törzsöktől. V. ö. BINGYÓ, BO-
GYÓ, BÉNG.

BÖNEDVÜ, (bö-nedvü) ősz. mn. Ami aránylag
sok nedvet, levet, nyirkos részeket foglal magiban.
Bönedvü gyümölcs.

BÖNEDVÜSÉG, BÖNEDVÜSÉQ, (bő-nedvü-
ség) ősz. fn. Nedvekkel bővelkedő állapot. A bőned-
vütég könnyen rohadásra ad alkalmat.

BONG, (1), (böm-g) fn. tt. böng-»í. L. BÉNG.
Származékai: bönge, böngész.

BONG, (2), (böm-g) önh. m. böng-tem, —tél,
—ott, htn. —ni vagy —eni. Mondjak némely rova-
rokról, vagy bogarakról, midőn sajátságos tompa bőm-
féle hangjokat hallatják. Böngenek a méhek, daráttok,
cserebogarak, némely legyek, stb. Máskép: dong, al-
hangon: bong, dong.

BÖNGE, (bömge) fn. tt. böngét. Szedés után el-
maradozott kisebb szőlőíürt, kukoríczacső, vagy ara-
tás után elhullott kalászka.

BÖNGÉS, (böm-g-és vagy böm-ög-és) fn. tt
böfigés-t, tb. —ék. Némely rovarok vagy bogarak
tompa szólása. Máskép : dönget, vastaghangon : ban-
gái, dongát.

BÖNGÉSZ, (1), (böm-ge-ész) önh. és áth. bön-
gész-íem, —tél, —éti. Aratás, vagy szedés után az
elmaradozott fejeket, csöveket, fürtöket, kalászokat
öszveszedi. Átv. értelembon: a tudományok mezején a
tudótok munkáiban böngészni, ám. az ismeretek nagy
halmazából némelyeket kiszedegetni, kiválogatni.

BÖNGÉSZ, (2), (mint föntebb) fn. tt. bSngétz-t,
tb. —ék. Aki aratás, szedés, vagy szüret után maradt
böngéket, azaz, szőlőfürtöket, szemeket, kukoricza-
csöveket, kalászokat öszveszedi. Azon szók osztályába
való, melyek ugyanazon alakban nevek és igúk, mint:
halász, vadász stb.

BÖNGÉSZET,(böm-ge-ész-er)fn. tt bSngészet-ct.
Böngék összegyűjtése. V. ö. BÖNGE.

BÖNGET, (böm-ö{;-et) önh. m. bönyft-tem, —tél,
—étt, pár, bö'ngess. Folytonosan vagy gyakran bőg,

mint ökör, bika, stb. Képzésre olyan mint: kurjong-
vagy fcur/og-ból kurjongat, kurjogat, tyjong-bol új-
jongal.

BÖNGETÉS, (böm-ög-et-és) fn. tt böngetétt,
tb. —ék. Folytonos vagy gyakori bőgés.

BÖNQYÖLE, (böm-gy-öl-e) fa. tt. böitgyöiét.
Szeged tájékán így nevezik a gyékénykákának meg-
száradt csomóalakú, lisztféle anyagú tövét, melyből
szükség idején kenyeret lehet sütni, honnan : böngyö-
lepogácso. Gyöke a csomódadot, gömbölyűt jelentő
töm, vastaghangon: bőm.

BÖNÖG, BÖNÖGÉS, 1. BONG, BÖNGÉS.
BÖNY, falu Győr megyében; helyr. BSny-Sn,

—re, —ro'i.
BÖNYE, (bőr-nye?) fh. tt bbnyét. Boncztsjii

értelemben, széles, vékony mócsing, mely alakjára
nézve bőrhöz hasonló.

BÖNYÉS, (bör-nye-es) mn. tt bönyés-í vagy
—ét, tb. —«k. Széles, vékony, bőrnemfl mócsinggal
benőtt. Bőnyét tenyér.

BÖNYESISAK, (bőnye-sisak) ősz. fa. Boncztan-
ban ám. mócsingnemű szövet, mely a koponya felső
boltozatinak nagyobb részét befödi.

BÖÖ, helynév, régiesen írva, 1. BŐ.
BÖÖD, 1. BŐD.
BÖÖLY, 1. BOLY.
BÖÖS, 1. BŐS.
BŐR, elvont gyöke börböneze, börhe, börtön, borii

szóknak. Ugyanaz a vastaghangu s takarót, boritót
jelentő bor gyökkel.

BŐR, önálló gyök és fn. tt bb'r-t, tb. —ők.
1) Különféle rostokból álló szövet, mely az állati tes-
tet burokképen közvetlenül befödi, s azt a külső sé-
relmek ellen oltalmazza. Fejbőr, nyokbór, arczboV,
hátbőr. Megsérteni, fölkarctolni, lehúzni, lenyúzni a bőr t.
Fehér, barna, tárgát, fekete, vékony, vastag bó'r. Sző-
rös, sima, lúdbb'r. Finom, érzékeny, kényes bor. Durva,
értéktelen, boctkor bor. Csak a csontja, bb're, azaz, igen
sovány. 2) Ugyanazon rostos szövet, vagy burok le-
nyúzott nyers állapotban. Padláson lógó birkobó'rtfk.
Bőröket vásárló kalmár. 3) Tímárok, szűcsök által ki-
készítve. Ökörbürböl való csizmotalp. TehénbörbW, bor-
jubb'rbo'l, kecskebörböl varrott csizma. LóbörbSl való
tant. BagaríabSr, szattyánbbr. Bőrbe kötött kOnyvek.
Bbrrel behúzott ládák. 4) Növények derekát és szárát
s gyümölcsök húsát takaró hártyanemtt bárok, héj.
Lehúzni lehántani a szilfa, boroczk bó'rét. Fostog borit
alma. 5) Átv. ért jelenti az emberi élet éa állapot
érzékeny oldalát .Félteni a bbVéí. Bőrében jár a do-
log. Km. Nem szereinek a bőrében lenni. Km. Étt bő-
röddel fizeted meg. Bőrére megy. Bőrében áll. Örömé-
ben majd kiugrik a bőréből. Km. jRosz bőrben van,
nm. beteges. Szőröstül bőrűstül ám. mindenestül, egé-
szen. Ide tartozó közmondások : Egy rókának nem le-
het két bó'rét lehúzni, = nem lehet valakit kétszeresen
adóztatni, büntetni. A bőrét is lehúzzák, azaz, égessen
kizsarolják, kifosztják. Ha nincs szóVe, vagyon bőre.
Erőtlen, mint a bőréből kivetkezett ttgyó. Kiki a maga
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bőréi viszi a vásárra. Előre meginni a medvebőr árát.
Meg nem fér a bőrében, ám. nyughatatlan, kicsapongó.
Bocíkorbőr az orczdja, ám. szemtelen, orcz&tlan. Ki-
cserzett bőrű. Könnyű mát bőréből hársat hasítani.
Kit bőrben is ember lappang.

Más főnévvel elül tétetvén öszve, számos ese-
tekben annyit tesz, mint: bőrből való, bőrből csinált.
Bőrtarisznya, borznak, bőrtáska, bőrnadrág, börpaizs.
Másnemű öszvetételek: bőrféreg, bőrgyár, bőrgomba,
bőralma, bőrgó'zőlgés stb. Származékai: bürke, bőröd-
tik, bőrönd, bőrös, bőrtelen stb.

Eredeti jelentése ugyanaz, mely a bor elvont
gyöké a borit, borogat származékokban, mennyiben a
bőr nem egyéb, mint az állati, illetőleg növényi test
burka, borítója. Rokon vele a hellén pvQaa, továbbá
valamint a magyar bul, bula takarásra vonatkozik, s
ám. bura, hasonlóan ide sorozhatok a latin pettis, ve-
lum, velő, vellus, piltis, hellén qpeHo's , német Feli,
Balg stb. Bőr persául pár, törökül déri.

BŐRALÁÖMLÉS, (bör-alá-ömlés) ősz. fn. Az
edényéből kiszivargó vérnek vagy más nedvnek a bőr
alá tolulása.

BÖRALATTI, (bőr-alatti) ősz. mn. Ami közvet-
lenül a bőr alatt van. Böralatti nyalka, nedvek.

BÖRALMA, (bőr-alma) ősz. fn. ízletes télialma-
faj, melynek bőrhöz hasonló keménységű barnás hé-
ja van.

BŐRÁRU, (bőr-áru) ősz. fn. Vásári vagy eladási
czikkelyek, melyek kikészített bőrökből állanak.

BÖRARUS, (bőr-árus) ősz. fn. Aki bőrnemü
árukkal kereskedik.

BORÁTKA, (bőr-atka) ősz. fn. Bőr alatt tenyé-
sző apró féreg. V. ö. ATKA.

BŐRÁTÜLTETÉS, (bör-át-ültetés) ősz. fn. Se-
bészi miitét, midőn a test egyik részének bőrét fölha-
sítj&k, s azt egy más réaz hiányának kipótlására át-
helyezik.

BÖRÁTVÁLTOZÁS, (bőr-át-változás) ősz. fn.
Midőn a bőr elébbi színe, alakja, vastagsága másra
változik által; vedlés, pl. a kígyóknál.

BÖRBECS, 1. BERBÉCS.
BŐRBETEGSÉG, (bőr betegség) ősz. fn. Min-

denféle kóros állapot, mely a bőrön mutatkozik, vagy
mely a bőrnek rendes működését, pl. kipárolg&sát
akadályozza. A sömör, kosz, bőrhámlás mindannyi bőr-
betegségek.

BÖRBITÉL, (1. BERBITE) öuh. és áth. m. bör-
bitél-t. Mormogva, szájbez&rva, értelmetlenül mondo-
gat, vagy beszél valamit. Börbitélnek az imádkozó iz-
raeliták. A gyermek börbitélce tanulja leczkéjét.

BÖRBÖNCZE, (1. BERBENCZE) fn. tt. börbön-
caét. Millye, különösen dohány, burnót, tartására szol-
gáló edényke. Kis pipám, dohányos blirbönczém. (Fa-
Indi). Börbönczékben tartják szereiket a gyógyszer-
árusok is.

Gyöke bőr vastaghangon bor, búr jelent valami
betakarni, beburkolni valót

BÖRCS, falu Győr megyében; helyr. BöVcs-ön,
—re, —rb-í.

BOROSÁVÁ, (bőr-csáva) ősz. fn. A tímárok,
szűcsök, tobakok stb. sajátságos lúgja, melyben a ki-
készítendő nyers bőröket áztatják, puhítják. V. ö.
CSÁVA.

BÖRCSE, (bőr-cse) fn. tt börcsét. Hártyaszerü
finom bőr, vékony bőröcske.

BÖRCSHÁZA, puszták Veszprém és Győr me-
gyében. Helyr. Zfórcsházá-ra, —n, —ról.

BŐRCSERZÉS, (bőr-cserzés) ősz. fn. Tímárok,
tobakok, s úgynevezett cserzővargák kezelése, midőn
a bőröket cserfakéregből, vagy gubacsból készített
lúgban áztatják.

BÖRCSÖ, (bőr-cső) ősz. fn. Bőranyagbői készí-
tett s bizonyos czélokra való cső.

BÖKCZ, (bör-cz) fn. tt. bürcz-ctt. 1) Némely táj-
ejtés szerint ám. a szokottabb bérce. L. ezt. 2) A fo-
nalnak öszvezsugorodott csomós része. Innen : börctös
fonal ám. nem cgyirányos, hanem itt-ott csomós.

BÖRCZOL, (bör-cz-öl) áth. m. börczöl-t. Keme-
nesalján ám. meghág, megugor. A bika börczöli a te-
henet, a csödör a kanczát. Törzse börcz ám. a maga-
sat, ormot jelentő bérez.

BÖRÜÜ, 1. BORDÓ.
BÖRDÖCS, (bör-dő-cs) fn. tt. bördöcs-öt. Kis

bördő, azaz vastaghangon: bordócs, hordócska. Lásd:
BORDÓ.

BÖRDÖCZE, falu Szála megyében; helyragok-
kal: Bördöczé-re, —n, —ről.

BÖRDÖSÍP, (bördö-síp) ősz. fn. Hosszú síp a
dudán, mely folyvást azonegy tompa vastaghangon
mormol. Máskép: bordósíp.

BÖRDÖSÍPOS, (bördő-sípos) ősz. mn. Bördő-
síppal fölszerelt; bordós. Bördösipos duda.

BÖREGÉR, (bőr-egér) ősz. fn. Egérhez hasonló
emlős állat, mely szarnyalaku hártyákkal birván, röp-
ködni képes, s jobbára esténként bújik ki odújából.
Máskép : szárnyas egér, denevér, bőr madár. Hej huj
bőregér, meg nem fognám, tudja mér. (Népd.)

BÖRÉLETMÜ, (bör-élct-mü) ősz. fn. Életmű,
melytől a bőr mozgékonysága s rugonyossaga függ.
Lásd: ÉLETMŰ.

BÖRENYV, (bőr-cnyv) Ősz. fn. Nyers börfara-
dékok-, bőrhulladékokból főzött enyv, kfilönbözteté-
siil másféle anyagból készített enyvtől.

BÖRERNYÖ, (bőr-ernyő) ősz. fn. Általán ki-
pányvázott bőrből való ernyő, pl. a búitokon, kocsi-
kon. Különösen kemény bőrből készített félkarima a
sipkán vagy csákón.

BÖRESÖLÉK, (bör-esölék) ősz. fn. L. BŐR-
HULLADÉK.

BÖRETLEN, (bőr-etlen) mn. tt bőretlen-t, tb.
—<-'k. Kinek vagy minek bőre nincsen. Böretlea disz-
nóliús; böretlen szék, vagy bőrtelen.

BÖRFAKADÉK, (bőr-faradék) üsz. fn. A nyers
vagy kikészített bőrről lefaragott hulladék.
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BÖRFEJLÉS, (bőr-fejlés) ősz. fn. Lásd BÖB-
HÁMLÁS.

BÖRFÉREG, (bőr-féreg) ősz. fn. Meleg tsj-to-
mányokban tenyésző hosszúkás vékony, fehér féreg,
mely a lábszárak bőre alá veszi magát, s gyuladaso-
kat okoz. Vannak sajátságos bőrférgeik a lovaknak
is. Máskép bóVfurdancs.

BÖRFESTÖ, (bőr-festő) ősz. fn. Mesterember,
aki a cserzett, szficsölt bőröket különféle színekre
festi.

BŐRFOLT, (bőr-folt) ősz. fn. A bőrnek kttlse-
jén kifejlődő mindenféle folt Szepidféíe voVhenyeges
bőrfoltok.

BÖRFOSZLÁS, (bőr-foszlás) ősz. fn. L. BÖR-
HÁMLÁS.

BÖRFURDANCS, (bőr-furdancs) ősz. fn. Lásd
BÖRFÉREG.

BŐRFUTRINKA, (bőr-futrinka) ősz. fn. Fehé-
res bőrszínű és fürgén futó kis féregfaj. V. ö. FUT-
RINKA.

BÖRFÜ, (bőr-fú) ősz. fh. L. VÍZFONAL.
BÖRGÖLIN, falu Vas vármegyében; belyra-

gokkal: Börgölin-be, —ben, —bó'l.
BÖRGÖND, népes puszta Fehér varmegyében;

helyragokkal: Börgönd-re, — Sn, —rül.
BÖR6ÖZÖLGÉS, (bőr-gözölgés) ősz. fn. A test

repülő részecskéinek a bőrlikacsokon kiparolg&sa.
BŐRGUTA vagy BÖRGUTAÜTÉS, (bőr-guta

vagy bőr-guta-ütés) ősz. fn. A bőr működő erejének
teljes bénulása, megszűnése. Ktíteges, vérfoltos bdV-
gutaütés.

BŐRGYÁR, (bőr-gyár) ősz. fn. Gyár, melyben
nyers bőrök kikészíttetnek.

BŐRGYÁRTÁS, (bőr-gyártás) ősz. fn. Tímárok,
szűcsök, irhások, cserzővargák gyári kezelése, mely-
nélfogva a nyers bőröket különféle czélokra elké-
szítik.

BŐRGYÁBTÓ, (bőr-gyártó) ősz. fn. Tímár, to-
bakos, cserzővarga, irhás, stb. aki cserzéssel, csává-
zásaal, korpázással stb. a nyers bőröket czélirányosan
kikészíti.

BÖRHÁMLÁS, (bőr-hámlás) ősz. fn. 1) Midőn
az állati testről a bőr felszíne levedlik, lefoszlik. Kí-
gyók bóVhámláso. 2) Bőrbetegség, midőn a külső bőr
mintegy megkorpásodva szüntelenül foszlik.

BÖRHANTÓ, (bőr-hántó) ősz. fh. 1) Személy,
ki az állati test bőrét lehántja, azaz lehúzza. 2) Esz-
köz, mely által a hántás történik.

BÖRHARANQ, (bőr-harang) ősz. fn. Tréfás
nyelven ám. segg, alfél. Valaki megszakad az uraság
dolgán, olyat borharanggal fizetnek ki Budán. Km.

BŐRHÁRTYA, (bőr-hártya) ősz. fn. 1) Boncz-
tanban, az emberi bőrnek azon rétege, mely a többi
rétegek között legvastagabb, igen érzékeny, sok vért
foglaló, vörnyeges febér szinti és sok apró nyitású
sejtszövetből áll. 2) Oklevéltanban, ám. bőrből, irhá-
ból készített hártyapapiros, melyre a régi oklevelek
irvák.

BÖRHE, (bör-he) fn. tt. bffrhét. Székelyföldön
divatozó, sajátságos szabású, nadrágféle lábravaló, me-
lyet máskép harisnyának hívnak. Egyezik vele a régi
íróknál, nevezetesen Pizmánnál előforduló beVhe, mely
általán testtakaró előkötőt jelent Gyöke bőr a vastag-
bangu bor, búr változata, melyekből lett: borit, burok.
Képzésre olyan mint irha, turha, purha, marha, csilrhe.

BÖRHE, (bőr-he) fn. tt barhét. Bőrkötény, mi-
lyet némely mesteremberek, pl. ácsok, bognárok, ko-
vácsok szoktak maguk elé kötni. ,

BÖRHÍD, BÖRHTO, (bőr-bíd) ősz. fn. 1) Bőr-
tömlőkből készített hídfonna alkotmány valamely fo-
lyón keresztül. 2) Átv. ért bőrhídnak mondják a) mi-
dőn a győző hadi sereg a levert ellenség teste fölött
tör be valamely várba, sánczba; b) midőn a befa-
gyott vizén a jég meg nem vastagodván, a rajta járók
alatt meghajlik s ingadoz.

BÖRHORHOLÓ, (bőr-horholó) ősz. fn. Eszköz,
melylyel a szűcsök a munkába vett nyers bőrt pu-
hítják.

BŐRHULLADÉK, (bőr-hulladék) ősz. fh. A
vargák-, csizmadiáknál s bőrből dolgozó más mester-
embereknél ám. szabás alatt elhullott bőrdarabkik.
Máskép t bbVesöiék, bbrfaradék.

BÖRIDEG, (bőr-ideg) ősz. fh. Boncztanban, ám.
idege a bőrnek. V. ö. IDEG. Dyenek: belső börideg,
mely a felkar oldalán nyúlik alá; közép börideg, mely
a hátidegből jön ki; hátsó bbVideg és IctiUS bSrídeg,
melyek az filőcsont idegeiből származnak ki.

BORING, (bőr-ing) ősz. fn. A régi katonai föl-
szerelésben, ingszabásu derékravaló bőrből, mely vért-
ként a mellet és hátat befödte.

BÖRINGEBLÖ, (bőr-ingerlő) ősz. fn. és mn.
Gyógyszer, mely a petyhüdt s érzéketlenné lett em-
beri bőr tevékeny erejét felébreszti. Böringerlö sze-
rek, kenőcsök.

BÖRISZÁK, (bőr-iszák) ősz. fn. Iszik, vagyis
tarisznya bőrből, melyet nyakbavetve oldalon vagy
háton szokás viselni. Vándorlegények, gyalogutazók
bóriszákja.

BÖRKAPCZA, (bőr-kapcza) ősz. fn. Melegen
béllelt harisnyaféle lábravaló bőrből, melyet az uta-
sok téli időben meghűlés ellen húznak fel.

BÖRKÁSA, (bőr-kása) ősz. fn. L. BÖRMIEÍGY.
BŐRKE, (bőr-ke) fn. tt. bőrkét. 1) Túl a Dunán

ám. leolt disznó bőre, melyről a szalonnát lefaragtak.
Káposztában főtt bőrke. Öszvemegy, mint a szalonna-
bőrke a ttfcSn. Km. 2) A székelyeknél ám. párhagy-
ma, de ez inkább btfrke.

BÖRKÉCZÉLE, (bőr-kéczéle) ősz. fn. Bőrkö-
tény , milyet némely mesteremberek munkaközben
viselnek. Kovácsok, lakatotok, ácsok, kádárok bSrke-
cceléje. V. ö. KÉCZÉLE.

BŐRKEMÉNYÉDÉS, (bőr-keményédés) ösz.£n.
A bőrnek megvastagodása, s ruganyossagának elve-
szése, mi különösen a test azon részein támad, mely
folytonos nyomásnak van kitéve, pl. a lábsarkakon,
a nehéz szerszámokat forgató tenyereken.
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BŐRKEMÉNYSÉG, (bőr-keménység) ősz. fa. A
bo'rnek azon tulajdonsága, minél fogva megvastagod
vén, roganyosságát veszti, s mintegy megmerevedik
' BÖRKENÖCS, (bőr-kenőcs) ősz. fn. 1) Gyógy

szerfalé kenőcs, holmi bőrfoltok, bőrnyavalyák ellen.
2) Zsiradéknemü anyag, melylyel a bőrből készített
lábbelieket, szíjgyártó munkákat, lószerszámokat, stb.
megkenik, hogy szívósak maradjanak, megpuhulja-
nak, föl ne repedezzenek.

BÖRKÉREG, (bőr-kéreg) ősz. fn. Kéreg for-
mára megkeményedett bőr, pl. a lábsarkakon, vagy
a kasza-, kapa-koptatta tenyéren. Lefaragni, lemet-
széni a böVkérget. Vastag, fölcserepesedett bb'rkéreg.

BÖRKERESKÉDÉS, (bőr-kereskedés) ősz. fn.
Kereskedés neme, melyet valaki nyers vagy kikészí-
tett bőrökkel fiz.

BÖRKERESKÉDÖ,(bőrkereskédö) ösz.fn. Nyers
vagy kikészített bőröket áruló.

BÖRKES, (bőr-ke-es) inn. tt. bőrkét-1 vagy —ét,
tb. —ék. Aminek bőrkéje van; amit bőrkével főztek.
Bőrkét szalonna, disznóhtís, bórkés káposzta. V. ö.
BŐRKE.

BORKÉSZÍTÉS, BORKÉSZÍTÉS, (bőr-készítés)
ősz. fa. A nyers bőrnek csáva, lúg, cserezés, s egyéb
szerek és módok által különféle czélokra alkalmassá
tétele. Timárok, tobakok, szűcsök, irhások, cserzö-
vargák foglalkodása.

BÖRKÉSZÍTÖ, BÖBKÉSZITÖ, (bőr-készítő)
ősz. fn. Mesterember vagy gyáros, ki nyers bőröket
sajátságos módon különféle czélokra alkalmassá te-
szen. Ilyenek a tímárok, cserzővargák, tobakok, irhá-
sok, szűcsök, stb.

BŐRKIÜTÉS, (bőr-ki-ütés) ősz. fn. A bőr kül-
sején támadó különféle apró pörsenések, bibircsók,
stb. Máskép börkilteg.

BÖRKORPÁZÁS, (bőr-korpázás) ősz. fn. 1) Bőr-
betegség neme, midőn a bámló bőr korpaforma ré-
szecskékre oszlik. 2) A csávából kivett szűcs-, irhás-
bőröknek korpával behiutésc.

BÖRKÓRSÁG, (bőr-kórság) ősz. fn. L. BŐR-
BETEGSÉG.

BÖRKÖTÉNY, (bőr-kötény) ősz. fn. Vékonyabb
vagy vastagabb bőrből való kötény, milyent az irhá-
sok, ácsok, kovácsok lakatosok stb. viselnek. Más-
kép : bóVhe. „Hol bőrkötényed, és a mérvonal ?" Vö-
rösmarty.

BŐRKÖTÉS, (bőr-kötés) ősz. fn. l) Csomó, melybe
bizonyos száma kikészített bőrök, pl. irhák, szattyá-
nok, kordov&nyok köttetnek, s a kereskedők által
áruitatnak. 2) Könyvkötői munka, midőn a könyv
tábláit bőrburokkal vonják be. Fekete, zöld, piros
bőrkötés. Egész, fél borkőiét.

BÖRKÖTÖ, (bőr-kötő) ősz. fn. Lásd BÖRKÖ-
TÉNY.

BÖRKÜTEG, (bör-küteg) ősz. fn. L. BŐRKI-
ÜTÉS.

BÖRLÁDA, (bőr-láda) ősz. fű. 1) Egészen bőr-
»ny»gbólkészített lAdft, mftskép: l">rönd. 2) Deszkák- j
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ból öszveaJlított, s kívülről bőrrel behúzott láda. Vas
abroncsot bSrláda.

BÖRLADIK, (bőr-ladik) ősz. fn. Tömlőféle ké-
szület bőrből, melyet ladik gyanánt használni lehet.

BÖKLAP, (bőr-lap) ősz. fn. 1) A kikészített
bőrnek fólszine. 2) Az egész bőrből kivágott darab,
karéj, vagy folt. Sörlappal foldott nadrágülep.

BÖRLEPPENTYÜ, (bőr-leppentyü) ősz. fn. Bőr-
lap, bőrfolt, bőrszirom, mely leppentyűképen hozzá van
toldva valamihez, pl. ruhához. V. ö. LEPPENTYÜ.

BÖRLOB, (bőr-lob) ősz. fa. Gynladás okozta
bőrbetegség neme, bőrgyűladás.

BÖRMADÁR, (bőr-madár) ősz. fn. Alsó Má-
tyásföldön ám. denevér, szárnyasegér, bőrcgér. Lásd
DENEVÍR.

BÖRMÉNY, KIS—, NAGY—.pusztákErdély-
ben Kolos megyében; helyr. BSrmény-be, —ben, —b<5l.

BÖRMIRIGY, (bőr-mirigy) ősz. fa. Igen apró
mirigyek, melyek a bőr alatt nagy mennyiségben ter-
jednek el, s köleskása nagyságúak. (Glandulae mili-
ares).

BÖRMÍVES, BÖRMIVES (bőr-míves) ősz. fa.
Ruhaneműt, és eszközöket bőrből készítő mesterem-
ber, pl. keztyüs, szíjgyártó, stb.

BÖRMOH, (bőr-mob) ősz. fn. Sömörforma folt
a bőrön, mely némi gyűladással párosulva tovább-to-
vább harapódzik.

BÖRMUNKA, (bör-mnnka) ősz. fn. Bőranyag-
ból készített mindenféle mű, készület, ruha, eszköz
stb. pl. lábbelik, keztyük, lószerszámok, táskák, vöd-
rök, tömlők.

BÖRNADRÁG, (bőr-nadrág) ősz. fn. Bőrből, ir-
bából szabott és varrott nadrág. Szarvasbörnadrág,
"rirkabörnadrdg.

BÖRNEMÜ, (bör-nemü) ősz. mn. Börféle; bőr-
ből készült; olyan mint a bőr. Börnemü hártya a fel-
forralt tejen. Bó'rnemü kéreg, héj.

BÖRNYAVALYA, (bőr-nyavalya) ősz. fn. A
bőrnek kóros állapota; betegség, mely különösen a
bőrön fejlődik ki, bőrbetegség.

BÖRNYOMÓ, (bőr-nyomó) ősz. fn. 1) Mester-
ember, ki sajtó által a bőrökre holmi jeleket, képeket,
czifraságokat présel. 2) Azon eszköz, illetőleg gép,
mely által e munkálat történik.

BÖRNYÜ, (bőr-nyü) ősz. fn. Bőr alatt tenyésző
apró nyüvck által okozott nyavalya. Börnyiíben szen-
vedni, kioszni.

BÖRÖCZ, fn. tt. bSrScz-St. Azon erős talapzat,
az álgyutaligán, melyre az ágyút fektetik. A német
Protze-ból vétetett

BÖRÖCZHOROG, (böröcz-horog) ősz. fn. Ho-
og, melylyel az ágyút a böröczhöz kapcsolják.

BÖRÖCZKAK1KA, (böröcz-karika) ősz. fn. Ka-
ika az álgyutaligán, melyen a böröczlánczot altal-
lűzzák, s az ágyutaligához kötik.

BÖRÖCZKERÉK, (böröcz-kerék) ősz. fn. Az
ágyutaliga első kerekei.

51
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BÖEÖCZLÁNCZ, (böröcz-lancz) ősz. &. Láncz,
melylyel ás ágyút a böröczböz kötik.

BÖRÖCZNYERÉG, (böröcz-nyerég) ősz. fn. Pad-
féle emelvény az ágyataligán, melyre a tüzérek szál-
lítás alkalmával fölülhetnek.

BÖRÖDZIK, (bör-öd-öz-ik) k. m. bbrödz-tem vagy
—Öltem, —tél vagy —öttel, —Sít. Bőrösödik, bőr-
rel behúzódik az állati vagy növényi test. Börödzik a
hegedő seb. Átv. ért hártyásodik, pUlésedik. BSrOdnk
a tej.

BŐRÖK, 1. BÜRÖK.
BŐBŐL, (bőr-öl) áth. m. bóVöí-í. Bőrről behúz,

Devon. Székeket, ládákat bőről. Átv. ért tréfás nyel-
ven : megver, megdönget Jól megbSríSlték.

.BÖKÖLLÖ, népes paszta Veszprém megyében.
Helyr. BOrtSÜS-re, —«, —rőt.

BŐRÖND, falu Szála megyében; helyragokkal:
BVrOndtto, —re, —röl.

BŐRÖND, (bőr-öm-d) fn. tt. börönd-öt. Bőrből
készült táska, vagy láda. Ás utasok boVöfidjeií kimo-
tosm.

BŐBÖNDÖ, (bőr-öm-d-ő) tt. bőröndtf-í; 1. BÖ-
BÖND.ir

BÖBÖNDÖS, (bőr-öm-d-ös) fn. tt bSröndiít-t,
tb. —ők. Aki bőröndöket készít, vagy árai.

BÖROSTOE, (bőr-ostor) ősz. fn. L. SZÍJOSTOR.
BŐRÖS, (bőr-ös) mn. tt bór»s-í vagy — ét, tb.

—ék. 1) Amin rajta van a bőr, amiről a bőrt le nem
hdzták, le nem nyúzták. Bőrös szalonnaszelet. Bőrös
pecsenye. 2) Nyers vagy kikészített bőrökkel rakott,
terhelt. Bőrös bolt, padlát, kamara, pincz*. Bőrűt ize-
kér. 3) Bőrrel behúzott. Bőrös láda. Bőrös székek,
pamlagok.

BŐRÖSÖDIK, (bőr-ös-öd-ik) k. m. bSrötöd-tem,
—tél, —ott. Mondjuk állati testről, midőn frís bőr
képződik rajta. Börötödilc a hegedő seb. Átv. ért bőr-
nemü hártya támad rajta. BSrötödik a felforralt tej ;
máskép: pilUttdik.

BŐRÖSTÜL, (bőr-ős-t-fil) ih. Bőrrel, vagy bő-
rével együtt A szalonnát tőröstül megenni. Szőröstül
börKttül fölfalta.

BOROZ, (bőr-öz) áth. m. bb'r-öz-íem, —tél, —ott,
pár. —c. Bőrrel, illetőleg bőrből készített, szabott
líippal behúz, betakar, beköt, ékesít Székeket, pamla-
gokat borozni. Sitakot, looagnadrágot borozni.

BÖRÖZÉS, (bőr-öz-és) fn. tt. bőrozés-í, tb. —ét.
Cselekvés, midőn valamit boroznék. KSnyctáblák bő-
rOtétt. V. ö. BOROZ.

BÖRÖZET, (bőr-öz-et) fn. tt ISrütet-ít. Azon
börmü egészben véve, mely valamit takar, vagy bizo-
nyos készletnek részét teszi. Pamlag bSrSzele. Csákók,
sipkák, paizsok bÖrfaete. Lovatnadrág bSi-Szete.

BÖHPÁLLÁS, (bőr-p&rlAs) ősz. fn. Bőrbetegség
neme, midőn a bőr az ízületek hnjláeiban dörzsölődre
fölmelegszik, gyuladásba jő, és hámlani kezd. Ennek
e-ryik nemét az alfél vágányában farkos-nak hívják.
Títttátalantágliólnármató bSrpállát. Sok járatban, ló-
vaglátban börpdlláit kapni.

BÖRPOKLOS, (bőr-poklos) ősz. fn. és mn. L.
BÉLPOKLOS.

BÖRPOKLOSSÁG, (bőr-poklosság) ősz. fn. L.
BÉLPOKLOSSÁG.

BÖRPOBTÉKA, (bőr-portéka) ősz. fn. Lisd
BŐRÁRU.

BÖRREPEDÉK, (bőr-repedék) ősz. fn. KfilsS
erőszak, vagy belső nyavalya által okozott hasadéka
bőrön.

BÖRRÉTEG, (bőr-réteg) ősz. fn. Egyes hártya-
lapok, melyekből a bőr áll, bőrrétegeknek hivatnak,
milyenek: a börhdrtya, Malpigh reesés hártyája, és a
feíbőr vngy hám.

BŐRRUHA, (bőr-ruha) ősz. fn. Akármiféle ál-
lati bőrből készített ruha, öltözék, pl. snba, bunda,
nadrág, ködmen, stb.

BÖRSAPKA, (bőr-sapka) ősz. fn. Bőranyagbíl
készült sapkaféle fejrevaló.

BORSÉN V, BÖRSEXNY, (bőr-seny) 5u fik
Kosz, vngy korpaforma bámlás a bőrön.

BÖRSIPKA, 1. BÖRSAPKA.
BÖRSIPOLY, (bőr-sipoly) ősz. fn. Sipoly a W-

rön. V. ö. SIPOLY.
BŐBSISAK, (bőr sisak) ősz. fn. Sajátnemü hadi

fóveg vastag kemény bőrből, vagy bőrrel behatott
lemezből. .Római katonái bó'rsiiakja. Taréjos aranyo-
zott bbrsisak. V. ö. SISAK.

BORSZÉK, (bőr-szék) ősz. fn. Bőrrel behatott
szék. /jószórrel, etSptioel tömött bérnek.

BÖRSZÉMÖLCS, (bőr-szemölcs) ösz.fn. A Mr-
ben az idegek vegei több helyen feldagadván, Wr-
szemölcsökké lesznek, melyeket a nyelv fölszinén, a
makkon, a csecseken világosan, a test egyéb részein
pedig kevcsbbé lehet észrevenni A bőrssemölcaök
különféle érzések szerveiül szolgálnak.

BÖRSZENNY, (bőr-szenny) ősz. fn. A b8rőn
időnként feltűnő, majd ismét elmúló foltok.

BŐRSZÍN, (bőr-szín) ősz. fn. és mn. Olyan uút
vagy színű, milyen az emberi bőré.

BÖRSZÍNVÁLTOZÁS, (bőr-szín-változás) ÓM.
fn. A bőrnek kóros állapota, midőn természeti ren-
des szine változik, különösen sáppadttá, sárgássá les*.

BÖRTAPINTÁSÚ, (bőr tapintási!) ősz. mn. Mi
ba érintetik, oly benyomást tesz a tapérzékre, mintha
bőr volna. Bőrtapintdtu vászon, gyolcs. BSrtapintdn
gomba, vargánya.

BÖRTARISZXYA, (bőr-tarisznya) ősz. fii. Bőr-
ből vagy bőrrel készített tarisznya, bőrtáska.

BÖRTÁSKA, (bőr-táska) ősz. fű. L. BÖETA-
EISZNYA és v. ö. TÁSKA.

BÖKTELEK, (bör-tclen) mn. tt b&rtelen-t, tb
—ék. Aminek bőre nincs, amiről a bőrt lebdzt&k.
Börtelen disznószelet. Boridén szalonnadarab. Máskép
oó'retten. :

BŐRTOK, (bőr-tok) ősz. fn. Bőrből készített
tok vagy hüvely, melyben bizonyos eszközt vagy akir-
mely testet tartanak.űeretwáí, kést bőrtokba tawL
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tiok, snironynok bőrtokja. Az imakönyvet bőrtokban \
tartani. \

BŐRTOKMÁNY, (bör-tokmány) ősz. fn. Kaszá-
sok tokmánya bőrből, melyben a kaszakövct tartják.
V. 5. TOKMÁNY.

BÖRTÖMLÖ, bőr-tömlő) ősz. fn. Bőrből készí-
tett tömlő. V. ö. TÖMLŐ.

BÖRTÖN, fn. tt. böríön-í, tb. —ők. Tömlöcz,
fogház, fogság. Börtönbe vetni, zárni valakit. Sötét,
mély börtön. Vármegye börtöne. Börtönből kimenekülni,
elszökni. Föltörni a börtön ajtaját. Átvitt értelemben:

„Börtönéből szabadált sas lelkem,
Ha a rónák végtelenjét látom."

Petőfi.

Az újabb büntető törvény szerint különbözik a börtön
a fogságtól; ez vétségek és kihágásokért szabatik,
amaz bűntettekért, minélfogva az azokba zárt bün-
hönczökkel bánás módja is különböző.

Eredetére nézve egyezni látszik az alhangií borító
szóval. Rokonnak látszik a mélységet jelentő bélién
flágnO-QOV, valamint a magyar barlang és barad'a is.
Molnár A. szerint börtön = praeco , stentor, earni-
fex, azaz, hirdető, ki-kiáltó, hókor. Érsekújvárott még
ma is a városi tömlöcztartó egyszersmind dobszó
mellett szokta a községet illető hirdetményeket ki-
kiáltani. Ebből azt is gyaníthatni, hogy börtön ere-
detileg avagy egy másik értelemben kikiáltót (stcntor),
jelentett, s elemezve annyit tenne, mint bordó', bordó,
s mennyiben ugyanazon személy egyszersmind porosz-
lói , illetőleg hóhéri minőségben is működött, s az el-
itélt bűnösöket ennek fegyelmezése és fenyítéke alú
bízták, innen átv. ért. a fegycnczházi helyiség jelenté-
sére is használtatott.

BÖRTÖNÖK, (börtön-őr) ősz. fn. Ki a börtönt
vagyis a börtönbe zártakat, börtönözüttckct őrzi.

BÖRTÖNÖS, (börtön-ös) fn. tt. börtönös-t, tb.
—Jfk.Tömlöcztartó; rabokra vigyázó; porkoláb,foglyár.

BÖHTÖNÖZ, (börtün-öz) íitb. m. bürtünöz-tem,
—fél, —ott. Börtönbe vet; türnlöczöz; börtönbe zár,
börtönben tart. Bebörtönöz.

BÖETÖXÖZÉS, (börtön-öz-és) fű. tt. böi-töni:-
fét-t. tb. —ék. Börtönbe vetés ; börtönben tartás. Tol-
vajok, rablók, gyilknsok börtünözr'se.

BÖRTÖNPÉNZ, (börtön-pénz) ősz. fn. Tartási
vagyis élelmezési díj , melyet a börtönbe zárt fogoly
fizetni tartozik.

BÖRTÖNÜL, (börfJu-ül) öuli. m. lürtSnül-t. Or-
vostanilag ám. valamely belső testrész rendes helyzeté-
ből kimozdulván valamely más helyre szorul, záródik,
mi leginkább a belekkel történik.

BÖRTÖNÜLT, (börtön-ül-t) mn. tt. börtSnült-et.
Ami rendes helyzetéből kivétetve , vapy kimozdulva
valami más helyre záródott. V. ö. BÖRTÖNÜL.

BÖKÜ, lásd BÜRÜ
BÖRÜLEP, (bőr-ülep) ősz. fű. Bőrből varrott

ülep a nadríigou, milyet pl. a lovagok, csizmadiák vi-
•elaek. Ilyen a salavári vagy talavdrdi nadrág is.

BÖRVÁNKOS, (bőr-vánkos) ősz. fn. Bőrrel be-
húzott vánkos, pl. SzarvasbSr-vánkot. Hinták, pamla-
gok bö'rvánkosai. V. ö. VÁNKOS.

BÖRVÉDÉR, (bör-védér) ősz. fn. Kemény bőr-
ből készített veder vagy kannaforma cdéay, mely kü-
lönösen a tűzoltásoknál használtatik.

BÖRVEDLÉS, (bőr-vcdlés) ősz. fn. Az állati
bőrnek foszlása, lebámlása. Kígyók bb'roediéss. V. 5.
VEDLÉS.

BÖRVÉLY, falu Szatmir megyében. Helyr.
—re, —én, —röl.

BÖRVÉNY, (1), fn. tt. bSroényt, tb. — ék. Nö-
vényfaj a meténgek neméből, szárai lecsepültek, gyö-
kerezök ; levelei lúncsás tojáskerekck, kocsányi ogy-
rirágúk. Máskép : bert-éng, szászfa, lőne: , erdei pun-
pang, földi borostyán.

Eredetre nézve valószínűleg a latin pervinca mó-
dosítványa.

BÖRVÉNY, (2), puszta Erdélyben, Kolos me-
gyében; helyr. —be, —ben, —bői.

BÖRVÉRÉR, (bör-vér-ér) ősz. fn. Tágasabb ér-
telemben : visszér, mely egyenesen a bőrnek sajátja.
Szűkebb ért. oly visszér, mely, játütcre (artéria ho-
inonyma) nem lévén, a bőr alatt létezik.

BÖRVÉRZÉS, (bőr-vérzés) ősz. fn. A bőr kóros
állapota, midőn a börlikacsokon vér fakadoz ki.

BÖRVÉSZ, (bőr-vész) ősz. fn. Emberi bőrbeteg-
ség, midőn a bőr foszlósnak , romlásnak, rohadásnak
indul.

BORVIRÁG, (bőr-virág) ősz. fn. Általán bibir-
csónemii vő: ős ktttcgck, persedékek a bőrön.

BÖRVISZKETEG, (bör-viszketeg) ősz. fn. Álta-
lán börbántalom , midőn rübtől, kosztil stb. izgatva
viszket. Különösen igen élénk izgalom, midőn úgy
tetszik, mintha hangyák csipkédnek a bőrt, vagy fut-
kosnának rajta.

BÖRVÍZKÓR, (bör-víz-kór) ősz. fn. Az egész
testnek vizenyes daganata, a bőr alatti sejtszövctbe
gyűlt nyirkos nedvtől. (Hydrops anasarca).

BÖRVÖK, (bőr-vör) ősz. fn. L. BÖRVÖREG.
BÖRVÖREG, BÖRVÖRHENYEG (bör-vöreg

vagy vörhenyeg) ősz. fű. Bőrnek kóros vörösségo vagy
vörhenycgc. Helyben támadt — (idiopatbicum), higa-
nyos — (mercurialc), kórjtlcs — (symptotnaticam),
rokonszenves ^syinpatbicum) bö:vür'g (erythema).

BÖRVÖIiE(SÉS, (bör-vörcgéó ősz. inu. Kiuek
bőrén kóros vöröaség, vagy vörhenyeg támadt.

BOR/E, fn. tt. börzét, tb. böizík. l) Kereskedel-
mi városokban nyilvános hely, hová a kereskedők
üzérletck , adások-vevcsek végett öszve-jyülnck. Mús-
kép : tözide, alkudd, alkuház.

A bcl'.cn (ívti-rn után lett a francziában: bourse,
olaszban : borsa, hollandban : boné, bursc, beurt, né-
metben : Borsé, a innen a magyaros ejtéaii 63rze ú.
V. ö. PERSELY. 2) Lí.sd BÖRZÖ.

BÖRZEXCZE, lásd BÖRZÖNCZE.
BÖUZEXKÉDÉS, BÖRZENKÉDIK, lásd BÉE-

ZENKÉDÉS, BERZENKEDIK.
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BŐRZIK, (bőr-öz-ik) k. m. bbVz-»ít htn. bbVz-eni.
Bőrösödik, bőrféle hártya képződik rajta. V. ö. BÖ-
EÖSÖDIK.

BÖRZÖ, (bör-öz-ő) fa. tt. bVreo-t. A kendernek
nyövéskor elmaradt kuszáit apraja. Balatonmelléki
szó. Máskép: bérzéwye. Lásd ezt

BÖRZÖNCZE, falu Szála megyében helyr. BSr-
tSncaé-n. —re, —rSl.

BORZUZMÓ, (bőr-zuzmó) ősz. fa. Mulékony ki-
hányása a bőrnek; szeplőforma ideiglenes bőrfolt.

BÖRZSA, puszta Veszprém megyében. Helyr.
Böntá-ra, —n, —ról.

BÖRZSÁK, (bőr-zsák) ősz. fű. Bőrből varrott
zsák, holmi útravalók elrakására. Átr. ért. has, gyo-
mor. Megtöltötte bbVzsákját.

BÖRZSÖN, BÖRZSÖNY, (1), 1. BÉEZSÉN.
BÖRZSÖN, BÖRZSÖNY, (2), mezőváros Hont

..megyében, falvak (KIS—, NAGY—) Veszprém me-
gyében és népes puszta Tolna megyében. Helyr. —be,
—len, —UH.

BŐS, (l), (bő-ös) mn. tt. b«s-í, vagy — ét. tb. — efc.
Ami a maga nemében bőven van, sokaságos; miskép
bővet. Ellentéte: sziikes. Mindegyik gyéren használta-
tik. Eléjön a persaban : bit (augmentum, incremen-
ttun), továbbá bán vagy bess (multus, multi), mely a
zendben: vazu. V. ö. BŐ.

BŐS, (2), mezőváros Pozson megyében. Helyr.
SKt-re, —ön, —röl.

BŐSE, női keresztnév : Máskép : Bötse, Bifme,
Bötke, Emi, Perest. Az Erzsébet név kicsinyzöje.

BŐSÉG, (bő-ség) fa. tt. böség-rt. 1) Tágasság,
terjedelmesség. Nagy bősége miatt nem viselheti a ru-
hát. Ong, gatya bősége. 2) Valaminek sokasága, ter-

. mékenység. Bőség vám a borban, búzában. A pénznek
nagy bősége van. Bőséggel termeit mindenféle gyümölcs.
.Bőség szarva. Ungvári bor, beregi buta, nyíri makk
nem szerez bőséget. Km.

BŐSÉGES, (bő-ség-és) mn. tt btftégát-t, vagy
—ét, tb. —ék. Fölösleges, rendes mértéket, termést
túlhaladó. Bőséges étel ital volt a lakomában. Bőséges
gabona-, bortermés.

BŐSÉGESEN, (bő-ség-és-en) ih. Fölöslegesen,
igen nagy mennyiségben, mértékben. Bőségesen megál-
dotta b't Itten mindenfélevagyonnal. Bőségesen el vagyunk
látva takarmánynyal. Búzánk, borunk bőségesen termett.

BÖSÉGÉSSÉG, (bő-ség-és-ség) fn. tt. bóséges-
ség-e't. Bőséges állapot; termékenységnek nagy foka,
fölös mértéke.

BÖSÉGSZAEU, (bőség-szara) ősz. fn. A képző
művészetben, virágokkal, gyümölcsökkel, s másnemű
kellékszerekkel töltött szarualaka festmény, mint a
bőségnek jelvénye. Régi római hitrege szerint Jupiter
azon kecske szarvát, mely őt tejével táplálta, kedves
ajándékokkal bőven megtolta, s Melisseus leányainak
kedveskedett vele. Innen származott ez elnevezés.
(Cornncopiae).

BŐSHAZA, falu Erdélyben Közép-Szolnok me-
gyében; helyr. —hasán, —hasára, —hátáról.

BÖSKE, női keresztnév. Lásd BŐSE.
BÖSÖL, (bő-ös-öl) önb. m. bisöl-í. Evésben ivás-

ban mértéket nem tartva bővelkedik. Székely szó,
Máskép v. ö. DÖZSÖL.

BÖSÖLÉS, (bő-ös-öl-és) fa. tt 66sölés-<, tb. —át.
Evés-ivási tdlbövelkedés, duskálkodás. V. ö. DŐ-
Z8ÖLÉS.

BÖSÖRÉL, (bő-ös-ör-él) önli. m. botorul. Foly-
tonosan, vagy gyakran bőven eddegél iddogál, dőzsöl-
get Olyfonna kicsinyezve gyakorló, mint: istkorál,
csuszkorál.

BÖ8ÖVÉNY, (bösz-Ö-vény ?) fa. tt bStKvény-t,
tb. —ék. Növénynem az öthímesek seregéből, és két-
anyások rendéből; ernyője gallértalan, ernyőkéji sfi-
rük, virágai nem sugárzók; gyümölcse tojásdad. (Phell-
andrium) Fajai: vtci, havasi bösörény.

BÖSTÖR, elvont törzse bösíörfcödifc igének. L. ezt
BÖSTÖRKÖDÉS, (lásd böstörködik) fa. tt

böstVrkVdés-t, tb. —ék. Haragos, patvarkodó , dühös-
ködő ellenmondás, ellenszegülés.

BÖSTÖRKÖDIK, (bősz-tör-köd-ik) k. m. böstífr-
köd-tem, —tél, —Stt. Haragosan, felbőszülve ellen-
mond, perlekedik, veszekedik. Hangban és értelemben
hasonló hozzá: pözdSrtödik, pézdérk«a*ik. V. ö. BŐSZ.

BÖSTÖRO, (bors-törő) ősz. fa. Mátyásföldén a
néhutt a palóczoknál divatos szó, melyben az előszó
az utóbbihoz simulva, az egész nem egyéb , mint a
borstörS. L. ezt.

BŐSZ, mn. tt bbsz-t, tb. —ék. Heves indulattól
elragadtatott, s mindennek vakon, dühösen neki ro-
hanó , dühös, dühöngő. Bon ellenség, Bőst állatok.
BStz bika, biwal. Bősz harag. Bősz állati gerjedelfm.

Önálló gyök, melynek legközelebb rokonai a
magyar bősz (boszú), veit (veszett eb), bős (böstörkö-
dik). P«'s (pézderkedik); v. ö. Bű, elvont gyök; to-
vábbá hasonlók a német: bőse, bollandi: boos, boté,
latin: pessimus, franczia: pis, orosz: bies, stb. Menyi-
ben ez indulat kifejezése fuvalkodással jár, ide soroz-
ható a magyar büszke, buzma is.

BÖSZAVÚ, (bő-szavú) ősz. mn. Beszédes, bőbe-
szédü, ki sokat tud beszélni.

BŐSZE, (bősz-e) mn. tt bőszét. Aki bősz ember
vagy oktalan állat módjára föl szokott indulni, dfi-
höskődő.

BŐSZEN, (bősz-en) ih. Bősz módon, vak dühhel.
Bőszen nekirohanni valakinek. Bőszen futkosni fől-ala.

BÖSZÉR, BÖSZÉB, puszta Pest megyében;
helyr. —én, —re, —rSl.

BÖSZIT, (bősz-ít), áth. m. böstit-M, htn. —m.
vagy —eni. Haragos indulatra gerjeszt, vak dfihbe
ejt, szüajjá tesz. Elbősztíeni a* egén gulyát. Felböaí-
teni a lakotokat a feltotég ellen. Neki bőntíeni tű
ebeket az elszabadult ökörnek.

BŐSZÍTÉS, (bőu-ít-és) fa. tt. bíszités-t, tb. —e*.
Haragos, dühös indulatra gerjesztés.

BŐSZÉÉ, 1. PISZKE és PÖSZMÉTE.
BÖSZME, (bősz-me) mn. tt. bfecmét. 1) Bősiült,

bősze, aki dühös indulattal mindennek vakon neki
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megy. 2) Túl a Dunán, nevezetesen Vasban és Szálá-
ban, ám. tompa eszű, buta, ostoba, pimasz. Ez érte-
lemben véve gyöke 66' a bámulásra és ostobaságra vo-
natkozó Ml bá kedélyszókkal rokon.

BÖSZÖRMÉNY, hajdúváros a nemes Hajdú ke-
rületben, és fala (BEREG—) Bihar megyében helyr.
—le, —ben, —W.

BÖSZTÖR, BÖSZTÖRKÖDIK, 1. BÖSTÖR,
BÖSTÖRKÖDIK.

BÖSZTÖR, puszta a Kis - Kunságban ; helyr.
—Sn, —re, — rtfi.

BÖSZTÖBÜ, 1. BÖSTÖRÖ, BORSTÖRÖ.
BŐSZÜL, BŐSZÜL (bősz-ttl) önb. m. bószitó-í.

Bőszszé lesz, azaz dübös, vakon rohanó indulatra, kü-
lönösen haragra, boszura gerjed. A lázadók löszülve
/iitkosnokföiaíá. Igekötőkkel: eibósziíl, felbőszül, meg-
boszUl. Belebötzül valamibe , ám. dühösen beleszeret,
megkíván.

BŐSZÜLÉS, (bősz-ül-és) fn. tt. bószülés-í, tb.
:—ék. Vak dühösségig fokozott megindulás, elszilajodás.
BöttUUtig ingerelni valakit.

BÖSZŰLET, bősz-ül-et) fn. tt bötzillet-ét. Bősz
indulata állapot, mint a bőszülés tüneménye, mint ke-
délyi mozgalom.

BÖSZÜLT, (bősz-ül-t) mn. tt bőszUlt-eí. Neki
szilajodott, indulattól vakon elragadtatott, ész nélkül
vakon, dübösen rohanó. Bösz'llt bival, ökör. Harcinak
neki bbszfilt katona. BötztUt indulat, harag; bo'sztilt
szerelem

BÖSZÜLTEN, (bösz-ül-t-en) ih. Szilaj, elragadó
indulattal, rak dühösséggel. BSszUllen nekifutni, neki-
rohanni valakinek. Böszülten marakodó vadak. Bötzül-
ttn harczolni, hadonázni.

BÖSZÜLTSÉG, (bősz-ttl-t-ség) fn. tt. bó'szUttség-
et. Bőszült állapot.

BŐT, elvont gyök, származékai: bötke, bőtök, bőt-
kos. Vastaghangon bot, abotfc, botkosszármazékokban.
Lágyítva: boly, honnan bötyök, bütyköt, és bítfy. V. ö.
BOT, gyök, Értelme : csomó, dudorodás, kifakadás.

BÖTAETALMÚ, bő-tartalmú) ősz. mn. Magá-
ban bizonyos [anyagi vagy szellemi részekből sokat
foglaló. BStartalmú erszény, melyben sok pénz vau.
Sótartalmú kamara. BStartalmú beszéd, könyv. V. ö.
TABTALOM.

BOTÉ, régies, böíb' vagy bötíl helyett.
BÖTEFA, paszta Szála megyében helyr. —fán,

—fára,—fáról.
BÖTEJÜ, bő-tejü) ősz. mn. Kinek, vagy minek

sok a teje emlőjében vagy tőgyében. BStejü dajka ;
bötejil tehén.

BÖTENYÉSZ, (bő-tenyész) ősz. mn. Dúsan,
gazdagon szaporító, vagy szaparodó, buján növekedő,
sokasodó. Bölényét* nDvényncmek.

BÖTEEMÖ (bő-termő) ősz. mn. Termékeny , mi
az elvetett magot sokszorozva visszafizeti. Bütermő
fOtd; bStermS fiánság, Bácska; bb'termb* alföldi vidé-
kek. BSterme gyVmSlctfák, tt&otokik. Időre vonatkozva,
bStermS etttendö.

BÖTK, (böt-k) fn. tt böík-öt. Általán kemény
állományú csomó, dudorodás, kinövés az állati, külö-
nösen növényi testen. Nád, búeaszár, kukoriczakóró
bötke. Lágyítva: bötyfc. Származékai: bötke, bStkSt.
V. ö. BOT, elvont gyök.

BÖTKE, (böt-ke, vagy böt-k-e) fn. tt. bötkít.
1) A bőik szónak könnyebb kiejtés végett e-vel tol-
dott változata, s ám. kemény csomós kinövés, kidudo-
rodás, pl. tölgyfa, fűzfa bölkéje. 2) Némely növények
csomós gyökere, bajmája. Györgyike btftkéje.

BÖTKÉS, (böt-ke-es) mn. tt bötkésívagy — eí,
tb. —ék. 1) Csomós. Bűiké* fatörzsök, Utkét búzaszár.
2) Minek hajmaféle gyökere van; bőikéi tulipán, já-
czint, györgyike. ,

BÖTKÖ, 1. BÖTKE.
BÖTKÖCSKE, (böt-k-öcs-ke) kies. fn. tt böí-

k&cskét. Kis bötk , bogocska, csomócska a fik dere-
kain, és növények szárain.

BÖTKÖNKÉNT, (böt-k-ön-ként) ih. Csomón-
ként , bogonként Balkonként eltSrdelni a szalmát,
nádat.

BÖTKÖS, (böt-k-ös) mn. tt. bSíkös-í, vagy —ét,
tb. —ék. Aminek bötke vagy bötkei vannak, csomós
kinövéstt. Bötkös somfa. Bötkös növényszárak. Bötköt
lábhüvelyk. Lágyítva: bötyköi.

BÖTKÖSÖDIK, (böt-k-ös-öd-ik) k. m. bötkötöd-
tem, —tél, —ölt. Bogosodik, csomósodik, gombaforma
kidudorodtok nőnek rajta. Bötkösödik a vén fa. Bot-
kötődnek a láb hüvelykujjai. Lágyítva: bötyköstfdik.

BÖTKÖSZ, (böt-k-ösz) fn. tt. böttötz-t, tb. — Ok.
Nagy tengeri békafaj Amerikában, mely halászatból
él. Feje aránylag igen nagy, zömök. (Lophius pisca-
torius).

BÖTÖ, régies alak; lásd BETŰ.
BŐTÖK, (böt-ök) fn. tt bötk-öt. Lágyítva: bö-

työk, bütyök. Értelmét illetőleg lásd : BÖTK.
BÖTÖKÖS, (böt-ök-ös) mn. Lásd : BÖTKÖS.
BÖTÜ, y. BÜTÜ, BÖTÜZ, BÖTÜZÉS stb. 1.

BETŰ, BETŰZ, BÉTÜZÉS stb.
BÖTY, elvont gyöke bötykö, bötyök szóknak.

Azonos bőt gyökkel.
BÖTYKÖ, (böty-k-ő) fn. lásd : BÖTKÖ.
BÖTYÖK, (böty-ök) fa. tárgyeset: böíyfcöt,töb-

bes, bötykök, lásd BÖTK.
BÖTYÖKÖS, (böty-ök-ös) mn. Lásd: BÖTKÖS.
BÖV, (bő-v) mn. Lásd: BŐ
BÖVELKÉDÉS, (bő-v-el-kéd-és) fn. tt bó'uelfcé-

dés-t, tb. —ék. Akarmiféle vagyonnak nagy mérték-
ben bírása, illetőleg sok mennyiségben élvezése. Aki
megszokta a bővelkedett, nehezen fog neki esni a szit-
kölködés.

BŐVELKEDIK, (bő-v-el-kéd-ik) k. m. bővelked-
tem —tél — éít. Valamit nagy mennyiségben bir, gaz-
dagon el van látva, nagy mértékben élvez. Ellentéte:
tzükölködik. Segítő és marasztaló rágd neveket vonz.
Mindennel bővelkedik. Magyarország borral, gaboná-
val, sóval bővelkedik. Ételben italban bővelkedni) ám.
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bőven élvezni. Akinek módja, pénse van, mindenben
bővelkedhetne, duskálkodhatík.

BŐVELKEDŐ, (bfí-v-el-kéd-ő) mn. tt bbVeífcé-
dö-t. Valamit nagy mennyiségben, bőségben bíró, il-
letőleg élvező. .Kincsekkel, pénzzel bővelkedő gazdagok.
Halakkal bővelkedő folyók. Vadakkal bővelkedő erdők.
Mindenben bővelkedő ország.

BŐVEN, (bő-v-en) ih. 1) Nagy mennyiségben,
fölös számmal. Mindenféle gabonánk bőven termett. 2)
Gazdagon dúsan. Bőven megajándékozni a vendégeket.
BKven megvendégelni az utasokat. Ajándékokat, ala-
mizsnát botién osztogatni. BSven költeni. Valakinek
taolgálatát bőven megjutalmazni. 3) Terjedelmesen,
sok ürességet, hézagot hagyva. BSven szabott ruha,
BSven áll rajta a nadrág. 4) Sok szószaporítással,
apró részletekre kiterjeszkedve. A történt dolgokat bő-
ven elbeszélni. Bőven értekezni. V. ö. BŐ.

BÖVÉRÜ, BÖVÉRÜ (bő-vérü), ősz. mn. Vér-
mes, sok vérrel biró, telivér. Bővérll fiatal ember.

BÖVÉKÜSÉG, bő-vérüsdg) ősz. fn. Yérmesség,
sok vérrel bírás.

BÖVES, (bő-v-es) mn. tt bSve»-t, vagy —ét. tb.
—ék. Valamivel dúsan, nagy mértékben, mennyiség-
ben ellátott. Aranynyal bb'ves Erdély. Bővet tárház.
Fuladi.

BÖVESKÉDIK, BÖVESKÉDÖ, L BŐVELKE-
DIK, BÖVELDÉDÖ.

BŐVÍT, (bő-v-ít) áth. m. bóWt-étt, pár. —s, btn.
—ni, vagy —eni. Terjedelmcsbbé tesz, kitágít Szűk
ruhát toldattal bővíteni. 2) Szaporít, sokasít Cselédei
fisetését megbővíti.

BŐVÍTÉS, BŐVÍTÉS (bő-v-ít-és) fn. tt bbViíés-í,
tb. —ék. Cselekvés, mely által valamit bővítünk; tá-
gítás, szaporítás. V. ö. BŐVÍT.

BŐVÍTETT, (bő-v-ít-étt) mn. tt bSvltétl-et. 1)
Amit tágabbá, nagyobbá, terjedelmesbbé tettek. Bő-
vített öltözék. 2) Holmi járulékokkal toldott, sokasí-
tott Bővített kiadása valamely könyvnek.

BŐVIZŰ, (bő-vizü) ősz. mn. Sok vizet tartal-
mazó, gazdag forrású. Bővizű kút.

BÖVÖDIK, (bö-v-öd-ik) k. m. bó'wöd-íem, —tél,
—ott. Régies. Megbb'uödik (abundabit). Müncheni
codex.

BÖVÖLKÖDIK, lásd: BŐVELKEDIK.
BÖVÖLKÖDET, (bő-v-öl-köd-ct) fn. tt bSvöl-

Jc8d-et. Bövölködő állapot, bőséges vagyon. „Mert
mendezek ő bővölködetekből (ez abandanti Bibi) eresz-
tették isten ajándokit" Müncheni codez.

BÖVÖLTETIK, (bő-v-öl-tct-ik) régies; eléforddl
szintén a Müncheni codexben, abundal, abundabit
értelemben.

BÖVSÉG, (bő-v-ség) fn. Lásd BŐSÉG.
BÖVSÉGES (bő-v-ség-és), mn. 1. BŐSÉGES.
BŐVÜL, (bő-v-ül) őnh. m. bót-ül-t. 1) Tágul, ter-

jed, a ez által ürege, hézaga nagyobbodik. Viselés
által bővül a csizma. 2) Szaporodik, illetőleg több he-
lyet foglal cl. Újonnan szerzett könyvekkel bóViít a
könycgyltftemény.

BÖZENFA, fala Somogy megyében helyr. —fán,
—fára, —fáról.

BÖZHÁZA, 1. BŐSHÁZA.
BÖZÖD, fala Erdélyben, Udvarhely székben;

hely. —ön, —re, —röl.
BÖZÖD-ÚJFALU, helység Erdélyben, Udrar-

hely székben; helyr. —bő, —bán, —bél.
BÖZSE, (1), BÖZSI, női kn. lásd ERZSI, ÖB-

ZSE.
BÖZSE, (2), népes puszta Somogy megyében

helyr. BSzsé-n, —re, — rSl.
BRÁCSA, fn. tt. brácsát. Nagyobbféle s mélyebb

(alt) hangú hegedd. Másképen: karhegedtf, karcot
(karu-as). Olaszai viola da braccio, németül: Bratseke.

BRÁCSAHEGEDÜS, (brácsa-hegedűs) ősz. fn.
Zenész, aki brácsát, azaz karhegedttt húz, aki brácsán
játszik.

BRÁHA, fn. tt. bráhát. Serfözés után maradt
moslék, melylyel a marhákat hizlalják. Szatmárvidéki
szó. Közelebbről a német .Brau-ból látszik eredettnek;
egyébiránt a német brauen brennen, latin feroeo,
szanszkrit bhar, magyar forr stb. rokonok.

BRASSAI, (lirassó-i) mn. tt —t, tb. —ói
Brassó városából való.

BRASSÓ, város neve Erdélyben, a szászfoldöa.
(Eronstadt Corona. Stephanopolis) Helyragozva: Broi-
só-ba, —bán, —ból. Brassó vidéke. Van ily nevfi falu
is Hunyad megyében.

BRÁSZLÓ, 1) Férfi keresztnév, ám. WratUlaoa.
2) Helynév Sziléziában, máskép, Boroszló.

BRAZÍLIA, fn. tt Bratiliát. Déli Amerikának
egyik legnevezetesebb része.

BRAZÍLIAI, (Brazilia-i) mn. tt. brasiliai-t, tb.
—ok. Braziliából való, ott létező, ott termett, stb.

BREK, hangutánzó gyöke brekeg és brekeke
szóknak.

BREKEG, (brek-ég), önh. m. brekég-íem, — tű,
—e'tt. Öregeknek a békák, midőn szájaikat a víz- in-
nen feltolván sajátságos rekedt bangón kiáltoznak.

BREKÉGÉS, (brek-ég-és) fn. tt. brefcegés-í, tb.
—ék. Békakiáltozús, mely sajátságos rekedt hangon
történik, s a kuruttyolástól különbözik.

BREKEKE, (brek-ek-e) fn. tt brekekét. Hangu-
tánzó szó, s jelenti a békák rekedt kiáltozását Bre-
keke , brekeke, brekeke. Zeusz minket szerété, a viteti*
'ezüktete. Kazinczy F.

BREKEKÉL, (brekeke-el) önh. m. brekekü-t.
Brekeke-hangon kiáltoz. Brekekúlnek a békák.

BKEZNÓ, lásd: BREZNÓBÁNYA; helyr. Brv-
nó-n, —rá, —róí.

BREZXÓBÁNYA, szabad kir. város Zólyom
megyében belyr. —bányán, —bányára, bányáról.

BRILIÁNT, fű. tt. briliánt-ot. Általán minden
drágakő, s ebből készített ékszer, nr.cly ragyogón
van kiköszörülve. Briliántgyürtí. Közelebbről a fran-
czia brillant (ragyogó), ez ismét a aziutőu franczia fcri.-
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ler (ragyogni) szóból vétetett,melynekgyökbetüjis> hel-
lén nig, és magyar pír szóval vannak rokonságban.

BK1LIÁNTOS, (bríliánt-os) mn. tt bríliántos-t
vagy —át, tb. —afc. Ragyogóra köszörült drágakővel
ékes. Brillantot gyűrű, brillantot kereszt.

BRILIÁNTZSIZSIK, (brillant-zsizsik) ősz. fn.
Ragyogó száruyu bogár, melynek alapszíne fekete, tor-
ján aranyos zöld húzás vonul el, s paiskAján tíz vonal
látható, melyek sárga, vöröses, és zöldes sziuncl su-
gárzanak vissza. (Curculio impcrialis).

BRINDZA, fn. tt. brindzát. Brcznóbányán fa
vidékén sajátságos módon készített ízletes túró, me-
lyet bödönökben árulnak. Azonos a Dreznó szóval.

BRINDZÁS, (brindza-ás) mn. tt. brindzás-t vagy
—át, tb. —ak. Brindzát tartalmazó, brindzát áruló.
Brindzát bSdSn. Brindzát edény,

BK1TT, (1), fn. tt. 6riíí-eí. Britannia polgára,
lakosa.

BRITT, (2), mn. tt briíí-«í. Britanniái. Brüt
hajók, britt hadi seregek.

BlUTTHOíí, BRITTORSZÁG, (Britt hon, Britt-
ország) ősz. fn. Brittaania.

BRONSZ, fn. tt. bronsz-oí. Öntés által vegyített
érczmü, melynek részeit réz, ón, és czink teszi, bar-
naréz, barnaércz. Közelebbről a franczia bronze-ból
Tétetett, mely ismét a német .Braunerz-ből szárma-
zottnak látszik. Mint melléknév jelent ilynemü öntött
barnaérczböl valót Brontz szobor, broiuz gyertyatartó.
Bi'onsz áruk.

BRU, tompa, reszketeg, mdly természeti bangót
utánzó szó. Származékai: Irúg, brúgat, brúgatyú, brúgó,
brúgós.

BKÚG, (brd-og) önh. m. brúg-tam, —tál, —ott.
Bní-féle tompa, reszketeg hangon szól. Képzésre
olyan mint a szintén hangutánzók : sily, búg, zt'g.

BRÚGAT, (brd-og-at) önh. és áth. m. brúgaí-
íam, —tál, —olt. Brú bangót ereszt vagy crcsztet
Brúg az a gordon, ha húszak.

BRÚGATYÚ, (brú-og-at-6) fa. tt brúga/yú-í.
Játékszer, melynek lűnyrge a brúgat. Készül átfúrt
dióbéjból, vagy facsigúból, mely megpendítve a földre
bocsáttatik, s nagy bugással forog. Búgó csiga.

BRÚGÓ, (bní-og-ó) fn. tt. bnígó-t. Alhangu nagy
hegedű. Több vidéken: bögS, Erdélyben: gordon, Gö-
mörbcn : barbora, Vasban: kobza. Legközönségeseb-
ben : bnígó.

BRÚGÓS, (brd-og-6-os) fn. tt. brúgós-t, tb. —ok.
Ki bögöbegedün, barborán, gordonon játszik. Vén
bnígós. A vtn brúgós mindennap egy nótát felejt. Km.

BRUGOZ, (brú-og-ó-oz) önh. m. brúgóz-tam,
—tál, —ott, pár. —«. Brúgót húz, brúgón zenél,
brúgón játszik, bogoz, barboráz.

BRÚGÓZÁS, (brú-og-ó-oz-ás) fn. tt. brúgózás-t,
tb. —ok. Zenélés a brúgón, bó'gó'zós, barborúzús.

BÚ, (1), fn. tt bú-1. Személyragozva: búm, búd,
búja vagy buta, bújában vagy bút-ában. 1) Levert
kedélyi állapot, vagyis tartós és belsőleg meggyöke-
rezett szomorúság, keserv, fájós érzelmű indulat, va-

lamely csapás, veszteség, szerencsétlenség stb. miatt
fiúba esni. fiúban lenni, fiúnak ereszti fejét, fiújában
iszik, fiúnak adni magát. Búba merülni. Öli magát bú-
jában. Búját látod te még ennek. Eszi, emészti őí a bú.
Nfm tud hová lenni búoában. Meghalt bújában. Búra
okot adni. Bit kergetni. Szegre akasztani a bút. Meg-
emészti embert a bú, mint fát a szú. Km. Hadd Ittfnre
dolgodat, búból vígasztaláét hoz. Km. A bú sem tart
űrökké. Km. .Nehéz a bút eltagadni. Km. A búnak M
van ideje. Km. Minden búnak vége boldog halál sze-
kere. Km. „Mikori nagy bú vala Magyarországban."
Csáti Demeter.

„Napok jönnek, napok mennek,
De búm csak nem távozik." Kisfaludy S.

2) Aggság, gond, töprenkcdés. Búban élni. Az egyes
élet bú nélkttl nem lehet. Kétes jövendője, gyermekei mi-
att sok a búja. Sok ősz hajat szerez a bú. Km.

„Eszem iszom, vigadok,
A búnak helyt nem adok." Népdal.

Önálló gyök, mely, ügy látszik, a szomorkodó-
nak tompán dunnyogó hangját utánozza. Ikertársa a
bán, bánat gyöke Iá, honnan búbánat oly öszvetétel,
mint a szintén hangutánzó buba, bíibáj. Hangra és ér-
telemre egyezik vele a vend buba.

BÚ, (2), vagy BÚJ, vagy BÚV, önálló gyök és
önh. búok vagy bújok, vagy búuok, busz, vagy bújsz,
vagy búwsz, bújunk vagy bútwnfc, bútok, vagy bújtok
vagy búvlok, búnak, vagy bújnak, vagy búvnak; első
múlt: bújéfc, vagy búoék ; másod múlt: bútt, vagy bújt,
vagy búuí stb. Valamely szoros szűk helyből kijön,
vagy oda bemegycn. Ily alakban mint ik-telen ige
cléfordul mind régi mind újabb Íróinknál, s jelentésé-
ben önakarat, önkéntesség rejlik, az ik-es búvik vagy
bújik ellenében, (mint ez általában más hasonló igék-
ről is áll), pl. Tavaszkor odeából kibú a medve, a föld-
ből kibúcik a fa. Az ember a barlangba bebú, a folyóka
a sövényen álbuvik. Haszm'Utatik átv. értelemben U,
pl. a tudományokat, a könyveket búni, ám. azok tártai-
m:\ba mélyebben bcbafni, azokkal foglalkodui. V. ö.
BÚJIK.

BÚÁK, (bú-ák) mn. és fn. L. BUVAK.
BÚÁR, (bd-ár) fn. és mn. L. BÚVÁR.
BÚB, fn. tt. búb-ot. Általán csomódad alakú

gömbölyű kinövés, kidudorodás; kemény ajakhang-
gal : púp. 1) Némely madaruk fején emelkedő tol'.cso-
mó. Kakas, tyúlc, galamb, pacsirta búbja. 2) Némely
fejkötök foldudorodó teteje, máskép: bólita. 3) A
kalapok azon része, mely közvetlenül a fejtető fölött
emelkedik s azt befödi. Alacson, magas búb a kalapon.

Származékai: buba, búba, búbor, btl'jos, búbot,
stb. Rokonságait 1. BOB alatt.

BUBA, (bub-a) fn. tt. bubát. 1) Báb, baba, mint
a maga nemében gömbölyű alakú gyermekjáték, íor-
dítva: bábu. Kemény ajakhanggal ejtve hasonló hozzá
a kenyér kidudorodó csomóját jelentő pupa. 2) Atv.
ért kis gyermek, kis leány, kis baba. Edét, kedott
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bubám. Rokonok a német Puppt, olasz pupa, púppá,
franciia poupée, stb.

BÚBA, (búb-a vagy bób-a) fn. tt bubát. Ám.
búb, toldalék a-val szaporítva. Tyúk, galamb bubája.
FejkStS bubája. Máskép: bóba. ,

BUBÁKAT, (bú-bánat) ikerített fn. tt btibá-
not-ot vagy bú-í bánot-ot. Bú és bánat együtt, szo-
morúságból és sajnálásból vegyített indulat, tartós
fájdalmú kedélyi állapot Sok búbánat M 8t. Ne oly
sok burai bánattal, hanem több örömmel és vigatsta-
lassal folyjon le az tij év. Verje meg a bubánál.

„Nem hittem én, de már biszem,
Hogy szerelmem búra viszen,
Búra viszen, búb&natra,
Ezer győtrő gondolatra." Népdal.

^Simonyiban van egy maion
Búbánatot őrinek azon,
Nekem is van bábánatom,
Oda viszem, lejáratom." Népdal

BÚBÁS, (búb-a-as) mn. tt. bttbás-t vagy —öt,
tb. —ok. Minek búbja, bubája, vagy bóbája van, búb-
bal ékesített. Búbos tyúk, búba* galamb, bubát fejkStö.

BUBÁZ, (bub-a-az) önb. m. bubáz-íom, —tál,
—ott. Bubával, azaz babával vagy bábbal játszik.
Bubácni szoktak a kis leányok.

BÚBÁZ, (búb-a-az) áth. m. búbáz-tam, —tál,
T—ott. Búbjánál, vagy fistökénél fogva megtép, meg-
czibál. Tárj csintalan gyerek, majd megbúbázlak. A
heréecetb' kokat búbázca (búbozza) a tyúkot.

BUBÁZÁS, (bnb-a-az-ás) fn. tt bubázás-í, tb.
—ok. Bubával, bábával, gyermekbábbal való játszás.

BÚBÁZÁS, (búb-a-az-ás) fh. tt búbázás-t, tb.
—ok. Cselekvés, midőn a bubát, bobot, vagy fistököt
megczibálják.

BÚBEREK, puszta Szála megyében; helyragok-
kal : Súberek-en, vagy berk-en —re, —röl.

BÚBFÖDÉL, (búb-födél) ősz. fn. Épületnek,
edénynek, vagy valamely eszköznek búbalaku teteje.
Búbfedél a pipán, tornyon, leoetettdlan.

BUBOJICSKA, 1. BÜBÜJICSKA.
BUBOR, (bub-or) elvont törzsök, mely buborék,

buborcsék stb. származékokat adja. Jelent növényi vagy
állati testen kidudorodó gömbölyfiséget. Innen mint
új alkabnazásn természetrajzi műszó jelent caigafajt
L. BÜBORÉKCSIGA.

BUBORCSÉK, (bub-or-csó-ék)fn. tt buborcsék-ot.
Dombom kiütés, kifakadás a testen. Máskép : bibir-
esó. Arcza, melle teli van vérei buboreiékokkal.

BUBORÉK, (bub-or-ék) fn. tt buborék-ot. 1) A
nedvnek lég, gőz segítségével gömbölyű formára ide-
iglenes kiterjedése kidudorodása. Szappanbuborék, eső-
buborék, vízbuborék, söVbuborék. Elpattant, mint a szap-
panbuborék. Km. Buborékot hány a sebesen öml&patak.
2) A boncztanban, némely edények bnborékfajta
felfúvódásai, ilyenek: a tápbuborék, táppadmaly, bél-

buborékok, stb. A szanszkritban babura, barbura, bri-
bufca szintén ám. buborék.

BUBORÉKCSIGA, (buborék-csiga) ősz. fh. Csi-
gafaj, mely buborékoló tajtékot izzad. Ujabb műszó-
val : bubor.

BUBOBÉKOL,(bub-or-ék-ol) önh. m. bubor&oU
A víz, vagy más híg anyag buborékokat hány, gyöngyö-
zik. Buborékai a sáporesb';. buborékai a pezsgő*, a sor.'
Buborékot a szappanlé. Máskép : bugyborékol.

BUBORÉKOLÁS, (bnb-or-ék-ol-ás) fn. ttbubo-
rékolás-t, tb. —ok. A víznek, vagy más folyó anyag-
nak buborék formára alakulása, felfúvódása.

BUBORÉKOS, (bub-or-ék-os) mn. tt buboré-
kos-t vagy —át, tb. — ok. Buborékokat hányó. Bubo-
rékos pezsgő*, buborékos szappanlé. Buborékot táporuS.

BÚBOKKÁ, (bub-or-ka) fh. tt buborkát, tb.te-
borkák. Hoszszuk&s gyümölcse azon indás növénynek,
mely a tökkel egy nemhez tartozik s egyik fajtája a
sárga dinnye. Buborkát savanyítani. Nyári buborka,
téli buborka. Kovátsban vagy ecsetben savanyított b*
borka.

„Bokrétás szarkaláb, tejfölös buborka,
Hát a sok vajrénye, mind tarkatyúk tojt*."

Vőfélköszöntés a népdalokban.

Máskép: uborka, ugorka.
Legközelebb állnak hozzá a szláv uharka,«horca,

és német Gurke, melyek szintén nem eredetiek, hanem »
latin cucumer, eucumis-ből kölcsönzötteknek látszanak.

BUBORKAFA, (buborka-fa) őse. ín. Tréfás neve
az uborka szárinak, indájának. FSlhágott a buborka-
fára. LeueáUOották a buborkafáról. Km. Ez értelem-
ben bizonyos csekély rangot, hivatalt, tisztséget jelent.

BÚBOS, BÚBOS, (búb-os) mn. tt búbos-í vagy
—át, tb. —ak. Kinek vagy minek búbja van. Búbos
menyecske, búbos galamb, búbot tyúk. V. ö. BÚB.

BÚBOS, BÚBOS, (búb-os) fn. tt búbos-í, tb.
—ok. Agyagból készfiit szobakemencze, melynek ezif-
raságnl búbja vagyon.

BÚBOSÁN, BÚBOSÁN, (búb-os-an) íh. Búbbal
felczifrázva, fölékesítve. Átv. értei, nyalkán, hegye-
sen, begykén. Búbosán UpdegdS menyecske. Ez érte-
lemben máskép: pipeten.

BÚBOZ, BUBOZ, (bdb-oz) áth. m. búboi-tom,
—tál, —ott. 1) Búbbal czifráz, ékesít Haját, fejtö-
tőjét búbozza. 2) Búbjánál, üstökénél fogva megráz,
megczibál. Megbúbotlak, csak ne maradj veszteg.

BÚBTETÖ, (búb-tető) ősz. fn. Valamely épü-
letnek, pl. toronynak, nyaralónak, mnlatóháznak búb-
alakú teteje, búbfödél.

BUBUJ, (bnb-nj) elvont törzse bubujka, búím-
jicska, és bubulcs szóknak. A bob búb gyökből szár-
mazott szók osztályába tartozik.

BUBUJATÖK, (bubuja-tök) Ősz. fn. Hosszúkás
tökfaj. Vas vármegyei tájszó.

BUBUJICSEA, (bub-uj-ics-ka) fn. tt bubtijics-
kát. Növényfaj a barabolyok neméből, melynek gyö-
kere gyönge korában mogyorófonna (búbocska) gumó,
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éa édes ízű. (Chaeropkyllum bulbosum). Máskép: mj-
gyorósaláta, csemfgebUrük.

BUBUJKA, (bub-wj-ka) fn. L. BUBUJICSKA.
BUBULCS, (bub-ul-ca) fn. tt. lubulcs-ot. Ormáiiy-

sAgi tújszó, s jelent bogyót. Gyöke bi<b = -bob, búb
» képzésre olyan mint a gyttm (= güni), szc'm gyökök-
ből származott gyUm-öl-cs, szf.m-'öl-ct.

BUBUS, (bub-us) fn. tt. bubits-t, tb. —ok. Buba-
forma, bábalakú rémkép, melylycl a gyermekeket
ijesztgetik. Jön a bubus. Megesz a bubus. Máskép:
mumus, mumtt. Rokonok vele a német Pöpcl, vagy Po-
péi, Műmmel, Popanz.

BUCS, elvont gyöke bitctak, bticsér, bucska szók-
nak. Jelent valami domborodortut. Rokon bura gyök-
kel , melyből buczkó származott. Eléfordul uémely
helynevekben is.

BUCS, (1), elvont törzsöké búcsú szónak, -és
származékainak. Eredete bnlcs vapy bölcs (lásd ezt),
minthogy a régi iratokban többnyire bitlcsu, bolcmt,
bolcsát szókat találjuk, búcsú, bocsát helyett. V. ö.
BOCSÁT.

BUCS, (2), falu Esztergom megyében. Hely ra-
gokkal : Búcs-ra, —ön, —ról.

BUCSA, több helység neve hazunkban. Helyr.
Ductá-ra, —n, —ról.

BUCSAK, (bucs-ak) fn. tt. bncxak-ot. Csomós,
zömök tusko, átvetve : buexk'í, (mint: csutuk csutkó,
tusak tuskó), székely szó. V. ö. BFCS, IJUC/KÓ.

BUCSÁN, NAGY—, KIS—, helységek Nyitra
megyében ; liclyr. Bursán-ba, —bi.ni, —liól.

Bl'CSÉR, BUCSÍK, (bucs-ér, bucs-ír) biíc*ér-í,
tb. —-ok. Sopron- és Vas vármegyékben, ara. szalmá-
ból vagy vesszőből font lu'itus kosár, melyben almát,
tojást hordanak a piaczni. V. ö. BUCS, gyök.

BUCSÍT, (bucs-ít) áth. m. buctit-ott, pár. —s,
htn. —ni vagy —ont. Xyitravülgyébcn ám. bocsát,
ereszt, elhagy. AVm akarják c.lbucsilani. Ez a pcwctó
bucsítja a síinél. V. ü. BÚCSÚ.

BUCSKA, (bucá-ka va-ry boes-ka) fn. tt. burá-
kat, tb. bueskák. Vasban és Sz:ilűbun ám. kin hordócska,
melyben i iúl inkút tartogatnak. Gyüké biifs vitgy bocs
fordítva megvan a rsubolyó, rsobáiiy edények neveiben.

BITSMOL, elferdítve ám. bü<-sméril, néhutt:
gucsmiil.

BÚCSÚ, BÚCSÚ, BlVSr, BÚCSÚ, (1), (búcs-u)
fn. tt. búetá-t, tb. —k. Régióson: b'ilcsit, bulcsu, borsit.
1) Elváláskor, eltávozáskor mondott végszó, illetó'lfg
viszonyos köszünés, jókivúni'n, nuigiuiji'nílűs mind a
két részről. BiK'sút venni, s odább menni. Mi>m!j/n<!:
buciul, azután induljunk. Búcsút vrniti egymástól. E-
legyen a i-rybúrsu. Fakrjiffil, vnpy kai>uját'il vili ba-
ceút, azaz bucsuvétcl, kös/üm's nclkiil távozott.

„A lélek is sírt belőluui,
Midőn búcsút véve tőlem." Csokonai.

Eredeti jelentése bocsánat, mennyiben népies szokás
szerint az elváló bocsánatot szokott kérni, ha talán va-
lamivel megbántotta a maradókat. Ugyanezen alap-
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. fogalom rejlik az elkövetkezik (elbúcsúzik) szóban is,
[ mely annyi mint másokat megkövetve elmegy. Öszve-
I tételei: bursvazo, buctudal, búcsúbeszéd, búcsúlevél.

2) Egyházi ért. a bűnökért szenvedendő büntetések
elengedése bizonyos föltételek mellett, bünbocs&nat.
Teljes búeítí. Száznapi, negyvennapi búcsú. Búcsút
hirdetni. Búcsút osztogatni. Búcsút nyerni. „Bulcsú-
ért a szent földre menvén" Debreczeni Legendáskönyv.
3) Egyház vagy templom napja, midőn a templom
védszentének vagy felszentelésének iunrpe fartatik,
mennyiben a megjelenő hivck gyónils és áldozás által
bünbocsánatot nyernek. Búcsú van a faluban. Búcsúra
menni. Innen ez öszvetételek: iucsufásdr, Inictufia.
4) Ajtatos zarándoklat. Búcsút járni. Búcsút vezetni,
fíúcsú pénzzel jár, vagy, Prt'sscl járják a búcsút. Km.
Szcntkereszti, satvári, czcli búcsú. V. ö. BOCSÁT.

BÚCSÚ, (2), falu Boregh megyében; helyia-
gokkal: liuetu-ba, —bán, —ból.

BÚCSUÁKUS, (búcsú- ívem) ősz. fn. Az Anya-
szentegyház butién szolgája, ki a búcsú rendeltetésé-
vel visszaélvén pénzért osztogatja vagy hirdeti a bű-
nök bocsánatát.

BÚCSÚBESZÉD, (búcsú-beszéd) ősz. fn. Beszéd,
melyet valaki eltávozása, elmenetele előtt tart az ille-
tőkhöz.

BÚCSÜCSÓK, (búcsú-csók) ősz. fn. Csók, mely-
lyel az egymástól elválók búcsút vesznek.

BÚCSÚ- vagy BUCSUDAL, (búcsú-dal) ősz. fn.
Alkalmi költemény, mely végbúcsuul iratik az eltá-
vozandó személy tiszteletére.

BÚCSÚ- vagy BUCSUÉNEK, (biicsú-énck) ösz-
fn. 1) L. BÚCSÚDAL. 2) Gyászének, melyet teme-
téskor a halott koporsója fölött szokús tartani. Szo-
kottabban 1. BÚCSÚZTATÓ.

BÚCSÚ- vagy BUCSUÉV, (búcsii-év) ősz. fn.
Bizonyos év, melyben szokott föltételek alatt az
Anyaszentegyház búcsút hirdet, és osztogat. (lubi-
laeum, annns jubilaris).

BÚCSÚ- vagy BUCSUI'IA, (búcsú-fia) ősz. fn.
tt búcsúfiát, többese nincs. Ajándék, melyet a búcsú-
júrók kedveskedésül visznek Laza illető szeretteiknek
különösen gyermekeknek. Oly képzésű mint: vásárfia.

BUCSUHÁZA, falu Pozsony megyében; helyr.
Bifstifiásá-n, —rá, —ról.

BÚCSÚ- vagy BUCSUHELY, (biícsú-bcly) ősz.
f n. Szent lu'ly, hová a bivek ájtatossúgból zarándo-
kolnak, hogy ott megi;yőnviin és áldozván bünbocsá-
natot nyerjenek.

BÚCSÚ- vngy BUCSUIIÉT, (biicsi'i-hét) ősz. fn.
Hét, melynek lefolyta alatt :iz illető ájfcitosságot el
kell a híveknek végczniök, hogy a bünbocsilnatban
réazcsülhcssonek.

BL'CSÚ- vagy Bl'CSUHIRDETMÉXY, (biicsú-
birdetmény) ősz. fn. Pápai vagy püspöki levél tar-
talma, foglalata, melyben a bivek az illető búcsú felől
tudósittatnak.

f>2
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BÚCSÚ- vagy BÚCSÚHIRDETVÉNY, (búcsű-
hirdetvény) ősz. fn. Búcsút hirdető pápai vagy püs-
pöki levél, mint Írott okmány.

BÚCSÚ- vagy BUCSUJÁRÁS, (búcsú-járás) ősz.
fn. 1) Valamely szent helyre, vagy csodás képhez za-
rándokolás. 2) Körmenet; a híveknek egyik szent
helyről másikig menése, ének- és imádságok között.
Könnyen veszik, mint a búcsujárásí. Km. Meresztheti,
nagypénteki búesujdras.

BÚCSÚ- vagy BUCSUJÁEÓ, (búcsú-járó) ősz.
fn. Ki szent helyekre zarándokol ájtatoskodás, gyó-
nás, btinbocsanat végett Márioczelt, scentkereszti, sas-
várí, radnai búcsujárók. Messze/Sídről érkezett búcsu-
járók.

BÚCSÚ- vagy BUCSULAKOMA, (búcsú-lako-
ma) ősz. fn. Lakoma, melyet az elmencndő tiszteletére
adnak. Búcsúlakomán mondott felkoszSntések, áldo-
mások.

BÚCSÚ- vagy BUCSULÁTOGATÁS, (búcsú-
látogatás) ősz. fn. Látogatás, melyet valaki eltávo-
zása előtt barátainál, ismerőseinél, kedveseinél stb. tesz.

BÚCSÚ- vagy BÚCSÚLEVÉL, (búcsú-levél) ősz.
fn. 1) Levél, melyben valaki elmenés előtt búcsút vé-
szen, istenhozzádot mond. 2) Elbocs&tó levél, külö-
nösen a katonáknál azon oklevél, melynél fogva valaki
a hadi szolgálattól fölmentetvén haza bocsáttatik. Rö-
videbben: búcsleoét.

BÚCSÚ- vagy BUCSULEVELES, (búcsú-leve-
les) ősz. mn. Kinek hadi szolgálattól fölmentő búcsú-
levele van. Búcsúlevele* vagy búcsleveles katona. Köz-
népiesen : obsitos (Abscbied német szó után).

BÚCSÚ- vagy BUCSULÖVÉS, (búcsú-lövés) ősz.
fh. Eltávozó fő ember vagy vendég tiszteletére szóló
ágyazás, mozsarazás, taraczkozás. Rövidebben: búcs-
tóvés. Búcsútftiésekket megtisztelni a fű vendéget.

BÚCSÚ- vagy BUCSUNAP, (búcsú-nap) ősz. fn.
Egyház napja, templom napja, melyen az illető liivek
községe a templom védszentének vagy felszentelésé-
nek finnepét tartja. Egyszerűen: búcsú.

BÚCSÚ- vagy BUCSUPOHÁR, (búcsú-pohár)
ősz. fh. Áldomás, melyet az eltávozandó iszik bará-
taival s a hozzá tartozókkal. Búcsúpoharat emelni,
ttrttem. V. ö. CZOKIPOHÁB.

BÚCSÚS, BUCSUS, (búcs-ú-os) fn. tt búcsús-t,
tb. —ok. Búcsúra menő zarándok, ájtatoskodó utas.
Cketi, sasvári, szentkereszti búcsúsok. Búcsútok előtt
vinni a keresztet, zászlót, fiúcsúsok elé harangozni, fiú-
csúsokat vetető pap. Búcsúsokat gyantáim, áldoztatni.
£úcsúsoknak szállást adni.

BÚCSÚ- vagy BÚCSÚSZÓ, (búcsú-szó) ősz. fn.
Elváláskor! istenhozzád, az elmeuendőnek végszava.

BÚCSÚ- vagy BUCSUTOB, (búcsú-tor) ősz. fa.
L. BÚCSÚLAKOMA.

BÚCSÚ- vagy BUCSUVÁSÁB, (búcsű-vás&r)
ősz. fn. 1) Az egyházi búcsúnak (az anyaszentegy-
ház szándéka és tilalma ellen) pénzen árulása. 2) Vá-
sár, mely búcsúk alkalmával tartatík.
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BÚCSÚ- vagy BÜCSÚVÉT, 1. BÚCSÚVÉTEL.
BÚCSÚ-vagy BUCSUVÉTEL, (búcsú-vétel) ősi.

fa. Elbúcsuzás; az eltávozandónak végső szava, isten-
hozzádja- kedveseihez, barátihoz.

BÚCSÚ- vagy BUCSUVÉTLEN, (búcsú-vétlen)
ön. mn. Búcsavét nélkül történő, távozó. Btícsueé/len
eltűnés, elutazás. Búesuvéllen vendégek. Határzóilag
ám. búcsút nem véve. Búcsuvétlen távozott.

BÚCSÚ- vagy BUCSUVÉTLENÜL, (búcsú-vét-
lenül) ih. Anélkül, hogy elbúcsúzott volna, alattom-
ban, mások tudta nélkül eltűnve.

BÚCSÚZÁS, BUCSUZÁS, (biics-ú-oz-ás) fn. tt.
búcsúcás-t, tb. —ok. Elváláskori, elutazás előtti vi-
szonüdvözlés, jókivánás, istenhozzádozás, háláikodú,
bocsánatkérés stb. Érzékeny, fájdalmas búcsúza*.
Menyasszony búcsucása szüleitől.

BÚCSÚZATLAN, BÚCSÚZATLAN, (bűcs-a-
oz-atlan) mn. tt. búc*úzattan-t, tb. —ok. Aki nem bú-
csúzik, vagy el nem búcsúzott; búcsúvétlen. Hatiro-
zóilag ám. búcsúzatlanul. L. ezt

BÚCSÚZATLANUL,BÜCSUZATLANUL,(búcs-
u-oz-atlan-ul) ih. Anélkül, hogy elbúcsúzott volna;
búcsúvétlenül, a kapufától véve búcsút

BÚCSÚZIK, BÚCSÚZIK, (búcs-ú-oz-ik) k. m.
búc«úz-tam, —tál, —ott. 1) Elválás előtt vég isten-
hozzádot mond. Búcsúzik barátitól, kedveseitől, sziliéi-
tb'l. Elbúcsúzott ís elment. A menyasszony sírra búcsú-
zik szüleitől. „Mélyen illetőd ve búcsúzom tőletek.'
Berzsenyi. 2) Elmegy, leszáll. Őszszel elbú«súsnai a
gólyák, fecskék. .Lebúcsúzott a nap. Búcsúzik ás esze.

BÚCSÚZÓ, BÚCSÚZÓ, (búcs-ú-oz 6) mn. tt.
búcsúcó-t. Elválás előtt istenhozzádot mondó. Búcsúzd
katona. Búcsúzó beszéd, búcsúzó ének. Búcsúzó fKiben
van. Átv. ért elmúló, eltűnő. .Búcsúzó szépséget.
(Paludi).

BÚCZÚZTAT, BÚCSÚZTAT, (búcs-u-oz-tat)
áth. m. búcsúztot-tam, —tál, —ott, pár. búcsúztass.
Temetés alkalmával búcsúztatni szoktak a kántorok,
midőn a halott nevében az illető rokonoknak, isme-
rősöknek, barátoknak stb. énekelve búcsút mondanak.
Tersekben búcsúztatni, elbúcsuctatni a halottat. Btk
népen elbúcsúztatok az Istenben boldogultat.

BÚCSÚZTATÁS, BÚCSÚZTATÁS, (búcs-u-oz-
tat-ás) fh. tt búcsúttatás-t, tb. —ok. A halott nevé-
ben búcBiimondás, illetőleg versekbe szedett búcsú-
szavak eléneklése.

BÚCSÚZTATÓ, BÚCSÚZTATÓ, (bücs-ú-oz-
tat-ó) fn. és mn. tt. búcsúztotó-t. A halott nevében
mondott búcsúzó szavak kivált versekben. Búcsúzta-
tót csinálni leginkább a műterek dolga. Búcsúztató
ének, búcsúztató vers. Hiába minden szó a lusta fülé-
nek, A biztalás neki búcsúztató ének. (Paprik. vers.)

BUCZ, régi elavult fn. annyit tett, mint: czomb,
s ez értelemben rokon vele a bélién novg, nt£ós, né-
met Fuss, latin pes stb. Általán kidudorodott valami,
honnan: buczka, buczkó. Azonban a székelyeknél még
itt-ott hallható. Fordítva: czub, honnaa: ctnbák,««-
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bók — czomb, madárczomb. Változattal v. ö. BÖCZ,
HÖCZEK, BOCZ, BOCZKÓ.

BUCZI, (bucz-i) fn. és mn. tt. bu<-zi-t. Niigy
czombu, czombók. Székely szó.

BUCZKA, (bucz-ka) fn. tt. buczkáí. Domborún
emelkedő torlás, különösen homoktorlús, homokdomb,
szólhordta homokhát, homokbuczkó.

BUCZKÁNY, (buez-ka-any) fn. tt. buczkány-t,
tb. —oA. Székely szó, ám. patkány.

BÜCZKAS, (bucz-ka-as) mn. tt. buczkát-t vngy
— át, tb. —ak. Iloinokdombos, hol buczkák vaunak.
Buczká* legelő, Buczkás határ. V. ö. BUCZKA.

BUCZKAZ, (bucz-ka-az) önb. m. bitczkáz-tam,
— tál, —ott, pár. —z. Buczkák azaz torl/iaos homok-
dombok között járkálva vadász.

BUCZKÁZ1K, (bucz-ka-az ik) k. m. b««fcoz-/am,
—tál, —olt. Bukfcnczczik, bukdácsolva fut. Buczká-
zik a nyúl.

BUCZKÓ, (bucz-kó) fn. «!s mn. tt. baczkó-t. Ke-
ínény állományú kinövés, csomós kidudorodás az állati
vagy növényi testen. Bunkó a lábhtteelyken, a boka
melleit. V<!it fák derekaiból kinövő buczkók. Mint mel-
léknév jelent köpczüst, zömököt, dömsödit, ilömöez-
köst. Buczkó gyerek, fíitfskáftjlí hal.

BUCZKÓRÓ, (bucz-kóró) ősz. fn. Vcros virágú
mezei pésma. (Ccntanria campcstris flóré rubro).

BUCZKOS, (bucz-kó-os) mn. tt. bi/czkós-t viigy
—aí, tb. —ak. Amin egy vagy több buczkónemü ki-
növés, kidudorodás van; csomós, bunkóa. Buczkóslábu
ló. Buczkós somfából. V. ö. BUCZKÓ.

BUCZKÓSODÁS, (bucz-kó-os-od-iw) fn. tt. bucz-
kósodás-t, tb. —ok. Buczkók, csomós kinövések tá-
madása valamely állati vagy növényi testen. Faderék
biiczkósodáta. Lábak buczkósodása.

BUCZKÓSODIK, (bucz-kó-os-od-ik) k. m. b«cz-
kósod-tam, —tál, —olt. Buczkók, tömör kemény cso-
mók nőnek, támadnak rajta. Bue~.kósodik a somfa, a
bodzafa, dereka.

IHX'ZÓ, (1), (bucz-ó) mn. tt. bnrzó-t. Göcsös,
rögös, buczkós. Ritka baszuáUitu szó.

BUCZÓ, (2), (bucz-ó) fn. tt. bucsó t. Sügér hal faja.
BUCZOK, (bucz-ok) fn. tt. baczok-ol,v.bnczk-ot.

Egy darab buczkót képező idomítatlan tömeg, pl.
bánt, földrög, csoinóagyag.

BUCZOROG, (bucz-or-og) önh. m. biiczorog lám,
—tál, buczorg-ott. Somogyi tájejtóssel buctorog a göbe,
(heréit emse) midőn sajátságos síró hangon nyöszö-
rög, kuczorog.

BUDA, (1), Magyarország iker fővárosainak egyi-
ke. Hclyragozva: Budára , Budán , Budáról. Budára
utazni, Budán lakni. Budáról távozni. Tinódinál és né-
mely más régi íróknál olvasni: Budában, a most divatos
Budán helyett. Országos nevezetessége mintt a nép szú-
jábausok közmondás és példabeszéd forog róla, milye-
nek : Nem oda Buda. Csak egyszer volt Budán kulyacá-
si'ir. Messze Buda sánta ebnek, vn;ry sokáig r'r a sánta
kutya Budára. Sokszor megjárják a<lr!!y Budát. Stiktsor
vittá'c Ll.:davdrát. Kinek lóra mV.-sen, Budán is gya-

log jár. Ha Budáról jött volna, stm hinném. Mi hír
Budában. ? Török a várban. Tökkel harangoztok mina-
pábnn Budán. Oly messze jár tőle, mini Bécs Budától.
Több is veszett Buda alatt. „El magyar, áll Buda
még." Kisfaludy K.

„Nyolcz századoknak vér zivatarja közt
Rongált Budának tornyai állanak."

Berzsenyi.

Nevét Kézai krónikája szerént Buda fejedelem-
től, Ethule (Attila) testvérétől vette : „Ethele király
a kunoknak és más népeknek megparancsolta volt,
hogy azt Ethele városának (Urbs Ethele— Béla ki-
rály jegyzője szerént: Civitas Athilae Regis—) hív-
ják ; a németek a tilalomtól félve azt Eczclburgnak
(Ecbulburg) nevezték; de a hunok azon tilalommal
keveset gondolva mint előbb, mai napig is Ó-Budának
hívják" (Szabó Károly fordítása szerint). Továbbá:
„Ó-Buda e nevet a mongol pusztítás követ-
keztében 1245 — 1247. táját) az akkor Pest város
határában esett Új-Buda, oklevelekben: nóvum castrum
montis Pestientis, a mai budai vár építtetése után, s
így Kézai krónikájának szerkesztetése előtt alig több
mint harinincz évvel nyerhette." Szabó Károly jegy-
zete. A rómaiak korában a régi történészek és számos
kiásott római régiségek tanúsága szerént Acincum
vagy Aquincum nevű város állott 0 Buda helyén és
környékén. Kis-Buda, Ó-Buda, Szász-Buda, Új-Buda,
1. az előző szók betűrendében.

BUDA, (2), fn. tt. búdat. Hegyes karó, vagy
pálezika, gyermekek játékszere, melyet úgy igyekez-
nek eldobni, hogy hegyével a földbe akadjon. Más-
kép : pini-zk, pilinczk, pinczke. Nevét vagy az ideoda
csapongást jelentő boda szótól vette, vágy ám. oly
eszköz, melyet a földbe bujtatnak, mintegy = bú-da.

BUDA, (3), fn. tt bndáf. Némely vidékeken ám.
árnyékszék, máskép : budaV. Elemezve == bú-da, búv-
o-da, azaz, búvóhely. V. ö. BUDÁR, BÓDÉ.

BUDA, (4), fű. tt. búdat. Jeleimen divaton, sa-
játságos magyar szabású felső öltöny, melyet panyó-
k&n is szokás viselni. Nyári buda. Téli prémes buda.
V. ö. ATI LA, öltöny.

BUDABÁCS, BUDABÁCSI, lásd BODOBÁCS.
BUDA-BURJÁNOS, lásd OLÁH-BUDA-BUR-

JÁNOS.
BUDAFA, (1), (buda-fa) ősz. fn. L. BUDA (2).
BUDAFA, (2), több helység neve; helyr. Buda-

fá-n, —rá, —rói.
BUDAFÁZ, (buda-fáz) ősz. önh. Budafával ját-

szik, budáat játszik, pinczkez, pilinkez. Tavaszkor bu-
dafáznak a fiúk. V. ö. BUDA (2).

BUDAHÁZA, falu Ungh megyében; hely ragok-
kal : Budahátá-n, —ró, —ról.

BUDAI, (biida-i) fn. és mn. tt. budai-t, tb. —ok.
1) Buda lakosa, polgára. A Budaiak gyakran járnak
Pestre. 2) Budára vagy Budáról való, Budához tar-
tozó. Budai vár, budai hfgyek, budai fördó'i. Budai
bor. A budai bor nyeUzU km. azaz jóizfin lehet nyelni.

52»
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Terét vette a budai ttfrtt* kancsónak. Km. Budai mér-
tékkel Jíteí. Km. Budai vékával mér km. azaz oly bő-
beszédtt (hazug) minő nagy a budai véka.

BUDÁK, KIS—, NAGY— vagy OLÁH— vagy
OLÁH-NAGY—,SZlSZ—, helységek Erdélyben;
helyr. Budak-on, —rá, —ról.

BUDA-KESZI, falu Pest megyében; helyragok-
kal : Bttda-Keeti-be, —ben, — bbí.

BUDAMÉR, falu Sáros megyében; helyragok-
kal : Budamér-ba, — bon, —Ml.

BUDA-ÖRS, falu Pest megyében; helyr. Buda-
<5rs-»n, —re, —ritt.

BUDÁÉ, (bú-da-ár, vagy búv-o-da-ár) fa. tt.
budár-t, tb. —ok. 1) Némely vidékeken ám. árnyék-
szék, putraszélc, perváta, szegélyesen: bnda. 2) Vin-
czellér. Első értelemben egyezik vele a franczia bou-
doir. Y. ö. BÓDÉ. Második jelentésének eredete ho-
mályos.

BUDAKLÓ, L BUDORLÓ.
BUDAVÁR, Ó—, falu Szála megyében; helyr.

.Budavár-on vagy —ott, —ró, —ról.
BUDAVAR, BUDAVARA, (Buda-vár vagy Bu-

da-vára) ősz. fa. Budai vár, a helytartó (nádor),
helytartótanács, és országos kincstár székhelye. Béla
király jegyzője: Budavár alatt a régi Budát (Ó-Bu-
dát) érti: quae per lingvam hungaricam nunc dicitur
Buduuar ét a Theotonicis Ecilburgnm vocatar. V. ö.
BUDA (1).

BUDÁZ, (bd-da-az) önb. m. budáz-íam, —tál,
—ott, pár. —*. L. BUDAFÁZ.

BUDFALU, helység Máramarosban; helyragok-
kal: BudfafarbcL, —bán, — ból.

BUDIKFALVA, helység Gömör megyében;
belyr. Budikfalvá-n, —ró, —ról.

BUDMffi, KIS—, NAGY—, falvak Baranya
megyében; helyr. Budmlr-ba, —bon, —bóí.

BUDÓ, (bud-6 vagy bod-6) fa. tt. budó-t. Or-
mánysági szó, ám. a szokottabb bődön. L. ezt.

BÚDOG,(bú-d-og) k. m. búdog-íam, —tál, — ott.
Gyakran, ismételve bú, lebú, elbü, mint a bnvárok
szoktak. V. ö. BUJDOKOL.

BUDOGA, (bú-dog-ó) fa. tt. budogát. Baranyá-
ban ám. büdös banka, babuka.

BÚDOGTAT, (bú-d-og.tat) mivelt m. búdog-
tat-tam, —tói, —ott. Gyakrabban búni, bukni, kény-
szerít ; eszközli, hogy búdogjon. V. ö. BÚDOQ-.

BUDONKA, (ám. bodonka) fn. tt. budonkát.
Fölfii keskenyebb, alul szélesebb kétfenekü edény
fenyüfából, melynek felső végén lyuk van. Ectettarló
budonka. Székely szó. V. ö. BŐDÖN.

BUDORLÓ, BUDUELÓ, falu Erdélyben, Kolos
megyében; helyr. Budorló-n, —rá, —ról.

BÚDOS, (1), BÚDOSAS, lásd BUJDOS, BÚJ-
DOSÁS.

BÚDOS, (2), helynév, 1. BUJDOS.
BUF, elvont gyök, s jelenti azon tompa hangot,

melyet felfútt arczú ereszt ki ajakain, vagy melyet
akármily felfútt test ad, midőn rá ütnek, vagy össze-

nyomják. Kemény hangon p»f, felhangon bSf, pSf.
Származékai: bufa, bitfás. Jelent továbbá ütés, ütfidés
által okozott tompa hangot, honnan: bufál, bufog, ke-
mény ajakhanggal: puf, puff.

BUFA, (buf-a) fn. tt bu/át. Fölfútt arc*, pofa.
Melléknévül használva ám. pofás, pofok, pofitos, nagy
pofája, pöffedt arczu. Bufa gyerek.

BÜFÁL, (buf-a-al) átb. m. bufál-t. Általán ám.
dönget, azaz úgy fitöget, hogy pufog, bufog bele az
ütögetett rész. Különösen: pofon ver. Jól megbufál-
ták. Kemény ajakhanggal: pufál.

BÜPÁLAS, (buf-a-al-ás) fn. tt. bufátás-t, tb.
—ok. Ütés, döngetés, midőn valamit vagy valakit bu-
fálnak, különösen pofoznak. V. ö. BUFÁL.

BUFÍ.S, (buf-a-as) mn. tt bufás-í vagy — öt,
tb. — ok. Pofás, fölftijt arczú, duzzadt képű.

BÚFELEJTÖ, (bd-felejtő) ősz. mn. és fn. Búosz-
lató, mi a bút kiveri fejünkből. BúfdejtS ital. £ttf«-
lejtfií vagy Wfelejíflül inni. Tréftsan: okosstó/a. Ftl-
kOtSttOc a búfelejtóVe.

BUFFAN, (baf-u-an vagy buf-v-an) önb, m.
buffan-t. Leesés után, vagy ütés alatt buf hangot ad.
A betett zsák nagyotjbuffant. Keményebben: puffan.

BÜPFA1ÍT, (bűf-n-an-t vagy buf-v-an-t) áth. m.
buffant-ott. Ügy ejt vagy üt valamit hogy ez buf han-
got ad.

BUFOG, (buf-og) önh. m. bufog-íom, —tál,
—ott. Kemény bangón: pufog. Hangutánzó ige, s
gyakorlatos jelentésű, t i. többszöri ütés verés alatt
tompán visszahangzik. Bufog a Kata, midőn verik. Bu-
fog a bornadrág a mogyorópálcca alatt.

BUFOGÁS, (buf-og-ás) fn. tt bufogás-t, tb. —ok.
Ac ütésnek tompa viszbangzása.

BUFOGAT, (buf-og-at) átb. m. büfögőt-tan,
—tál, —ott. Ügy ütöget, vereget valamit, bogy ba-
fog bele. Hátát, alfelét megbufogatták.

BUFOGATÁS, (buf-og-at-ás) fn. tt. bufogatás-í,
tb. —ok. Ütögetés, vcregetés, melytől bufog az ütött
test

BUFOL, (buf-ol) átb. m. bttfol-t. 1) Balaton-
mellékén ám. lékes halászatkor sulyokkal a vizet csap-
dossa, zavarja, hogy a halak a hálóba rezzentesse-
nek. 2) Pofoz, pofon ver. Kemény ajakhanggal: pufol.

BUFOLÁS, (buf-ol-ás) fh. tt. bwfoiás-í, tb. —ok.
1) Sulyokkal lubiczkol&s a vízben. 2) Pofoz&s, pofon
verés. V. ö. BUFOL.

BUPTI, (buf-ti) fii. és mn. tt. bufti-t, tb. —t
vagy —ak. Nagy, tömött, duzzadt pof&ju. Alsóbb írás-
módba való kifejezés. V. ö. MUFTI, BUKSI.

BÚG, (=bog) fn. tt bug-ot. Némely növény-
magok bogos tokja. Fenyő buga (tobozzá), len, ken-
der buga. Toldva: buga, személyragozva: bugám, bu-
gád, stb. V. ö. BUGA, BOG.

BÚG, (1), fh. tt. bug-ot. Galambbáz, galamka-
litka, galambdncz. Kicsinezve: bugocska.

„Nem kellene nekem bugocska.
Hogy engemot benne tarts fogva.",.

Kazinczy.
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Persanl: búds. A magyarban azonosnak látszik
búg igével.

BÚG, (2), (bú-og) önh. m. búg-íam, —tál, —ott.
Bú hangot vagy hangokat ad, különösen fájdalmas,
epedő indulatból fakadó hangon vagy bangókon s
mintegy bújából szól. 1) Búgnak a galambnemií ma-
darak. Búgnak a szerelmes galambok.

„ Zöld ágon kis gili zokogva búg,
Mert párját nem leli, mindegyre búg,
Zöld ágon kis gili ne búgj sokat,
Szerelmes kis szived majd megszakad."

Vörösmarty.
2) Búgnak a sertések, midőn párosodni vágynak, mit
néhutt, nevezetesen Mútyusfóldén zúg, túl a Dunán
görög, gSrg igével fejeznek ki. 3) Mondják a csiga-
föle játszószerről, midőn sebesen forogva bú vagy brú
bangót ad. Képzősre hasonló a súg, túy, bég, bőg,
nyög hangutánzó igékhez.

BUGA, (1), (bug-a) fn. tt. bugát. 1) Némely vi-
dékeken ám. guba, gubacs a fákon. 2) A székelyeknél:
szemgolyó. 3) Több tájain az országnak: kendtrfö, a
magvas kender feje. Nagy bugájú kendet. 4) Ágbog.
Mindezen érteményekben a gömbölyű valamit jelentő
bog alapfogalma rejlik. V. ö. BOG.

BUGA, (2), (mint föntebb) melléknév tt. bugát.
1) Csonka, különösen kis szarvu, vagy épen szarvat-
lau barom. Buga ökör, buga kos, buga tehén. Néhutt:
csira. <7sira tehén. 2) Pécsett buga ko'dmön ám. prém-
telen ködmön. 3) Vas vármegyében buga ember ám.
pórias ember.

Ez érteményekben jelent a maga nemében va-
lami kicsit, hitványát, alá valót, s rokonai: bige,pige.
L. ezeket

BUGA, BUGA, (3), (búg-a vagy bug-a) fű. tt bú-
gát. Szeged tájékán ám. csomó, kéve len, vagy kender,
melyet nyüvéskor kötnek. Hány buga lened termelt
az idé« ? V. ö. BOG, BOGA.

BUGACS, (1), (bog-ács vagy bog-ar-acs) fn. tt
b»gars-ot. Boros hordók körül éldegélő pinczebelí le-
gyecske, bogaracska. Alkalmasint a bogaracs szóból
van öszvebúzva.

BUGACS (2), vagy BUGACZ, puszta neve Pest
vármegyében, tt. Bugacs-ot, helyr. Bitgacs-ra, —ön,
— ról. Származéka: bugnczi.

„Bc-beülsz a bugaczi csárdába,
Nagyot iszol világ boszujára." Vörösmarty.

BUGAGEREBEX, (buga-gereben) ősz. fű. Ge-
reben, melyen a kender vagy lenbug&kat száraiktól
megtisztogatják.

BUGALÉGY, (buga-légy) ősz. fn. Neve külön-
fi'le apró legyeknek, melyek a fák leveleire rakják
tojásaikat.

BUGÁS, (bug-a-as) mn. tt. bttgás-t, tb. —ak.
Minek bugája, azaz csomódad mag tokja, magfüzére
van. Bugás kender, len, azaz magvas.

BUGÁS, (bűg-ás) fn. tt. bw>fs-í, tb. —ok. 1) Ga-
lambok, giliczék turbékolása, szerelmi siró hangja.

j Zöld erdő zúgása, Vad galamb, bugása, Kedvet galam-
bomnak szája mosolygása. Népdal. 2) Párosodásra ger-
jedező sertések hangja. 3) Tompa hangja némely se-
besen forgó eszköznek, pl. csiga bugása. V. ö. BÚG- ige.

BÚGAT, (1), (bd-og-at) áth. m. búgaí-íam, —tál,
—olt. Valamely eszközt úgy perdít meg, hogy búg-
jon. Biígatni a brugatyút, azaz búgó csigát.

BÚGAT, (2), (bú-gat) önh. m. búgaí-íam, —tál,
—ott. Búgó bangót ad, pl. búgat a bölömbika.

BÚGATÓ, BÚGATYU, (bá-gat-ó) fn. tt. búga-
tó-t. Biigócsigá, búgó eszköz ; malomfonna játékszer,
melynek kereke megindíttatván bugással kereng.

BÚGATYÚZ, (bú-gaty-ú-oz) önh. m. búgoíyuz-
íam, —tál, —ott. Búgatyúval játszik. V. ö. BÚ-
GATYÚ.

BUGAZ, (bug-a-az) áth. m. bugáz-tam, —tál,
—ott. Kendert vagy lent, arra való eszköz által, bu-
gájától megtisztogat. V. ö. BUGA.

BUGÁZÁS, (bug-a az-is) fn. tt. bugázás-í, tb.
—ok. A kender vagy len bugájának leszedése, leverése.

BUGGYÁN, 1. BUGYGYAN.
BÚGJA, 1. BAGLYA, BOGLYA.
BUGLYA, BUGLYÁZ, lásd BAGLYA, BAG-

LYÁN.
BUGLYOS, (bug-oly-os vagy bog-oly-os) mn.

tt, buglyos-t vagy —át, tb. —ak. 1) Csomóba teke-
redett, oszvekusza.lt, kóczos. Baglyos haj, szór, gyapjú,
sörény. Bitylyosfej. Máskép: boglyas, baglyos. 2) Mond-
juk virágról, melynek szirmai tömöttek, öszvetorla-
dozottak. Gyöke búg azonos a csomódadot jelentő bog
szóval. V. ö. BAGLYAS.

BÚGÓCSIGA, (búgó-csiga) ősz. fn. Lásd BÚ-
GATÓ.

BUGOLY, (bug-oly) fn. tt. bugolyí vagy bug-
lyot, tb. baglyok. Némely növények virágai, melyek-
ben a szirmok igen sűrűén s borzasán állanak.

BUGOLYA, (bug-oly-a) fn. tt. bugolyát. 1) Né-
mely madarak tollas búbja, bóbitája; máskép : bug-
lya. 2) Virágfüzér, virágköteg, csokor.

Bl'GOLYÁS, (bng-oly-a-as) mn. tt. bugolyás-t
vagy —át, tb. —ak. Búbos, bóbit&s. Biigolyás tyúk,
galamb. Mátyusfoldén : boglyas.

BÚGOND, (bú-gond) ősz. fn. Búval elegy gond,
aggodalom. Ha nincs búginidod, házasodjál meg. Km.

BÚGONDOS, (bú-gondos) ősz. mn. Búval gond-
dal járó, vesződő, aggodalmas. Búgondos élet, állapot.
Búgondos szülék.

BÚGÓSÍP, BUGÓSIP, (búgó-síp) ősz. fn. Leg-
vastagabb s leghosszabb vastag hangit síp a zene-
karban. (Fagot).

BUGRIS, (bug-or-os ?) mn. tt. bitgrís-t, tb. —ok.
Barany&ban btigris ember ám. pórias ember, mely
Vas vármegyében: b«ga ember.

BUGY, 1) hangutánzó elvont gyök, mely a fa-
kadó, vagy forró víz hangjüt, vagy a híg anyagból,
pl. borból, vízből kitolakodó levegőét utánozza. Bugy-
bugy. Származékai: bngyka, bugyog, bugygyan. stb.
2) Azonos bogy gyökkel bugyola, bugyor szókban.
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BUGYA, (bugy-a) 1) elvont törzsök, mely csak
összetételes szójátékban, és annak származékaiban él,
mint: egyebugya, egyebugyál, egytbugydt. 2) Göcsej-
ben ám. agg tölgyfának buborcsékos gyümölcse, mely-
ből pipát csinálnak a gyermekek, azaz buga. 3) Ör-
ségi szó ám. holmi aprólékos gombölyttség. V. ö.
BOGY, BOGYA.

BUGYACS, (bugy-acs) fn. tt bugyocs-ot. Kis
rákfaj a keleti tengerben, melynek sok lába van, de
ollója nincs. (Cancer crangon).

BUGYBEREK, puszta Szála megyében; hclyr.
fiugyberek-en, — re, —rőt.

BUGYBOKA, (bugy-banka) ősz. fn. tt bugybokdt.
Baranya- és Somogyban ám. büdös banka.

BUGYBORÉK,BUGYBUR KK,(bngy-bur-ék) fn.
tt bugyborék-ot. A forrás erén, vagy szűk szájú edény
nyilasán hólyagocska formában öinlcdezö víz, vagy
egyéb folyó anyag, mely a tolakodó lég ütközése mi-
att bagy-bur hanggal jő ki.

BUGYBORÉKOL, BUGYBURÉKOL, (bugy-
bur-ék-ol) önh. m. bugyborékol-t. A kiömlö víz, vagy
más folyó anyag gömbölyű tömcgecskékbcn , s
bugyiim' hangot adva gördicaél. Bugybortkolva ömlik
ki a v(* a szűk szrfjie kortóból, ha /eldöntik, w»gy fei-
forditják. Bugyborékol sebet esöiöl a vfn.

BUGYBORÉKOLAS, BUGYBURÉKOLÁS,
(bogy-bur-ék-ol-ás) fn. tt. bugyborékoiás-t, tb. —ok.
,Bugybur' hanggal kiömlés.

BUGYBURÉKOLÓ, (bugybur-ék ol-ó) mn. tt.
bugybttrékotó-t, tb. —k. Bugyborökokat csináló, bugy-
borékképen ömledező. BugyborékoM zápor; bugybo-
rékotó récze. Átv. ért mondatik oly beszédről, vagy
Írásmódról, mely holmi üres czikornyamondatokból
áll. Bugyborékoló bestéd, bugyborékoló verseset.

BUGYBORÉKOS,BUGYBUBÉKOS, (bugy-bur-
ök-os) mn. tt bugyborékos-t, tb. —ok. Bugyborékok-
kal teljes, bővelkedő. Bugyborékot a folyó- vagy tótfiz,
midőn sete* zápor esik bele.

BUGYPA, (bugy-fa) ősz. fa. L. BUGYRA. 2)
BUOYGYAN, (bugy-a an vagy bogy-v-an) önh.

m. bugygyan-t. A fakadó vagy forrásnak indult víz,
vagy más folyó anyag hirtelen kiömlik. Folbugygyan
áradatkor a feníkví*. Kibugygyan orrából a vér, vagy
takony.

BUGYGYANÁS, (bugy-v-an-ás) fn. tt bugy-
gyanás-í, tb. —ok. A forrásból fakadó, vagy felme-
legült víznek, vagy más big anyagnak bizonyos han-
gon kiömlése.

BUGYGYANT, (bugy-v-an-t) áth. m.bugygyant-
otí, htn. —ni vagy —ani. Vizet, vagy más folyó
anyagot úgy ereszt, ömleszt ki, hogy bugy hangot
adjon. A teli korsóból néhány cseppet bugygyantani.
Pofoncsappdssal kibugygyantani valaki orrából a vért.

BUGYI, falu Pest megyében; helyr. Bvgyi-ba,
—bán, —ból.

BUGYRA, (bugy-ka vagy bugy-og-a) fn. tt.
bugykát. 1) Szűk nyakú és csöcsös szája korsó, mely-
ből bugyogva foly ki a víz, bor, stb. Eredetileg bu-

gyoga, azaz, bugyogó a btigyog törzstől, s képzésre ha-
sonló a szotyka (szotyogó), locska (locsogó), csacsira
(csacsogó), féctkt. (fecsegő), czinke (czincgő, cziiicgc)
s több másokhoz. 2) A halászok zurboló rúdja, mcly-
lycl a vizet fólkeverik, zavarják, bugyogtatják.

BUGYKAZ, (bugy-ka-az vagy bugy-og a-az) ath.
m. bugykáz-tam, —tál, —ott. 1) Bugyka nevű halász-
doronggal a vizet zavarja, bugyogtatja. 2) Szélcsb
ért bugyburékokat csinál, a vizet vagy más folyadé-
kot bugyogtatja.

BUGYKOS, (bngy-ok-os) fn. tt bugyfcos-í, tb.
—ok. L.BUGYKA. 1) Képzésre olyan mint: iucsios,
mocskos, flWykös.

BUGYLI (bugy-ol-i) fn. tt. bugyli-t, tb. —k.
Kusztorn, fanyclü, csukló bicsak. Dunántúli szó; csú-
foló, tréfás neve a fanyelii zsebbevaló késnek, más-
kép : békanyiizó.

BUGYOG, (bugy-og) önb. m. bugyog-tam, —tál,
—ott. 1) Bugyog a víz, midőn a forrásból, vagy va-
lamely szűk résen kiömledczik. Fölbugyog, kibugyog.
2) Bngyog az edény szAja, melynek szűk nyilasán a
híg folyó anyag kiömlik. Bugyog a kulacs, csöctöt
korsó. 3) Öblöket képezve hol bő- hol kinyomul, pl.
a bő ülcpfl, és szára nadrág, melynek bugyogó a neve.

BUGYOGA, (bugy-og-a) fn. L. BUGYKA. 1)
BUGYOGÁNY, (bugy-og-ány) fh. tt 6»gyo-

gány-t, tb. —ok. Betegség neme, midőn a bőrt apró
vizes hólyagocskák verik ki.

BUGYOGÁS, (bugy-og ás) fn. tt. bwgyogás-f, tb.
—ok. 1) A víznek, vagy más folyó anyagnak hólya-
gocska formákban ömlengése. 2) Azon hang, mely az
ilyetén ömlengéssel hallatszik. 3) Valamely öblös ru-
hának ki s bcnyomódasa. Török vagy német nadrág
bugyogáso. 4) Székelyföldön, ám. érthetetlen beszéd,
csacsog&s.

BUGYOGÓ, (bugy-og-ó) mn. és fn. tt. bngyogót.
1) Ami bugyogva ömlik ki, vagy bugyborékokat vet
Bugyogó forrásvit. Bugyogó korsó. Orrból bugyogó
vér. 2) Bőre szabott, nagy Ulepü, szotyogó, térdig érő
nadrág; továbbá, bő szabása pantalon, plundra. &el-
Ibs bugyogó.

„Már ezután bngyogóban járok,
Arinál jobban szeretnek a lányok. * Népdal.

BUOYOQÓS, (bugy-og-ó-as) mn. tt bugyogótt,
tb. —ok. 1) Bugyogva ömledező. Bngyogótforrdt,
bugyogós korsó. 2) Szotyogó, öblöket csináló. Bugyo-
gós nadrág, etitmattdr. 3) Bugyogóban járó.

BUGYOGTAT, (bugy-og-tat) áth. m. bugyogtat-
tam, —tál, —ott. 1) Folyó anyagot bngyogni kény-
szerít 2) Szűk szájú edényből úgy folyatja ki a vizet,
bort, stb. hogy bugyogó hangot adjon. 3) Öblös bő
ruhát, pl. bő nadrágot szotyogtat.

BUOYOL, (bogy-ol) áth. m. bugyol-t. Lepelnemű
ruhába takar, beköt valamit .Fejéi nagy kendőbe bu-
gyiim. A kis gyermeket bebugyolni. V. ö. BOGYOL.

BUGYOLA, (bogy-ol-a) fn. tt bugyolát. 1) Le-
pel, kendő, ruha, melybe valamit betakarnak. 2) Ru-
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bába, lepedőbe kötözött holmi czeleczula, bugyor.
Máskép : bogyola.

BUGYOLÁL, (bogy-ol-a-al) áth. m. bugyolál-t.
Holmi czelcczulát, vagy testnek egyes részeit beta-
kargat , bcgöngyölget. Bebugyolálni a fejét kendö-
vei. V. ö. BUGYOLA.

BUGYOLÁZ, (bogy-ol-a-az) áth. m. bugyoláz-tam,
—tál, —ott. L. BUGYOLÁL.

BUGYOXKA, (ám. bodonka, budonka) fn. tt.
bugyonkát. Víztartó fa edény, vízcsöbröcske. Szé-
kely szó.

BUGYOR, (bugy-or) 1) fn. tt. bugyorl vagy
bugyrot, üt. —ok vagy bugyrok. Ruhába, lepedőbe
kötözött holmi, melyet a gyalogoló háton szokott vinni.
Bugyor a világ, szatyor a vénasszony. Km. Bugyrot
vinni, czepelni a háton. Bugyrán kívül semmije sincs.
Egy bugyorban mindene elfér. V. ö. BATU, BATYU,
MOTYÓ, PONYECZ, BÚTOR, POGGYÁSZ. 2) El-
vont törzsöké bugyorog szónak.

BUGYOROG, (bugy-or-og) önh. m. bugyorog-
tam vagy bugyorg-ottam, —iá! vagy —ottál, bu-
gyorg-oíí, htn. —ni vagy bitgyorg-ani. Folytonosan
bugyog, bugyburékokat vet. Bugyorog a forrásból
fakodocó víz. Bugyorog a f éld öntő 11 bngykából a bor.

BUGYROS, (bugy-or-os) mn. tt. bogyrot-t vagy
—át, tb. —ak. Bugyrot vagy bugyort viselő, bugyor-
ral járó. Bugyros asszony, bxjyrot házaló.

BÚJ, (1), BÚJ, önh. L. BÚ, BÚJIK. Ragozása
szabályszerű: bújok, biíjsz, bú/ék, bujái, bújj, stb.

BÚJ, (2), helynév 1. BULY.
BÚJA, BUJA, (búj-a) mn. tt. buját. 1) A nemi

ösztön kielégítésére mértéktelen módon törekvő, más
neművel, illetőleg közösülés végett mintegy öszvebújni
vágyó , parázna. Buja ifjú. Buja nő. Buja kívánságok.
Buja cselekedetek. 2) Szertelen nemi közösülésből
eredő, vagy azzal rokon. J5wja nyavalya, buja kór,
buja mirigy, buja dög, buja scnyv, b«ja szerelem, buja
tlít, buja gerjedelem. 3) Szaporán tenyésző, nagy bő-
ségben terjedő. Buja nüvéslt erdő. Buja növényzet.
Buja sarjadzás. Buja testalkat.

Gyöke valószínűleg a búj vagy bújik ige, men-
nyiben a buja személyek mintegy bújni öszvebújni
szeretnek, s a buja növények sarjai sünien kibújnak.
Mind a két értcményben egyezik vele a tót biy'ni,
honnan bujmVi ám. bujálkodni, és buján tenyészni.

BUJADOB, (buja-dob) ősz. fn. Bujasenyv által
keletkezett lobos daganat, többnyire a lágyékokban.

BUJADÖG, (buja-dög) ősz. fn. Altalán buja-
ságból eredni szokott ragályos senyv.

BUJAFEKÉLY, (buja-fckély) ősz. fn. Bujaseny-
vés méreggel megfertőzött helyen támadni szokott fe-
kély; vagy az egész test közfertözése következtében
elterjedő, kerekdcd, határozott kemény szélU, és geny-
nyel telt fenekű, nem sarjadzó fekély. (Cancer sypbi-
liticus).

BUJÁK, falu Sáros megyében; hclyr. Bujak-on,
—rá, —ról.

BUJÁK, falu Nógrád megyében; helyragokkal:
Bttják-on, —ró, —ról.

BUJAKELEVÉNY, (bnja-kclcvény) ősz. fn. L.
BUJADOB.

BUJAKÓR, (buja-kór) ősz. fn. Általán minden-
féle betegség, mely bujaságból ered, akár közvetle-
nül, akár érintkezésből a bujakóros testekkel.

BUJAKÓROS, (buja-kóros) ősz. mn. Bujakór-
ban szenvedő.

BUJAKÓRSÁG, (buja-kórság) ősz. fn. L. BU-
JAKÓR.

BUJAKOSZORÚ, (buja-koszorú) ősz. fn. A kül-
bőrön, fő'kép az arcz és homlok külbőrén eleinte vilá-
gos, később n^szinii vörös , vagy vörös szélű foltok,
csecsek, vagy genyedékek által mutatkozó bujascnyv.
(Coroua Veneris.)

BUJÁLKODÁS, (buj-a-al-kod-ás) fn. tt. buját-
kodás-t, tb. —ok. 1) A nemi ösztönnek túlságos, mér-
téktelen , tiltott kielégítése. 2) Fölöttébb, kellettnél
bővebb, szaporább növése, tenyészése valaminek.

BUJÁLKODIK , (buj-a-al-kod-ik) k. múlt: b«-
jálkod-tam, —tál, —ott. 1) A nemi ösztönt túlságos
mértékben , és tiltott utakon , módokon elégíti ki. 2)
Fölöttébb, kelletinél bővebben tenyészik.

BUJÁLKODÓ, (buj-a-al-kod-6) mn. tt. bujálko-
dó-t. 1) A nemi ösztönt, és közösülést túlságos mér-
tékben , és tiltott módokon gyakorló. 2) Bőven te-
nyésző

BUJÁLKODVA, (buj-a-al-kod-va) ih. 1) A nemi
ösztön kielégítését túlságosan gyakorolva, paráznál-
kodva. 2) Szaporán tenyészve.

BUJÁLKODÓLAG, (buj-a-al-kod-ó-lag) 1. BU-
JÁLKODVA.

BUJAMIRÍGY, (buja-mirigy) ősz. fn. Altalán,
bujasenyv, rag&lyos bujakorság, különösen : bujadob.
L. BUJADOB.

BUJÁN, (biy-a-an) ih. 1) Buja módra, pajko-
sán. Buján kacsingatni, buján tánctolni, tagiejteni. 2)
Bőven, termékenyen, nagy szaporas&ggal. Buján terem
a fii; buján tarjadzanak a lebotolt füzek derekai.

BUJÁNHÁZA, falu Szatm&r megyében; helyr.
— hasán, —házára, —házáról.

BUJÁÉ, (búj-ár) fa. L. BÚVÁR.
BUJARAK, (buja-rák) ősz. fn. A bajaseuyvnek

azon neme, mely a testen tovább harapódzván azt
megemészti. V. ö. RÁK, RÁKFENE.

BÚJÁS, (búj-ás) fn. tt. bújás-í, tb. —ok. Szűk,
szoros helyen bemenés; titkos helyre vonulás, rejtőz-
ködés.

BUJASÁG, (buj-a-ság) fn. tt. bujoság-ot. 1) A
nemi ösztönnek tiltott, és mértéktelen kielégítése;
szertelen bajiam a testi gyönyörökre. Szorgos munka
felejteti a bujaságot. (Km.) Bujaságot űző soha bölcs
nem lehet. Kin. Egyházi értelemben, a bét fő bűnök
egyike, s a katekizmus! rend szcrént harmadika. Eltö
a kevélység, második a fösvénység, Aa>*madik a bu-
jaság.
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BUJASENYV, (buja-seny) ősz. fa. A te«t elso-
ványodásával, s elgyengülésével járó nyavalya, mely-
nek oka a testben ddló bnjadög.

BÜJA8ENYVELLESES , (buja-senyr-ellenes)
őaz. mn. Bnjasenyv ellen való, működő, annak további
harapódzását akadályozó. Bujatenyvettene* gyógyszerek.

BUJASEXYVÉS , (bnja-senyves) ősz. mn. Bu-
jasenyv által megfertőzött, bnjasenyvben sfnlődő. Ba-
jasenyves betegek.

BCJASENYVUTÁNI , (bnja-senyv-utáni) ősz.
mn. A bnjasenyv meggyógyulása ntán újra kiütő, je-
lenkező, pl. kórjelek, betegségek.

BUJA VÁGY, (buja-vágy) ősz. fn. Nemi közö-
sülésre , paráznaságra, fajtalanságra ingerlő ösztön.

BUJDOKLÁS, (buj-dok-ol-ás , vagy buj-od-og-
ol-ás) fn. tt. bujdoklás-t, tb. —ok. 1) Titkos utakon
tévelygés, elrejtőzködve járás, folytonos bnjdosás. 2)
Alá-alá merölés. Búvár bujdoklása. V. ö. BUJ-
DOKLIK.

BUJDOKLIK , (baj-dok-ol-ik, vagy bnj-od-og-
ol-ik) k. m. bujdokl-ott, btn. bujdokl-ani. 1) Rejtőzkö-
dés, menekülés végett titkosan bolyong, bujkál, téve-
lyeg. 2) Alá-alá merül. Bujdoklik a fürdő récze, a
búvár.

Ezen igében hármas gyakorlati képző van: —ód,
—og, —öl, melyek közöl a két elsőből öezvebúzva
lesz dók; buj-od-og-ol, buj-dok-ol. Hasonló képzésiiek:
haldokol (hal-od-og-ol),ftíidokoi (rul-od-og-ol),í«ndöklik
(tfin-öd-ög-öl-ik), Sídökai (81-öd-ög-öl), nyeídekel (nyel-
éd-ég-él) stb.

BUJDOKLÓ, (buj-dok-ol-ó, vagy buj-od-og ol-ó)
mn. tt. bujdoktó-t. Titkos ntakon járó kelő, rejtőzkö-
dő , menekülés végett bujkáló. Bujdokló szökevények.
ErdÖTcben bujdokló haramiák

BUJDOKOL, (buj-dok-ol, v. buj-od-og-ol) önh.
m. btydokol-t. V. ö. BUJDOKLIK.

BUJDOS, (1), (bnj-dos, vagy buj-od-os) gyak.
Önh. Gyakran búj, bebúj valahová, vagy kibúj vala-
honnan. V. ö. Bű, ige és JJujdosifc.

BUJDOS, (2) vagy BÚDOS, felu Erdélyben,
Belső-Szolnok megyében; helyr. —ön, —rá, —róí.

BUJDOSÁS, (buj-dos-ás, v. buj-od-os-á») fa. tt.
bujdosás-t, tb. —ok. 1) Mint a bujdos származéka,
ám. gyakori bdvás, vagyis szűk belyen átmenés, át-
surranás. 2) Titkos belyekcn rejtőzködés, bujk&lás.
3) Megállapodás nélküli ideoda vándorlás, idegen föl-
dön menekülés végetti járáskelés.

BUJDOSIK, (bnj-dos-ik, v. buj-od-os-ik) k. m.
bujdos-tam, —tál, —ott. 1) Titkon, titkos ntakon
tévelyeg, bolyong. Bujdosik a szökött katona, az «!-
dOtOtt tolvaj, gonosztevő'; bujdosik az oskolakeríllö di-
ákgyerek. Heverő1 tettben bujdosik az elme. (Km) 2)
Vándorol, külső országokban jár. Bujdosnak a hazá-
jokból kivándorlóit lengyelek. Bákóezy és Bercsényi ki-
bujdostak Magyarországból. Bujdosik, bujdosik sze-
gény árva diák. Ha a nap elnyugszik, ö is elbujdosik,
a szegény legénynek szive tzomorkodik. (Xtípd) Bebuj-

••», elbu/dosni.

Kettős gyakorlati képzővel = buj-od-os-ik, osz-
vehúzva btij-dos-ik, mint: etapodat, esapdos ; kapódat,
kapdos ; szöködSsik, szökdSsík ; pSküdSs, pSkdSs stb.

BUJDOSÓ, (1), (buj-dos-ó) fa. tt bujdosó-t. í)
Bolygó, tévelygő; országból, hazájából száműzött,
hazától fosztott személy. A kuruct bujdosók tyy ritv
Törökországban telepedett meg. 2) A csillagásztanban,
a naprendszerhez tartozó, s a nap körfii forgó csillag.
(Planéta.)

BUJDOSÓ, (2), (buj-dos-o) mn. tt bujdosó-f. 1)
Bolygó, tévelygő, titkon rejtőzködve járó. Bujdosó
katona, zsivány. 2) Lakát, tartózkodási helyét sokszor
változtató. Bujdosó madarak, bujdosó halak. Bujdosó
k'oszvény, bujdosó kalmár. Mondatik a kísérletről is: buj-
dosó lélek; a vándorló szabad életű nőről: bujdotó
kurva; közlekedési, kézről-kézre küldött levelekről:
bujdosó levelek ; utazó társról: bujdosó társ ; a sorba
járó lakomapohárról: bujdosó pohár. És a pohár buj-
dosik, éljen a barátság. Bujdosóba menni. Bujdosóba
jutni. Bujdosót inni.

BÚJHATK, (búj-bat-ik)k. m. bvjhat-tam, —tál,
—ott. El bír bújni, képes elbújni. Erővel nem bújha-
tom a földbe. (Km.). El nem bújhatunk az Isten sze-
mei elSL

BÚJIK, BÚJIK, (bdj-ik) k. m. búj-t. Elrejti
magát, szűk helyre vonul, az emberek szeme elől rej-
tőzködik. Bozótba bújik a róka, farkat. lyukba bújik
át egér, ürge. Igen vad fiú, bújik az emberek elől. Aki
ebért, gyermekért veszekedik, pad alá bttjjék. (Km.)
Szégyenemben majd a föld alá bújtam. Öszvetételci:
Aftatbujik, bebújik, belebujik, elbújik, kibújik, összebú-
jik. Alig fajik ki a tojásból, már fut a fürjecske. Majd
kibújik a bőréből, ügy SrUl. (Km) V. ö. BÚ, ige.

BUJKÁL, (buj-kál, buj-og-ál) gyak. önli. m.
b«jkál-t. 1) Rejtőzködés , menekülés végett az embc
rek szeme elől bújik, elvonja magát, ideoda csavarog.
Bujkál a poroszlók által OldSzSbe vett gonosztevő.
Bujkálnak az iskolakerüli) gyermekek. Erdőben, pusz-
tákon, bozótban, nádasokban bujkáló szökevények. Atv.
ért. bujkál a nap, a hold, midőn közbenközben felhők
alá rejtőzik. 2) Gyakran ki- vagy bebújik valamely
résen, szorulaton. 3) Képes kifejezéssel: fjjel-nappal
a könyvekben bujkálni ám. azok olvasásába merülni

Ezen igének képzője kát elemezve =r og-ál,
buj-og-ál, mint fujkál, fuj-og-ál; szurkai, tzur-og-ál;
hasonlóak : turkál, furkál, irkái, firkái, atkái, vájtál
stb. Egyébiránt törzsükül vétethetik bujka (= buj-
og-a) is, mint bugyka (bogy-og-a) esocska (csacs-
og-a), stb.

BUJKÁLÁS, (bnj-kál-ás, vagy buj-og-ál-ás) fn.
tt. bujkálás-t, tb. —ok. Folytonos, gyakori bújás, rej-
tőzködve, lappangva járás.

BUJKÁLÓ, (buj-kál-o, vagy buj-og-Al-6) mn.
tt. bujkáló-t. Aki bujkálni szokott; titkos, rejtett uta-
kon bolyongó. Bujkáló szökevények, menekültek.

BÚJNA, (buj-na) mn. tt. bujná-t. Buja, könnyen
tenyésző. Innen: bujndn. Bujnán szaporoseik. (Lippai,
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Virágos kert. 53. 1.) Vannak ily vczetékncvü csalá-
dok is.

BUJNASÁG, (buj-naság) fn. tt. bujnaság-ot.
Rujasáp, paráznasAg; könnyű, szapora tenyészés.

BUJNOK, (buj-nok) fn. tt. bwjnok-ot. Földbe bu-
vó, föld alatt lakó cscrcbogárfaj.

BUJNYIK, buj-nyik vagy buj-nok) fn. tt. buj-
nyik-ot. Az ország több viddkcin ám. zsivány, utonálló,
pusztákon kullogó, bujkáló. Győr vidékén: ám. suny-
nyogó, félénk ember. Mátyusföldön : bojnyih. Rokon
vele a szláv : bújni, mely sziláját, vadat jelent, és
ebojnyífc = zsivány. V. ö. BUJNOK, és BOJNYIK.

BÚJÓ, (buj-ó) mn. Lásd BUVÓ.
BUJÓS, (buj-ó-os) fn. Lásd BUJÓSDI.
BUJÓSDI (buj-ó-os-di) fn. tt. bujóadi-t. Játék

neme, midőn a játszótársak egyet kivéve elbújnak , u
ez fölkeresni indul őket. Bnjósdit játszani. Képzője
di Általán játékjelentő szókat alkot, mint : lorasdi,
katonásai, szembtkb'tösdi, zálogosdi stb. V. ö. —Dl
képző.

BUJÓSKA, (buj-ó-os-ka) fn. tt. bujóskrfí. Lásd
BUJÓSDI.

BUJÓSKÁZ, (buj-ó-os-ka-az) önh. m. bujóskáz-
tam, —tál, —ott. Bujóska, vagy bnjósdiféle játékot
játszik. V. ö. BUJÓSDI.

BÚJT, (buj-t, bú-ít) Ath. m. bujt-ott, pár —s.
hrn. —ni. vág}' —ani. 1) Tenyésztés, szaporítás vé-
gett a növény ágát, sarját földbe dugja, s mintegy
bnvó állapotba helyezi. Szb'lövesszó't, rózsaágat, xzegföí
bujtani. 2) Valakit bizonyos czélra mások ellen föl-
iugcrcl, nógat, ösztönöz. Az alattvalókat elöljáróik
ellen bujtani, fö'lbujtani. E inasod értelemben máskép :
bojt, s eredetileg : boly-t azon boly gyöktől, melyből
bolygat származik. V. ö. BOJT, ige. 3) L. BUJTAT.

BÚJTÁK, lásd BOJTÁK.
BUJTÁS, (buj-t-ás vágj' bú-ít-ás) fn. tt. bujtás-t,

tb. —ok. 1) Valami növényágnak tenyésztés végett
elültetése. Szölöbnjtás, rózsabujtás, azegfübujtás. 2)
Maga az elültetett ágacska. A bujtások mind megered-
tek. 3) Ingerlés, alattomos biztatás. Ez értelemben
elemezve: boly-t-ás, V. ö. BOLY, gyök.

BUJTAT, (bnj-tat) i'ith. ín. bujtat-tam, —tál,
—ott. 1) Valakit máa által elrejt, vagy parancsolja,
kívánja, hogy bújjék el. A tolvajt pinczébe bujtatta át
orgazda. KatonaálUtáskor elbújtatta fiát. Aijy alá, pad
nlá bujtatni. ÖrdSgSt bujtatni valakibe. 2) Növény
ágacskákat ültettet. Kertész által virágokat bujtat.
3) Alattomban izgat, ingéről, bizgat valaki ellen. V.
ö. BUJT.

BÚJTATÁS, (buj-tat-ás) fű. tt. bujtatát-t, tb.
—ok. Cselekvés, midőn valakit vagy valamit bujta-
tunk. V. ö. BUJTAT.

BUJTATÓ, (buj-tat-6) fn. tt. bujtató-t. Szíjgyürü
a nadrAgszijon, melybe a bekapcsolt szíj végét betol-
ják, hogy le ne fityegjen.

BUJTÓ, (buj-t-ó, boly-t-ó) fn. tt. b«jtó-f. Alatto-
mosan valakit mások ellen, vagy gonosztcttre ingerlő,
iz^airt, bizgató személy, bujtop.íó.

AKAD. HAOT 8ZÓTÍB.

{ BUJTÓÁG, (bujtó-ág) ősz. fn. Ágacska melyet
száráról lemetszenek, s tenyészés végett földbe bujta-
nak. V. ö. BUJT, BUJTÁS.

BUJTÓFA, (bujtó-fa) ősz. fh. Fölül kajmos, alul
hegyes fa, melylyel a kertészek a bujtóág, vagy más
Ültetvény száraára lyukat csinálnak a földbe.

BUJTOGAT, (1), (buj-t-og-at) gyak. áth. m. buj-
togat-tam, —tál, —ott. pár. bujtogass. Gyakran, foly-
tonosan több növényágat tenyésztés végett iiltetget.

BUJTOGAT, (2), (boj- vagy boly-t-og-at) gyak.
áth. m. bujtogat-tam, —tál, —ott, pár. bujtogas. Iz-
gatva, mintegy felbolygatva ingerel valakit mások el-
len. Máskép : bojtogat.

BUJTOGATÁS, (boj- vagy boly-t-og-at-ás), fn.
tt. bujtogatás-t, tb. —ok. Izgatás, bizgatás, alattomos
ingerlés mások ellen, vagy bizonyos rosznak elköve-
tésére.

BUJTOGATÓ, (boj- vagy bolyt-og-at-ó) fn. tt.
bujtogató-t. Aki valakit törvénytelenül izgat, felinge-
rel mások vagy valami ellen. Máskép: bojtogató. A
népet bujtogatók által föllazítani. A bujtogatókat el-
fogni, s törvényszék elé állítani.

BUJTÓTÖKE, (bujtó-tőke) ősz. fn. Szőlőtőke,
melyről bnjtóágakat vesznek a szőlősgazdák. V. ö.
BUJTÓÁG.

BUJTOVÁNY, BUJTVÁNY, (bu-ít-o-vány) fn.
tt. biijtvány-t, tb. —ok. Az elbujtás által megfogan-
szott ágacska, szölövessző, stb. Kerti, szó'ló'beli bty'ío-
ványofc. Szépen ditzlö bujtovány.

BÜK, (önálló gyök) fn. tt. buk-oí. Valamely
test felső részének lefelé hajló helyzete. Súlyosbítva:
bükk, pl. bukkáz szókban. Búkra van a kazal rakva,
midőn előre bukik. Búkra építvék némely alföldi vidé-
keken a házak födelei. Búkra állítani a fogyatékon
levő boros hordót. Búkra áll a feje. Innen : bufcfewcz,
bnkfity, kecskebuk, buksi.

Származékai: bttkározik, bukdácsol, bukik, buk-
kan , buktat stb.

Rokonságait lásd BÓK alatt.
BUKÁR, (biik-Ar) fő- és mn. tt. b«k«r-t, tb. —ok.

A vízben lelebukó , búvár.
BUKÁKOZIK, (buk-ár-oz-ik) k. m. bukároz-tam,

— tál, —ott. Búvár módjára a vízbe lelebnkik, buk-
dácsol. Bukároznak a tóban úszó réczék. Balatoumcl-
léki szó.

BUKÁS, (buk-as) fn. tt. b«kás-í, tb. —ok. 1)
Fejjel lefele eséa, merülés. Fízbebukás, gödörbe bukás.
2) Átv. értelemben, a kereskedő azon állapota, midőn
hitelezőit, s gyárosait kielégíteni nem képes , midőn
adósságai fölülmúlják vagyonát. Bukáshoz köteUteni;
bukást vallani, jelenteni. Mondatik ezen értelemben má-
sokról is, kiknek több adósságuk vau, mint birtokuk.

BUKÁSI, (buk-ás-i) mn. tt. bukási-t, tb.. — a*.
Bukásra vonatkozó. Bukási per, bukási állapot.

BUKÁZ, BUKÁZÁS, lásd BUGYKÁZ BUGY-
KÁZÁS.

BUKDA , (buk-od-a) elvont törzsök, melyből
bukdács, bukdácsol, származtak. Gyöke bük (ik) mely-
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bői gyakorlatos ód (= ős) képzővel lett buk-od elvont
ige, s ebből bukodó, bukoda, bukda. Hasonló képzé-
süek : csapda (csapoda), lobda (lobodft), szabda (sza-
boda) stb. Értelme : gyakori, ismételt bukás.

BUKDACS, (buk-od-acs) fn. tt. bukdacs-ot. A
búvárok nemébez tartozó vízi madárfaj, az éjszak!
tartományokban. (Colymbns arcticus. L.)

BUKDÁCS, (buk-od-ács) elvont közvetlen tör-
zsöké bukdácsol igének. Eredetileg: buk-od-ás, mint:
forgács ~ forgás, faragás, bogács = bogát. Innen:
bukdácsol = bukodásol, mint: forgástól = faragásol,
azaz, faragásokat csinál.

BUKDÁCSOL, (buk-od-ács-ol) önh. m. bukdá-
csol-t. 1) Fürdés, úszkálás közben lelebukik a vízbe.
Bukdácsolnak a réczék, ludak, midőn esői éretnek ;
bukdácsolnak a fürdő gyermekek. 2) Fejbuktatva jár,
megy> vagy átúszik, bólogat. Bukdácsol nyáron a le-
gyet ló. Bukdácsolva megy, ugrál a nyál. V. ö. BAK-
DÁCSOL, BAKTAT.

BUKDÁCSOLÁS, (buk-od-ács-ol-ás) fn. tt. buk-
dácsolás-t, tb. —ok. A vízbe le-lebukás. Fejbuktatva
járás, bólogatta.

BUKDOGÁL, (buk-dog-ál) önb. m. bukdogál-t,
Fejlógatva megy ; vagy : meg-mcgbotlik.

BUKD06ÁLÁS, (buk-dog-ál-ás) fn. tt. bukdo-
gálás-t, tb. ok. Fejlógatva menés. Meg-megbotlás.

BUKDOS, (buk-dos) önb. m. bukdos-tam, —tál,
—ott. Jó kedvéből, önként bukdácsol.

BUKDOSÁS, (bok-dos-ás) fn. tt. bukdosás-t, tb.
—ok. Bukdácsolás.

BUKDOSIK, (buk-dos-ik) k. múlt bukdos-íom,
—tál, —ott. Akaratlanul, önkény telén ül bukdácsol.

BUKDOSTAT, (buk-dos-tat) áth. m. bukdostat-
tam, —tál, —ott. Gyakran lebuktat A csintalan
fürdő fiúk bukdostatják egymást.

BUKDOSTATÁS, (buk-dos-tat-ás) fn. tt. buk-
dostatás-t, tb. —ok. Lc-lebuktatás.

BÚKERGETÖ, (bú-kergető) ősz. fn. és mn. Akár-
miféle szer, mi bút űz, bút oszlat, bút felejtet. Kü-
lönösen népnyelven ám. bor, dinomdánom.

BURFÉNCZ, (buk-fcncz) ősz. fn. tt. bukfencz-
et. Testgyakorlat, midőn valaki földre feszítvén kezeit,
fejjel lefelé általvetett testével félkört csinál. Bukfen-
cztt vetni, bukfenczet hányni. Máskép : bakfitty, bakfitty,
kecskehük, hengerbucz. Második alkatrésze fencz ám.
fincz, melytől finczot, finczároz származtak. Ettől a
czigánykerék némileg különbözik. L. CZIGÁNY-
KERÉK.

BUKFÉNCZÉZ, (buk-fénczéz) ősz. önb. m. buk-
féncze't-tem —tél, —üt. pár. —*. Bukfenczet csinál,
bukfcnezcket hány. V. ö. BUKFÉNCZ.

BUKFÉNCZÉZIK , (buk-fénczézik) k. m. bufc-
fenczez-tem, —tél, —e'tt. Akaratlanul, kényszerítve
úgy esik, hogy teste bakfenczezve forogjon, pl. a
begyről lefelé kergetett nyúl; vagy a háztetőről leeső
cserepes.

BUKP1TTY, (bnk-fitty) ősz. fa. L. BUKFÉNCZ.

BUKIK, (buk-ik) k. m. b«k-fam, —tál, — ott.
1) Általán , testével hirtelen alámcrül lehajlik , lee-
reszkedik. .Bukik a búvár, midőn a vít alá búvik. Bu-
kik a laptaütést kerülni akaró játszó. Bukik a lesben
álló vadász, ha kSzdit a vad. Bukik az alaeton ajtón
vagy korláton bementi. Élűre, halra, hanyatt bukni. 2)
Magasról alá esik. Hajóról vízbe, lóról tárba, árokba
bukni. Igekötőkkel : Alábukni, felebukni valamibe.
Elbukni. Fb'lbukni. Kibukni. Megbukni. 3) Játékban,
kereskedésben forgó vagyonát elveszti. Aki bukott,
tegyen. (Játékban). Kétszer bukott ezen kalmár. Mások-
ról is mondatik, ha adósságai vagyonát felfilbaladják.
Rokonságait illetőleg 1. BÓK.

BUKKAN, (buk-u-an vagy buk-v-an) önh. m.
bukkan-t. Felható, vagy beható ragu neveket vonz, s
ám. véletlenül ráakad, bemegy, beleütközik. Rábuk-
kant a vadra, melyet kéretett. Bebukkant a házba.
Belebukkant. Mondatnak ezek is: Kibukkant a stég a
zsákból. Fölbukkant a vizbSl. Alábukkant. Elébukkant.

„A megszakadt fellegekből
Most a hold kibukkana."

Kisfaludy S.

BUKKANÁS, (buk-u-an-ás vagy buk-v-an-ás) fn.
tt. bukkanás-t tb. —ok. Hirtelen lemerülés; vagy bc-
leütközés, véletlen jelenés. Kibukkanás, Ubukkanás,
felbukkanás, elébukkanás, bebukkanás.

BUKKÁZ, bukk-áz) önb. m. bukkoz-tam. —tál,
—ott. Magas helyről, péld. házról, kazalról, fáról
sdlyegyenét vesztve alábukva leesik. Székely szó.

BUKÓGÁT, (bakó-gát) ősz. fii. A patakmalinok
fölött bizonyos távolságban emelt gát, melyen az ösz-
vegyült víz mintegy bukva lezuhan.

BÚKOR, (bú-kór) ősz. fn. Epesztő búra hajlan-
dó, komorságban szenvedő embernek kcdélyi állapota.

BÚKÓROS, (bú-kóros) ősz. mn. Aki búkórban
szenved; búskomor.

BUKOTT, (buk-ott) fő- és mn. tt bukott-at.
Aki játékba vagy kereskedésbe belevesztett; birki-
nck adósságai vagyonát meghaladják. Bukott bank-
adó, bukott kalmár; vagyonbukott, értékbukott. V. ö.
BÜKK.

BURRÉZ, (bük-réz) ősz. fn. Réz, mely az úgy-
nevezett czcmcntvízböl lerakodik , s mintegy bukva
leszáll.

BUKBUCZA, (buk-rucza) ősz. fn. Ruczafaj,
melynek kiválólagos sajátsága a bukdácsolás. Közön-
séges, nagyobb, szemkürves bukrucza.

BUKSI, (buk-si) fö- és mn. tt. bukii-t. Kurta
nyakú, nagy fejű ember; aki bukva, vagyis fejőt le-
hajtva jár. Néhutt ám. buta, bamba.

Képzője si hibás tulajdonságra mutat, és gúnyos
jelentésű, mint ezekben: ebsi, silapsi, habri, kapsi,
vakti, tSksi. L. —Sí képző.

BUKTA, (bnk-ta) fn. tt. buktát. Tésztából ké-
szfiit sütemény, mely nagyobbféle gömbölyű részekből
van öszveállítva. (Wcspennest, köznépiesen: Wuchtel).
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Gyöke bük a gömbölyűt, csomótilakut jelentő
limj változata : bog-la, boy-da.

BUKTAT, (bük- tat) áth. m. Intktat-tam, —tál,
— ott. 1) Alúmerít. Vízbe buktatni a fUrdő gyermeket.
2) Atv. ért. játszót , kereskedőt atb. veszteségre visz,
kényszerít, veszteségbe juttat. A kártyaasztalnál ezer
forintba buktattál: egy éjszaka. Bdébuktafni. Lebuk-
tatni. Fölbuktatni. Elbuktatni. Megbuktatni.

BUKTATÁS, (buk-tat-ás) fn. tt. b«kta<ás-t. tb.
— ok. Aláincrítés. Veszteségbe juttatás.

BUKTATÓ, (buk-tat-ó) fn. tt. bwkíaíó-t. Fürdő-
helyen , uszodában azon emelvény , honnan a vízbe
ugrálnak.

BUL , 1) hangutánzó elvont gyöke bulikol igé-
nek és származékainak , 2) a takarásra vonatkozó
buta, bulál, biilázó szűk elvont gyöke, máskép : buly.
3) L. BULCSÚ.

—BUL, —BUL, Üsd — BÖL.
BULA, BULÁL, UULÁZ, BÜLÁZÓ, l&sd : BU-

LYA, BULYÁL, BULYÁZ, BULYÁZÓ.
BULCS, (bul-cs) L. BÚCS.
KULCSÁT, (bul-cs-u-ájt) áth. m. bulcsát-ott.

htn. — ni, vagy — ani. Elavult ige a mai bocsát értel-
mében. „Hogy Isten ő imádságuk iniá bulesássa (vagy
bolcsássa) ő bűnét." Halotti beszéd. Nyelvemlékek I.
kötete.

BULCSÓ, BULCSÚ (bul-es-ó v. bul-cs-ú) fn. tt.
bttlcíó-t, vagy biilesú-t. Régies, de a székelyeknél ma
is divatozó főnév búcsú lielyett.

BULIRÓL, (bul-ik-ol) önli. ín. bulikol-t. Galamb,
vagy gcrlicze módjára (bulik-bulik hangon) bűg ,
nyögdécsel. Másképen : baritól, turbikul.

BULIKOLÁS, (bul-ík-ol-ás) fn. tt. bulikolás-t,
tb. — ok. Galamb vagy gerliczc nyögdécsclése, tur-

BULY, (1), elvont gyöke bnlya, lulydl, buhjáz,
biihjázó származékuknak.

BÚLY , BULY , (2), falu Szabolcs megyében ,
tt. liuly-t, helyr. Buly-ba, —bán, — ból.

BÜLYA, (1) (buly-a)fn. tt. b«íyát. Finom fehér
pyolcsMzövct, patyolat, milyet a déli s keleti melug
tartománybuli népek fejtakaróul hasznúinak. Szárma-
zékai : biűydl, azaz, bulyaval betakar, bttlyáz, ugyan-
az, bulyázó. Ezen érteményeinél fogva rokon a pó-
lya szóval , mely szintén takarót jelent. V. ö. BÚR,
HUROK, BURÍT.

BÜLYA, (2) fn. Píipai Páriz szerint ám. liárcm-
boli nő a törököknél.

BÜLYA, (3) régiós, bwja lielyett. L. őzt.
BULYÁL, (buly-a-al) áth. m. bulyál-t. Lepelbe

takargat, beköt. Kendővel bulyá!,'i, bebnlyálni a fejet.
Rokona : pályái.

BULYASZÖVET, (bulya-szövct) ősz. fn. L. BU-
LYAVÁSZON.

BULYAVÁSZON, (bátya-vászon) ősz. fn. Kínom
török patyolat. Egerben bujaváx-.'m tűn. ugyanott ké-
szíttetni szokott fehér víiszon.

BULYÁZ, BULÁZ (buly-a-az) áth. m. butyáz-
tam, —tál, —ott. Bulyavászonféle lepellel betakar,
bcburogat. Fejet bulyázni.

BULYÁZÓ, BÜLÁZÓ (buly-a-az-ó) fn. tt. b«-
lyázó-t, tb. —k. Érsekújvár vidékén , hosszú fehér
gyolcskcndö, melylyel az asszonyok fejeiket bekötik,
s állaik alatt általöltvén térdig fdggeni hagyják. £
fcjtakaró már lassan kimegycu divatból. Ha fekete
selyemből van, fátyol a neve.

BUM, elvont gyöke túrna, bunczi, bunda, bunkó
szóknak. Jelent valami tömöttet, dudorodottat.

BUMA, (bum-a) fn. tt. búmat. Tejes fazék, kö-
csög. Baranyai tájszó.

BÚN, (1), hangutánzó gyöke bimy igének, más-
kép : bon, bong.

BUN,(2), ALSÓ—, FELSŐ—,KIS—,NAGY—,
hely nevek Erdélyben; hely ragok: — ba, --bán, —bóí.

BUNCZI, (bum-czi, vagy bom-czi) fn. tt. bun-
czi-t. Dunán túli táj szó, ám. czukorrépa. Rokon a
gömbölyűt, dudorodottat jelentő boncz (czomb) és bunkó
szókkal.

BUNDA, (bum-da) fn. tt. bundát. Általán gyap-
jas , szőrös bőrből készült, vagy azzal bélelt bosszú
bő ruha. Különösen 1) Úgynevezett magyar juhok
fürtös, szűcsök vagy sós vízben áztatott s lánczon
törött bőréből való ilynemü burkony, jnliűszbunda,
parasztbuuda. Szirmos, hímzett, sallanyos bunda. líá-
ránybürgallérof, gallértalan bunda. Ujjas, ujjatlan
bunda. Térdig, sarkig érfi bunda. Bundában járni.
Bundát viselni. Bundába takaródzni. Kifordítani a
bundát. Kifordítom, befordítom, mégis bunda a bunda.
Km. Tjetertíem a bundámat, mégis bunda a bunda.
Népdal.

„Szűr van rajtam, nem bunda,
Tudod rózsáin, nem dunna." Népdal.

„Szűr, hozz fát, palást (vagy köpönyeg), rakj tüzet,
bunda, nyugodjál". Km. 2 Némely drúgább prémü bő-
rökből készített burkony. Farkasbunda. 3) Posztóból
vagy míis tömör szövetből való, szőrmével béllelt, a
prémmel szegélyezett. Róka-prémes décz vagy déz bun-
da. Különböztetésül v. ö. SUBA, GUBA , KACZA-
GÁNY, KÖDMEN.

BUNDAGALLÉR, (bunda-gallér) ősz. fn. A
bundának azon réazc, melyet reája a nyakon és háton
szőrével kifordítva ékcsitésül varrnak, s a szebb sző-
rű , többnyire fekete vagy tarka báránybörök közöl
választanak. Terem az ember, mint a bundagallér,
(vagy, subagallér), azaz, csak válogatva lelhetni jobba-
kut vagy szebbeket.

BUNDÁS, (bum-da-as) mn. tt. bundás-t, vagy
—át, tb. —afc. 1) Kinek bundája van , aki bundát
visel. Bundás legények, betyárok. Bttntlús Geczi. Km.
2) Hosszú fürtös szöríí. Bundán kitfya. Mint ebet je-
lentő vétetik főnévül is, s ekkor többese: biindán-ok.
Bundás ne ! Bundás, rsípd meg.

53*
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BÜNDÁZ, (bum-da-az) áth. m. bundáz-tam,
—tál, —ott, pár. —c. Bundával ruház, bundába öl-
töztet. Hideg ellen bundázni, felbundázni valakit.

BUNDI, (bnm-di) fn. tt bundi-t. 1) Kicsi, gyer-
meknek való bunda, bundika. 2) Lásd BUNDSI.

BUNDSI, (bum-dsi) fh. tt. bundsi-t. Kis bundás,
azaz, fürtös szőrű kis kutya. Hajún Bundti!

BUMFORDI, lásd BONFORDL
BUNG, BUNGÁS, BUNGÓ, lásd BÚG, BUGÁS,

BÚGÓ.
BUNGYIKA, (ám. bum-di-ka) fa. L. BUNDI.
BUNKÓ, (bum-kó)rn. tt bunkó-t. Nagyobb gör-

csös csomó a levágott faág, dorong, illetőleg bot vé-
gén , vagy buzogányon. Jelenti magát az ily göcsös
botot is. Bunkót viselni. Bunkóval fejbe Ütni valakit.
Hasonlítás végett v. ö. BANKÓ, MANKÓ, BUCZKÓ,
FURKÓ, FŰTYK.

BUNKÓCSÁPU, (bunkó-csápu) ősz. mn. Aminek
csápja végén bankóforma gömb vagyon. Bunkóctápu
bogarak. V. ö. CSÁP.

BUNEÓS, (bum-kó-os) (1) mn. tt. bunkós-t, vagy
—át, tb. —ok. Minek bankója van, göcsös, csomós
végű. Bunkót bot. A maga nemében súlyos, nehéz föl-
oldatd. Itt a dolog bunkót vége. Átv. ért. durva, go-
rombáskodó. Bunkót modor. Bunkói kritika. (2) fn. tt
bwnkós-t, tb. —ok. Buukós, buczkós, fütykös bot.
Bunkóit fogni. Bunkóitól fenyegetni, ütni.

BUNKÓSAN, (bum-kó-os-an) ih. 1) Bunkóval
a végén. Bunkótan Idfaragott bot. 2) Bunkósbottal
kezében. Bunkótan kitérni a csordát.

BUNTA, lásd BONTA.
BUNY, KIS—, NAGY—, helységek Kővárvi-

dékében; helyr. —ba, —bán, —ból.
BÚB, elvont gyök, melyből a takarásra, befe-

désre vonatkozó burok, burkol, burogat, burdé, burján
stb. származtak. Változattal rokona bor, szintén el-
vont gyök, borit, borúi stb. szókban, továbbá a török:
buru-mok "(borul-ni).

BÚR, 1. BÚR-SZENTGYÖRGY, BÚR-SZENT-
MIKLÓS, BÚR-SZENTPÉTER.

BURA., (1), (bura azaz borító) &. tt. burát. A
természetbúvároknál, harangalaku üveg, mely kü-
lönféle levegői kísérletekre használtatik, borító üveg.
(Recipiens.)

BURA, (2), fala Heves megyében, helyr. Burá-n,
—rá, —róí.

BURÁNY, (bur-ány) fh. tt. burány-í, tb. —ok.
Általános nevezete a koraitoknak. V. ö. KORALL.

BURANYÁSZ, BURANYÁSZ, (bnr-ány-ász) fa.
tt. burányász-t, tb. —ok. Burányokat kereső, fogdosó.

BUEÁNYNEMÜ, (burány-nemfi) ősz. mn. A bá-
rányok neméhez tartozó, burányhoz hasonló. Burány-
nsmtt tengeri duótok.

BURDÉ, (bur-dé) fh. tt. burdét. Hitvány, földa-
latti (földdel borított) kunyhó. Székely szó. Dunán
túl: putri. V. ö. ODOR.

BURDÉLY, (burdé-hely) ősz. fii. Bordélyház 1.
BORDÉLY.

BURDI, eléjön ezen öszvetett szóban: tzelebwdi,
azaz szeleverdi.

BURDÓ, (1), (bur-dó) fh. tt. burdó-í. Bugyor, mo-
tyó, melybe holmi utravaló ruhanemfieket burogatni, ta-
kargatni szoktak, tehát valami beburitott. De szármáz-
tatbatik hord vagy bír szótól is, Így a rokon hellén
(fÓQZOí szót is q)í(ia)-tól származtatják, s a szinte ro-
kon német Bflrde szót boVen-től. Ezekkel egyezik a
franczia fardeau, angol burden, persa farda, bir-
dan, szanszkrit bharman, bharasz (teher) is.

BURDÓ, (2), fh. tt. burdó-t. Lóapától és szamár-
anyától lett öszvérállat. Talán a teherhordástól kapta
nevét.

BURDUJLAPI, (burduj-lapu) ősz. fa. tt. búr-
dujlapi-t. Széles lapu neme, inelylyel a medve tavasz-
szál barlangjából kibujtakor élvén dj erőt vesz. Szé-
kely szó.

BUKG, (bur-og) elvont törzse burgonya szónak.
Jelentése: gyakran vagy bőven borul, vagy burko-
lódik.

BURGONYA, (bur-og-ó-nya vagy bur-og-ony-a)
fh. tt. burgonyát. A csucsorok neméhez tartozó nö-
vényfaj , s ennek föld alatt csoportosan tenyésző gu-
móforma gyümölcse. Máskép : gurgonya, kolompér,
krumpli, (Grundbirne), földi alma, pityóka, ciuctorka,
tréfásan: svábtSk, löttyötök. (Solanum tuberosuni.)
Ftitt, stílt burgonyát enni. Marhahát rottélyoiueUt
burgonyával. Burgonyából pálinkát fűzni. Teheneket
burgonyával tartam.

BURQONYACZUKOR, (burgonya-cznkor) ősz.
fn. Burgonyából készített czukor.

BURGONYÁS, (bur-og-ony-a-as) mn. tt burgo-
nyás-t, vagy —aí, t!>. —ak. Amiben burgonya van,
amiben burgonyát tartanak, hordanak vagy termesz-
tenek. Burgonyát verem, pincze. Burgonyát fiák. Bur-
gonyát kert.

BURI! BURI! Ludakat öszvehívö szó. Néhntt:
bi! bi! vagy: zsu / zm ! vagy: ők l ők!

BUBIRÓL, BUfilKOLÁS, lásd BULIRÓL,
BULTKOLÁS.

BURÍT, lásd BORÍT.
BUBÍTÓ, (bur-ít-ó) fh. tt b»riíó-í. Vesszőből

font, alul öblös, fölül szűkebb magas kosár, mely alá
apróbb majorságot zárnak, borítókas. Burttóba sári
libák, csirkék.

BUBJ, (bur-j) elvont törzse burjad, burján szók-
nak, és származékaiknak. Gyöke búr azonos a íodést,
takarást jelentő bor (borít) gyökkel. Képzésre hasonló
a sarj, mar;', tárj, túrj, fürj, eterj törzsszókboz.

BURJAD, (bur-j-si'll önb. m. burjad-tam, —tói,
—t, vagy —ott. Lásd BURJÁNOSODIK.

BURJÁN, (bur-j-án, vagy bur-ja-an) fii. tt bw-
ján-t, tb. —ok. Parragon heverő leginkább kövér te-
levény földet ellepő, sűrűén benövő gyimgyom, gis-
gazféle növények. V. ö. BUKJ.

BURJÁNPALVA, helység Erdélyben, Hányad
megyében; helyr. —falván, —falvára, —faltxfróí.
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BUEJÁNKÁPOSZTA, (burján-káposzta) ősz.
fn. Terepélyes levelii, szétterjedt fejű német vagy
bécsi káposztafaj.'

BUKJÁNOS, (l),(bur-ja-an-os)mn.tt. burjdnos-t,
vagy —aí, tb. —ok. Gyimgyommal, gizgazzal bővel-
kedő, benőtt. Burjánot kert, burjános mező. Burjánot
ugarok, parragföldek.

BUBJÁNOS, (2), OLÁH-BUDA-BUKJÁNOS,
falu Erdélyben Kolos megyében; helyr. —ön, —rá,
—ról.

BURJÁNOSODIK, (bur-ja-an-os-od-ik) k. m.
burjánotod-tam, —tál, —ott. Burjánnal benő. Elbitr-
jánosodik, burjánnal tele nő.

BURJÁNZIK, bur-ja-an-oz ik) k. m. burjánz-ott,
htn. —ám. Burján gyanánt sűrűén, buján tenyészik.

BURJÁS, (bnr-ja-as) mn. tt. burjás-t, vagy —aí
tb. —ok. Buján, bőven tenyésző, sarjadzó. Búrjáé
szőlő, burját fa , burját nedves idő, az az tenyésztő idő,
Szeged vidéki szó.

BÜKK, (bur-ok) lásd BUROK.
BURKÓ, (bur-k-ó, bur-og-ó) fn. tt. b?/rkó-t, tb.

—fc. Állattani nyelven, ám. henger- vagy teke-alakú
hüvely, melyre a bogarak bábjai általváltoznak, s
melyben ezen állatkák teljes kifejlődéseikig maradnak.
(Púppá).

BURKÓDZIK, lásd BURKOZIK.
BURKOL, (bur-k-ol) áth. m. burkol-í. Burokba

takar , leplez , beköt, beföd. Fejét kendőbe burkolni.
Lepedőbe burkolni holmijil. Hidey ellen köpenybe, bun-
dába burkolni, beburkolni magái.

BURKOLÁS, (bur-k-ol-ás) fn. tt. burkolás-t, tb.
— ok. Burokba takarás, bekötés, befódés.

BURKOLAT, (bur-k-ol-:it) fn.tt.barkoiaí-o<. Bur-
kot képező, bizonyos testet vagy tért takaró gyanánt
belepő födelek. Utczaburkolat, kőburkolat, faburkolat.

BURKOLATKÖ, (burkolat-kő) ősz. fn. Utak,
utczák, udvarok kirakására, bcborítására való kő.
NégyttVgü lapot járdái burkulatkövek.

BURKOLÓDIK, belsz. m. burkolód-tam, —tál,
— ott. Valamely lepelbe belefoikaródzik; körülkeríti
magát valamely ruhával, takaróval. Bundába, köpö-
nyegbe burkolódik.

BÜKKÖNY, (bur-k-ony) fn. tt. burkony-t, tb.
—ok. 1) Szeged vidékén ám. hajó oldalbordája, mely-
hez az oldal- és fenékdcszkák szegcztetnek , másutt:
balkony, bókony. ,Burkony' jobban a bókouyhoz szege-
zett deszkázat. 2) Úri nők köpenye, melybe burkolódz-
nak. (Wickler). 3) Más ily betakaró öltöny is.

BURKONYA, (bur-k-ony-a) 1. BURKONY 2) 3).
BURKOS, (bur-k-os) mn. tt. burfcos-í, vágj- —át,

tb. —ok. 1) Aminek takaróféle burka van, burokba
takart. Burkot bimbók. 2) Buján növő ágakkal, sar-
jakkal, lombokkal lepett. Burl;os fűzfa.

BURKOSODIK, (bur-k-os-od-ik) k. m. burkosod-
<am, —tál, —ott. 1) Burkot képező hártya, béjazat
nő rajta. 2) Sűrűén lombosodik, buján sarjasodik.

BURKOZÁS, (bur-k-oz-as) fn. tt. bi<rtozás-<, tb.
—ok. Takaródzás, lepelbe vigy bő rubába öltözéa.

BURKOZIK, bur-k-oz-ik) k. m. burkot-tam,
—tál, —ott. Takaródzik, felső bő rubába, köpenybe,
lepelbe öltözik. Bundába, szűrbe, lepedőbe burkozni.

BUEKUS, fő- és mn. tt. burktw-t, tb. —ok. Al-
talán ám. porosz, különösen, brandenburgiai. Adják e
nevet lovaknak is. Burkutok ellen vitelt hét emelendőt
háború. Mint melléknév a nép szájában ám. nyers,
kemény természetű. Burkut gyerek, burkot Jtczkó. A
brandenburgiéiig szónak második alkatrészéből van
elcsavarítva.

BURKÜSORSZÁG, lásd POROSZORSZÁG.
BURKUSUL, (burkus-ul) ih. Poroszul, porosz

módra. Atv. ért. nyersen, keményen, rettentően. Bur-
kusul vitellé, tartotta, forgatta magát.

BURMONYÁS, székely tájszó, helyesebben lásd:
DURMONYÁS.

BURNÓT, fii. tt. burnót-ot. Pordohány, melyet
orrba szoktak főiszíni, tobak. Sárga, fekete burnót.
Valószínűleg török származása, mert burun törökül
ám. ÓIT. Hindoglu szótára franczia-török részében áll:
Tabac.... bournotou (frímcziúsau írva = burnotu.

BURNÓTMILLYE, (burnót-millye) ősz. fn. Mily-
lye, azaz, börböncze, szelencze, melyben burnótot tar-
tanak. Csontból, ezüstből, aranyból való burnótmillye.

BURNÓTOL, (burnót-ol) átb. m. bumótol-t. Bur-
nótot, azaz pordohányt azipákol, tobákol.

BURNÓTOLÁS , (burnót-ol-ás) fn. tt. burnóío-
lás-t, tb. —ok. Pordobany szívása, tobákolás.

BURNÓTSZELENCZE, (burnót-szelencze) lásd:
BURNÓTMILLYE.

BURNYÁSZKODIK, (bur-nya-ász-kod-ik) k. m.
burnyászkod-tam, —tál, —olt. Székely tftjszólás sze-
rint ám. szerelmeskedik, azaz, mintegy galambmódra
bunkóivá nyájaskodik.

BUROK, búr ok) fa. tt. bark-oí. Személyragozva
burk-om, —ód, —a, vagy burok-ja. 1) Altalán, hár-
tya, bej, takaró, ruha, lepel, mely valamely testet fö-
dő vagy tok gyanánt körülvesz. 2) Azon vékony hár-
tya , mely az anyja mébében levő magzatot takarja.
Burokban született gyermek, szerencse gyermeke. A
négylábú állatok vembét takaró hártya poklának ne-
veztetik. Tehénpokla, lópokla. V. ö. MÁSA. 3) A vi-
rágbimbók külső héja, hüvelye. 4) A fák derekait és
ágait burokképeu övedző gályák, lombok.

BUROKNYA, (bur-ok-uya) fű. tt. buroknyát.
Általán takaró, mibe valami barkóivá van; burkony.

BÚR-SZENTGYÖRGY, falu Pozsony megyében;
helyr. —ön, —re, —ró'!.

BÚR-SZENTMIKLÓS, falu Pozsony megyében ;
helyr. —ön, —rá, —rói.

BÚR-SZENTPÉTER, falu Pozsony megyében ;
helyr. —én, —re, —ró'!.

BUROKOL, (bur-ok-ol) önh. m. b»rokol-t. A
galambokról, giliczékről mondjak , midőn szerelmes-
kedve turbikolnak. Máskép : burukkol, bttlikol, burikol.

BUKTOK, (bur-t-ok, azaz bur-ít-ék) fh. tt. bur-
luk-ot. Növényi vagy állati tostet sűrűén takaró bu-
rító sarjak, illetőleg szőrök tömege.
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BURTOKOS, (bur-t-ok-os, vagy bur-ít-ék-os) mű.
tt. burtokof-t, tb. —ok. 1) Törpe, de sűrű ágakkal
benőtt. Burtokos fa, cserje. 2) Tömött bajuszú, és bar-
kóju. Burtokos férfi. Székely szó.

BURUKKOL, BURUKKOLÁS, 1. BULIKOL,
BULIKOLÁS, és TÜRBÉKOL.

BÚRUL, BURULÁS, BURÜLT, 1/isd BORUL,
BORULÁS, BORULT.

BÚS, elvont gyöke busa, busás szóknak. Mege-
gyezik mind alaphangban mind értelemben bős (bő-
ves) szóval.

BÚS (bú-os)mn. tt. biís-í, vagy —aí, tb. —ok.
Akinek búja van, búval teljes, búban szenvedő, epe-
dő, szomorú. Nagyon bús a szegény. Ne légy oly bús.
Bús, mint a kottát tyúk. Km. Bús, mint a kárvallott,
mint a kereke-törött kocsis. Átv. ért fájdalmas,
komor, sötét, háborgó, beborult, gyászos. Bús arc*.
Bút a szivem, fáj a lelkem. Bús ég. Bús napok. Bús
tenger.

„Derül az ég, bús fellegén
Ég a szivárvány már." Kölesei.

„Bús éjbe az arcz, szeme könybe borai."
Vörösmarty.

„Szomorú csillagzat, mely bús sugárokkal
Játszol a csendesen csergő patakokkal."

Ányos.

„Érzi, miként hasad el bús élete minden örömtől."
Kisfaludy K.

„Már négy bús kikelet látta siralmait"
„Egy bús óra alatt ajtaja megnyilék."

Berzsenyi.
„Egy bús sejdítés lepé meg szivemet."

B. Eötvös, A Carthausi.

BUSA, (bus-a) mn. tt. busát. Nagy zömök fejű,
fölfujt ábrázatu. Buta gyerek. Busa képű. Átv. ért.
önfejű, makacs.

Mennyiben a fej tulajdonságára vonatkozik, a
török bas-hoz hasonlítható, mely fejet jelent Egyéb-
iránt a duzzadtság, föifwjíság alapfogalmából kiin-
dulva basonló a német Baus (back), bausen Bausch,
svéd pösa (felfdnl) szókhoz. Ide tartoznak a magyar
buzma, duzma, duzmatt is. V. ö. BUSA.

BÚSA, (bús-a) fű. tt búsát. Baranyában ám.
csiganemtt állat, máskép: puzsu. Mind héjának dudorú
alakjánál fogva, mind azért, hogy testét kiduzzasztja,
alapfogalomban a busa szóval rokon.

BUSÁN, bú-os-an) ih. Bús kedélylyel, szomo-
rúan. Búsan jár fSlalá. Búsan mereng magában. Bú-
san és scótolonul áll.

„Búsan, clfeletjve, sasként egyedül
Szellős sátorában a vén Toldi ül."

4 Vörösmarty.

BUSÁS, (bus-a-as) mű. tt. busás-í, vagy —aí,
tb. —ak. 1) Tömött, zömök, fölfújt, puffadt. Busás

arcz. 2) Makacs, önfejű. 3) A maga nemében nagy
bő, sok. Busái áron tartani, venni valamit.

BUSÁSAN, (lms-a-as-an) ih. 'Bőven , drágán.
Busásan megvették rajtunk az ebéd árát. Busásan fi-
zfttílnk. Ritkábban ám. durván, vastagon, nyakasán,
makacsul. Busásan odabeszélt.

BÚSFÜZ, (bús-fűz) ősz. fa. L. SZOMORÚFÜZ.
BÚSÍT, BUSÍT, (bús-ít) 4th. m. busft-oít, htn.

—ni, vagy —ani, pár. —s. Bússá tesz valakit, bút,
szomorúságot, keserűséget, aggságot okoz. Ha ezt te-
szed, szüléidet butítod vele. Hazám jövője, gyermekeim
kétes sorsa butítja szivemet.

DÚSÍTÁS, BUSÍTÁS, (bús-ít-ás) fa. tt. bústtás-t,
tb. —ok. Valakinek búba ejtése, szomorítása, kese-
rítése.

BÚSKODIK, (bú-08-kod-ik) k. Lásd BÚSLA-
KODIK.

BÚSKOMOR, (bús-komor) ősz. mn. Szomorú s
emberkerülő kedvetlen. Lélektani értelemben: fekete
vérmérsékletii (melancholicus).

BÚSKOMORAN,(bús-komoran) ősz. ih. Ked-
vetlenül. Feketevérfi állapotban.

BÚSKOMOKSÁG, (bús-komorság) ősz. fn. Szo-
morúsággal elegy, embcrkerülő kedvetlenség. Lélek-
tanilag : feketevérüség, fekete vérmérséklet (mclan-
cholia).

BÚSLAKODÁS, BUSLAKODÁS, (bú-os-ol-ak-
(=og)-od-ás) fn. tt. búslokodás-t, tb. —ok. Folytonos
búban merengés, szomorkodás.

BÚSLAKODIK, BUSLAKODIK, (bú-os ol-ak-
(=og)-od-ik) k. m. búslakod-tam, —tál, —ott. Foly-
tonos búnak ereszkedve szomorog, kesereg, aggódik.
Búslakodik, mint a kereketörött paraszt. Km.

BÚSOLGÁS, BUSOLGÁS, (bú-os-ol-og-ás) fű.
tt búsolgás-t, tb. —ok. Kedélyi állapot, midőn valaki
búsolog. V. ö. BÚSOLOG.

BÚSOLOG, BÓSOLG, BUSOLG, (bú-os-ol-og)
önh. m. búsolog-tam, —tál, vagy búsolgott-am, bútól-
gott-ál, búsolg-ott, htn. —ni, vagy butolg-ani. A bús
merengésnek alsóbb, illetőleg gyöngébb, csendesebb
fokát fejezi ki, mint a búslokodik, s körülbelül ám.
fájdalmas érzések között andalog, epedez.

BŰSONG, (bú-os-ong) önh. m. búsong-tam, vagy
búsong-ottam, —ottál, —ott. htn. —ni, vagy —ani.
L. BÚSOLOG.

BÚSONGÁS, (bú-os-ong-ás) fn. L. BUSOLGÁS.
BÚSSÁ, falu Nógrád megyében ; helyr. Butsd-n,

—rá, —ról.
BÚSTELEK, falu Pozsony megyében; helyr.

—én, —re, —rb'l.
BÚSUL, BÚSUL, BÚSUL, BÚSUL, (bú-os-nl)

önh. m. búsul-t. Bús kedély! állapotban van, búban
mereng, szenved; szomorkodik, aggódik. Éjjel-nappal
búsul. Azon búsul, mi történik majd vele. Miolta a
gyászhírt vette, nagyon búsul. Ne búsulj, majd máskép
lesz. Azért kár búsulni. Eb, aki búsul, dehogy búsulok.
Ne búsulj rajta ! Hadd búsoljon a ló, elég nagy a fejt.
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Km. Neki hutaija magát, ás semmit sem szól. Niki bú-
sulta magát az idő, azaz, beborult, folytonosan esik.

„Minden állat megindul,
Csak n bűnös nem búsul."

Faludi, Böjti ének.

„Hi'umljou az, kinek tetszik,
Nem búsulok,
Búmban tudóin soha tncg nem
Bolondulok." Népdal.

„Csak búsul csak őszül,
Vég- a határtalan,
Mert, hajh! kedve nincsen
Élni bnjtulan." Vörösmarty.

BÚSÚLÁS, Bl'SULÁS , BUSÜLÁS (bú-os-űl-
ás) fn. tt. bústilós-t, ti). —ok. Búval eltelés; szomor-
kodás, aggódás, töprcnkcdés. Kár után késő a bústt-
lás. Km. A sok búm/lásban meijüszult. Busulással nem
fizetsz adósságot. Km.

BUSVIG, (bús-víg) ősz. mn. A szinmüi költe-
ményeknek , különösen a daljátékoknak azon neme,
melyben a szomorú elem víggal van vegyítve. (Tragico-
micum).

BUSZ, fű. tt. busz-t. A szerfelett útmelcgült em-
ber fuvása, szuszs7.il. Baranyai tújszú, ám. nyári nap
fojtó hősége, viipy kútbau, pinvzébcii megromlott dohos
levegő. £ második érteinéuyéiiél fogva hasonló hozzá a
nmpi.shangú bűz.

BUSZD, falvak Erdélyben; helyr. Buszd-oti,
— rá, —ról.

UI'SZMA, (bnsz-ma) fn. és mn. tt. biixzin<it.
1) Otromba pullatlt képű. 2) Akaratos, ogyszersniind
buta ember. Egyezik vele bősemé, továbbá duzma, duz-
MIII/Í, iluzmonyás. Rokon érteniónyü : pimasz. Képzésre
hasonló szusz-ina, tuty-ma szókhoz.

IH'SZMASÁG, (busz-ma-sitg)fn. tt. buszmaság-ot.
Otromba, parasztos puftadtsAg, buta akaratossAg; pi-
maszság, diizmasúg. Magasliangon : böszmeséy.

MŰT, elvont gyük, s azonos bot szóval, szúr-
imizt'kai 1) a csomósat, buczkósat jelentő btttikó,
2) buta, biitnadg, bulit, mely értelemben rokona botor.

Bl'TA, (liut-ii viigy bot-a) mn. tt. butát. Tompa
c.-zü, oslobii, olyan mint a bot; botor. (Stockdumui.)
Huta gyermek. Buta gondolat.

BÚTALAN,(lm-tiilan) mn. tt. biítalan-t, tb. —ok.
Hú nélkül való, élő, kinek búja nincsen, nem búsuló.
llútiilan könnyelmű ifjúság, fíúlalan élet, állapot. Ila-
tározóilag um. bútalunul, bú nélkül. Dútalan folynak
napjai.

BÚTALANUL, (bú-talan-u!) ih. Bú, gond nél-
kül, nem szomorkodva, nem aggódva. liútalanul élni.

BUTÁN, (but-a-an) ih. Tompa észszcl, ostobán,
botor módon. Bután beszélni, cselekedni.

BUTASÁG, (but-a-ság) fn. tt butaság-ot. Outoba-
«&g, botorság, tompaeszüség. Ezen ember csupa butaság.
Minden beszéde butaság. Kzt cselekedned butuság volt.

BUTÁT, BÚTATÁS, 1. BUJTAT, BÚJTATÁS.

BUTELEK, puszta Hevesmegyében ; helyragok-
kal : Bútelek-en, —re, —ró't.

BUTELI, (bü-teli) ősz. mn. A német ktimmer-
voll után alkotott szó, ám. sok búban, gondban, aggo-
dalomban levő, igen bús. Bútdi élet, állapul.

BÚTELJES, (bú-teljes) ősz. mn. L. BUTELI.
BUT1KÓ, (but-ik-ó vagy bot-i-kó) fn. tt. butikó-t.

Nád, káka, s több más növények szára hegyén levő
buganemü csomó. Csalóközben a nád bugája: ballá.
Gyöke bút azon bot, bőd, bogy, bot, bút gyökökkel
rokon, melyek valami csomódad alakú kinövést, vagy
más gömbölyű testet jelentenek.

BUTÍT, (bnt-ít) áth. m. butlt-olt, pár. —s, htn.
—ni vagy —a«i. Tompítja az elmét, ostobává tesz.
Serivással butítja mayát. Nevelés elhanyagolása, ál ta-
nok, babonaság által butítani a: embereket.

BUTÍTÁS, (but-ít-ás) fn. tt. butllás-t, tb. —ok.
Cselekvés, mely által az ész tompává, ostobává, bu-
tává tétetik.

BUTKA, (bud-k:i) fn. Kis bmlár, kis hAjlék, bó-
décska. V. ö. BUDÁR.

BÚTLAN, (bú-talan) mn. L. BÚTALAN.
BÚTOR, BÚTOR, (luit-or) fn. tt. b.í<o»-/, ritkán:

bútr-ot, tb. bútor-tik vagy bútr-ok. 1) Azonos bugyor
szóval, lilgyan, biífyor, ám. csomóba, kötött, lepedőbe
takargatott holmi, máskép : butit, batyu, motyó, pog-
gyász, ponyccz. Háton czepelui a bútort. Mindene bele-
fér egy bútorba. Ebben hordozzák a vándor életet
élők minden czeleczulájokat, holmijokat 2) A bázi,
lakosztály! kényelemhez tartozó készületek, ú. m.
asztal, székek, pamlagok, szekrények, ágy, stb. Egy-
szerit, szegényes bittorok. Fényei, drága bútorokkal dí-
szített úri teremek.

Elemzését illetőleg 1. BUGYOR.
BÚTOROS, (1), (bút-or-os) mn. tt. bútoros-í vagy

— át, tb. —ak. 1) Búgyort, batyut viselő, bugyorral
járó. Uiítoros vándorlegény. Bútoros házaló. Szokottab-
biin : bugyrot. 2) Lakási kényelemhez tartozó holmi
készületekkel fölszerelt, ellátott, liútoros termek. Bú-
toros szobái bérlflni.

BÚTOKOS, (2), (mint föntebb) fn. tt. bűíoros-í,
tb. —ok. Lakot fölszerelni való bútorokkal, illetőleg
asztalos, kárpitos stb. müvekkel kereskedő.

BÚTOROZ, (bút-or-oz) áth. m. bútoroztam,
— tál, —ott, pár. —z. Lakot, lakosztályt biítorokkal
fölszerel. Bútorozni az újonnan épített házat, terme-
ket, szobákat. Drága pamlagokkal, székekkel, üveges
szekrényekkel, tükrükkel stb. bebútorozni a palotát. A
könyvtárt, boltot bebútorozni.

BÚTOROZÁS, (bút-or-oz-ils) fn. tt. bú<orozás-t,
tb. —ok. Fölszerelés, midőn valamely lakot bútorok-
kal ellátnak. Úri lak bútorozása sokba kerlll. Bútoro-
zással megbízott asztalosok, kárpitosok.

BÚTOROZÁSI, (bút or-oz-ás-i) mn. liutoroz&s-
boz tartozó, azt illető, arra vonatkozó. Bútorozási költ-
ség, ügyesség, ízlés.

BUTOROZAT, BÚTORZAT, (bút or-oz-at) fn.
tt. bútorozat-ol. Valami szobában, teremben, lakhe-
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lyen levő bútorok öszvege. Pompás vagy egyszerű bú-
torozol. Olcsó, drága, kényelmet bútorzat.

BÚTOROZÓ, (bút-or-oz-ó) fa. tt bútoro«ó-t.
Mesterember, vagy más megbízott személy, aki vala-
mely lakot, lakosztályt kellő bútorzattal fölszerel.

BUTÚL, BUTUL, (bút úl) önh. m. buíút-í. Bu-
tává lesz, tompul az esze.

BUTÚLAS, BÜTULÁS, (but-ál-ás) fn. tt. butit-
láe-t, tb. —ok. Butára levés, ész toinpulása.

BUTT, azonos bugy gyökkel. 1) Természeti
hang a butyka, bütykös származékokban. 2) Jelent
valami csomódadot, gömbölyűt a butyor szóban. V. ö.
BUGY.

BUTYKA, (1), (buty-ka) fn. tt. butykáí. 1) Bu-
gyogós korsó, bugyoga, bugyka. 2) Katyol, vagyis
lőtyés, lucskos saru gödör, kerékvágás, zökkenő az
úton.

BUTYKA, (2), puszta Szabolcs megyében; hely-
ragokkal : Butyká-n, —rá, —ról.

BÜTYKÖS, (buty-ok-os) fn. tt. butykos-t, tb.
—ok. Öblös hasú, szűk szájú, bugyogós korsó. Tréfás
népnyelven gúnyneve az iszákos, részeges embernek.

BUTYOR, BUTYOR, 1. BUGYOR.
BUTYRA, (buty-or-a) fn. tt buíyráí. Baranyá-

ban ám. csukló pengéjű fanyelfi bicsak, máskép:
bugylikusztora.

BÚŰZÖ, (bú-üző) ősz. mn. L. BÚKEBGETÖ.
BÚV, 1. BÚ önh. ige.
BÚVÁ, (bu-v-6? talán a hangutánzó bú gyök-

től?) fn. tt. búval. Gyermekek nyelvén ám. alvás.
Innen búval ám. alszik, másképen buvitkál, néhol
csúcsul vagy csücsül.

BUVÁK, (1), (bu-v-ák vagy bu-v-ók) fn.tt bu-
wik-ot. Gabona között termő, gyógyerejfi növény,
melynek virágszirmai igen sfirfiek, s mintha egymáson
keresztfii buvnának, oly tömöttek. (Bupleurum rotun-
difolium.)

BUVÁK, (2), (mint föntebb) mn. tt. buvák-ot.
Kutató, vizslató, szaglászó, ki mindenfelé bujkál, hogy
kifürkészhessen valamit

BÚVAL, (1), (buv-a-al) önb. m. btivál-t. Gyer-
meki nyelven ám. alszik.

BÚVAL, (2), (buv-ál) önh. m. buváí-t. Eléjön
Pesti Gábornál. Többször bú. „Mert ott a szegények
félfele buválnak." Oly alkotása, mint hálái, járd!.

BÚVALKODIK, (bú-v-al-kod-ik) k. m. búoaí-
kod-tam, —tál, -ott. Folytonos búban, szomorú-
ságban szenved, cpekedik, búval emészti magát.

„EB mivel így búvalkodom, és szaporán siet éltem
Vége felé: mély gondolatok siirü tábora gyakran
Nyom le." Horvát Endre.

BÚV ÁLLÁS, (bú-vallás) ősz. fn. Búban szen-
vedés. .Out vallani ám. búban szenvedni. Három rost
vallás vagyon a vüágon: kárvallás, szégyenvallás, bú-
vallás. Km.

BÚVÁR, BÚVÁR, (bú-v-ár) fn. tt bú»ár-í, tb.
—ok. Általán: víz alá buvó, merülő. Különösen

1) Vizi madár, mely részént természeténél fogva, ré-
szént a vadász, vagy más rabló madár elől félelem-
ből a víz alá merül, bujkál. (Mergus). 2) Ember, ki bi-
zonyos készület (buvárharang) által a vizek, tenge-
rek mélységére bocsátkozik gyöngykeresésért, vagy
akármely más végből. 3) Átv. ért tudományokba me-
rültjismereteket fürkésző, könyvekben bujkáló. Könyv-
buvár, OSrténetbuvár, réciségbuuár, természetbúvár.

Képzésre hasonló a szintén igékből származó
rovar, nyuzár, buzgár, csaplár, csapodár, hajtsár stb.
szókhoz.

BUVÁRHARANG, (búvár-harang) ősz. fn. Ha-
rang-alakú készület, melyben a bnvárok a víz fene-
kére bocsátkoznak, s benne a leletezéshez szükséges
levegő meg nem romlásáig elmaradhatnak.

BUVÁEKA, (bu-v-ár-ka) fn. tt buoárkát. Abn-
vár nevű vízi madarak egyik kicsi faja.

BÚVÁRKODÁS, (bn-v-ár-kod-ás) fn. tt bueár-
kodás-t, tb. —ok. Keresgélés, furkészés, valami elrej-
tett dolgok, különösen tudományos tárgyak körüli
vizsgálódás.

BÚVÁRKODIK, BÚVÁRKODIK, (btv-ár-kod-
ik) k. m. búwárkod-íam, —tál, —ott. 1) Búvár mó-
don, pl. bú várharanggal a víz, a tenger fenekére eresz-
kedik. 2) Valamely tudományban mélyebben fürkész,
elrejtett dolgokat keres. Könyvtárban, könyvekben, a
régi történetekben búvárkodik.

BUVÁEKUTYA, (búvár-kutya) ős*, fh. Vadász
eb, mely a vízi madarak után szaglász, s azokat ki-
fogj*- . .

BÜVÁRL, 1. BUVÁEOL.
BUVÁBLÁS, (bu-v-ár-ol-ás) 1. BÚVÁRKODÁS.
BUVÁKLAT, (bu-v-ár-Jat vagy bu-v-ár-ol-at) fn.

tt. bnvdrlal-ot. Búvárkodás elvont értelemben. Búvár-
lás, förkészés által létrebozott ismeret, lelemény.

BUVÁELÚD, (buvár-lűd) ősz. fa. Európa, Ázsia,
és Amerika éjszaki vidékein tenyésző lúd faja, me-
lyet az ottani lakosok halászatra megtanítanak. (Mer-
gus Merganser. L.)

BÚVÁROL, BÜVÁROL, (bu-v-ár-ol) 4th. m.
buvárol-tam vagy buvárlottom, —tál vagy btwáríot-
íál, —t vagy buuárlott, htn. —ni vagy bu»áríam.
Keresgél, fürkész, valamely elrejtett dolgot különö-
sen tudományos tárgyat mélyebben visgal, nyomoz.
Kibúvóról, átbuvárol, felbuuárol. Át Ss nyelvet burá-
rolja. Átbuvárolta a régi történeteket.

BUVÁROLÁS, (bu-v-ár-ol-ás) fn. tt búváraiét t,
tb. —ok. Mélyebb fUrkészés vagy visgálás. V. ö. BÚ
VÁROL.

BUVÁKVÉRT, (búvár-vért) ősz. fn. Bőrből ké-
szült, könnyű, vízcllenes vért, vagy öltöny, melyben
víz alá ereszkednek a búvárok.

BÚVlS, BUVÁS, (bú-v-ás) fh. tt burás-t, tb.
—ok. Cselekvés vagy állapot midőn valaki (be- vagy
ki-) bú vagy búvik. V. ö. BÚ önb. ige.

BÚVIK, BÚVIK, (bú-v-ik) k. Buvom, bűvöl,
búvik, buvunk, Mvtolc, luvnak, múlt: búttam, búttJI.
buti, stb. htn. búni vagy butmi. L. BÚJIK.
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BUVISKÁL, (buv-is-kál) önh. m. buviskál-í. L.
BÚVÁ alatt

BUVÓBOLHA, (buvó-bolha) ősz. fn. Bolhafaj
Amerikában, mely homokban él, s melynek nősténye
a lakosok l&bkörmei alá rakja le, ha szerét teheti,
tojásait, miből gyakran kínos gyuladás, néha rákfene
is támad.

BÚVÓHELY, BÚVÓHELY, (bdvó-hely) ősz. fa.
Rejtekhely, bora el lebet bújni. A rókák, és farkasok
búvóhelyeik a nádasok, és berkek. Tolvajok, zsiványok
búvóhelye.

BŰVÖLIK, BŰVÖLIK, (bdvó-lik) ősz. fn. Lik,
mely elrejtözködésre, elbavásra szolgál.

BÚVÓLYUK, (biivó-lyuk) 1. BŰVÖLIK.
BŰZ, elvont gyöke buzdít, buzdiil, buzog, buzma

stb. származékoknak. Élénk belső mozgalommal járó
hangutánzó. Nagyobb nyomatékossággal: bűzz. Meny-
nyiben mozgásra vonatkozik, rokona moz, honnan, mo-
zog, mozzan, stb.

BÚZA, BUZA,(l),(búz-a) fn.tt. búzái vagy búzát.
Ismeretes gabonafaj, inely sásos, vastagabb, és sötétebb
levelei, tömöttebb kalásza, és gömbölyűbb magvai, és
ezekből őrölt finom lisztjénél fogva a rozstól s egyéb
gabonafajoktól különbözik. Fajtái -.fekete, bolyhos, alá-
kor-, fejet, nyári, lengyel, tar, ÍSnkSly- stb. búza. Fehér
megyei, bácskai, bánsági búza. Tiszta, kétszeret, konko-
lyát búza. Búzái vetni, aratni, nyomtatni. Sokszor kivesz
a búza, megmarad a konkoly. Km. Nem mind tiszta búza,
ami az S földén terem. Km. Rég! búzából is válik jó ke-
nyér. Kin. Fekete földben terem a jó búza. Km. Búzá-
ba, vagy búza közt konkolyt hint. Km. Kevés jó válik
az üszögös búzából. Km. Más butájába vágja vagy
veti tarlóját. Km. Tiszta, mint a szemen szedett búza.
Km. Könnyű, a kepe mellett búzaszemet szedni. Km.
Hallgat, mint siket disznó a bú.ában. Km.

„Káka tőrén költ a rucza,
Jó földben terem a báza." Népdal.

Néhutt tájnyelven így nevezik általán a gabo-
nát. Innen : toVo'kbúza, búzát szentelni, búzával keres-
kedni, búzapiac* = gabonapiacz.

Eredeti jelentése homályos. Némelyek vélemé-
nye szerint a búvik vagy buja szókkal rokonítható, s
annyi volna, mint buján, vagy bőven tenyésző (bujázó,
bujáza). Egyébiránt basonló hozzá a gabonát jelentő
szláv zbozse, továbbá a régi felső német hucz, hweizzi,
weizze, honnan a mai Weizen, mit Adelug fehér lisztje
miatt tceiss-ból származtat. Ezen értemény rejlik a
magyar boza szóban is, honnan boza gyerek ám. szöszke,
fehér hajú.

BÚZA, BÚZA, (2), falu Erdélyben, Doboka me-
gyében; helyr. Buzá-n, —rá, —ról.

BÚZAALJ, BUZAALJ vagy BÚZAALY, (búza-
alj vagy aly) ősz. fn. Szemetes, apró szemű, ocsuféle
búza, mely a rostán altalbull, máskép: rosta alja.

BÚZAARATÁS, (búza-aratás) ősz. fű. Mezei
munka, midőn az érett búzát sarlóval levágják, ké-
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vekbe kötözik, stb. Általánosabban minden gabona-
aratás, és kaszálás.

BÚZAASZTAG, (bdza-asztag) ősz. fa. Búzaké-
vékből rakott asztag. V. ö. ASZTAG. Kétszát, három-
száz, ezer keresztet búzaasziag.

BÚZÁD, faluTemes megyében; helyr. Buzád-on,
—rá, —ról.

BÚZADARA, BÚZADARA, (búza-dara) ősz. fn.
Búzaszemekből őrlött dara. V. ö. D AHA.

BÚZAFEJ, BÚZAFÖ, (búza-fej vagy -fB) ősz.
fn. Búzakalász, buga, melyben a búza magvai van-
nak. Könnyű a kepe mellett búzafejet szedni. Km. Tel-
jét, tömőit, léha, Üszögös búzafej.

BÚZAFEJES, (búza-fejes) ősz. mn. Biizafejek-
' kel bővelkedő, vagy díszített, ékesített. Búzafejei ko-

szorú, búzafejes nökalap.
BÚZAFÉREG, (búza-féreg) ősz. fn. Apró féreg,

mely a búzát emészti, búzazsizsik. Nagy búzaféreg a
henye ember. Km.

| BÚZAFÖLD, (búza-föld) ősz. fn. Föld, melyben
búzát termesztenek, mely televény tulajdonságánál
fogva búzatermelésre való.

BÚZAHAJ, (biiza-haj) ősz. fa. Búzamag héja,
hártyája, mely őrléskor leválik s korpát ad.

| BÚZAHÁZ, (biiza-ház) ősz. fn. Búzatár, bová a
] íbiszeiéit, rostált búzát betöltögetik; magtár, gabona-

tár, magszín.
! BÚZAHÁZA, falu Erdélyben Maros ezekben;

helyr. Búzaházá-n, —rá, —ról.
BÚZÁK, (buz-ak) fn. tt bucak-ot. Székely táj-

szó, ám. búzalisztből, zsemlyetésztából főzött kasa.
BÚZAKALÁSZ, (búza-kalász) ősz. fű. L. BÚ-

ZAFEJ.
BÚZAKALÁSZKOSZORÚ, (biiza-kalász-koszo-

rú) ősz. fn. Koszorú, melyet bevégzett aratás útin az
' aratók biizakaliszokból kötnek, s azt főnökük fejéra

tevén, a gazda házáig énekszóval kisérik. Egyszerűb-
ben : búzakoszorú.

BÚZAKAS, (búza-kas) ősz. fn. Vesszőből font,
s kivül belül betapasztott nagy kas, melyben néhutt
a búzát tartják, s némely vidékeken hombárnak hívják.

1 BÚZAKÁSA, (búza kása) ősz. fn. Búzalisztből
készített kása, vagy pépféle eledel, egyszerűen: liszt-
kása. V. ö. BÚZÁK.

BÚZAKAZAL, (búza-kazal) ősz. fn. Kaszált
, búzából, mely kévékbe nincs kötve, összerakott ka-

zal, pl. a dúsan termő alföld tanyáin és vidékén. Több-
nyire nem kazalba, hanem asztagba rakják a gabo-

| nát, különösen pedig a buzit; elébb kévékbe kötvén
l s keresztekbe rakván azokat. De az árpát és zabot
; a Tisza mellékén általán boglyába s kazalba hányják.
| BÚZAKENYÉR, (búza-kenyér) ősz. fn. Búza-
; lisztből sütött kenyér. Fehér, gyürkét búzakenyér. Bú-

zakenyérrel élni.
BÚZAKEPE, (búza-kepe) ősz. fn. Learatott s

kévékbe kötözött búza, amint a szántóföldön öszve-
rakják. Máskép : kereszt, búzakereszt vagy csomó, négy-
szögücu rakva. Néhutt tizenkét vagy tizennyolca, más-

54
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utt tízenhárom kéve tesz egy csomót, s ez utolsóból
kettőt vesznek egy keresztbe, pl. alsó Mátyusföldön,
A legfelső kévének, mely a többit takarja, pap a
neve.

BÚZAKERESKÉDÉS, (búza-kereskedés) ősz.
fa. Általán, mindenféle gabonával, de nemesebb érte-
lemben bikával való kereskedés.

BÚZAKERESKÉDÖ, (búza-kereskedő) ősz. fa.
Gabonakereskedő. E név a gabonák legnemesbikétől
van kölcsönözve. Győri búzokereskeddk.

BÚZAKERESZT, (búza-kereszt) ősz. fn. Lásd
BÚZAKEPE.

BÚZAKÉVE, (búza-kéve) ősz. fa. Midőn több
marok learatott búzát egy kötésbe kötnek, kéve a neve.
Búzakévéket Icötötni, oszvehordani, a szekérre vagy osz-
tagra adogatni.

BÚZAKORPA, (búza-korpa) ősz. fn. A megőr-
lött búzának öszvezázott héja. J9úzakorpából készített
tavanyitó, ctök. A tértétek moslékába búzakorpát ke-
verat.

BÚZAKOSZORÚ, (búza-koszorú) ősz. fn. Lásd:
BÚZAKALÁSZKOSZORÚ.

BUZALEPÉNY, (búza-lepény) ősz. fn. Búza-
lisztből sütött lepény. V. ö. LEPÉNY.

BÚZALISZT, (búza-liszt) ősz. fn. Megörlött bu-
zinak lisztje. Patakmalmi, hengermalmi, gözmalmi bú-
saliszt. Szitára, parasztra Srlött búsaliszt. A disznó is
néha búzalisztet eszik. Km. Búzalisztből készített süte-
mények, tésztasételek.

BÚZAMAG, (búza-mag) ősz. fe. L. BÚZASZÉM.
BÚZAMAGTOK, (búza-mag-tok) ősz. fn. Tok,

vagy tokiász, melyben az egyes búzamagok rejlenek.
Egyszerűbben: búsotok.

BÚZAMALÁTA, (búza-maláta) ősz. fn. Lásd:
BÚZASZALAD.

BÚZAMAROK, (búza-marok) ősz. fn. Aratói
nyelven : egy fogás búzaszár, melyet az arató levág-
ván földre fektet. Több ily öszvekötött búzamarokból
kerül ki a kéve. Marton fektéik a búza, azaz még
nincs kévébe kötve.

BÚZAMEZŐ, fáin Belső-Szolnok megyében;
helyr. Búsametb'-be, —ben, — bSl.

BÚZANY, (búz-any, búza-nyomó) ősz. fn. Szé-
kelyeknél ám. gabonanyomtató, vagy csáplő.

BÚZANYOMTATÓ, (búza-nyomtató) ősz. fn. L.
NYOMTATÓ.

BÚZAOCSU, (bűza-ocsu) ősz. fa. Lázas, léha,
könnyű búzaszemek, melyeket szóráskor a szél tovább
visz, mint a jó magot, s melyet fólözővel a java ma-
goktól elválasztanak, vagy mely rostáláskor részint
általhull, vagy fölszinre emelkedik. V. ö. OCSÚ.

BÚZAÖBLÉS, (búza-őrlés) ősz. fa. L. ÖBLÉS.
BÚZAPÉP, (búza-pép) ősz. fn. Búzalisztből job-

bára kis gyermekek számára készített kásanemfi kön-
nyű eledel.

BÚZAPOLYVA, (búza-polyva) ősz. fn. A nyom-
tatott, vagy csépelt búzának legapróbb, legkönnyebb

hulladéka, tokiásza. A nagyobb hulladék t&Vek. fiúsa-
polyvával vegyitett agyagból való tápot*.

BÚZAPIACZ, (búza-piacz) ősz. fn. Általán pi-
acz, melyen mindenféle gabonát árulnak.

BÚZÁS, BÚZÁS, (biiz-a-as) mn. tt. búzás-t vagy
—át, tb. —ok. Búzával bíró, búzát, magában fog-
laló, bővelkedő. Busás uerem, kamara, ttok,- butát
hajó, szekér; busás f»íd, vidék.

BÚZÁS-BESENYŐ, falu Erdélyben; helyragok-
kal : Bútdt-BetenyS-n, —re, —r67.

BUZÁS-BOCSÁRD, falu Erdélyben; helyragok-
kal : Butát-Boctárd-on, —rá, —ról.

BUZÁSD, puszta Bihar megyében; helyragok-
kal : Butásd-on, —rá, —ról.

BÚZASÖR, (búza-sör) ősz. fn. Búzából főzött
sörféle részegítő ital. V. ö. BOZA.

BÚZASÜKER, BÚZASIKER, (búza-süker) 5sz.
fa. A búzalisztnek nyálkás enyves része, melyben táp-
láló ereje foglaltatik. V. ö. SIKER, SIKERES.

BÚZASZALAD, (búza-szálad) ősz. fn. Áztatott
és kicsiráztatott búzából való szörpféle édesség. Bú-
caszaladdal késsitett költés, vagy tzaladot. V. ö. SZA-
LAD, SZALADOS.

BÚZASZÁL, (búza-szál) ősz. fn. Egyes bdza-
növény, melynek bütykök által több szakaszokra osz-
tott szára tetején kalász lengedez. T&VH kiszokasztort,
letiport búsossálak.

BÚZASZALMA, (búza-szsJma) ősz. fn. Nyom-
tatott, vagy csépelt búzának szára. Sátot, kövér le-
velű búzaszalma. A szarvasmarhák takarmányát btíza-
szalmával vegyíteni. BúzatMolmán telelt barmok. Buta-
szalmából csinált kalapok.

BÚZASZÁR, (búza-szár) ősz. fa. L. BÚZASZÁL.
BÚZASZÉM, (búza-szem) ősz. fa. Egyes magva

a bdzakalásznak. Foktyúk is talál néha búzoszemef.
Km. Piros, sikeres, oczétos búsassem. Galambok által
öszvehordoít búzassemek.

BÚZASZÉMTOK, (bdza-szém-tok) ősz. fa. Lásd:
BÚZAMAGTOK.

BÚZASZÉMÉLÉS, (búza-szémélés) ön. fn. Bű-
lanemek kiválogatása, kitisztítása.

BÚZASZENTELJÉS, (búza-szentelés) ősz. fű.
Márk evangélista napján tartatni szokott búcsnjáró
ájtatosság, midőn a helybeli pap híveinek kíséretében
a vetésekre menvén azokra Istentől bő áldást kér.

BÚBATAELÓ, (báza-tarló) ősz. fa. A learatott
vagy kaszált bdzassárnak a földön vagyis tövén ha-
gyott része. Búsatarlóra hajtani a sertéseket. fitfca-
íarló közt tenyésző* növények.

BÚZATERMESZTÉS, (búza-termesztés) ősz. fn.
A mezei gazdálkodás azon ága, mely bdzavetéssel,
és termeléssel foglalkodik.

BÚZATERMESZTÖ, (bdza-termesztő) ősz. mn.
és fo. Aki a többi gabonafejok közöl különösen bú-
zát szokot vetni, és termeszteni. Bútatermet*t8 bántági
gazdák.

BÚZATERMŐ, (búza-termő) őse. mn. Mondjuk
oly földről, telikről, illetőleg tartományról, vidékről,
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országról, melyben a búzatermelés különü.ieu díszlik,
melyben sok búza terem. Búzatermő teltoényes határ.
Búzatermő' Bácska, Bánság.

BÚZÁTLAN, BÚZÁTLAN, (bűz-a-atlan) mn.
tt. búsállan-t, tb. —ok. Bdza híjával levő, búza nél-
küli , bol búza nem terem. Búzátlan Árva, Liptó vár-
megyék. •

BÚZATOK, (búza-tok) ősz. fn. Lásd BÚZA-
MAGTOK.

BÚZATOKLÁSZ, (búza-toklász) ősz. fn. Lásd
BÚZAMAGTOK, és T. ö. TOKLÁSZ.

BÚZAVARJÚ, (búza-varjú) ősz. fn. Varjuk azon
faja, mely nem döggel, s hússal, hanem gabonával
él; népnyelven : pápista varjú.

BÚZAVÁSÁR, (búza-vásár) ősz. fn. 1) Vásár,
melynek fő áruczikkct búza s más gabonafajok teszik.
2) L. BÚZAPIACZ.

BÜSZAVERÉM, (búza-verem) ősz. fn. Fölül
szűk szájú, alul öblös verem, melyben gabonát tarta-
nak a gazdák némely vidékeken. Zsolt, Kalocsa, DSm-
zsSd, kunsági helyekkel, melyek bővelkednek tűit búza-
vermekkel. (Kistükör). A búzavermet kipSrkSlni,, zsúp-
pal béüelni. Dohos, tisztátalan, nedves búzaverem.

BÚZAVETÉS, (búza-vetés) ősz. fn. Mezei munka,
midőn _a fölszántott földbe termelés végett buzit vet-
nek. Őszi, tavaszi búzavetés. V. ö. VETÉS.

BÚZAVIASZ, (búza-viasz) ősz. fn. Tréfás szó,
mely alatt tulajdonkép emberganéjt értenek a pajkos-
kódok. Búzaviasz a markodba, km. arról mondatik,
aki nem tud megfogni vagy megkapni valamit pl. a
labdát, így tréfásan gúnyneve a bajuszkenőcsnek is.

BÚZAVIRÁG, (búza-virág) ősz. fn. 1) A csü-
küllők azon alneméhez tartozó növényfaj, melynek
fészekpikkelyei szemszőrösen furészesek. Virága szép
kék, de van fehér is, piros is. Nevét onnan kapta,
mert kiváltképen a búzaföldeken szeret tenyészni.
(Centauria Cyanns.) 2) A búzalisztnek lángja, legfí-
nomabbja.

BUZAVIRAGSZÍN, (búza-virág-szín) ősz. fn. és
mn. 1) A búzavirágnak szép kék színe. 2) Olyan
színű, mint a búzavirág. Búzavirágszin kelme.

BÚZAVmÁGSZINÜ, (búza virág-színű) ősz. mn.
Olyan kékségű, mint a búzavirág szirmai. Búzavirág-
ssinii posztó, mente, dolmány, nadrág.

BŰZD, 1. BUSZD.
BUZDÍT, (buz-d-ít) áth. m. busdíí-o«, pár. —s,

htn. —wi vagy —ani. 1), Valamely híg, folyékony
anyagot buzgó állapotba hoz, eszközli, hogy buzogjon.
2) Szó, vagy biztatás, vagy Ígéret, ajándék által va-
lakit bizonyos cselekvésre ösztönöz, illetőleg ráveszi,
vagy rávenni iparkodik, hogy buzogjon. A tanulókat
ösztöndíjjal buzdítani szorgalomra. Harcira buzdítani
a katonákat. V. ö. BUZOG.

BUZDÍTÁS, (buz-d-ít-ás) fn. tt. búzdítás-í, tb.
—ok. Cselekvés, midőn valamit vagy valakit buzdí-
tunk. Bíztatás, ösztönzés. V. ö. BUZDÍT.

BUZDOQÁNY, BÜZDOVÁNY, némely szója-
rásban ám. buzogány, 1. ezt

BUZDOVÁNYKÖRTE, 1. BUZOGÁNYKÖRTE.
BUZDÚL, BUZDUL, (buz-d-úl) önh. m. buzdúl-í.

1) Buzgásnak, forrásnak indul. Buzdúl a víz a kő-
sziklából; butául a must, midőn forrni kezd. 2) Átv.
ért. valamire felgyulad, nekihevül, megindul. Vitéz-
ségre, bátorságra, ájtatosságra buzdúl. Fölbuzdúl a vére.

BÜZDÚLÁS, BÜZDÜLÁS, (buz-d-úl-ás) fn. tt.
buzdulás-t, tb. —ok. Állapot, midőn valami buzgár-
nak, forrásnak indul. Valamire hevülés, gerjedés.

BUZDÚLAT, BÜZDULAT, (buz-d-úl-at) fn. tt.
buzdulot-ot. Lelki indulat, melynél fogva valaki fel-
gyulad , nekihevül valamely dolognak, fellelkesül bi-
zonyos cselekvésre.

BUZÉR, BUZSÉR, (buzs-ér vagy bozs-ér) fa. tt.
buzér-t, tb. —ok. Olasz, és franczia országokban va-
don termő tövises növény, melynek gyökeréből igen
szép vörös és tartós festéket készítenek. (Rubia tinc-
torum).

BUZÉRFESTVÉNY, (buzér-festvény) ősz. fn.
Buzér gyökeréből készített piros festvény.

BUZÉRFÜ, (buzér-fü) ősz. fa. L. BUZÉR.
BUZÉRGYÖKÉR, (buzér-gyökér) ősz. fn. Bu-

zérfunek gyökere, melyből a buzér nevű piros festék
készül.

BÜZÉRGYÖKÉRPOR, (buzér-gyökér-por) ősz.
fn. A megszárított buzérgyökérből törött por.

BUZÉRLEPKE, (buzér-lepke) ősz. fn. Éjjeli
lepkék egyik faja, melynek vörös foltokkal pettyege-
tett szárnyai vannak.

BUZG, m. buzg-ott, htn. —ani. L. BUZOG.
BUZQALM, 1. BUZGALOM.
BUZGALMAS, (bnz-og-al-om-as) mn. tt. buzgal-

mas-t vagy — aí, tb. — ak. Aki valamely cselekvés-
ben, munkában, vállalatban különös hévvel, tűzzel,
iparral, szorgalommal kitartólag eljár. Buzgalmáé tiszt-
viselő', tanító, tanuló.

BUZGALOM, (buz-og-al-om) fn. tt. buzgalmat.
1) Hév, tűz, csüggedtlen elszánt indulat valamely
munkának végrehajtásában.. Buzgalommal folytatni
hivatalát. 2) Ajtatosság, vallásos lélek, indulat Buz-
galomra gerjedni, buzgalommal imádkozni. Szent buz-
galom, keresztyéni buzgalom. Vak buzgalom.

BUZGÁNY, 1. BUZOGÁNY.
BUZGÁR, (buz-og-ár) fn. tt. buzgár-t, tb. —ok.

Buzogó ár, azaz a víznek örvényes mozgása, midőn
pl. a hal felveti magát benne, vagy evező lapáttal
csapkodják. Buzgárt vet a fennúszó csuka, az elha-
ladó csónak.

BÜZGÁS, (buz-og-ás) fn. tt. buzgás-t, tb. —ok.
1) Víznek felbugyogása, forrása, örvényes mozgalma.
2) Átv. ért. lelki mozgalom, hév, indulat, vallásos
ábítozás.

BUZOÁSMÉRÖ, (buzgas-mérő) ősz. fn. Termé-
szettan! eszköz, melylyel a forrás fokát mérik, és
meghatározzák, mennyi vizet ömleszt ki bizonyos idő
alatt.

BUZGÓ, (buz-og-6) mn. tt. buzgó-í. 1) Mozgás-
ban levő híg testekre, folyadékokra vonatkozólag ám.

64*
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bogyogva {akadozó, gyöngyöző, örvényező. Buzgó for-
rd*. Buzgó, felbuzgó /enékríz. 2) Átv. ért heves, tüzes
énelmfi, és cselekvésfi, aki bizonyos teendők végzé-
sében pontos, szorgalmas. Buzgó hazafi. Buzgó íiszí-
vittlS. 3) Vallási szent gyakorlatokban fáradhatatlan,
ijtatos. Buzgó pap. Buzgó keresztény. Buzgó imádtág,
fohászkodás. V. 5. VAKBUZGÓ.

BUZGÓAN, (buz-og-ó-an) ih. L. BUZGÓN.
BUZGÓDOZIK, (buz-og-ó-d-oz-ik) k. m. buzgó-

dos-tam, —tál. —olt. Folytonos hévvel, tűzzel, szor-
galommal buzog. V. ö. BUZGÓLKODIK.

BUZGÓLKODÁS, (bnz-og-6-ol-kod-ás) fa. tt.
buzgolkodás-f, tb. —ok. 1) Tüzes, heves, fáradhatat-
lan működés, iparkodás bizonyos ügyben, vállsJat vég-
rehajtásában. 2) Vallásos érzelemből fakadó szent
elmélkedés, ájtatoskodás.

BUZGÓLKODIK, (bnz-og-ó-ol-kod-ik) k. m.
buzgótkod-tom, — tál, —ott. 1) Hévvel, tfizzel, teljes
indulattal munkálkodik vmlamiben. 2) Ájtatoskodik.

BUZGÓN, (bnz-og-ó-an) ih. 1) Hévvel, tüzesen,
9gyszeretettelf teljes szívből és leiekből. Buzgón
vinni, folytatni, teljerUeni hivatalát. 2) Ájtatosan. Buz-
gón imádkozni.

BUZGÓSÁG, (bnz-og-ó-ság) fh. tt buzgóság-ot.
Hév, tűz, belső ininlat, folytonos pontosság; benső-
ség. A nagy buzgósdg néha ttíbbet árt a jó ügynek,
mint honnál. Stívbeli buzgóság. Mély buzgósággal
imádni az Itteni.

BUZGÓSÁGOS, (buz-og-6-ság-os) mn.tt.buz-
góságos-í vagy —oí, tb. —ok. A maga nemében na-
gyon, fölötte buzgó, különösen hévvel, tűzzel, benső-
seggel jár*.

BUZGÓSÁGOSAN, (buz-og-ó-ság-os-an) ih. In-
dnlatteljesen, bensőséggel; nagy ájtatossággal.

BUZMA, (buz-ma vagy buz-va) mn. tt burmáí.
Fólfuvalkodott, nagyravágyó, büszke, pöfiFeszkedő. Ro-
kona : duzma, aki hirtelen haragra buzdul, vagy, mint
mondják, fóldúzza az orrát

Képzésre hasonló fity-ma, szusz-ma, tuty-ma, duz-
ma szókhoz.

BUZMÁLKODIK, (buz-ma-al-kod-ik) k. m. buz-
málkod-tam, —tál, —ott. Fölfuvalkodik, pöffeszkedik,
büszkélkedik.

BUZMASÁG, (boz-ma-sig) fa. tt buzmaság-ot.
Fölrnvalkodási,pöffeszkedési állapot, vagy tulajdonság.

BUZOG, (boz-og) önb. m. buzog-íam vagy buzg-
ottam, —tál vagy —ottál, busog-ott vagy buzg-ott,
htn. —ni vagy buzg-ani. 1) Mondjak folyékony tes-
tekről, különösen vízről, vérről, midőn belső mozgásban,
pezsgésben, bngyogásban vannak. Buzog a /orraiból
f akadozó víz. Buzog a felizgatott vér. Buzog a gyön-
gyöző' bor. Bemem it buzog AVpád vére. 2) Átv. ért
valamely ügyben, munkában, valami végett különös
hévvel, tűzzel, élénkséggel munkálkodik, meleg ájta-
tos érzelmeket táplál. Hatójáért, nyelvéért, vallásáért
buzog.

Alapfogalomban, mint élénk fogalomra vonat-
kozóval rokonok: moz-og, bizs-eg, pezs-ég, pitt-tg.

BUZOGÁNY, (boz-og-ány vagy bog-oz-ány) fn.
tt buzogány-f, tb. —ok. 1) Bizonyos kikafajnak bog-
iáros feje, bugája, bakája, kakabot, vagy butíkó.
2) Régies hadi fegyver, rendesen bengerded nyéllel,
s végén gombbal, bankival, mely tömör, vagy belül
üres; sírna, vagy görcsös, vagy szeges szokott lenni.
Fos buzogány. Tollas buzogány, a hadvezéreké. Buzo-
gányt forgatni. Buzogánynyal sújtani.

Vala éke* párduccá vállán,
Rendítő buzogány jobbjában."

Vörösmarty Zalán fát

„Re* buzogányt bordó*, s hadijesztő barna fején mély
Vas kalapot" Ugyanaz, ugyanott.

Btagány alakban is:

„András alatt vérző bnzganynyal
Vívok mindennap a poganynyal." Kazinczy.

3) Dunán tál némely vidékeken, nevezetesen Fehér
vármegyében, rövid nyelfi bankos bot, melyet a pusz-
tai betyárok szftrujjba dugva vagy szíjra akasztva
szűr alatt viselnek.

Alapértelménél fogva jelent valami bogosat, ban-
kosat, miszerint gyöke bős azon bőd, 6ot, pót gyökök-
kel rokon, melyekből boda, bodor, botk, pota szár-
maztak. Vagy átvetve a bog gyöktől ám. bog oz-ány,
bogozó (csomódzó). Egyezik vele a persa busghoh
(securis falcata), török bozdogan.

BUZOGÁNYBAKA, (buzogány-baka) ősz. fii.
A bakák neme alá tartozó növényfaj, szára fölfii gör-
begurba, szétágazó. (Sparganium erectum.)

BUZOGANYFÜ, (buzogány-ffi) ös«. fn. Vúek
körül tenyésző széles levelű fő, melynek buzogány-
hoz hasonló virágbngija van.

BUZOGÁNYOS, (buz-og-ány-os) mn. tt buzo-
gányos-t vagy —öt, tb. —ok. Buzogányt viselő, bn-
zoginynyal bíró. Butogányot apáink. Butogányot vi-
tetek, Butogányot káka.

BÜZOGÁNYOSAN, (buz-og-ány-os-an) ih. Bu-
zogánynyal fölszerelve, fegyverkezve.

BUZOGÁNYOZ, (buc-og-ány-oz) átb. m. buzo-
gányoz-tam, —tál, —ott. 1) Buzogánynyal feldíszít,
fegyverez. Felbutogdnyotla magát, ét teregeti. 2) Bu-
cogánynyal megver, dönget Megbuzogányoztá* em-
berül.

BÜZOGÁNYOZÁS, (bnz-og-ány-oz-ás) fia. tt
buzogányozás-t, tb. —ok. Cselekvés, midőn valaki bn-
zogányoz.

BUZOQÁNYKÖRTE, (buzogány-körte) ősz. fn.
Nyakas körte, tonsátlan körte, karmán körte a Duna-
melléken.

BUZOGÁS, 1. BUZGÁS.
BUZONG, (buz-ong) önb. m. buzong-íam, —tál,

—ott, htn. —ni vagy —oni. Erőteljesebb, nyoma-
tékosabb és terjedelmesb érteménytt, mint buzog, mely-
lyel egyébiránt belsőleg rokon. V. ö. BUZOG.

BUZONGÁS, (buz-ong-ás) fn. tt buzongás-í, tb.
—ok. Nagyobb hévvel gyakorlott bugás.
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BUZSÁK, falu Somogy megyében ; NAGY—,
puszta Arad mellett; helyr. Buzsák-on, —rá, — ról.

BUZZAN, (buz-u-an yagy bnz-van vagy buzz-an)
önh. m. buzzan-t. Hirtelen, egyes buzgó mozdulást
tesz, buzogni kezd. Buzzan, felbuzzan benne a vér.
Léptei alatt kibuzzan a fenékoiz. FVlbuzzan benne a
harag.

BÜZZANÁS, (buz-van-ás vagy buzz-an-ás) fa.
tt buzsanás-t, tb. —ok. Hirtelen felforrás, felpezsdülés.

BŰ, BŰ, (1), elront gyöke bőz, bfizSl, bfizös,
bűd, bildös szóknak. Azon visszataszító természeti han-
got fejezi ki, mely rósz szag érzésekor, vagy csúnya,
fertelmes dolog láttára, vagy valamely belső indulat,
dfihösség miatt valakiből kitör. Mint indulatszójelent
utálatot, s rokona: piha.' bit.' beh büdös ! Egyezik
vele a hellén <fv, német pfuj, franczia fi (donc), latin
voh, olasz puh, stb. a periában bó vagy bói Vullers
szerint ám. odor sive bonus síre malus. Fogalomban
rokon vele az erkölcsileg csúnyát, utálatost jelentő
bűn is. „Hű, bű, bi, szájunk tátva ezt mondjuk, ha
valakit alávalónak akarunk jelenteni." Pázmán P. V. ö.
BÜDÖS, BŰZ. Mint önálló melléknév divatozik a
székelyeknél, s ám. csúnya, fertelmes. Bű ház, bű
konyha. Bű asszony.

BŰ, (2), a bámuló száj tó tus t jelentő bá szónak
ikertársa: bü-bá. Mindkettő külön fölveszi a tárgyeseti
ragot Se bűt te bát nem mondott, azaz, nagy elfogult-
sága miatt szája úgy tatva maradt, hogy ezen bámu-
lási hangokat sem volt képes kiejteni.

BŰ, (3), fn. tt. büo-St vagy b«v-öí. Leginkább
báj szóval ikerítve (bübáj) és származékaiban, bűvöl,
bUvölés, bűvös, bűvSstég, divatozik. Jelent titkos, ter-
mészetfölötti, bámulatgerjesztő erőt, melyről az a köz-
népi vak hiedelem, hogy gonosz szellemek segítségé-
vel működik, és pedig némely babonás szavak, imád-
ságok, énekek, s egyéb tettek és szerek által.

Alapfogalomban a bamnlasi, csudálkozasi bá ha-
sonmisa, mennyiben titokszcrü hatásával bámulatra
indít Rokonai: pfi / beh / „Ptt, mily csoda dolog ez!"
„Beh szép!" V. ö. BÁ, BÁJ.

BŰ, BIBA—, mezőváros Sopron megyében;
helyr. Bü-n, —re, —röl.

BÜBÁJ, BÜBÁJ, (btt-báj) ősz. fn. Ördögi, vagy
legalább titokszertt mesterség, boszorkányság, gonosz
szellemek czimboraság&ban működés ; holmi babonás
szavak, énekek, imádságok elmondása, természetfe-
lettinek látszó valamely siker elérése végett. Szelí-
debb értelemben véve 1. BAJ.

BÜBÁJOL, BÜBÁJOL, (bü-bájol) ősz. áth. m.
bíibájol-t. Ordöngös vagy titkos mesterséggel meg-
veszteget, megboszorkányoz, hatalmába kerít, édesít.

BÜBÁJOLÁS, BÜBÁJOLÁS, (bü-bájol&s) ősz.
fn. Cselekvés midőn valakit vagy valamit bübajolnak.

BŰBÁJOS, BŰBÁJOS, (bű-bájos) ősz. fn. és
mn. 1) Ordöngös, vagy titokmester, babonázó, bo-
szorkányozó személy. 2) Ördöngösséggel, babonás
működéssel, boszorkánysággal járó, vagy felruházott.
Bűbájos cselekvés. Bűbájos banya.

BÜBÁJOSKODÁS, BÜBÁJOSKODÁS, (bii-bá-
joskodás) ősz. fn. Bűbájos cselekvények, babonaság,
ördöngösség gyakorlása.

BÜBÁJOSKODIK, BÜBÁJOSKODIK, (bü-bá-
joskodik) ősz. k. Bűbájos mesterséget, ördöngösséget
gyakorol, boszorkányságokat űz.

BÜBÁJOSSÁG, BÜBÁJOSSÁG, (bü-bajosság)
ősz. fa. Bűbájos mesterség, ördöngösség, boszor-
kányság.

BÜBÁJOZ, (bfi-bájoz) ősz. áth. L. BÜBÁJOL.
BŰD, elvont gyök, melyből büdös, bUdVtiSdik,

büdösít, bUdösség származtak. Ugyanaz bUz szóval,
melynek származékai: büsül, bttzös, buzit. Eredetére
nézve utálatból fakadó természeti hang. Rokonok vele
gyökben a latinfoe<or,foe<idus, putor, putídus, putoriut
(görény), a bélien nódta, nóta, a szanszkrit púj (büdö-
sít) honnan pú/i (bűz) pútasz (büdös, bttzhödt), stb.

BŰD, falu Szabolcs megyében; HERNÁD—,
falu Abaújban; belyr. Bűd-ön, —re, —ró'!.

BÜDÖCSKE, (büd-öcs-ke vagy büd-ös-ke) fn.
tt. badöeskéí. Göcsejben ám. büdöstfreg, poloska.

BÜDÖR, (büd-ör) fn. tt. b«dör-<, tb. —ö'k. Ne-
héz szagn paréj faj. (Femla). Érdes btídör (ferula his-
pida). AszatbUdtir (ássa foctida).

BÜDÖS, (büd-ös) mn. tt. 6«dös-í vagy —e<, tb.
—ék. Kellemetlen rósz szagu, mi előtt orrunkat befog-
juk. Síídös hús, b«dö« láb, büdös szrij. Btldös uttza,
udvar, konyha. Büdös mesterség. Ke bizgosd, nem lesz
b«dös. Km. Több helynevek jelzője; pl. BüdUshegy,
Budöskút, BudSspatak, Büdostó. Átv. ért ami nem
tetszik, mit utálunk, mitől undorodunk. BíldSs neki a*
iskola ; bUdos neki a korán kelés, a munka. Büdösben
maradt, azaz kudarczot vallott. Km. Büdös, mint a
bak. Km. Bó'ben bUdos, szűkben ("vagy éhben) édes. Km.
Rokonságait 1. BŰD alatt.

BÜDÖSBABUK, (büdös-bábuk) ősz. fn. Lásd:
BÁBUK.

BÜDÖSBANKA, (büdös-banka) ősz. fn. Lásd :
BÁBUK.

BÜDÖSEN, (büd-ös-en) ih. Büdös állapotban,
kellemetlen szaggal, büzölve. A vadhúst büdösen is
megeszi.

BÜDÖSES, (büd-ös-cs) mn. tt. bUdiises-t, tb.
— ék. Kevéssé büdös, büdöskés.

BÜDÖSFA, (1), (büdös-fa) ősz. fn. Cserjefaj a
bengók neméből; tövistelcn ; levelei tojásdad-láncsá-
sak, virágai nősek; bibéje egyes. Bogyója elébb vö-
rös, azután fekete. Máskép : kutyafa, bUdSteteretnye.
(Rhamnus frangula.)

BÜDÖSFA, (2), falu Baranyában; helyragok-
kal: BüdSsfá-n, —rá, —ról.

BÜDÖSFÉREG, (büdös-féreg) ősz. fn. Lásd :
CSIMAZ, POLOSKA.

BÜDÖSFÉRGES, (büdös-férges) ősz. mn. Ami-
ben, abol bttdösférgck, azaz, csimazok, poloskák
tenyésznek. BudiSsférges szobák, gőzhajók. BUdösfér-
g«s ágy.
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BÜDÖSGÖNYE, (büdös-gőnye) ősz. fh. A gő-
nydk neméhez tartozó növényfaj. (Bryonia álba). V.
ö. OÖNYE.

BÜDÖ8ÍT, (büd-ös-ít) áth. és önh. m. bUdöstt-
éít, pár. —s, hto. —ni. vagy —em. 1) Büdössé tesz,
bűzzel betölt Mocsárok, dögtettek bttdUtUik a* uíczá-
kof. Bebüdöttíeni a szobát. 2) Büdösen gőzölög, bü-
döset ereszt, szelek mennek el tőle. Mi büdifití oly
csúnyául ? BudSttíenek a kutyák, macskák.

BÜDÖSÍTÉS , BŰDÖSITÉS, (bfid-ös-ít-és) fn.
tt biidösítés-í, tb. ék. Cselekvés, midőn valaki vagy
valami b&dösít

BÜDÖSRE, (1), (büd-ös-ke) fn. tt büdöskéí. Nö-
vénynem az együttnemzök és nősözvegyek seregéből;
vaczka kopasz, csészéje egytagú, ötfogu, csöves. Sárga
szirmai rendszerint öt számmal, bóbitája öt felálló
kalász. Nevét bttdöses virágától vette. Több fajai van-
nak. (Tagetes). Nevezik bársonyvirágnak is bársony-
tapintatú szirmainál fogva.

BÜDÖSRE, (2), (mint föntebb) mn. Kissé büdös.
BÜDÖSKÉS, (bfid-öa-ke-es) mn. tt büdötket-t,

vagy —ét, tb. —ék. Olyan szagu, mintha büdös vol-
na ; kevéssé bűzös. BUdöskés sajt. BudBtkéi vadhús.

BÜDÖSKÖ (büdö«-kő) ősz. fh. Köznépies nyel-
ven ám. kén, kénkő. Lásd ezt

BÜDÖSKÖSZIN (büdös-kő-szín) ősz. fő- és mn.
Olyan szín vagy színű mint a büdöskőé vagy kéné,
olyan sárga, mint a büdöskő.

BÜDÖSKÖVES, (büdös-köves) ősz. mn. Büdös-
követ, azaz ként tartalmazó, azzal vegyített, készített.
BadötkSvet átványok. BüdüdOSvetfUrdS. Büdötkövet Ír.

BŰDÖ8KÖVIRÁG, (büdös-kő-virág) ősz. fn.
Finom jegecz, mely az égetett kénkő repülékeny ré-
szecskéiből alakúi öszve, kénvirág. A macskáknak
fejben bUdöskoWrágoí adni.

BÜDÖSKÚT, (büdös-kút) ősz. m. Falu neve
Sopron megyében. Helyragozva —rá, —ön, —ról.

BÜDÖSLIK, (bttd-ös-öl-ik) k. m. bttdStl-tSU, btn.
—ént. Mondjuk testről, melyből büdös szag gőzölög,

párolog, fejlik ki. BüdötlUc a roh adásnak indult hulla,
növény. A döglött halak már messiirb? büdösienck.

BÜDÖSÖDÉS, (bfid-ös-öd-és) fn. tt budösödés-í,
tb. — ék. Büdössé lövés, büdös szag kapása.

BÜDÖSÖDIK, (büd-ös-öd-ik) k. m. badösöd-íem,
—tél, —Sít. Büdössé leszen, büdös szagot kap. Bű-
dösödik ős állott hús. Megbtidösödik a döglött kai.

BÜDÖSPATAKA, fala Kővár vidékében; helyr.
—poíokán, —patakára, —patakáról.

BÜDÖSSÉG, (büd-ös-ség) fh. tt. Büdöttég-ét.
Bősz, kellemetlen szaguság. A nagy bUdöttígtöl elá-
jult. Undok, utálatot, gyomorkeverő, Hallhatatlan bii-
dösség. .Rohadt testek, döglött halak btldössége.

BÜDÖSTÓ, puszta Gömör megyében; helyr.
—n, —ró, —ról.

BÜDÖSÜL, (büd-ös-ttl) önh. m. bttdösüM. Bü-
dössé lesz, avassig, rohadás következtében visszata-
szító, undorító bttzszag kezd fejleni belőle.

BÜDÖSÜLÉS, (büd-ös-ül-és) fn. tt budöriítés-t,
tb. —ék. Büdössé levés.

BÜHATALOM,(bü-hatalom) ősz. fh. L. Bű VERŐ.
BÜK, (1), fala neve Szála megyében. Helyr. Bük-

re, —ön, — rSl. Vannak ily nevű begyek is Sz&tmár-
és Közép-Szolnok megyékben. NEMES—, fala, PA-
RASZT—, paszta Borsod megyében.

BÜK, (2) BÜKFA, BÜKMAKK stb. lásd BÜKK,
BÜKKFA, BÜKKMAKK.

BÜKÉ, (talán: bige) fh. tt bükét. Sándor István
szerint, bizonyos hal neme.

BÜKK, (1) fn. tt bttfck-81. Hazánkban, kivált
bidegebb éghajlat alatt dúsan tenyésző erdei fanem
az egylakiak és sokhímesek seregéből, tojáodad ele-
ven zöld levelekkel, melyek szélei kevéssé behajtot-
tak. Sima kérge, míg fiatal, szürkés zöld, utóbb ha-
muszín fehér. Fája szilárd, és tömör, színe barnás,
vagy fehér. Ebből készítik a bakonyi talicskakat, la-
pátokat, villákat stb.

Eredetre nézve bog vagy bőg gyökkel rokonít-
ható, ahonnan bükkfa ám. ágasbogas fa. Egyébiránt
idegen nyelvekben számos rokonságai vannak, d. m.
a hellénben 97/0'$, latínban fogus, németben Bache,
Bilche, svédben bök, dánban boege, finnben pöki, pyök-
ki, szlávban bük, bukó, búg, bukva, (innen: Bukovina
= bükkös).

BÜKK, (2) falvak Szálában; ALSÓ—, FEL-
SŐ— , KÖZÉP— , falvak Sopron megyében; helyr.
—ön, —r«, —rSl.

BÜKKES, lásd BÜKKÖS.
BÜKKFA, (bükk-fa) ö«z. fh. Lásd: BÜKK.
BÜKKMAKK, (bükk-makk) ősz. fh. Makk, mely

bükkfán terem. ŐUkkmokfcon hizlalni « térteteket.
BÜKKMAKKOL, (bükk-makkol) 1. BÜKKÖL.
BÜKKMAKKOLAJ, (bükk-makk-olaj), ős*. £n.

lásd : BÜKKOLAJ.
BÜKKMAKKOS (bükk-makkos), ősz. mn. Bükk-

makkal tartott, hizlalt Bilkkmakkos sertések.
BÜKKOLAJ (bükk-olaj), ősz. fa. Bükkfa makk-

jából sajtolt olaj.
BÜKKÖL (bükk-öl), áth. m. bufcköí-t. Bükkfa

makkjával etet, hizlal, fiukkölni a sertéseket.
BŰKKÖLÉS (bükk-öl-és), fa. tt bükkSU»-t, tb.

—ék. Bükkmakkal tartás, hizlalás.
BÜKKÖN, BÜKKÖNY, fn. tt bttkkSn-t, tb. —*.

Hüvelyes vetemény, alakjára a lencséhez hasonló, a
barmok kedves takarmánya. Fajai : borsóka-, borsas-,
estesért-, erdei-, felemás-, kocstalan-, kalászos-, leveUt-
len-, mogyorót-, pallagi-, szagos-, ssegss-, néUtlevelü-,
tavi bükköny. (Latbyrus). V. ö. LEDNEK.

Alkalmasint : bög-öny ám. ágabogas növény,
v. ö. BÜKK; rokonságai: a hellén /?<x/or, 90x17, a
latin vtcia, német TFicke, lithván wihke stb,

BÜKRÖNSZALMA (bükkön-szalma), ősi. fn.
Kicsépelt, vagy nyomtatott bükkönnek szalmája.

BÜKKÖNSZÁR (bükkön-scár), ősz. fh. A bük-
könnek szára, amint lábán áll, melyből, ba kicsépe-
lik , vagy nyomtatják, bükkönualma less.
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BÜKKÖS (1), (bükk-ös) mn. tt. bukkös-t, vagy
—ét. tb. —ék. Bükkfákkal benőtt, bükkfákat termő.
BllkkSt hegy. Bükkös Bakony.

BÜKKÖS, (2) (mint föntebb) fa. tt. biíkkös-í,
tb. —ők. Bükkfákból álló erdő, vagy erdőség. A bük-
kösbe hajtani a térteteket. Kivágni a bükkös egy réttét.

BÜKKÖS, (3) MAGYAR—, OLÁH—, falvak
Erdélyben; helyr. —ön, —re, —rb'i.

BÜKKTAPLÓ, (bükk tapló) ősz. fn. Bükkfán
termett, vagy bükkfa beléből való tapló.

BÜKLET, (bük-öl ét) mivelt. m. bUklet-étt, pár.
bUkless. Erdélyben ám. buktat, leereget, pl. az erdő-
ben levágott fát Gyöke bűt azonos bük, bukik igével.

BŰKLÖG, (bük-öl-ög) önh. m. bUfclög-tem, —fél,
—ott. Erdélyi székely szó, ám. bukkadoz, bukdácsolva
megy, V. ö. BÖKKEN.

BŰKOR, (bü-kör) ősz. fn. Kör, melyet a bű-
völök, boszorkányosok, babonacsinálók vonnak magok
körül, hogy, vakbitök szerént, a gonosz szellemek
megrohanása ellen biztosítva legyenek.

BŰKÖS, (biik-ös) fő- és mű. 1) Lásd: BÜKKÖS.
2) Fáin neve Erdélyben. Helyr. Bükös-re, —ön, —rül.

BŰKÖSD, (bük-ös-d) mváros és puszta Somogy-
ban.fiünBaranyában, tt. Bökösd-öt. helyr. —re, —ön,
—rb'l.

BÜKS, NÉMET—, falu, MAGYAR—, puszta
Vas megyében: helyr. —re, —ön, —rb'l.

BÜKSÁGY, paszta Baranyában; helyr. —ön,
-rá, -ról.

—BÜL, lásd : —BOL.
BÜLY, (rokon boly gyökkel). Lásd : CSERE-

BÜLY.
BÜMESTER, (bii-mester) ősz. fn. A bttvölésben

gyakorlott személy, ki babonaság, boszorkányozás ál-
tal csudás dolgokat visz véghez; vagy aki különös
szemfényvesztő ügyesség által bámulatos mutatvá-
nyokat ad elé.

BŰN, BŰN (bü-n, lásd : BŰ) fn. tt. b«n-í, tb.
—ők. 1) Általán, valamely törvénynek szándékos át-
hágása. Polgári, katonai bűn. 2) Szorosb ért. szánt-
szándékos megszegése valamely erkölcsi, illetőleg iste-
ni , és egyházi törvénynek , s maga azon cselekedet,
mely e megszegésből származik. Bűnt követni el. Bűnt
cselekedni. Bűnre vetemedni. Mást bűnre ingerelni,
csábítani. Bűnbe merülni. BüntSl irtózni. Bűnt vallani.
Bűneit szánni, bánni, toVedelmesen meggyónni. Megun-
tam, vagy utálom, mint a bűnömet. Km. A keresztény
erkölcstan szerint: bocsánandó bűn, halálos bűn, ere-
dendő' (eredeti) Win (peccatum originale), cselekvéti bűn;
égbekiáltó bűn; f S bűnök; idegen bíinök; Sz. Lélek ellen
való bűn ; néma bűn (Sodornia). Nagg bűn, szarvas bűn.
Bűnöket megboctátani. Bűntől feloldozni. Ez még nagy
pénteken sem bűn. Km. Ne uralkodjék a bűn a ti ha-
landó testeteken. H. Kor. 5. 21. Ki btint nem tett sem
álnokság nem uralkodott szájában. Péter. 2, 22. A
Szentírásban a bűn gyakran annyi mint hajlandóság
a bűnre, át ember erkölcsi természetének megrom-
lása. „Mindenzsidók és görögök a bűn alatt vannak."

Rom. 3. 9. „De az irás mindeneket a bűn alá rekesz-
tett." Gálát. 3. 22.

Rokonokul tekinthetők a parszi vinoh, továbbá
bélien flivém, noltt], (poros, latin poeno, punio, német
Pein stb.

BÜNBÁNÁS (bűn-bánás), ősz. fn. Szívleli fáj-
dalom az elkövetett bűn miatt, s annak ezutáni kerü-
lése. Egyházi értelemben: a penitencziatartásnak egyik
lényeges része.

BÜNBÁNAT, (bűn-bánat) ősz. fn. Lásd : BÜN-
BÁNÁS.

BŰNBÁNÓ, (bűn-bánó) ősz. fn. Ember, ki elkö-
vetett bűnei fölött bánkódik, t azokat kerülni feltett
szándoka van. A bűnbánót feloldozni. A bűnbánónak
megbocsátani. Töredelmes bűnbánó.

BÜNBIRÓ, (bűn-biró) ősz. fn. Bíró, ki büntető
perekben itél; büntető törvényszéki biró. V. ö. BÍRÓ.

BÜNBIRÓI, (bün-birói) ősz. mn. Bünbiróboz
tartozó , azt illető, attól származó. Bünbirói hivatal.
Bünbirói Ítélet.

BÜNBOCSÁNAT, (bűn-bocsánat) ősz. fa. Álta-
lán a bűnért érdemlett büntetésnek elengedése. Egy-
házi értelemben: a bűnösnek feloldása mindazon bün-
tetésektől , melyeket e földön az egyház törvényei, s
más világon Isten ítélete szerént érdemlett volna. Bün-
bocsánatért esedezni. BUnboctánatot nyerni.

BÜNBUKÁS, (bűn-bukás) ősz. fn. Bűnbe esés,
bűnbe merülés. Ádám ét Éva bűnbukáta.

BÜNDÍJ, (bűn-díj) ősz. fn. Általán minden bün-
tetés , melyet az elkövetett bűnért a bűnösre kimond
a biró. Különösen 1) Polgári értelemben : bírság. Lásd:
BÍRSÁG. 2) Egyházi ért. a gyóntató atya által ren-
delt ájtatos cselekedetek, testi sanyargatások, melye-
ket a bűnbánó megtenni köteles.

BŰNESET, (bűn-eset) ősz. fn. Az elkövetett bűn-
nek tényállása, minden körülményeivel véve.

BÜNFELEDÉS, (bűn-feledés) ősz. fn. Országlati
ért. ám. az állodalom vagy fejedelem ellen fellázadt
polgároknak megbocsátás, mely szerént azok a láza-
dókra szabott büntetés alól felmentetnek. (Amnestía).

BÜNFENYÍTÖ, (bün-fenyítő) ősz. mn. Az elkö-
vetett , s bebizonyított bűnért az illető bűnöst törvé-
nyes büntetésre itélö. Bün/enyÜS bíróság, törvénytték.
BUnfenytíö hatalom.

BÜNG, (1), (azonos bong szóval) önh. m. bUng-ött,
htn. —ni. vagy —eni. 1) Sebes mozgásban tompa han-
gon bong, péld. az elhajított kövecs. 2) Eléfordul ezen
kettőztctésben; etüngbUng, mely értelemben egyenes
vonalban függést jelentene, s megfelelne a latin pen-
deo szónak.

BÜNG, (2), fa. tt. b«ng-8t. A föntebb! igének
második jelentése ntán, a csillagászoknál azon képzelt
égi pont, mely a földön állónak fejteteje fölött lebeg,
szokottabban: tetőpont. (Zenith.)

BÜNGÉS, (bün-ög-és) fn. tt b«ngés-t, tb. —ék.
Bongás. Lásd BÜNQ, (1).

BÜNQYÓNÁS, (bün-gyónás) ősz. fn. Lásd :
GYÓNÁS.
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BÜNHELY (bűn-hely), ősz. fa. Hely, hol bizo-
nyos bűn elkövettetett.

BÜNHESZT, BŰNHÖSZT, lásd BÜNTET.
BÜNHÖDÉS (bttn-böd-és), fa. tt íflnhWés-í, tb.

—ék. 1) Bűnnek elkövetése, vagyis oly törvényelle-
nes cselekvés, melyért valaki büntetést, fenyítést ér-
demel; régiesen bttnh&tés, bünhíStet is. 2) Szenvedés,
lakolás az elkövetett bűnért

BŰNHŐDIK (bün-höd-ik), k. m. bttnhöd-íem,
—tél, —Ott. Molnár A. szerint 1) Bűnt követ el.
„Bűnhődtem, az ártatlan vért elárolván." Müncheni
cod. „Neakarjhbünhönnöd.1' Ugyanott „Bünhöttönk
te személyedben." Bécsi c. 2) Az elkövetett bűnért
lakói, szenved. Ha vetkeztél, bűnhődjél. Étért bitnhotfni
fogsz. Bünhüdik, alá ebül cselekedik. Km. „Megbün-
hödte már e nép a multat s jövendőt." Kölese/. Ma
inkább csak a második pont alatti értelemben diva-
tozik.

BÜNHÖDTET (bün-höd-tet), áth. m. bíinhödtet-
tem, —tél, —élt. pár. biinhttttess. Valakit az elköve-
tett bűnért lakottat, szenvedtél, megfenyít

BÜNHÖSZIK (bün-hösz-ik), k. Csak a jelentő-
mód jelenidejében használtatik, különben lásd: BŰN-
HŐDIK.

BÜNHÖTIK, BÜNHÖTET régies, BÜNHÖÖJK
BÜNHÖDÉS helyett

BÜNIETÓ, BÜNIETÓ (bün-irtó) ősz. fa. Ki a
bűnöket irtja, a bűnök rósz következményeit elnyomja.

BÜNJOG (bűn-jog), ősz. fa. Helyesebben lásd:
BÜNTETŐJOG.

BŰNJEL (bűn-jel), ősz. fn. Az elkövetett bűn-
nek nyoma, maradványa, jelensége, pl. a gyilkosság
bűnjelei: maga a megölt test, a véres fegyver, a gyil-
kos robaján látszó vércseppek, stb.

BÜNJELENSÉG, lásd BŰNJEL.
BÜNKÖZÖSSÉG (bűn-közösség), ősz. fe. Két

vagy több személynek bizonyos bűn elkövetésében
részvevése, együttes működése.

BÜNMABADVÁNY, (bon-maradvány) ősz. fa.
Lásd: BŰNJEL.

BÜNOLDOZAT, BÜNOLDOZAT, (bün-oldozat)
ősz. fn. Általán bírói nyilatkozat, mely szerént a vá-
dolt büntelennek, s a büntetéstől mentnek nyilvánít-
tatík. Egyházi ért gyóntato atyai eljárás, midőn a
bűnöst, ki ájtatosan meggyónt, s maga megjobbitását
erősen fogadta, Isten nevében és hatalmával bűneinek
bttntetésétől mentnek jelenti ki.

BÜNÖL, BÜNÖLL, (bttn-öl, vagy öli) áth. m.
bünöl-t. Bűnnek tart, bűnnek vall, azt alajtja valami-
ről, hogy bűn. Amit én jónak tartok, 6 bünVli.

BŰNÖS, BŰNÖS (bttn-ös), mn. tt. bünös-í, vagy
—tt, tb. —ék. Bűnnel teljes, bűnbe keveredett. Bü-
nüt ember, bűnös lélek. Szegény bűnös fejem. Irgalma**
Istenem, én Minős lelkemnek. BUnüi lélek, sirasd kérlek,
Uradnak nagy kínját. (Egyh. ének.) Ki miben bűnös,
abban gyanús. (Km). BttniSmek vallja magát.

BŰNÖS, BŰNÖS, (mint föntebb) fn. tt. bíínSt-t,
tb. —ők. 1) Ember, ki általán bűnt követettel, vala-

mely törvényt megrontott 2) Gonosztevő. 8) Egyházi
ért. gyarló ember, kiben a bűnre nagy hajlandóság
van, s az Isten törvényeit megszegi. Öröm leséén menny -
ben egy peniteneciatartó bűnösön. Lak. 15. 7. Az Új
Testamentomban néha annyit is tesz, mint idegen, nem
zsidó hitü, pl. midőn szemére vetették Idvesítőnknek
a zsidók, hogy bűnösökkel (azaz pog&nyokkal) eszik.

BÜNÖSÖDIK, BÜNÖSÖDIK, (bfin-ös-öd-ik) k.
m. bünötöd-tem, —tél, —Sít. Bűnössé leszen.

BŰNÖSSÉG, BŰNÖSSÉG, (bttn-ös-ség) fn. tt
bun#sség-é*. Bűnös állapot, vagy talajdonság. Bűnös-
sége miatt megvetett ember.

BÜNPÉB, (bttn-pér) ősz. &. Törvényszék előtti
kereset, melyben valakit mint gonosztevőt vádolnak,
s büntetés alá vonatni kérnek. BUnperbe idézni, fogni
valakit.

BÜNPÉRÉS (bfin-pérés), ősz. fn. Kit gonoszté-
telről vádolnak, s ellene testi büntetést kérnek.

BÜNPÖR, BÜNPÖRÖS, lásd: BÜNPÉB, BÜN-
PÉRÉS.

BÜNPÖRGYAKORLAT, (bün-pör-gyakorlat)
ősz. fa. Szokott eljárás bünpörökben. Különösen a
büntető törvényszékeknél a bonok különböző fajaira,
ezeknek fokozataiból képest a bevett elvek szerint
kimondatni szokott büntetések.

BÜNROVÁS, (bűn-rovás) ősz. fh. 1) Bűnök ösz-
veirása, öszvejegyzése. 2) Gúnyneve oly embernek,
ki teli van mindenféle bűnnel. Te bilnrovd* l

BÜNBOVAT, (biin-rovat) ősz. fn. Bűnök jegy-
zéke, fölirt sorozata.

BÜNRÖGZÖTT (bün-rögzött), ősz. mn. Mondjak
oly emberről, kiben a bűnök elkövetése második ter-
mészetté vált; javíthatatlan gonosztévő.

BÜNSULY, (bon-súly) ősz. fh. Azon erkölcsi
teher, és felelősség, mely valakire nehezül, mint u
érintett bűnnek okára, végrehajtójára. A bünsuly azt
terheli, kinek a bűn betudatík, beszámíttatik. lelkét
nagy bttnsuly nyomja.

BÜNSZERZO, (bűn-szerző) ősz. fn. A büntárwk
között azon személy, ki az elkövetett bűnnek fit oka,
indítója.

BÜNSZEKZÖSÉG (bün-szerzSség), ősz. fa. Vét-
ség, gonoszság, melyet valaki mint bünszerző követ el.

BÜNTÁBS, (bűn-társ) ősz. fh. Ki a bűntettben
részt vesz, ki a bűn végrehajtását akármikép előse-
gíti. A bűntársakat szembesítem, hasonló büntetésre
Ítélni.

BÜNTEHER, (bün-teber) ősz. fa. A bűnnek go-
nosz következményei, melyek a bűnöst akár belső ön-
tudat, azaz leikiesméret fnrdalása, akár külső bünte-
tések által nyomják.

BÜNTELEN, (bün-telen) mn. tt btlnleZen-t, tb.
—ék. Kinek bűne nincsen, bűn nélkül levő, ártatlan.
Büntden vagyok, mégis engem szidnak. Hfttározóilag
ám. büntelenül, bűn nélkül.

BÜNTELENSÉG, (bün-telen-ség) fn. tt bitote-
lentég-ét. Bttnnélküli állapot vagy létei.
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BÜNTELENSÉGI, (bün-telen-ség-i) mn. tt. bttn-
telenségi-t. Büntelenséget illető, arra vonatkozó. Bün-
telenségi körülmények.

BÜNTELENÜL, (bün-telen-ül) ih. AnélkUl.hogy
bűnt bövetett volna el. Bünlelenill szenvedni.

BŰNTÉNY, (bün-tény) ősz. fn. L. BŰNTETT.
BÜNTEKHELT, íbüu-terlielt) ősz. mn. Ki nagy

vagy sok bűnt követett el. B'dnlerhdt, megrögzött go-
nosztevő.

BÜNTERHELTSÉG, (bűn-terheltség) ősz. fn.
Bünterhelt áUapot. V. ö. BÜNTERHELT.

BÜNTET, (bün-tet) Ath. m. bllntet-tem, —tél,
—e'ít. Valakit bűne miatt lakottat, szenvedtél. Pénz-
re, erszényre büntetni; veréssel, bottal, bezárással, bör-
tönnel, halállal büntetni. Keményen, példásan büntetni.
Megbüntetni. Isten büntesse meg.

Gyökre nézve egyezik vele a latin punio.
BÜNTET, (bűn-tét) ősz. fű. L. BŰNTETT.
BÜNTETÉS, (bün-tet-és) fn. tt büntetés-t, tb.

—ék. Általán, a bűnösnek lakoltatása, lelki vagy
testi szenvedés, kín, mely az elkövetett bűn miatt
éri a bűnöst. Különösen felsősig, hatóság, törvény-
szék által szabott és végre hajtott fenyítése a bűnös-
nek. A bűnt ngamában éri a büntttfs. Km. Méltó, sú-
lyos, kemény, halálos büntetés. Büntetést szabni, végre-
hajtani. Enyhíteni, elhalasztani a büntetést. Félni, ret-
tegni a büntetéstől. Kiállani, kiszenvedni a büntetést.
Büntetés alól föloldani. Isten büntetése.

BÜNTETÉSI, (bün-tet-és-i) mn. tt. bltntetési-t,
tb. —ék. BUntetésre. vonatkozó, büntetéskép járó.
Büntetési díj, Sszveg.

BÜNTETETLEN, lásd BÜNTETLEN.
BÜNTETGET, (bün-tet-gct) gyak. áth. Gyak-

ran, vagy többeket büntet.
BÜNTETHETLEN, (bün-tct-het-len) mn. tt.

biintethetlen-t, tb. —ék. Amit büntetni nem lehet, ami
büntetés alá. nem esik, például a puszta gondolat

BÜNTETHETŐ, (bün-tet-bet-ő) mn. tt. bUn<e<-
hetö-í. Amit büntetni lehet, ami büntetés alá esik,
például a bünkísérlet, habár a tett valósággal véghez
nem vitetett is.

BÜNTETHETŐSÉG, (bün-tet-het-ö-ség) fn. tt.
büntethetó'ség-ét. Oly állapot vagy minőség, melyet
büntetni lehet, mely büntetés alá. esik.

BÜNTETLEN, (bün-tet-len) mn. tt. büntetlen-t,
tb. —ék. 1) Akit meg nem büntettek, fenyítetlen.
Büntetlen tolvajok. 2) Amiért az illető bűnös nem la-
kolt. Büntetlen lopás, gyilkosság. Határozóilag ám.
büntetlenül.

BÜNTETLENSÉG, (bün-tet-len-ség) fn. tt biín-
tetlenség-ét. Büntetés nélküli állapot. Büntetés elma-
radása.

BÜNTETLENÜL, (bün-tet-len-ül) ih. Büntetés
nélkül, torolatlanul, fenyítetlenül. Ez nem marat
büntetlenül.

BÜNTETŐ, (1), (bün-tet-ö) mn. tt bünletö-t. 1)
Aki vagy ami a bűnöst bűneiért lakoltatja. Büntetb
bíró, büntető törvényszék, büntető jog vagy igazság,

HAGY 8ZÓTÁK.

büntető törvény, büntetS hatalom, büntető Ítélet, büntető'
parancs. 2) Mondatik az időről és helyről, melyekben
a büntetés történik ; büntető hely, büntető nap, óra.

BÜNTETŐ, (2), (mint föntebb) fn. tt. büntetö-t.
Törvényes személy, vagy hatalom, kinek joga és kö-

telessége büntetni. Isten a gonoszok büntetője.
BÜNTETŐBÍRÓSÁG, (bünteto'-biróság) ősz. fn.

Egy vagy több személyből álló birósig a vétkek s
mntettek iránti eljárásban s azok elitélésében.

BÜNTETÖFOGLALÁS, (büntető-foglalás) ősz.
!h. Valamely jószágnak, a büntetőtörvényszék Ítélete
cövetkeztében elkobzása.

BÜNTETÖTÖRVÉNYSZÉK, (büntető-törvény-
szék) lásd : BÜNTÖRVÉNYSZÉK.

BŰNTETT, (bün-tétt) ősz. fn. Maga azon cse-
ekedet, mely a törvényszegés által keletkezett. Pol-

gárt bűntett, erkölcsi bűntett. Az elméleti büntetőjogban
különbség tétetik a bűntett és vétség között, amaz kü-
lönösebben gonosz szándékból keletkezik és sulyosb
DÜntetést von maga után, ez inkább elvetés eredmé-
nye ; azonban a gyakorlati büntető törvényben a ki-
sebb fokú és mértékű bűntényeket pl. kisebb lopáso-
kat, csalásokat is, bár gonosz szándékból keletkeztek,
a vétségekhez számítják , sőt ezek és némely úgyne-
vezett (rendőri) kihágások közt is különbséget tesznek.

BŰNTETTES, (bűn-tettes) ősz. fn. tt. b«nte<íes-í,
tb. —ék. Ki bűnt követett el, gonosztevő, a törvény
szándékos megsértője.

BÜNTETVÉNY, (bün-tet-vény) fn. tt. biiníet-
oény-t, tb. —ék. Bünteher, mely a vétkes ellen biró-
ilag határoztatik, péld. pénzbírság, fogság.

BÜNTÉVÖ, (bün-tévö) ősz. fn. Lásd BŰN-
TETTES.

BÜNTÖREDELÉM, (bün-töredelém) ősz. fn.
Az elkövetett bűn fölötti bánkódás. Egyházi ért. tö-
kéletes bánat, midőn a bűnös nem az örök büntetés
félelméből, hanem azért bánja bűnét, hogy azzal a
véghetetlen jóságu Istent megbántotta.

BÜNTÖRÖDÉS, (bűn-törődés) Lásd: BÜNTÖ-
REDELÉM.

BÜNTÖRVÉNY, (bűn-törvény) ősz. fn. Általán
azon törvényhozói rendeletek öszvege, melyek a tör-
vénysértők büntetésére, megtorolására hozattak. Kü-
lönösen , minden egyes törvény, rendelet, mely külön
külön meghatározza a bűn s vétség neméhez és foko-
zatához képest a reájok szabandó büntetést.

BÜNTÖRVÉNYKÖNV, (bün-törvény-köny v) ősz.
fn. Törvénykönyv, melyben a gonosztettek, vétségek
és kisebb fokú kihágások megbüntetésére vonatkozó
rendeletek foglaltatnak.

BÜNTÖRVÉNYSZÉK, (bün-törvény-szék) ősz.
fn. Több személyből álló bíróság, mely a vétségekről »
bűntettekről és azok büntetései végett támasztott
ügyekben eljár, illetőleg ítéletet hoz.

BÜNTÖRVÉNYSZÉKI, (bűn-törvény-széki) ősz.
mű. A büntörvényszékkel viszonyban levő. Büntíj -
vényszéki biró, idézés, ítélethozás.

56
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BŰNÜGY, BŰNÜGY, (bűn-ügy) ősz. fn. Oly
ügy, mely bűntettekre vonatkozik, azokat tárgyalja.

BÜNVÁD, (bűn-vád) ősz. fn. Vád, mely valaki
ellen, mint bűntettes, és tőrvényszegő ellen indíttatík.
(Actio criminalis).

BŰNVÁDI, (bűn-vádi) ősz. mn. Bünvádra vo-
natkozó. Bűnvádi keretet.

BÜNVALLÁS, (bán-vallás) ősz. fn. 1) Bűnbe
esés, bűnnek elkövetése. Oly értelmű, mint: kárvallás.
négyenvalilds, ezen sajátnemtt mondatok után: bűnt
vallani, kárt vallani, szégyent vallani a régies vall
(habét) igétől. 2) Lásd: GYÓNÁS.

BÜNVALLATÁS, (bűn-vallatás) ősz. fn. A bűn-
ről vádolt személynek törvényes kikérdeztetése, kér-
dőre vonatása. V. ö. VALLAT, VALLATÁS.

BÜNVALLÓ, (bűn-valló) Ősz. fn. Aki bűnét,
vagy bűneit bemondja, bevallja. Egyházi ért gyónó,
gyónkodó.

BÜNVÉTÉK, (bün-véték) ősz. fn. A törvénynek
oly általbágása, mely által a vétkes oly gonosztettet
követ el, mely gyalázó, becstelenítő büntetést von
maga után. (Delictum criminale.)

BÜR, azonos búr gyökkel a bifa-ak, bürke, borii
származékokban. Lásd: BÚB.

BÜRKE, (bttr-ke, és bőr-ke) fn. tt bürkét: 1)
Dió-, mogyoró- s több fákon termő barka, és fenyőto-
boz. Rokon vele a mélyhangn burk, burok. 2) Túl a
Danán ám. bőrke, szalonna bőre. Ez érteményben is
= borok. V. ö. BŐR.

BÜKKÖS, falu Erdélyben, Felső-Fejér me-
gyében; helyr. —Sn, —re, —rSl.

BÜRÖK, BÜRÖK, (bür-ök) fn. tt. bürJc-ISt. 1)
Növénynem az öthímesek seregéből; kisgallérja félol-
dali, mintegy három levelű, nagygallérja apró levelű;
gyümölcse gömbölyüded, mindenik magva öt sinóros,
•inórjai érés előtt fodrosak. (Conium). Köz ismeretü,
faja: bUdits bürök, melynek szara bördős, fényes, ver-
henyes mocskokkal foltos. Máskép: tötök, sípfű. A
bürök is nagyobbra nő, mint a lóher. Km. 2) Lásd:
CSOMORIKA.

Nevét bördős ázás burkot képező üreges szárá-
tól kapta.

BÜBÖKÁBOBR,(bfirök-ár-orr) ősz. fn. Növény-
faj az áronok neméből. (Erodium cicotariam.) Lásd
ÍBORR.

BÜRÖKFÜ, (bürök-fü) ősz. fn. Lásd: BÜRÖK.
BÜKÖKFÜPOR, (bürök-fa-por) ősz. fn. Bfirök-

fttből gyógyszerészileg készített por. Derese, lángolt
bürökffipor.

BÜRÖKÍR, (bürök-ír) ősz. fn. Bürök vonatából
készített kenőcsféle ír.

BŰRÖKLÉ, (bürök-lé) ősz. fn. Méregbürökből
«cac csomorikábol sajtóit mérges, életölő nedv.

BÜRÖKTAPASZ, (bürök-tapasz) ösa. fii. Gyógy-
Upasz, melyet bürökvonatból készítenek, bürökír.

BÜRÖKVONAT, (bürök-vonat) ősz. fn. Gyógy-
«eré*zileg bürökből készített vonat V. ö. VONAT.

BÜRÜ, BÜRÜ, (bür-ü) fn. tt. bttríl-í, tb. —k.
Árkon vagy patakon keresztfii tett deszka, vagy ge-
renda, illetőleg kis híd, általjárás végett Molnár Já-
nosnál tengeri bürü =: tengerszoros.

Elemezve ám. burtt = borító, borító. Rokonok vele
a német Briteké, svéd bro, dán broc, brygge, isiandi bru,
finn porros, zend peretu, pehlvi puar, parsi pwhol,
persa púi, a gbiláni szójárásban purd stb. Lengyelül
bruk kőburkolatot, utczai kövezetét jelent

BÜRÜS, BÜRÜS, (1), (bür-ü-ös) mn. tt. btlrü+t,
vagy —ét, tb. —ék. Bfirfivel ellátott BürOt patak.
Bürüs árok.

BÜRÜS (2), falu Somogyban; tt. Bürüt-t, helyr.
—Sn, —re, —rSl.

BÜRÜZ, BÜRÜZ, (bür-ö-öz) áth. m. bttrito-tem,
—tél, —Ott. Bürüvel ellát, hidpallóval, gerendával
fölszerel.

BÜRÜZET, (bür-ü-öz-et) fh. tt biíritoeí-et A
bányajárásokban lerakott pallózat, melyen a bánym-
mivesek be és kijárnak, s az ásványokat kiszállítják,

BÜS, paszta Szabolcs megyében; helyr. —Bm,
—re, —ró'í.

BÜSÉG, (bfi-ség) fn. tt buség-e*. Csúnyaság,
fertelmesség. Székely szó.

BÜSSE, falu Baranyában; helyr. Büssé-re, —H,
—rőZ.

BÜSSÜ, falu Somogyban; helyr. —be, —ben,
—WK.

BUSZ, elvont gyöke büszke szónak és szárma-
zékainak. A rátartó ember hangjának, mely fölfovsJ-
kodásban és fúvó hangok kitörésében mutatkozik,
utánzása. Elemezve: bttsz-ög-e (bttszögő) mint: biczke
= biczegő, ficzke = ficzegő, czinke — czinegő, stb.
Mint fölfavalkodisra vonatkozók, rokonok hozzá:
bora, bűz, honnan : busma.

BÜSZÉMÉLY, (bfi-szémély) ősz. fn. A széke-
lyeknél ám. fertelmes, buja életű nő.

BÜSZÉRZET, (bű-szerzet) ősz. fii. Rút, tisztá-
talan nép. Székely tájszó.

BÜSZHÖDIK, lásd: BÜZHÖDIK.
BÜSZKE, (büsa-ke, büsz-ög-e) mn. tt bOsskeV.

1) Szelídebb ért mondjak oly emberről, ki némi önér-
zetből, magát bizonyos körülmények közt rátartja, il-
letőleg felsőbbséget, és erkölcsi becset igényel. Ex
érteményben vett büszke nem vet meg másokat, mint
a kevély, nem követel érdem fölötti kitüntetést, mint
a gőgös, nem oly felfuvalkodott, mint a dölyfös, de
meg sem alázza magát, mint a szerény, vagy alázttoa,
s leereszkedni nem szeret Rangjára, állására, becsü-
letére sokat tartván annak megsértését nem tori.
Bttszke létére készebb stitkSlkSdni, mint valakit*? kegy-
ajándékot elfogadni. Büszkébb, hogysem alsóbb retuffi-
ekkel társalogjon. 2) Aki magával eltelve, s inkább
külső előnyeinél mint valódi belső érdeménél fogva
taglejtéseiben és beszédében föltünőleg begyke, be-
gyeskedő, negédes, kényes. J9its*ke legény. JJttsske le-
ány. Büszke katona. Büszke, mint a kompoíti kttossaony ;
mint az eliShatu menyecske; mmt a borbély legény;
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mint a paripa; mint a kanpáva. Közmondások. 3)
Átritetík élettelen dologra is.

„S nyögte Mátyás bús hadát
Bécsnek büszke vára."

„S a büszke várnak tornyain .
Búsan szállong gyászlobogó.'

Kölcsey

Eötvös.
„Nézd ott a tetőn ama büszke falat."

Kisfaludy K.

Mennyiben a büszkeség rendesen bizonyos ön-
teltségből fakadó fúrás által nyilatkozik, gyöke bűit
rokon a pöffeszkedést, felfúvódást jelentő buzma szó
bús gyökével. Képzésre hasonló a hegyke, iczke, ficzke,
nyalka, fecske, csacska, s több más igenevekből ala-
kalt melléknevekhez. — Fokozati különböztetés vé-
gett v. ö. KEVÉLY, GŐGÖS, DÖLYFÖS,FENN-
HÉJAZÓ, NEGÉDES.

BÜSZKÉLKÉDÉS, (büsz-ke-el-kéd-és) fa. tt.
btlstfcélfcédés-í, tb. —ék. Büszke indulatból származó
tüntetések gyakorlása; rátartóskodás.

BÜSZKÉLKEDIK, (bfisz-ke-el-kéd-ik) k. m.
büszkélkéd-tem, —tél, —étt. Büszkén, r&tartósan vi-
seli magát, dicsvágyból dicsekedőleg valódi, szemé-
lyes vagy képzelt jelességeit fitogtatja. Büszkélkedik
nemességében.

BÜSZKÉN, (büsz-ke-en) ih. Büszke módon, büsz-
kélkedve, rátartósan, magát feltüntetve. Büszkén be-
szél, jár. Büszkén viseli magát. V. ö. BÜSZKE.

BÜSZKESÉG, (büsz-ke-ség) fn. tt. büszkeség-ét.
1) Rátartásig, mely nem annyira mások megvetésé-
ben, s fennhéjazásban, mint saját becsünk tudatá-
ban áll. Férfias, nemes, úri büszkeség. Az igazságtalan
utón ajánlott hivatalt büszkeségből el nem fogadni.
Megsérteni valaki büszkeségét. 2) Oly r&tartósság is,
illetőleg hegykeség, negédesség, begyessdg, mely ma-
gát kitüntetni akaró taglejtésekben, vagy mások lené-
zésében is nyilatkozik. V. ö. BÜSZKE.

BÜSZKÍT, (bfisz-ke-ít) áth. m. büsskit-étt, pár.
—s, htn. —ni, vagy —eni. Büszkévé tesz. Bölcs em-
bert semmi nem biiszkiti. Hiú dicséretekkel nem kell
Misskiteni a növendékeket.

BÜSZKÍTÉS, (büsz-ke-ít-és) fa. tt. büszkfíés-í,
tb. —ék. Cselekvés, illetőleg hiú dicsérés, magaszta-
lás, mely által valakit büszkévé tesznek.

BÜSZKÜL, (büsz-ke-ül) önh. m. biíszkül-t. Büsz-
kévé lesz.

BŰT, elvont gyök, azonos üt, vagy bot szóval.
Származékai: btíta. V. ö. BOT.

BŰTÖK, lásd BÜTYÖK.
BÜTTÖS, falu Abaújban; helyr. —ön, —re,

— röl.
BÜTÜ, (büt-ü) fn. tt. b««-<. 1) A székelyeknél

ám. valaminek elvágott vége, mintegy lebotolt, leütött
csúcscsa; továbbá : rovat, metszet, például a fán. 2)
Lásd BÖTŰ, BETŰ.

BÜTÜKERT, (bütü-kert) ősz. fn. Háztelek vé-
gén levő kert Székely szó.

BUTUS (büt-ü-ös), mn. tt bütüs-t, tb. —ék.
Aminek bütöje vagyis elvágott vége van. Butus fa,
gerenda.

BÜTÜZ, (bfit-ü-öz) áth. m. b«í«z-íem, —tél,
—Stí, pár. —z. 1) A fa végét egyenesen elvágja, le-
botolja. Székelyszó. 2) Lásd BÖTÜZ, BETŰZ.

BÜTÜZÉS, (büt-ü-öz-és) fn. tt bíltilzé»-t, tb.
—ék. 1) Elvágás, különösen a fa végének egyenesre
metszése, rovása. 2) Lásd BÖTÜZÉS, BÉTÜZÉS.

BÜTY, elvont gyöke biííyök, vagy bWykó'szónak,
azonos a gömbölyűt, csomósdatot jelentő bögy, bogy
gyökökkel. Jelentése: szilárd állományú csomó, göcs.

BÜTYKÖ, (büty-ök-ő) fn. L&sd BÜTYÖK.
BÜTYKÖS, (büty-ök-ös) mn. tt. bütylcös-t, vagy

—ét. tb. —ék. Aminek bütyke, azaz kemény csomója,
göcse, kinövése van. Bütykös láb. Bütykös fa. Hasonló
hozzá: fütykös (bot)

BÜTYÖK, (bfity-ök) fn. tt. b«tyfc-ö«. Altalán
göcsös, csomós kinövés, dudorodás valamely állati
vagy növényi testen. Bütykük a gabona száron, a ná-
don. Különösen a csontokon támadt gömbölyüs, job-
badán idomtalan göcs, mely az izülést alakulni segíti,
s melynek az ellenkező csonton annak domboruságá-
hoz mért kivijolat vagy árok szokott megfelelni.
Máskép: bolyok.

BÜTYÖKÁROK, (bütyök-árok) ősz. fa. Üreg a
bütyöknek megfelelő csonton, melyben a bütyök mo-
zog. V. ö. BÜTYÖK.

BÜTYÖKNYUJTVÁNY, (bütyök-nyujtvány) ősz.
fn. A nyakszirtcsonton, az öreglik mellett fekvő büty-
kök, melyek monyorú idomú porczkoronggal födvék.

BÜV, fn. tt. btfu-et. vagy —öt. L. BŰ, fn.
BÜV, mn. lásd BŰ, vagy BŰ, mn.
BÜVEGYÉSZ, (btt-vegyész) ősz. fn. Titokszerfi

vegykémlő. V. ö. BÜVEGYÉSZET.
BŰ VEGYÉSZET, (bü-vegyészet) ősz. fn. Titok-

szerű vegykémlet, a közép századok szüleménye, mely
csndis dolgok, és kísérletek előállítását jil. az arany
csinaláat igényelte. (Alcbymia).

BÜVEGYTAN, (btt-vegy-tarf) ősz. fa. Jobban:
bttuegyészet, lásd ezt.

BÜVENY, (bü-v-eny) fh. tt bttweny-f, tb. —ék.
Nebéz ásvány, mely szürke, s kisebb-nagyobb mér-
tékben fényes; ha több ideig levegőn áll, fólszine ba-
raczkvirágszinü porral húzódik be. Jobbára mireny-
kénettel, és vassal vegyes állapotban találtatik, (do-
báltam;.

BÜVEREKLYE, (büv-ereklye) ősz. fn. Ereklye,
melyet valaki magánál visel, mert csuda erőt, és mű-
ködést tulajdonít neki. (Amulet).

BÜVERÖ, (büv-erö) ősz. fn. Titkos, csudás ha-
tása erő, melyet a babonás hiedelem a bűvészeknek
tulajdonít.

BŰVÉSZ, BŰVÉSZ, (btí-v-ész) fn. tt. büi-ész-t,
tb. —ék. 1) Személy, ki, a babonás hitüek vélemé-
nye szerént, csudatüneményeket képes eszközölni. 2)

55*
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Szemfényvesztő, ki első tekintetre bámulatos és ter-
mészetfölöttinek látszó dolgokat visz véghez, melyek
egyébiránt csak természeti törvényeken alapulnak,
vagy a szem elől elrejtett eszközök, szekrényfiókok
stb. által létesíttetnek, vagy igen nagy kézi ügyesség
művei stb.

BŰVÉSZET, BŰVÉSZET, (bii-v-ész-et) fn. tt
bitoéscet-ét. lásd BÜVESZSÉG.

BŰVÉSZET!, (btt-v-ész-et-i) mn.tt.btiveszeti-t,tb.
—ék. Bűvészeire vonatkozó. Büvétteti eszközök, szerek.

BÜVÉSZI (bü-v-ész-i), mn. tt. bttoeszi-t, tb. —ék.
Bűvészt illető, bűvészre vonatkozó. Büvétti ügyesség.

BÜVESZSÉG, (bü-v-ész-ség) fn. tt büvéstség-ét.
Bűvölő mesterség, melynél fogva valaki természetfö-
löttieknek látszó dolgokat mivel. V. ö. BOSZOR-
KÁNYSÁG.

BŰVKÖR, lásd: BŰKOR.
BŰVÖL, BŰVÖL (bü-v-öl) áth. m. Mfoöl-t. Tit-

kos, természetfölöttinek látszó erő által valamit vagy
valakit megróni, megveszteget, hatalmába bajt.

BÜVÖLÉS, BÜVÖLÉS, (bü-v-öl-és) fa. tt. Wí-
vSlés-t, tb. —ék. Titkos, babonás mesterség által meg-
rontás ; babonázás, boszorkányozás.

BÜVÖLKÖDIK, (bii-v-öl-köd-ik) k. m. bllvSl-
köd-tem, —tél, — ott. Székely tájszó, ám. mocskoló-
dik, tisztátalankodik, ceunyálkodik. V. ö. BŰ, mn.

BŰVÖLŐ, BŰVÖLŐ (1), (bü-v-öl-ő) mn. tt.
büvtslö-t. Boszorkányozó, titkos, természetfólöttínek
látszó mesterség által megvesztegető. BüvöllS szók, éne-
kek, mesterségek. BüvW szerek.

BŰVÖLŐ, (2), (mint föntebb) fa. Személy, ki a
büvészmesterséget űzi, bűvész.

BŰVÖS, BŰVÖS, (1), (bü-v-ös) mn. tt Wto8s-t,
vagy —eí, tb. —ék. Lásd BŰVÖLŐ, mn.

BŰVÖS, (2), (mint föntebb) &. tt Mfoös-í, tb.
—öfc. Lásd BŰVÖLŐ, fa.

BŰVÖSASSZONY, (bűvös-asszony) ős*, fa. Bo-
szorkány. Székely szó.

BŰVÖSSÉG, BŰVÖSSÉG, (bü-v-ös-ség) fn. tt.
bttvSsség-ét. Bűvös mesterség1, boszorkányság.

BŰVSZÉB (büv-szér), ősz. fa. 1) Altalán min-
denféle szerek, eszközök, melyeket a bűvészek hasz-
nálni szoktak, péld. holtak csontjai, kenőcsök, stb. 2)
Tótomon, azaz, babonás szertartások között készített
képecske, melyet a balhitüek bizonyos bajok, veszé-
lyek , nyavalyák ellen szoktak viselni. Dy büvszerek
viselése különösen Napkeleten van divatban.

BŰZ, fn. tt btó-í, tb. —ők. Székely tájszó, je-
lenti a kifntósdi labdajátékban a ki-tűz-ött ccélpontot,
mi nálunk a játszó diákok nyelvén : méta.

BŰZ, BŰZ (ám. bfi-öz, lásd BŰ gyökelemet s
rokonságait Bűd alatt), fa. tt. Wiz-í, tb. — Sk, vagy
—ék. 1) Régi értelménél fogva ám. szag. Innen: Se
ize, se bűze. (Km.) Megérezte a kolbástbütt. (Km.) 2)
Újabb, és közönségesebb értelemben jelent rósz, kel-
lemetlen szagot. Bakbilt, dögbüi, kaptába*, ióbűz. IW-
taUUad bttzén a ganají. (Km.) Sut Metél vagyon a
jámbor. Bütt csinál. Ki nem állhatni a b«sét. -Senki

sem érzi a maga büfét. (Suus cuiqae crepitas bene
ölet). Km. Bűzbe keverni ám. rósz hírbe hozni. Bűzre
talált azaz szeretőt lelt Büfén keresd, feltalálod. Km.
Büziveljó a káposzta azaz busával. Megérezte a pen-
del buzit azaz szeretni kezdi a nőnemet Km.

BUZASZAT, (büz-aszat) ősz. fn. Gyantaszerü
igen büdös nedv. (Ássa foetida).

BÜZASZATFESTVÉNY, (büz-aszat-festvény)
ősz. fn. Biizaszatbol készített festvény. V. ö. BÜZ-
ASZAT és FESTVÉNY.

BÜZBEFÜTÓ, (büzbe-futó) ősz. fa. Székely táj-
nyelven ám. kifutósdi labdajáték. Bütbefuíót játszani.
V. ö. BŰZ.

BÜZBOGÁR (bűz-bogár) ősz. fn. Szürke bogár,
mely leginkább őszszel és tavaszscal látszik némely
vidékeken, s igen büdös szagáról ismeretes. Nébutt
bttdtfs kaidnak, vagy badösbenczénei bíják.

BÜZEL, BÜZEL, (büz-el) áth. m. Mbel-í. Vala-
minek bűzét, illetőleg rósz szagát érzi. DVgSt, ganají
MUelni. Bókon képzésfiek: szagol, ízei. Gyakorlatos
értelemben: bilslel, ttaglal, ulti. Lásd ezeket

BÜZELÍT, BÜZELTT, (büz-el-ft) áth. m. Mse-
«í-étt, pár. —s, htn. —ni, vagy — eni. Folytonosan
vagy ismételve szagol, s bűzét érzi valaminek. A szag-
lászó tb bUtelÜi a vadat.

BŰZENY, (bttz-eny) fa. tt. 6«seny-t, tb. —ét,
A tengeri vizekben találtató vegyelem, vagyis egy-
szerű alapanyag, mely nevét kellemetlen bűzétől vette.
Ez egy sötét barnaveres folyadék, mely közönséges
hévmérsékben magából sárgaveres halvany-szagn gőzt
bocsát ki. Balard által 1826-ban födöztetett föl. (Bro-
mium).

BÜZHÖDÉS, (bűz-höd-és) fn. tt. ötehitfés-1, tb.
—ék. Büdös szag kifejtése.

BÜZHÖDIK, BÜZHÖDIK, (büz-höd-ik) k. m.
büzhSd-tem, —tél, —ott. Büdös szag fejlik ki belőle.
Büdösödik. Büzhödik nyáron a tokáig álló hús. BSa-
hödik a tóvü. BOthSdnek a csatában elesettek testei.

BÜZÍT, BÜZÍT, (bttz-ít) áth. és önh. m. bü*U-
étt, pár. —s, htn. —ni. vagy —eni. 1) Büdössé, bű-
zössé tesz. Í7íctán heverő dogok biittíik a várost. 2)
Bűzt ereszt, büdös szag párolog ki belőle. Btítitfnek
az ebek.

BÜZÍTÉ8, BÜZTTÉS, (büz-ítés) fa. tt. Wtiííés-f,
tb. —ék. 1) Büdösítés, büdössé tevés. 2) Bűznek
eresztése.

BÜZLEL, BÜZLEL, (bfiz-el-el) áth. m. bficlel-t,
Folytonosan szagolva, szimatolva bűzét érzi valami-
nek. A ló Micleli a farka* nyomát, s legott füleit he-
gyezi. Képzésre olyan mint: <zí«l.

BÜZLET, BÜZLET, (bfiz-öl-et) áth. m. WWet-
tem. —tét, —étt. Bfizlel, szimatol, szaglász. A vittla
eb bütleti a vadat. Képzésre hasonló hozzá: vizdot.

BŰZLIK, (büz-öl-ik) k. m. bütlött, htn. —eni.
Valaminek rósz szaga érzik. Bűzlik ás állott hús, a
békalencsés tó, az utczat csatorna. Képzésre olyan
mint: Ízlik.
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BŰZÖL, BŰZÖL, (büz-öl) áth. és önh. m. biízöl-í.
1) Bűzzel betölt, bebüdösít, buzit Pézsmára! bebfi-
zötni a házat. 2) Szagol, szaglász, szimatol, valamit
bűze után keres. 3) Balaton mellékén átv. ért. szeret-
gctnikezd, mintegy a nők bűzét érezni kezdi. V. ö.BÜZ.

BÜZÖLG, 1. BÜZÖLÖG.
BÜZÖLGÉS, BÜZÖLGÉS, (büz-öl-ög-és) fn. tt.

büzölgés-t, tb. —ék. Valamely testből büdös, kelle-
metlen szagnak kifejlődése, kipárolgása. Ganajnak,
dögnek Wízölgése.

BÜZÖLGÖ, BÜZÖLGÖ, (büz-öl-ög-ö) mn. tt.
büzölgö-t. Büdös kellemetlen szagot eresztő. Büzölgö
kemencze, btizülgö koszén, büzölgö döglött hal. Büzölgö
árnyéknek, csatorna.

BÜZÖLÖG, BÜZÖLÖG, (büz-öl-ög) gyak. önh.
m. büzöíSg-íem vagy biizSlg-öttem, —tél vagy —öttel,
bfíeSlg-ött, htn. — ni vagy büzSlg-ni vagy — eni. Büdös
szag párolog, gőzölög,fejledezik folytonosan belőle. Bti-
zSlög a fris gonaj. Büzölögnek a rohadásnafc indult tes-
tek, a döglött halak. Blizölög a mocsárviz, az árnyékszék.

BŰZÖS, BŰZÖS, (büz-ös) mn. tt. bütös-l vagy
— ét, tb. — ék. Kellemetlen rósz szagu. A büdös szó-
nál valamivel gyöngébb kifejezés.

BŰZÖSEN, BŰZÖSEN, (büz-ös-en) ih. Bűzös
állapotban.

BÜZÖSÍT, BÜZÖSÍT, (büz-ös-ít) áth. m. bfízö-
tll-e'U, htn. — ni vagy — eni. Bűzzel, kellemetlen szag-
gal tölt be, bűzössé tesz. Ennél valamivel keményebb
jelentésű a bUdösit.

BÜZÖSÍTÉS, BÜZÖSITÉS, (büz-ös-ít-és). Lásd:
BÜZITÉS.

BÜZÖSÖDIK, BÜZÖSÖDIK, (büz-ös-öd-ik) k.
m. büzötSd-tem, —tél, — ott. Bűzössé leszen, pl. bü-
zösödik a vadhús, ha néhány napig áll, s ekkor még
éldelhetö ; de ha már blldösödik, éldelhetlen.

BÜZSÓ, (büz-só) ősz. fn. Tiszta folyó állapot-
ban levő hugyag. (Liquor ammonii causticus).

A B-bcn TŰ 7487 cilki.

CS, kisded alakban cs, kiejtve : csé, negyedik
bötü a magyar ábéczében , s a mássalhangzók sorá-
ban második. A beszéd műszerénél fogra a foghan-
gokhoz számítandó. Mint öszvetett bötü a t és s han-
goknak minden közhangot kizáró szoros vegyüléke, pl.
baráttág a magyar kiejtésben így hangzik : baráes-
etág, melyben a t mint tompa gyöngébben, az s pedig
hangzatosabban szól. Egyébiránt önállólag az egy-
szerű hangok közé tartozik, miszerint az előtte álló
rövid hangzóju szótag a mértékes versben rövid ma-
rad, pl. Regi dí csösé'günk. Ezen hangunk az árja
családhoz, különösebben a szláv fajboz tartozó nyel-
vekkel közös, a finnben pedig hiányzik.

A gyökszókban vagy elül áll, mint : csa, csal,
csap, csat, csel, csök, rsuk, vagy végül : ács, ecs, öcs,
becs, kecs, lőcs, vagy elül és végül : csacs, csecs, csecs,
csics, csöcs, csúcs. Ezekről csak gyanítani sem lehet,

hogy cs hangjok valaha két külön álló s bizonyos Ön-
hangzó által elválasztott t és s vagy más rokon han-
gokból forradt volna öszve, hanem csupán szószervi
idomítással vagy a tompa t (néha d) a susogó s-vel
bangzatosbíttatott, mint ezekben: támolog csámolog,
tömöszöl (dömöszöl) csSmöszSl, töpörödik csöpörödik,
törtet, csörtet; vagy az eredeti susogó s tompább <-vel
módosíttatott, mint: sár, csér, sálé ctáté, tuhu csuhu,
sajka csajka, sipog csipog, siápol csiápol, sekély cse-
kély, kis kies (kicsi), sauicza csavicza ctevicze, sava csáva
(sós edző lé).

A t végzetü igék legnagyobb része a parancso-
lómódban j helyett s-t vevén föl, bennök a t és s ki-
ejtve c*-képen hangzik, pl. hajt-j, hajt-s, kiejtve:
hajcs; tart-j, <ar<-s, tarcs ; ejt-j ejt-s, tjcs ; felejt-j, fe-
lejt-s,fel«jcs. Miből gyanítható, hogy némely m4s ragok-
ban és képzőkben a cs ilyetén elemekből alakult

Részint országos, részint táj béli szokás szerint
fölcscréltetik a) cz-vel: lapocska, lapoczka; gerincs,
gerincz; cselleng, czelleng ; csa cse, cza, cze (kicsinyí-
tő) ; csibí, czibe ; cser/, cziliér; csihol, czihol; csendes,
czendesz. Különösen a selypítve beszélők cs helyett
cz-t szoktak ejteni; b) íy-vel, gy-vel: bácsi, bátya ;
recseg, retyeg ; kolcsag, kollyag; roncs, rongy; vicsog,
vigyog ; varancs, varangy; göröncs, göröngy; csömö-
szöl, gyömöszöl; a régies incs, incten, i»gy, ingyen,
stb. c) s-vel: csikoltyii, sikollyá ! csík, sík (arany, ezüst),
s több mások, mint föntebb ; d) t-vcl; mely eredeti
alak, mint: hajtár, hajcsár (baromhajtó), töiíér, töl-
csér, költőn, kölcsön ; e) k-val: cswvik, fcutn'k; cfába,
kába ; kodács, kodák, koddcsol, kodákol; rikácsol, rí-
kákol; kapa a törökben csapa. Leggyakrabban elé-
fordúl mint kicsinyítő képző alkatrésze a keresztne-
vekben : Feraó, Ferkó ; Jancsó, Jankó ; Palcsó, Pal-
kó; Tercsi, Terka; Barcsa, Borka; Julcsa, Julka. V.
ö. KA kicsinyítő. E rokonság a cs és k között diva-
tozik a szanszkritban (Bopp Ferencz. Vergleicbende
Gramraatik. §. 14.), úgy szintén a szláv nyelvekben is,
mint: oko (szem) öcsi (szemek) e helyett: oki, ruka
(kéz) rucsnik (kezkenő), ruknik belyett. A szanszkrit-
ban a cs, és ds mind egyszerűen, mind hebentéssel ve-
gyülve (csh, dsh) ínyhangoknak (palatale) neveztetnek.

Használatát illetőleg. 1) Mint erős csengésű hang
természeti bangutAnzásra igen alkalmas lévén számos
ilyetén szók gyökét képezi, mint: csocs, csacsog,
csacska; csah, csih, csahol, csihol; csan, csen, csángó
cseng, csenget, csengetyu, csendít, csendül; csap,
csapdos, csapkod, csaptat; csam, vagy csám, csám-
csog, csámcsog; esem, cse'mcs, csémcség, csémcségés,
csemege ; csár, csárma, cs&rmás; csat, csata, csattan,
csattog; c»ép, csepeg, cseppen, cseppent; csér, cserág,
csérdül, csérdít, cecrgö; csisz, csősz, csusz, csiszeg, csi-
szol, csiszár, csoszog, csoszszan, csúsztat, csuszka; csev,
cseveg; esi, csiápol, csibe; csiv, csivog ; csics, csicsereg,
csiics , csücsörke ; csík, csikorog, csikorít; c«p,
csipog; csir, csirip, csiripel, csirke; csit, csitít; csíz, csí-
zike ; csók, csókol; csór, csorog, csordít, csordul, csor-
gat ; csőm, csömcs, csömcsög; csop, csöpög, csöpögő,
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csöppen, csöppent; osuh, ctnbu; csuv, csűrik. 2) A
gömbölyű, dudoni testeket jelentő szék gyökeiben a
4 <> 9> !Ni *i gyökhangok rokona, pl. ezekben : esőm,
csomb, csombók; dóm, domb, dombor; esőm, csöm-
bölék, csömör; dóm, dömbicz, döme, dőmsödi; töm,
tömb, tombacz; gom, gomb, gomoly; gSm, gömb, göm-
bölyű; gyom, gyomor; kom, konc* (gomcz), kompoty;
esffb csöbör, köb, köböl, stb. £ hangrokonság alapján
több és gyökbanga magyar szót hasonlíthatunk öszve
más fajbeliekkel, milyenek: cser ouercus, Zerr; e»0v,
tubus; csikland, titillat; csima, cyma; csónak, cymba ;
esopif, itupa; csűr, Scheuer; csillag ttella, stb.

A cs kezdetű gyökszók igen számosak nyelvünk-
ben, mert minden árnyéklati változataikkal együtt
mintegy 170-re ragnak, a cs-vel végződök pedig, mint,
ács, ecs, ée», ics, öcs, becs, csecs, bocs, loc«, mocs, stb.
körülbelül. 50-re. Ily végzetfi ige nyelvünk egész bi-
rodalmában aligha létezik.

CS. megrövidítve ám. császári, pl. cs. hivatalnok,
és. kir. pénsttgyérség.

—CS, (1), mint képző a) helyneveket képez, ön-
liangzó nélkül járolván leginkább j, l, n, r végzetfi ré-
szint elvont, részint önálló gyökök- és törzsekhez, pl.
J3aj-es, VÖÍ-cs, Gen-ct, Hen-ci, B$r-ct, 7V>r-es, Tar-ct,
Anor-cs, £odar-cs, Tokor-cs, Jtfégyer-ct. Ifint ilyenhez
hasonlók a cs, d, s, t, gy, kbelynévképzők, milyenek:
Ap-ez, Kap-cz, Stém-ct, GOn-em (göm-cz?), Udvar-d,
Ér-d, Har-d, Hin-d (him-d?), Ston-d, Told, Un-d;
Bor-e, Hon-t, Bar-t, Fir-í, Csej-í; Ör-s, JDap-s, B«k-s;
Ör-s; Ptrü-gy, Atmá-gy, Snlvá-gy, Torbd-gy, Maj-k,
Vaj-k, Beci-k, Det-k, Beei-k, Nict-k, 8sepet-k, stb.
Mind ezek rokonok azon d helyképzőhöz, mely ön-'
hangzóval járul az illető gyök- és törzsekhez, mint:
Lov-ad, Őlv-td, Tok-od, Kulct-od. Figyelmet érdemel,
hogy a persiban dsá helyet jelent és öszetételekben
határozókép is használtatík, pl. indsd emitt (e helyütt),
ondsá amott, kudsa hol? mely helyütt? Egyébiránt v.
ö. —AD helyképző; b) képez másnemű főneveket
szintén a fentemlített végzetü gyökök- és törzsekből:
kaj-cs,gyoí-cs,szemöí-cs,gy«möl-cs,kan-cs,íon-cs(lom-c8),
roft-cs (rom-cs), lappan-ct, rikkan-cs, ten-es, habar-cs,
vakar-cs, teker-cs, kttkör-cs, gbV-cs, hopor-cs (hopor-t);
melyekben csinál (régiesen eseát) gyökeleme esi vagy
ese látszik rejleni. Rokonok ez, d, gy, s, zs, pl. kor-cz,
por-ct, mór-ez, hol-d, foj-d, bd>-d, tdr-gy, völ-gy, ttil-gy,
bor-s, hár-s, nyár-s, toV-ss. Hangutánzó ezekben:
Aorss(ol), morzs(a), pe'rzs(él) dörzsöl).

—CS, (2), mint középképző eredetileg az s,
illetőleg ős, és, ős képzőből alakult által, és pedig a)
gyakorlatos igék részesülőjéből származott nevekben,
mint: tzSkttt-8tzSkctS; átvetve: s*»csfc«;lépes-o*(lépd-
eső) lépcsb'; hágos-ó (mint: folyos-ó) hágcsó, elrontva
s átvetve háskó; biltt-8 (billegő) bilcsó', szokotton:
bölcsé; olos-ó (alosó) olcsó (alcsó, alacson ára) ;furos-a
(foros-a) furcsa (versutus a vertendo); b) s képzöjü
melléknevekben, melyek a e, i, u toldalékhangot vet-
tek föl, mint: haros-a harcsa, száros-a (kopasz) szár-
csa; kamos-i, komcsi, kancsi, kívánón, kíváncsi ; opos-ú

opocsú; c) ezekben és hasonlókban: innenső, MMMSO* ;
ivásu, ivá«sú; korásu, korácsu; bolosú, bolcsú; veVsse,
vércse ; d) ezen igében: szitrcsöí ám. szilrűstfl, s egye-
zik vele: cs, a dörzsöl, porzsol, morzsol, horzsoi igék-
ben; e) helynevekben, mint: Ralocta, Kamoeta, lía-
docsa, Palocsa, Ogocsa, stb. V. ö. —SA, —SE, képző.

CSA vagy CSÁ, 1) elvont gyök, melynek szár-
mazékai jelentenek az egyenes útról, iránytól elté-
rést, félrehajlást, kifelé görbedést, illetőleg ilynemü
mozgást, milyenek: csáb, ettől :_csába, csábit stb. to-
vábbá csak, a régi süvegek kétfelé álló szárnyú, hon-
nan: csákószarv, csákósitoeg; csákla vagy ctdklya,
kifelé görbedő kajcsos eszköz; csákány, kajmós bot
vagy fegyver vagy fúvó hangszer; csámpa, csámpa*,
kifelé görbedő lába; csámolyog, görbegnrbán jár; csaj-
bős, csajkó, csánk, csavar vagy csofor, csáforta, stb.
Rokonai: sa, a félrebiczegést jelentő sánta, és görbe
nézésu sanda származékokban, továbbá: tó, mint táit-
torog, támolyog származékok gyöke; sza s»e, te, ezen
szókban: szana, szét, szél, miied, Utóvá. 2) Önálló szó,
melylyel az ökörhajtok élnek, midőn azt akarják,
hogy ás ökör egyenes menéséből jobb félre, azaz tltíedr«
térjen. Cta Betyár ! Ctd Gombot!

„Csa Szőke, hajú Tartsa!
Iga nyakad tartsa."

Beniczky Péter a XVH. száudban.

Fölveszen némely ragokat is. Órára terslm a
tinót. Csónak fordult az ökör. Ellenirányban: Aajst.'
JBgyik csára, másik hojszro, azaz, egyik jobb, másik
bal felé. Km. Ne vidd csára ás éneket. A török nyelv-
ben is: csa. Máskép és további összetétellel: csálé,
csali; 1. ezt

—CSA, vékonyhangon, ese, kicsinyítő névképző,
mint: tó-csa, darab-cső, görgö-cse. A törökben : dsik
vagy esik, de mellékneveknél az egyszerűbb dse vagy
ese is. A latinban is előfordul c**o pl. homuncio. For-
dítva a magyarban ács, ecs, mint: ur-aes, küo-ect.
Egyébiránt 1. —ÁCS és —KA képzők.

CSAB, helységek neve Hont- és Nyitra várme-
gyében ; tt Csob-o«, helyr. Ciob-ra, —ön, —rőt

CSÁB, (1), (csá-b) fh. tt csáb-oí. Átv. értelem-
ben, félretérést jelentő csa gyöktől, ám. erkölcsi édes-
getés, csalogatás, mely által valakit a jó útról elvon-
zanak, s reábirnak, hogy valamely rósz, tiltott cselek-
vésre hajoljon. A csáoa törzstől elvont új szó. A esá-
boknak engedni, ellentállam. Sínai nyelven csáo ám.
advocare, accersere, és csá ám. falsam, mendaz, de-
cipere.

CSÁB, (2), helynév 1) előhegy neve Szálában,
2) faluk neve Hont és Nyitra megyékben.

CSABA, helységek, Békés és Borsod megyé-
ben; PILIS—, RÁKOS—, falvak Pest megyében.
Helyr. C!»aöá-ra, —n, —ról.

CSABA, (1), (csáb-a) mn. tt csábát, tb. csabai.
1) Kit el lehet csábítani, azaz, elédesgethető, eltérít-
hető, az egyenes útról eltántorítható. Csaba $fú, csáoa
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no'. 2) Gyáva, buta, ostoba, esztelen, t. i. azon érte-
lemben, mennyire magát elámítatni engedi. V. ö. KÁBA.

CSABA, (2), falu Erdélyben Belső-Szolnok me-
gyében; helyr. Csábá-n, —rá, —ról.

CSABACSÜD, CSABA-CSÜD, puszta Békés
megyében; helyr. Csabacsüd-Sn, —re, röl.

CSÁBAÍR, (csába-ir) ősz. fn. Déli Európának
sordonabb vidékein tenyésző növény, mely télen ál-
tal zöld marad, s kedves takarmányul szolgál a ba-
romnak. (Poterium). Van: nos (polygamum), és vér-

fejű (sanguisorba) csábaír.
CSABAKKESZEG, (csabak-keszeg) ősz. fh. Ke-

szeg nevű halnem egyik faja.
CSABALÓCZ, CSABA-LÓCZ, falu Zemplén me-

gyében ; helyr. Csabolócz-on, —rá, —rói.
CSABÁNY, puszta Pestben; helyr. Caabány-ba,

—bon, —ból(t).
CSÁBANYA, (csáb-anya) ősz. fh. Kerítő nő, ki

w ártatlan személyeket bűnre csábítja.
CSABA-ÚJFALU, helység Belső-Szolnok me-

gyében; helyr. Csaba- Újfalu-ba, —bán, —ból.
CSABDA, fáin Fejér megyében; helyragokkal:

G»obdá-n, —rá, —róí.
CSABDI, fáin Fejér megyében; helyr. Csab-

di-ba, —bán, —bói.
CSÁBFENY, (csáb-fény) ősz. fh. Csábító fény,

caalfény, mely erkölcsileg rósz útra vezet, tévedés-
be hoz.

CSÁBÍT, CSÁBIT, (csab-ít) átb. m. csábíí-ott,
htn. —ni vagy —ani. 1) Édesget, félrevezet, tántorít,
eltántorít, eltérít Aki csábít, az mindig szép szín, kelle-
mes mód által igyekszik mást részére vonni, roszra, til-
tott dologra vezetni. Lapátra, bwjálkodásra, játékra,
ivdira, csábítani valakit. Addig szopta, nyalta, míg el-
csábította. Km. 2) Bolondít, ámít, mennyire t. i. ál-
okokkal és fogásokkal valakinek eszét veszi.

CSÁBÍTÁS, CSÁBÍTÁS, (csáb-ít-ás) fa. tt. csá-
bítás-t, tb. —ok. 1) Édesgetés valami roszra, tiltott
dologra, félrevezetés, eltántoritás. Engedni a csábítá-
soknak; a csábitásnak eüentállani. 2) Bolondítá* bo-
londdá tevés, ámitás.

CSÁBÍTÓ, CSÁBÍTÓ, (csáb-ít-ó) fn. és mn. tt.
csábtíó-t. Koszra édesgető, félrevezető. Félre innen te
csábitól Csábító jelek, beszédek. Csábító nő', csábító
férfi.

CSÁBOS, (csáb-os) mn. tt csábos-t, vagy —át,
tb. —ok. Ami roszra édesgető, gonoszra vezető, tán-
torító tulajdonsággal bír. Csábos társaság ; csábos nagy
városi mulatságok; csábos Sltötetü nő.

CSÁBOSÁN, (csáb-os-an) ih. Csábító módon.
CSABRÁG, CSÁBRÁG, fa. tt. csabrág-oí, (tö-

rökfii tsaprok, lengyelül czap;-ag, németfii Schabracke),
1. CSÓTÁk

CSABRÁGOS, (csabrág-os) nm. L. CSÓTÁROS.
CSÁBSZÓ, (csáb-szó) ősz. fh. Édesgető, csalo-

gató szó, vagy beszéd, mely által valaki mist erköl-
csileg rósz útra téríteni akar.

CSABUK, (csa-buk) elvont törzsöké csabukoí
szónak, ám. caára vagy féke bukdosás.

CSABUKKOL, CSABUKOL, (csa-buk-ol) k. m.
csabukol-t. Kemenes alján ám. kalézol, tekereg, féke-
csapkod, csatangol.

CSÁBÚL, CSÁBUL, (csáb-úl) önb. m. csábul-t.
1) Félre, roszra vezettetik, eltántoríttatik. 2) Megcsa-
latik, ámíttatik, elbolondíttatik. 3) Némely tájdirat
szerint: ámúl, elámúl.

CSÁBÚLÁS, CSÁBULÁS, (csáb-úl-ás) fn. tt
csábúlás-t, tb. —ok, 1) Koszra tántorodás, félrevezet-
tetés. 2) Csalatás, valaki vagy valami által elbolon-
dítás, elámitás.

CSÁBÚLAT, CSÁBULAT, (csáb-úl-at) fn. tt
csábulal-ot. Állapot, midőn valaki bal útra vezettetik,
megcsalatík, elámíttatik.

CSACS, CSÁCS, hangutánzó elvont gyök hon-
nan, csacska, csacsog vagy csácsog, csocsogás stb. szár-
maznak. A szanszkritban csoksz ám. szól.

CSÁCS, falu Szála megyében; helyr. Csács-on,
—rá, —ról.

CSÁCS A, mezőváros Trencsén megyében; hely-
ragokkal : Csácsá-n, —rá, —ról.

CSACSI, (csacs-i) fh. tt. csacsi-l. Szamár. Fél-
haragba jő', mint a kis csacsi. Km. Ha nagy füle volna,
épen csacsi lenne. Km. Átv. őrt ostoba ember; tök-
filkó. Valamivel szelídebb gúnynév, mint szamár.

CSACSKA, (csacs-ka, azaz, csacs-og-ó) mn. és
fn. tt csacskáí. 1) Mondjuk kis gyermekekről, leá-
nyokról, kik sokat csacsognak, vagyis igen beszéde-
sek. Csacska kisfiú. Csacska kit leány. Képzésre olyan,
mint: tocsogó locska, fecsegő' fecske, bugyogó bugyka,
s több más, hangutánzókból képzett ilyetén szók.
2) Mint főnév ám. szócsiszár, szómalom, eleven ke-
repelő.

CSACSKAFÉCSKE, (csacska-fécske) ősz. mn.
Csacsogó fecsegő.

CSACSKALOCSKA, (csacska-locsa) őse. mn.
Csacsogó, locsogó.

CSACSKALKODÁS, (csacs-ka-al-kod-ás) fh. tt
csacskálkodás-t, tb. —ok. Folytonos, vagy gyakori
csacsogás, locsogás, fecsegés.

CSACSKÁLKODIK, (csacs-ka-al-kod-ik) k: m.
csacskátkod-tam, —tál, —ott. Folyvást csacsog, lo-
csog, jár a szája, kerepel.

CSACSKAMADÁR, (csacska-madár) ősz. fn. 1.
CSACSOGÁNY.

CSACSKÁB, (csacs-ka-ar vagy csacs-og-ár) fa.
L. CSACSOGÁNY.

CSACSKASÁG, (csacs-ka-ság) fii. tt csacska-
sdg-ot. 1) Locskaság, fecsegés, folyvást sokat beszélő,
összedaráló tulajdonság. 2) Pletykaság, hirhordás.
Piaczi, kofái, banyai csocskaság.

CSACSKAZÖLD, (csacska-zöld) ősz. mn. Olyan
színű zöld, milyenek a csacskár azaz zöld szajkó tollai.

CSACSÓ, falu Nyitrt. megyében; helyragok-
kal: Csacsó-n, —rá, —ról.
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CSACSOG, (csacs-og) gyak. önh. m. csacsog-
tam, —tál, —ott. Folyvást jár a szája, locsog, fecseg,
kerepel, darál. Ne csocsogj/ Mindent kicsocsog. £1-
csacsogja, amit hallott.

CSACSOG, (csács-og) önb. L. CSACSOG.
CSACSOGÁNY, (csacs-og-ány) fn. tt. csacso-

gány-t, tb. —ok. Szajkók neméhez tartozó madár. Fa-
jai : sáskoevo', bogarász, rózsaszinti csacsogány.

CSACSOGÁS, (csacs-og-ás) fa. tt csocsogás-í,
tb. —ok. Locsogás, fecsegés, sokbeszédfiség. Nem ta-
lál partot nyelve csacsogása. Km. Meguntam a tok
üres csacsogást.

CSACSOGÓ, (csacs-og-ó) mn. és fn. tt. csaeso-
gó-t. Locsogó, fecsegő, szüntelen beszélő, kiáltozó.
Gractogó gyermek, leány. Csacsogó, mint a szajkó.
Km. Oh édes madárkám, csacsogó szojkócskám. Népd.

CSÁD, CSÁD, elvont gyöke csodoj, csádé szók-
nak. Általán jelent sttrfi, sásos levelű cserjés nö-
vényt, bozótot. Rokonságainál fogva, milyenek : «ás,
«uhu, csuhu, csuhi, susogó hangutánzónak látszik.

CSÁD AJ, (csad-aj) fa. tt csodaj-t, tb. —ok.
Csalitos, cserjés, czihcres erdő; továbbá, sásos, bozó-
tos hely. Rokona csádé, oly változattal, mint: paraj,
páré, taraj, taré, karaj, karé.

CSÁDÉ, (csád-é) fn. tt csádé-t. Máskép : csaté.
Általán sttrn növésü, bozótos növények tömege. Külö-
nösen széles levelii, nagyra növő sás, máskép: suhu, csu-
hu, csuhi. Erdélyben néhutt ám. magasra nőtt kender.

CSÁDÉS, (csád-é-as) mn. tt. csádés-t vagy —öt,
tb. —ok. Csádéval vegyített, csádét termő. Csádés
széna. Csádés rét, íómeliék. Máskép: csátés.

CSAF, elvont gyöke csafar szónak és szárma-
zékainak, azonos csav gyökkel, s nem egyéb mint a
csa gyöknek ajakhanggal toldott mása. Jelent csa felé,
vagy csára térést, fordulást V. ö. CSÁF.

CSÁP, elvont gyök, melyből csáforlt, és rövid
ejtéssel csafrinka származik. Hangutánzó, azonos eset;
gyökkel a cseveg szóban, s a megfordított fecs-vel
(fecseg-ben).

CSAFAR, (csaf-ar) áth. m. csafar-t. Székelyek-
nél és a Tisza mellett ám. a szokottabb csavar vagy
facsar. Különben így is elemezhető: csa-far, azaz,
csira forgat L. FACSAE.

CSAF ÁRAS, (csaf-ar-ás) fii. ti csafarás-í, tb.
—ok. L. FACSAÉÁS.

CSAFAEÓ, (csaf-ar-o) mn. tt. csoforó-í. Aki va-
lamit csafar, facsar. Vétetik szenvedőleg ebben: csa-
faró vagy facsaró víz a ruhám, amiből t i. vizet le-
het facsarni.

CSÁFOR, (1), (csáf-or) elvont hangutánzó törzs,
melyből csaforií és csafrinka származik. Jelentése:
csevegés, fecserékelés, tereiére.

CSÁFOR, (2), (csa-for) ősz. törzs* csáforía név-
nek. L. CSÁFORTA.

CSÁFORD, falvak Sopron és Szála megyében;
helyr. Csáford-on, —rá, —rőt

CSÁFORÍT, (csáf-or-it) áth. és önh. m. csáfo-
rií-oíí, pár. —s, htn. —ni vagy —ani. Göcsejben
ám. fenhangon nevetgélve fecseg, cseveg, tereferéL

CSÁFORÍTÁS, (csáf-or-it-ás) fn. tt csáforitás-f,
tb. —ok. Fecsegés, tereferélés, csevegés. '

CSÁFORTA, (csá-for-ta azaz csá-for-da) ősz. fn.
tt csáfortát. Azon fa vagy mis eszköz, melylyel a
borsajtónak, présnek hengerét körültekerik (csára
fordítják). V. ö. CSA elvont gyök.

CSAFRINKA, (csaf-or-in-ka vagy csaf-or-in-g-ó)
fa. és mn. tt csofrinkáí. 1) Csevegő, tereferélő, be-
szédes kis leány. Mis kiejtéssel: czafrinka, melynek
törzse czafra. 2) Kis lotyó, kis szájba.

CSAGAT, (csá-gat v. csá-og-at) szokatlan vagy
elavult áth. ige, melynek származéka: cságató. Jelen-
tése : csára bajt vagy hajtogat

CSÁGATÓ, (esá-gat-ó) fn. tt. eságató-t. Eketa-
liga rudjit kormányzó görbe fa, melynek egyik vége
a tengely és vinkos közé van szegezve, a másik kam-
pós vége pedig a taligarúdba vésve. Tájejtéssel: c*á-
gotyó, cságatyú, cságotyú, cságoté, eságotti, esikot/ó,
csikótyu.

CSÁGATYÓ, CSÁGATYÚ, 1. CSÁGATÓ.
CSAH, hangutánzó elvont gyök, s jelenti 1) a

vadftirkésző ebnek szavát; innen: csahol, csaholás,
csahos, stb. 2) az aczélnak tűzkőhöz csapását, ütését
Változata: csih, mint csihol, csiholás gyöke. A török-
ben csok-mok ám. ütni, különösen tüzet, mint mond-
juk magyarul is: kiütni, azon szótól ered: csábiak
ám. tűzi szerszám.

CSAHAJSZKÖRT1KE, (csa-hajsz-körtike) ösx.fa.
Növényfaj a körtikék neméből, máskép kerek tűi tőid,
vagy fosoláta. Nevét onnan kapta, hogy himf«*1<"
fölfelé görbédnek, anyaszára pedig lefelé görbéd, vagyis
mintegy csára és hajszra állanak.

CSAHITÁL, (csah-it-ál) önb. m. csohitáJ-t. Mi-
dőn a kutya, kivált éjjel, valami neszt revén észre
minduntalan ugat, csahol.

CSAHTTÁLAS, (csah-it-ál-ás) fa. tt. csohiíátaV/,
tb. —ok. Ugatás, csaholás.

CSAHÓ, (csab-6 vagy csaj-ó, 1. CSAJ 4.) fn.
tt. csohó-t. Evet, mókus, csaj, czibabó. L. EVET.

CSAHOL, (1), (csah-ol) önb. m. csohol-t. 1) Az
ebről, különösen a vadászkutyáról mondják, midőn a
vad szagát érezvén sajátságos bangón ugat. Csahol-
nak a kutyakölykök mielőtt ugatni kezdenek. 2) Átr.
ért. csahol az ember, midőn más szavába belevág, s
haszontalan dolgokat mond, de ez csak alsó írásmód-
ban használható. Ne csaholj már, hanem fogd bt a
szádat.

CSAHOL, (2), áth. m. csohol-t. Tűzkővet aczél-
lal üt, tüzet üt ki, máskép: csihel, csihol.

CSAHOLÁS, (csah-ol-ás) fn. tt. csoholás-í, tb.
—ok. 1) Kutyaugatás, különösen midőn vad utanjir.
vadat szaglász. Kopók, vizslák csohotása. 2) Átr. ért.
s köznépies nyelven: fecsegés, locsogás, haragból, bő-
Bzuságból kiáltozás, de csak olyan, melytől senki sem
fél. 3) Tűzkiütés, aczél és tűzkő által.



881 CSAHÓLCZ—CSAJKÓ CSAJT—CSÁKÁNY 882

CSAHÓLCZ, falu Szathmár megyében; helyr. l
Csahólcz-on, —rá, —rói. v

CSAHOLÓ, (csah-ol-ó) mn. tt. csaholó-í. Vad
után ugató; locsogó fecsegő, másra kiáltozó; tüzet
kiütő. Csaholó ebek.

CSÁHOLY, MAGYAR—, OLÁH—, falvak Kö-
zép-Szolnok megyében ; NYÍR—, paszta Szathmár
megyében; helyr. Csáholy-ba, —bán, —ból (f).

CSAHOS, (csah-os) mn. tt. csahos-t vagy —af,
tb. —ok. Ugató, locsogó. Csdhos kutya, csahos ember.
Eiöcsahos, azaz a községnek szónoka, szószólója. Falu
elöcsahosa. Alsó Írásmódba való kifejezés.

CSAJ, (1), elvout gyöke csajbos, csajka, csajka*
szóknak, s jelent hajtást, hajlékonyságot, görbeséget.
Mint ilyennek rokona kaj, a fcajes, kajla, kajmó szár-
mazékokban, továbbá, haj, mint hajlik, hajtogat igék
gyöke. Innen csajka és hajó egygyöküek.

CSAJ, (2), elavult gyök a lucskosat, vizeset je-
lentő csajhos, csajt, csajtos származékokban. Eléfor-
dúl egy 1224-diki oklevélben: „ín rivnlo qui dici-
tur Csaj" (Jerney Nyclvkincsek).

CSAJ, (3), hangutánzó gyöke fsajva, csajvadék
szóknak. Rokonai: csaf, csalt, cser, mint hangutánzók.

CSAJ, (4), fn. tt. csaj-t, tb. —ok. Evet, mókus.
Így neveztetik hajlékonyságától, folytonos ideoda moz-
gásától. Máskép: csahó = csajó. L. EVET.

CSAJ, ALSÓ—, FELSŐ—, falvak Abaúj-
ban; helyr. Csáj-on, —rá, —ról.

CSAJA, 1. CSALYA.
CSAJÁG, falu Veszprém megyében; helyragok-

kal : Csajág-on, —rá, —ról.
CSAJB, (csaj-b) elvont törzse csajbos szónak. A

görbeségre vonatkozó csaj gyöknek bővített jelentése.
CSAJBOS, (csaj-b-os) mn. tt. csajbos-t, tb. —afc.

Görbegurba. Csajbos faágak. Orstv.n szó Vas megyében.
CSAJBUTA, CSAJBUTAG, (csaj-buta vagy bu-

tag) ősz. mn. és fn. Székely tájnyelven ám. féleszü,
mintegy fsára járó ferde és buta oszii.

CSAJHOS, (csaj-h-os) mn. tt. tsajhos-t, tb. — ak.
Az ország több vidékein ám. lucskos, pocskos, vizes,
sáros, csatakos, csajtos. Csajhos IM a ruhám.

CSAJKA, (csaj-ka) fn.tt. csajfcá-í. Kishajó neme.
Máskép 1. SAJKA.

CSAJKÁS, 1. CSAJKÁSZ.
CSAJKÁSZ, (csaj-ka-ász) fn. tt. csajkáss-*, tb.

—ok. 1) Általán, minden hajós, ki csajkán jár. 2) Ma-
gyarországi batárőrzö katona a titcli kerületben, aki
hadi csajkákon szolgál.

CSAJKÁZ, (csaj-ka-az) öiih. m. csajkd;-tam,
—tál, —ott. Csajkán jár. V. ö. CSAJKA, SAJKA.

CSAJKÁZÁS, (csaj-ka-az-iU) fn. tt. csajkásás-/,
tb. —ok. Csajkán hajókázás.

CSAJKÁZHATÓ, (csaj-ka-az-ható) mn. tt. csaj-
kázható-t. Amin csajkával járni kelni, hajókázni lehet.
Ctajkázható folyam.

CSAJKÓ, (csaj-k-ó) fn. tt. <• iajfcó-f. Ollós bogár,
melynek szarvai olló gyanánt öszvpfonódnak. (Scara-
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baeus frondator). Gyöke a görbedést, félrehajlast je-
lentő csa, csaj.

CSAJT, (csaj-t) fa. tt. esajt-ot. Heves megyei táj-
szó, ám. lucsk, sáros, vizes mocsok. Merő csajt a ruhája.

CSAJTA, falu Vas megyében; helyr. Csajtá-n,
—ró, —ról.

CSAJTOS, (csaj-t-os) mn. tt. csajtos-í, tb. —ok.
Vízzel, sárral alulról behányt, kostos, lustos, czafa-
tos, mocskos, piszkos. Csajtos szoknya. Csajtos köpeny.
Csajtos gatyaszárok.

CSAJVA, (csaj-va 1. CSAJ (3).) fn. tt. csajuát.
L. CSEKEBOGÁR.

CSAJVADÉK, (csaj-va-dék) fh. tt. csajuodék-oí.
Gyülevész, lármázó, zajongó népcsoport; csöcselék,
zagyvalék pórnép. Vékonybangon: cscjvedék(csevedék).

CSAJVINKÓ, (csaj-vinkó) ősz. fn. Zagyvalék,
vízzel kevert bor, seprűbor, máskép : aavinka. Ba-
laton-melléki tájszó.

CSAK, ib. Vékonybangon esek a honti palóczok-
nal és Vas vármegyében, és a rokon értelmű csekély
szóban. Értelme kicsinyező , s hihetőleg nem egyéb,
mint a megfordított kis vagy kicsi — esik = esek —
csak. (Rokonságait lásd CSEK gyöknél). Különösen
1) jelent annyit, mint: egyedül, csupán, pl. Csak egy
szóra kérem önt. Csak dicséretet kapott, de jutalmat
nem. Gyere be rózsám, gyere be, csak magam vagyok
ide be. Népd. Csak azért szeretem a magyar menyecs-
két. Népd. Csak a híja, hogy stb. Csak az kár benne.
Csak egyszer volt Budán kutyavásár. Km. Csak egy
hajszálon lógott. Km. Csak maga használ keresi. Csak
most ne hagyj el. Csak addig nyújtottál, míg a lepe-
dőd ér. Km. Csak úgy, csak úgy, amint lehet. 2) Je-
lent közelséget időben és térben, midőn idő- és tér-
nevek előtt áll, pl. Csak imént láttalak. Csak három
mérföld ide. Csak most voltam nála. 3) Nem tagadóval
ám. majd, majdbogy, kis hiával, pl. Csaknem mindenki
elfutott. Csaknem mindenkor nálam van. 4) Ha, mégis,
bár kötszók után ám. legalább, valahogy pl. Hacsak
lehet, eljövök. Mégis csak elértem czélomat. Bárcsak
találkozhatnom vele. 5) Indulatszó gyanánt használta-
tik az ily mondatokban: Csak rajta.' Csak csak ! Csak
merészelj hozzám közeliim ! Csak búsul, csak őszül vég-
s határtalan. Vörösmarty.

CSÁK, (csa-ak vagy csá-ak) fn. tt. csák-oí. Több
származékoknak mint: csákó, csáklya, csákány, tör-
zsöké. Jelenti valamely testnek, eszköznek, műnek
azon részét, begyét, csúcsát, mely félre, kifelé (csára)
hajlik. A rfgi süvegek csókja. Horognak, csáklyanemK
eszköznek csákja. Képzésre olyan mint:fe-(fej)bölfék,
cső- vagy csé-böl esek. Rokona a bogarak szarvát je-
lentő csáp. Hasonlók hozzá a szanszkrit ;ákhá (ág),
latin eacumen, német Zacken, Haken, Zieeig, stb.

CSÁKA, falu Erdélyben, Belső-Szolnok megyé-
ben ; helyr. Csáká-n, —rá, —ról.

CSÁKÁNY, (1), (csák-ány vagy csák-a-any) fn.
tt. csákány-í, tb. —ok. 1) Régi fegyver, mely nyélből
s végén baltaforma fejből áll. 2) Jcleunen amahhoz
hasontó bot. fokos, milyent a csőszök, mészárosok stb.

56
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viselnek. Rétctdkdny, wuctákdny, máskép : fokos. A
peraában csavghán Valién szerént ám. mortariiun la-
pidenm. 8) Csákánybot alakú furulya. Csákányt fűm.
Törne a kifelé hajló csúcsot jelentő csak. Megvan a
tetőiben is ctaghana (espéce de rinstrument musical.
Hindoghri.

CSÁKÁNY, (í), több helység neve Magyaror-
szágban, ú. m. Abadjban, Somogyban, Vasban (mező-
város), és Pozsony megyében; helyragokkal: Ctá-
kány-bo, —bán, —5óí.

CSÁKÁNYHÁZA, falu Nógrád megyében; hely-
ragokkal: Csákányházá-n, —rá, —ról.

G8ÁKÁNYKALAPÁC8,(csákány-kalapác8) ősz.
fa. Kalapács, melynek feje esákányalakd. V. 8. CSÁ-
KÁNY.

CSÁKÁNYKAPA, (csákány-kapa) ősz. fa. Hosi-
szú vas foggal bíró fanyeia szerszám, melylyel köve-
ket feszegetnek- vagy kemény földet vágnak fel. Ctá-
kánykapátxilfWfeszegetni a* utecai követeiét.

CSÁKÁNYKAPACS, (csákány-kapacs) ősz. fa.
1) Kajmós vaseszköz a lakatosoknál, melyetakapuk,
ajtók ragasztóinál használnak, alkalmáénak. 2) Ker-
tének két iga kis kapája.

CSÁKÁNYOS, (csák-ány-os) mn. tt csáká-
nyos-t vagy —öt, tb. —ok. Kinek csákánya van;
csákánynyal fölfegyverkezett Csákányos vitetek. Csá-
kányos legény, esőst.

CSÁKÁNYOZ, (csék-ány-oz) áth. m. csákányoz-
tam, —tál, —ott, pár. —t. Csákánynyal ver, fit
Lódulj, mert ktítönben megcsákányoslok. V. ö. CSÁ-
KÁNY. 2) Csákány nevű furulyán játszik; de ezen
értelemben önbató ige.

CSÁKÁNYOZÁS, (csák-ány-oz-ás) fa. tt esá-
kányozás-t, tb. —ok. Csákánynyal verés. Csákányon
fnrulyáiás.

GSAKBÁR, (csak-bár) ősz. isc. Megfordítva:
bárcsak. Óhajtást, vagyat fejei ki.

CSÁK-BERÉNY, falu Fejér megyében; helyr.
CWk-Berény-be, —ben, —bK.

CSÁKFALVA, helység Zemplén megyében;
helyr. Ctákfalvám, —rá, -»ról.

CSAKHOGY, (esak-hogy) ősz. ksz. 1) Élünk
vele, midőn azt akarjuk jelenteni, hogy bizonyos vá-
gyunk, várakozásunk teljesfiit, vagy, amitől feltünk, meg
nem történt Sála /stennek, csakhogy itt vagy, csak-
hogy az úton Mm ért baj. Nem bánom faradságomat,
csakhogy oeoégechettem munkámat. Cbakhogy elment.
2) Némi kétkedést, ellenvetést fejes ki. Adnék neki
pént kölcsön, csakhogy nem tudom, visszaadja-e f Szép,
szép, csakhogy drága.

CSÁKLYA, (1), (csák-lya vagy csák-ol-ó) fh.
tt csáklyát. Hosszú fanyél végére szegezett kajmós
vat, mely eszköz különféle czélokra használtatik.
ZKri csákíyo, melylyel tttz alkalmakor a házak föde-
leit stakgaQák. Hajós csáklya, a hajósok egyik szük-
séges eszköze, stb. Csáktyát vetni, csákíyát hányni.
O»áktyával tolni, Móni a hajót, csónakot. Eredetére
né«ve 1. CSÁK, gyök.

CSÁKLYA, (8), falu Erdélyben Alsó-Fejér me-
gyében ; helyr. Csáklyá-n, —rá, —ról.

C8ÁKLYÁ8, (cs4k-lya-as) mn. tt esáttyds-t vagy
—öt, tb. —ok. Csáklyával bíró, csáklyával felké-
szült, felszerszámozott, felfegyverkezett. Oráktyás ré-
ve**, hajós. Ciráklyás emberek a tütoltdmdl. Ctáklyát
raktár a tűzoltó intézet udvarán.

CSÁKLYÁSAN, (csák-lya-as-an) ih. Csáklyá-
val ellátottan.

CSÁKLTÁZ, (1), (csák-lya-az) önh. m. csák-
lyáz-tom, —tál, —ott. Székelyeknél ám. két lószár-
csontot lába alá tesz, és vasszeges pálccával magán
segítve, vagy a nélkül a jégen sebesen csúszkál. Has-
kép : korcsolyáz. L. ezt 2) A hajósoknál ám. csáklya
segítségével tolja ideoda a hajót, csónakot, különö-
sen a partok mellett, és midőn csekély a víz.

CSÁKLYÁZ, (2), (mint fölebb) áth. m. A víz-
ben valamit csáklyával keres. Csáklydscák a vízbe
fttladt embert. CtáJclyátták át eltodroU horgonyt.
2) Csáklyával megüt, megver. Afegcsáklyázlok.

CSÁKLYÁZÁS, (csák-lya-ac-ás) fii. tt csáktyá-
zás-t, tb. —ok. Korcsolyázás. Csáklyával keresés;
megverés. V. ö. CSÁKLYÁZ, önh. és áth.

CSÁKLYÓ, falu Zemplén megyében; helyra-
gokkal: CM%ó-n, —ró, —ról.

CSAKMEN, (csak-men) ősz. ih. Sopron- é« Vas
vármegyében divatos tájejtés a szokott csaknem he-
lyett L. ezt Ugyanott így is ejtik: csokmeg.

CSAKMOST, (csak-most) ősz. ih. Imént, legkö-
zelebbi időben, épen most Ctakmost láttam St, t mar
megint eltűnt. Ez értelemben mdltra vonatkozik. Mi-
dőn állandó jelenről van szó, elválasztva iratik. Grak
most segits rajtám. Csak most ne hagjü el. Csak most
tudom, milyen ember 5.

CSAKNEM, (csak-nem) ih. Majd; alighogy
nem; kevés Ua volt hogy nem. Ctaknem hittem.
CSraknem megloplak, Ctaknem egyedül maradtam. Úgy
megverték, hogy csaknem meghalt bele.

CSÁK-NÉMA, puszta Győr vármegyében; tolj-
ragokkal: CWk-Aémá-ro, —n, —ról.

CSÁKÓ, (1), (csák-ó) fa. tt csákó-í. Bégi «a-
básu magyar süveg, melynek karimája nincsen, • fö-
lülről két oldalra fityegő ••árnyai vannak, melyek
talajdonkép csákóknak hivattak, s az ilyetén süveg
esákósltoegnek. Jelennen is a magyar lovasok és gya-
logok, sőt más is gyalog ezredek savegeit csákónak
hívják. .Félre tette csákóját. Oákó a fejemen, kard
ás oldalamon. Népd. fiuszárcsákó, /Ekacsákó.

CSÁKÓ, (2), mn. tt csákó-t. Kétfelé kouyuló,
kiálló. Csákó starook, melyek szépen kifelé fordul-
nak. Csákó ssormt ökör, vagy csrfM ökör. Ellenben a
befelé fordult szarvak kajlák. Így nevezik az ilyen
szarva ökröt is. CMli CMkó / HSk CSrákó /

CSÁKÓ,(3), fáin Erdélyben Aranyos székben;
KIS—és NAGY—, puszták Békés megyében; hely-
ragokkal : CWkó-n, —rá, —ról.
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CSÁKÓÁLLADZÓ, (csakó-álladzó) ősz. fn. Szíj
vagy szalag, melylyel a föltett csákósüveget az áll-
hoz lekötik.

CSÁKÓFÜ, (csákó-fü) ősz. fn. A csukókák neme
alá tartozó növényfaj, melynek levelei szivcs-láncsá-
sak. Máskép : vltmelléki csukóka. (Scutellaria galeri-
culata).

CSÁKÓÖKÖR, (csákó-ökör) ősz. fn. Kifelé for-
dult szarvu ökör.

CSÁKÓRÓZSA, (csákó-rózsa) ősz. fn. Csinált
rózsa a katonai csákókon.

CSÁKÓS, (caák-ó-os) mn. tt. csákós-í vagy —át,
tb. —ok. 1) Aminek csákói, csákjai, azaz kifelé for-
dult csúcsai, szárnyai vannak. Csákót süveg, 2) Csá-
kóval, csákósfiveggel ellátott. Csákó* huszár, bakancsos.

CSÁKÓSAN, (csák-ó os-an) ih. 1) Csákkal el-
látottan. 2) Csákóval a fején.

CSÁKÓSÜVEG, (csákó-süveg) ősz. fn. Lásd:
CSÁKÓ.

CSÁKÓSZARV, (csákó-szarv) ősz. fn. Marhának
kifelé hajló szarva.

CSÁKÓSZAKVÚ, (csákó-szarvú) ősz. mn. Ki-
felé fordult, hajlott szarvakkal bíró. Csákószarvú ökör,
tehén.

CSÁKÓTEHÉN, (csákó-tehén) ősz. fn. Kifele
fordult szarvú tebén.

CSÁKÓVÁ, mezőváros Temes megyében ; hely-
ragokkal: Csákot;á-n, —ró, —ról.

CSÁKTORNYA, (Csák-tornya) mezőváros Mura-
közben Szála vármegyében; helyragokkal: Csáktor-
nyá-ra, —n, —rói.

CSAKUGYAN, (csak-ugyan) ősz. ksz. Mégis. Ösz-
veköttctésben áll amint, ritkábban ámbár, noha kötszók-
kal, pl. Amint mondotta, csakugyan ügy történt. Csaku-
gyan eljöttél, bár nem ígérted. Élünk vele általán, midőn
azt akarjuk jelenteni, bogy valami valósult, betelje-
sedett, hogy a dolog úgy van, mint gondoltuk, vél-
tük, stb. Használjuk kérdőképun is. Csakugyan ö
volna t Csakugyan meghalt f

CSÁKVÁR, (Csák-vár) mezőváros Fehér vár-
megyében ; helyr. Ciákvár-ra, —ön, —ról.

CSAL, (1), 4th. m. csal-t. 1) Hizclgő szókkal,
ígéretekkel, csábító szerekkel kecsegtet, hí, hogy
magához, vagy valahová jőjön, mely esetben az illető
hivott előnyösebb helyzetből vagy állapotból valamely
hátrányosb és károsabb helyzetbe vagy állapotba jut
Tolvajbarlangba csalni valakit, ét mindenéből kifosz-
tani. Madarakat lépre, csaptába, halakat horogra, va-
dakat tőrbe, kelepczébe csalni. V. ö. CSALDÖG, CSAL-
ÉTEK, CSALSÍP, CSALSZEM. Igekötökkel: be-
csalni a házba ; kicsalni az ellenséget a várból; vala-
hová felcsalni; valahonnan lecsalni. 2) Tévútra, mint-
egy csáléra vezet, különösen az ismerő tehetséget
hibába ejti. A kttlszin gyakran csal. Ha nemeim nem
csalnak, S az. Holmi szemfényvesztő', kápráztató tüne-
mények csalják a nézb'í. Csal a várakozás, és remény,
midőn nem az történik, amit vártunk, reméltünk.
3) Hamis, álnok, ravasz utakon, fogasokkal valakit

károsít Csal a kalmár, ha valódi áru helyett mást ad,
ha hamis mértéket használ. A htitelen tiszt, cseléd csalja
az urát, ha hamisan számadói, ha javaiból magának
elsajátít. Csalják öt elöl - hátul. Ki senkit meg nem
csal, könnyen másra buta dolgát. Km. Ne higyj neki,
megcsal, ö) Távolító ragu viszonynévvel ám. valaki-
től álnok módon, hizelegve kizsarol valamit. PAwt
csalni valakitől. ElciaUa tőlem legszebb fegyveremet.
Utolsó fillérét kicsaltdk a korhely tártak, 5) Általá-
ban hívogat, édesget Csalom a szivedet, te meg a* enyi-
met, kérjük istenünket, adjon össze minket. Népdal.
Erdélyi kiadása L kötet 86. lap. Csalom a szemedet,
te is az enyimet, csókolom a scádot, piros két orctádat.
(Ugyanott 87. lap.)

Mennyiben ravasz, álnok cselekvésre vonatko-
zik, legközelebbi rokona csel, L ezt; különben mint
hivogatást, csábítást jelentőhöz hasonló a hellén x«-
JUw, latin calo, szanszkrit sál (hl), német schellen, stb.

CSAL,(2) fn. tt. csal-í, tb. —ok. Vékony bangón:
Csel. Hamisság, ravasz fogás, hibába, tévedésbe ve-
zető eszköz, mód. Innen : csalétek, csalfaj, csőikért,
csalsip, csalszó, csalvetés, hadi csal. Csalt vet az el-
lenségnek. .Hindi csallal vette meg a várt. A csel kö-
zönségesebb használatú.

CSALA, (1), (csal-a) fn. tt. csalá-t. Csalás.
Ritka használatú. Leginkább ezen közmondásban for-
dul elő : Csere csatával jár, mint szóhangjáték.

CSALA, (2), puszták Fejér, Tolna és Pest me-
gyékben ; helyr. Csalá-n, —ró, —rrfi.

CSALÍD, (l), (csal-ád) fa. tt. csolád-oí. Ré-
gente gyakran cgyjelentésfinek vétetett cseléd szó-
val. 1) Legtágasb ért. egy vérséghez s atyafiságba tar-
tozó személyek öszvege. Nemet, grófi családból való.
Úri család. Szétágazó család. Átv. testvérek gyanánt
együtt élő szerzetesek testülete. Mária családja. 2)
Szűkebb ért. egy apa és anya alatt élő gyermekek, a
hozzájok tartozó háznéppcl, cselédséggel együtt. 3)
Legszorosb ért szülék és gyermekeik együtt véve.
Innen: családapa, családanya. Elemzését illetőleg lásd:
CSELÉD.

CSALÁD, (2), falu és puszta Nyitra megyében;
PUSZTA—, falu Sopron megyében ; VÁMOS—, falu
Vas megyében. Helyr. —ön, —rá, —ról.

CSALÁDFENNTARTÓ, (család-fcnn-tartó) ősz.
fn. A családnak egyetlen férfísarjadéka, vagy ivadéka.

CSALÁDI, (csal-ád-i) mn. tt csalóxíi-í, tb. —ok.
Családhoz tartozó, családot illető, családra vonatkozó.
Családi élet, családi viszonyok.

CSALÁDRA, falu Nyitra megyében; helyr.
Családká-n, —rá, —ról.

CSALÁDKÉP, (család-kép) ősz. fn. Valamely
családhoz tartozó egy vagy több személyt ábrázoló
kép. Családképekkel díszített grófi palota. Atv. ért.
családi életet tórgyazó viszonyoknak, történetnek köl-
tői eléadása.

CSALÁDOS, (csal-ád-os) mn. tt. családos-í, vagy
—át, tb. —ok. Kinek családja, illetőleg gyermeket
vannak. V. ö. CSELÉDÉS

66*
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CSALÁDTÖNÉV, (család-tő-név) ősz. fa. Élő-
név, mely valamely családot ugyanazon nevű egy vagy
több családtól megkülönböztet, s rendesen helynév,
péld. Galántai Balogh, Almán Balog, Daruvári Jön-
kovieh, Vadati Jankovich. (Praedicatum).

CSALÁDÜNNEP, (család-ünnep) ősz. fa. Öröm-
nap, melyet valamely család tagjai magok között tar-
tanak, pl. a családapa vagy anya születése napján.

CSALAFENTA, (caala-finta) ősz. fn. és mn. tt
eealafintát. Aki mintegy erkölcsileg fintán, sántikálva
jár, hogy másokat megcsaljon, rászedjen. Különösen
némely tájakon, ám. leánycsábitó, tőrbe csaló, továb-
bá, ravaszai csintalakodó; másokat csaló, nyegle. Cta-
lafinta orvot. Némely tájejtéssel: csalavondi, cselewndi.
V. ö. FINTA.

CSALAMÁDÉ, (csada vagy csaxiaj-málé) ősz. fa.
A Tisza alsó vidékein ám. takarmányul vetett sűrűén
termő sásos kukoricza. Csalamádét használni. Ctala-
madéval etetni a barmokat.

Alkatrészei: csada vagy csadaj, azaz csádé, sá-
sos termény, és máié (kukoricza), tehát eredetileg:
csodajmálé, sásos, leveles, sűrű növésfi kukoricza,
melyből hangátvetéssel lett: csolomádé. Hasonlóan
átvetett bangú szók, a bodrogközi és székely: makverS
(=r vakmerő); a balatonmelléki: háskó (= bágcsó), a
több tájon divatos : szöcske* (= szökcső, szököső), fa-
rocskál (=: faragcsál), mecseuésc (csenevész).

CSALÁN, (csal-án, lásd: alább) fh. tt. csaldn-t,
tb. —ok. Növénynem az egylakiak seregéből, és négy -
hímesek rendéből. Több fajainak szára és levelei apró
Mankocskákkal borítvák, melyek a hozzájok érő tes-
ten égető csipős fájdalmat okoznak. Csalán kezébe,
nem liliom. Km. Nyilván csalánra visellett, hogy oly
komor. Km. Fajai: apró, epres, árva, pettegetett levelii
stb. Némely tájejtéssel : csollán, csóeány. A Nádor-
codezben : csaloh.

Gyöke csal talán eredetileg sal, saly, saj, meny-
nyiben, f alánkjai salygó, sajgó fájdalmat okoznak. Ezen
tulajdonságára vonatkozik a latin urtica s német
Brennnessel is.

CSALÁNCSATTOGATÓ, (csalán-csattogató)
ősz. fa. Piczin fürge madár, mely nyáron az erdőn la-
kik, télen pedig nagy ügyességgel a sövények s tövig-
keritések között bujkál. Férgekkel táplálkozik.

CSALÁNCSIPÉS, (csalán-csípés) ősz. fh. Elénk,
égető szúrás, melyet a csalán érintése okoz a testen.

CSALÁNÉGETÉS, (csalán-égetés) ősz. fa. Lásd
CSALÁNCSIPÉS.

CSALÁNFONAL, (csalán-fonal) ősz. fh. Szárí-
tott s kender módjára megáztatott csalánszárból ké-
sritett fonal.

CSALÁNHIMLÖ, (csalán-himlő) ősz. fii. Lásd
CSALÁNKÜTEG.

CSALÁNRA, (esal-án-ka) 'fh. tt. csalánkát. A
cssJáncsattogatók egyik faja. V. ö. CSALÁNCSAT-
TOOATÓ.

CSALÁNKÜTEG, (csalán-knteg) ősz. fn. Küteg
neme, midőn a bőrön kis hólyagocskák támadnak,
melyeknek égetése a csalánéhoz hasonló.

CSALÁNLÁZ, (csalán-láz) ősz. &. Láz, melytől
a testbőrön csaláukütegek támadnak. V. ö. CSA-
LÁNKÜTEG.

CSALÁNOS, (csal-án-os) mn. tt csolános-t, vagy
—öt, tb. —ok. Csalánnal benőtt, csalánnal bővelkedő.
Ctaldnot kert, csalános árok.

CSALÁOTATYOLAT, (csalán-patyolat) ősz. m.
Csalánfonalakból szőtt patyolatféle finom gyolcs.

CSALÁNPILLANGÓ, (csalán-pillangó) ősz. fn.
Éjjeli vagyis boszorkánypillék egyik neme.

CSALÁNSZÖVET, (csalán-szövet) ősz. fn. Cu-
lánfbnaUkból szőtt kelme, gyolcs.

CSALÁR, (1), (cs*J-ár) elvont törzsök, mely
csalárd szóban, s ennek származékaiban fennran e
e mellett önállólag is használtathatnék, mint: búvár,
buzgár, folydV szintén igékből származott nevek.

CSALÁR, (2), fala Nógrád megyében; belyr.
—ön, —rá, —ró!.

CSALÁRD, (csal-ár-d) mn. tt csalárd-ot. Kinek
a csalás megrögzött tulajdonsága; hamissággal teljét;
rókatermészetfi j ki mindenkor késs a csalásra (mini-
egy csalással áradozó). Mondják átvitelcsen dologról
is csolékony helyett:

„ Csalárd örvények, vad sziklák között
Sajkán lebegve futja víg futását."

Kazinczy.

CSALÁRDKODÁS, (csal-ár-d-kod-ás) fn. tt «M
lárdkodás-t, tb. —ok. Csalárdul cselekvés, csalárdság.

CSALÁEDKODIK, (csal-ár-d-kod-ik) k. m. CM
lárdkod-tam, —tál, —ott. Csalárdul cselekszik; róka
módjára ravaszkodik; hamisságokat (íz.

CSALÁRDOS, (csal-ár-d-os) mn. tt. csaláraW,
vagy —öt. tb. —ok. Csalárd müvekkel teljes; hamis
ságban, ravaszságban jártas. Oly alakú, mint : bolon-
dos, zöldes. Dolgokról ám. csalékony :

„Sok száz mind okosabb mind vitézebb, abbul
Ki nem tudott jüuni, csalárdos fogságba!."

Gr. Zrínyi M.

CSALÁRDSÁG, (csal-ár-d-ság) fn. tt. ctaldrd-
ság-ot. Tulajdonság, melynél fogva valaki mások c*»-
lására hajlandó, s mindenkor kész ; cselszövény; alnok
törekvés. Csalárdságon érték, rajta kapták. Nem mets-
sze megy ember csalárdsággal. Km. Bibliai értelemben:
gonoszság, bűn. Kinek szájában csalárdság nem talál-
tatott.

CSALÁRDUL, (csal-ár-d-nl) ih. Hamisan, elnö-
kül, csalva, csalólag. Miért leltértette meg a Sátán a
te szivedet, hogy csalárdul cselekednél a metS árával f
(Apóst. Cselek.)

CSALÁEKODIK, (csal-ar-kod-ik) k. Lásd CSA-
LÁRDKODIK.

CSALÁS, (csul-as) fo. tt csalás-t, tb. —<*• l]

Szántszándékos félrevezetés, tévedésbe hozás, hibib*
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ejtés. 2) Hamis úton módon , különösen félrevezetés
általi károsítás. Csalásból szerzett vagyon. 3) Csábítás.
Csalással disznó sem hűik. Km.

CSALÁSI, (csal-ás-i) mn. tt. csalási-t, tb. —ok.
Csalásra vonatkozó, magában csalást foglaló. Csalási
szándék. Csaláti merény, bűn.

CSALATÁS, (csal-at-ás) fa. tt. csalaíós-t, tb-
—ok. Rászedett, elcaábíttatás mások által. Külön-
bözik ettől: csalódás.

CSALATHATATLAN, (csal-at-hat-atlan) mn. tt.
csalathatotlan-t, tb. —ok. Kit meg nem lehet csalni, ki
meg nem csalathatik.

CSALATHATLAN, (csal-at-hat-lan) lásd: CSA-
LATHATATLAN.

CSALATffi, (csal-at-ik) külsz. m. csalaí-<am,
—tál, —ott. Kit mások rászednek, elcsábítnak. Külön-
böző : csalódik.

CSALATKOZÁS, (csal-at-koz-ús) fii. tt. csoíaí-
kozás-t, tb. —ok. Véleményben tévedés; a dolognak
másképen létele, mint gondoltuk. V. ö. CSALAT-
KOZIK.

CSALATKOZIK, (c&al-at-koz-ik) k. m. csalat-
koz-tam, —tál, —ott. Véleményében téved, reménye
nem teljesedik; a dolgok egészen máskép ütnek ki,
mint gondola. Reményében csalatkozni. Emberekben
csalatkozni. Fiamban felette csalatkoztam. Ha nem
csalatkozom, a dolog így történt. Nagyon csalatkozol,
ha hiszed. Ki emberben bízik, könnyen csalatkozik. Ki
Istenben bízik, nem csalatkozik. A házvételben igen meg-
csalatkoztam.

CSALATKOZHATATLAN, (csal-at-koz-hat-at-
lan) lásd: CSALATKOZHATLAN.

CSALATKOZHATATLANSÁG/c-aal-at-koz-hat-
at-lan-ság) lásd: CSALATKOZHATLANSÁG.

CSALATKOZHATATLANUL, (csal-at-ko/.-hfit-
atlan-ul) lásd: CSALATKOZHATLANUL.

CSALATKOZHATLAN , (osal-at-koz-hat-lai.)
mn. tt. csalatkozhatlan-t, tb. —ok. 1) Aki nem tévedhet,
hibába nem eshetik. Egyedül az Isten csalatkozhatlan.
Köz életben e szó helyett csalhatatlan kifejezéssel
élnek, holott ez annyi mint: kit megcsalni, tévedésbe
hozni nem lehet. Tehát : Az Isten csalhatatlan, ám.
Az Istent megcsalni nem lehet. Az Isten csalatkozhat-
lan ám. Az Isten önmagában, önmagától nem tévedhet,
nem hibázhat. 2) ih. Csalatkozhatlanul.

CSALATKOZHATLANSÁG, (esal-at-koz-hat-
lan-ság) fh. tt. —öt. Tulajdonság, melynél fogva va-
laki nem csalatkozhatok.

CSALATKOZHATLANUL, (csal-at-koz hat-lan-
ul) ih. A nélkül, hogy csalatkozhassak, tökéletes bizo-
nyossággal. Csalatkozhatlanul ítélni valamiről.

CSALATSÁG, (csal-at-ság) fn. tt. rsalatság-ot.
Pesti Gábornál ám. csalás, osalfa.ság.

CSALDÖG, (csal-dög) ősz. fa. Vadászok nyel-
vén csalétkttl kitett döghús , hogy farkast, rókát azon
helyütt lövésre kerítsenek.

CSÁLÉ, (csa, vagy esa-elé vagy elcO. Ökörnógató
szó, ám. csira előre, csa előre, azaz, jobbról félre térve

előre. Atv. ért. csáléra ám. görbén, nem egyenes vo-
nalban. Csáléra áll a kazal. Erkölcsi ért. jelent hamis,
csaló módot, különösen hütlenségi elsajátítást A hűt-
len tisztek kezelése alatt a jövedelem nagy része csáléra
ment. V. ö. CSA, CSA.

CSALÉKONY, (csal-ék-ony) mn. tt. csalékony-t,
tb. —ok. Lényegénél, természeténél, hajlaminál fogva
gyakran, vagy könnyen csaló, illetőleg tévútra vezető,
hibába ejtő. Csalékony érzékek. Csalékony időjárás.
Csalékony remény. Csalékony látszat. Csalékony szirt.

CSALÉKONYAN, (csal-ék-ony-an)ih. Csalékony
módon. Csalikonyan mutató szemüvegek. Csalékonyan
jár az idő.

CSALÉKONYSÁG, (csal-ék-ony-ság) fa. tt csa-
lékonysdg-ot. Könnyen csaló minemüség, vagy állapot.
Szemek, fülek csalékonysága.

CSALEMBÉR, (csal-embér) ősz. fn. Csaló, csa-
lafinta, hamis ember.

CSÁLÉS, (csa-elé-es) mn. tt. csálés-t, vagy — aí,
tb. —ok. Ökörről mondatik, mely a járomban bal
felfii áll, mert mikor csáléra, azaz jobbra kell fordulni,
ezt szólítják, hogy társát arra tolja. Máskép: kUlsö
ökör. A jobb felöl álló hajsza*, vapy bflsb', ellenkező
okból, Csálés ökör.

f'SALÉT, (1), (csal-ét) lásd: CSALÉTEK.
CSALÉT,(L>), CSALÉTOS, lásd CSALIT, CSA-

L1TOS.
CSALÉTEK, (csal-étck) ősz. fa. Étek, nyalánk-

ság, melyet horogra, törökre, vagy más vadfogó esz-
közre tesznek, hogy általa a vadakat oda csábítsák,
és kelepczébe ejtsék.

CSALÉTKEZ, (csal-étkez) ősz. áth. Vadászok
nyelvén csalétket kitesz, vagy kelepczét azzal megken.

CSALFA, (osal-faj vagy csal-fi), mn. tt. csalfát.
Hamis, álnok, ki csalni akar, csalni kész.Csalfa lélek.
Csalfa szerető. Isten hozzád csalfa lány, megyek hát egy
más után. (Népd). E szót így is elemezhetni : csal-ca.
V. ö. — B, mint képző.

CSALFAJ, (csal-faj) ősz. fn. A régieknél ám. a
mai csalfa.

CSALFAJÚ, (csal-fajú) ősz. mn. Csalfák fajá-
ból való.

CSALFÁLKODÁS, (esal-fa-al vagy csal-faj-kod-
ás), fn. tt. csalfálkodás-t, tb. —ok. Csalfa tettek gya-
korlása, hamiskodás, ravaszkodás.

CSALFÁLKODIK, (csal-fa-al vagy csal-faj-al-
kod-ik), k. m. csaifátkod-ta»n, —tál, —ott. Csalfa
módon cselekszik, csalfaságot űz, gyakorol; hamisko-
dik, ravaszkodik.

CSALFASÁG, (csal-fa-ság) fa. tt. csalfaság-ot.
Hamisság, álnoksúg, ravaszság. Csalfasággal élni.
Csalfaságot elkövetni. Csalfaságon kapni, érni valakit.

CSALFÁSKODÁS, (csal-fa-as-kod-ás) 1. CSAL-
FÁLKODÁS.

CSALFÁSKODIK, (c-sal-fa-as-kod-ik) 1. CSAL-
FALKOD1K.

CSALFÉNY, ícsal-fény) ősz. fn. Fény, melynek
minőségét, távolságát a szem ki nem veszi, s máskép
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tűnik elő, mint valósággal van. Csalóka fény. Átv.
ért. a dicsnek, hímek, nagyságnak külső színe, mely-
nek belül valóság nem felel meg.

CSALHATATLAN, (csal-hat-atkn) mn. tt. csal-
hatatlan-1, tb. —ok. 1) Kit megcsalni nem lebct Köz-
szokássá vált anynyit is érteni alatta mint : aki nem
tévedhet, nem hibázhat, hibázhatlan; de helyesebben,
aki nem tévedhet, az csalódhatatlan vagy esalaíkozhal-
lan. 2) ih. Csalhatatlanul.

CSALHATATLANSÁG, (csal-hat-atían-ság) fa.
tt. —öt. Oly tulajdonság, melynél fogva valaki meg
nem csalathatik, más által. Különbözik tőle : csalód-
hotatlanság.

CSALHATATLANUL, ^(csal-hat-at-lan-nl) ih.
Szónyomozásilag vett értelemben: a nélkül, hogy va-
laki által megcsalathassék. A köz szokás szerént : hi-
bázhatlanal, minden bizonyosággal.

CSALHATLAK, CSALHATLANSÁGstb. lásd:
CSALHATATLAN, CSALHATATLANSÁG.

CSALI, lásd CSÁLE.
CSALIT, (csal-it azaz csar-it), fa. tt esalit-oí.

Cserjós, bokros hely, csepőte, haraszt Kemenesalján
ám. fákról lehullott levelek. Gyöke csal eredetileg csar,
a sor, ser, cser változata, melyből sarj, sarjad, sarju,
térdül, cser;, cserje, mind zsenge növésre vonatkozó
szók származnak. Az l és r rokonhangok ügy válta-
koznak bennök, mint ezekben: írómba üomba, boíráw-
leosik botlonkoíifc, botorkál botoltál, stb.

Képzője tt igen ritka használata, előfordul az
angalit székely szóban, s úgy látszik, az is (ás, és)
képző változata, mintha volna : csalis, azaz, csaris,
cseres, (t. i. hely). A törökben csalt

CSALITOS, (csar-it-os) mn. tt. esaliíos-t, vagy
—aí, tb. —ok. 1) Apró sűrű bokrokkal benőtt Csa-
titos mesö, csalitos legelS, rét, csalitos erdőalja. 2) Le-
hullott falevelekkel teljes, vagy betakart

CSALKÉP, (csal-kép) ősz. fh. Kép, mely való-
sággal nem az, vagy nem olyan, minek vagy milyen-
nek látszik; káprazat Átv. ért. használtatik azon ké-
pekről is, melyeket a képzelő tehetség alkot.

C8ALKERT, (csal-kert) ősz. fa. Kert, melynek
tekervényes útai, és fordulói tévedésbe ejtik a benne
járót, máskép: tömkeleg, tevkert.

CSALL, fáin Hont megyében; helyr. —ön,
—rá, —róí.

CSALLANO, állattani új scó és fa. tt. csallong-
—öt. Tekédcd csigafaj. (Conus vexillnm).

CSALLÓKÖZ, CSALLÓKÖZI, lásd: CSALÓ-
KÖZ, CSALÓKÖZI.

CSALMA, fa. tt. csalmát. 1) Patyolat-turbán,
melylyel fejeiket körültekerik a törökök s más keleti
népek. A székelyeknél ám. magas gucsmafélo süveg.

Valószínűleg idegen eredetű, megvan a tatár,
orosz, illír nyelvekben is.

CSALMADÁB, (csal-madár) ön. fn. A madará-
szok kalitkába zárt madara, melyet a lápfára, vagy
hálóhoz közel tesznek, hogy a szabadban repkedő ma-
darakat a lépvesszőre vagy hálóba csalogassak. Átv.

ért. emberekből is mondatík, kik másokat bizonyos
czélra csábítgatnak. Haskép : csalóka.

CSALMÁS, (csalma-as) mn. és fű. tt csalmds-<,
tb. —ok, midőn fn. —ok. Csalmát viselő, csalmafó-
vegü. Csalmát pogányok, muhomedánok. Mint főnév
különösen törököt jelent. <7ön a esalmas.

CSALMÁ8AN, (csalma-ás-an) ih. Csalmaban,
csalmával.

CSALMATOK, (csalma-tok) öss. fn. Növény-
nem az öthimesek seregéből, és egyanyasok rendéből,
bokrétája töltséres, tompa, hímszálai előre görbülnek,
tokja kupakos, egyrekcszfi. Mérges. (Hyosciamus).
Fajai: bolondtíá, receés, fejér, aranyos, piezi, hólyagot
csalmatok.

CSALNYOM, (csal-nyom) ősz. fa. A vadászok-
nál ám. a szarvas nyomai, midőn sebes futtában bi-
talsó lábaival hosszabb ugrásokat tesz, mint közönsé-
gesen tenni szokott, s ás által a vadászok megcsalat-
nak, mivel nagyobbnak és erősebbnek vélik art, mint-
sem valósággal. Szélesb ért minden nyom, mely csa-
lódásba ejt

CSALÓ, (1), (csal-ó) fh. tt csaló-t. Ember, ki-
nek mestersége a csalás. JSbcsaló, emfteresaló, lüek-
csaló, peVwcsaló. V. ö. CSAL.

CSALÓ, (2), (csal-ó) mn. tt csaló-t. Hibába, té-
vedésbe vezető, reményt várakozást semmisítő; hamis-
kodva kártevő. Csaló kalmár, kupecs.

CSALÓDÁS, (csal-ód-ás) fh. tt csalódd*-*, tb,
—ok. Önvéleményében, gondolkozásában tévedés; *
reménynek, várakozásnak, melylyel voltunk, nem tel-
jesedése ; a dolognak másképen kiütése, mint gondol-
tuk. Csalódásokban él a* ember.

CSALÓDIK, (csal-ód-ik) belsz. m. csalód-tót,
—tál, —ott. Véleményében, gondolkozásában téved;
reménye, várakozása nem teljesül; nem úgy üt ki *
dolog, mint hitte. Aki hazugnak hisz, családik. Mejcta
lódni reményében, várakozásába*. Ha nem csalódó*-
Csalódat, ha ott gondolod, hogy — £bbe* nagyon CM-
lódtutik. Különbözik tőle : csalatik.

CSALOGÁNY, (csal-og-ány) £n. tt. csalogány-*,
tb. —ok. Ujabb időben a költői nyelvben felkapott,
s közönségessé lett szó, a régies és görög szármasatá
ftóemiíe helyett Átv. értei, ékesezavú énekesnő. Sa»-
ház csalogánya.

Elemezve ám. éneke által párját csalogató, hí-
vogató madár. Egyébiránt lehetne esajogány is a cse-
vegést jelentő csaj gyöktől.

CSALOGAT, (csal-og-at) áth. m. ctaloaat-«>»,
—Iái, —ott, pár. csalogass. Édesget, csábítgat, holmi
kedvező ígéretekkel, szép szavakkal, ajándékkal maga
részére vagy valami pártnak megszerezni' törekedik.
Pératd csalogatni, hivatallal csalogatni. A csikót ai-
rakkal csalogatni aa istállóba. A malactól korpaW
haza csalogatni. Ne csalogass, mert nem megyek. Na*
mayám jöttem én ide, csalogattak engem ide. Népd.

„Hitetlen,
Látom hová csalogat világod."

Kazinczy az Esthajnalboz.
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CSALOGATÁS, (csal-og-at-ás) fn. tt. csaíoga-
tás-t, tb. —ok. Cs&bítgatás, édesgetés.

CSALOGATÓ, (csal-og-at-ó) fn. és mn. tt. cso-
logató-t. 1) Aki minden eszközt, módot elkövet mások
csalogatására. 2) Édesgető , csábítgató. Csalogató be-
szédek, ajándékok, pártvezérek.

CSALÓKA, (1), (csal-ó-ka) mn. tt. csalókát. Té-
vedésbe hozó, reményt, várakozást semmisítő; csábító,
édesgető: Csalóka fény, csalóka bestéd, csalóka remény.

CSALÓKA, (2), (csal-ó-ka) fn. tt. csalókát, 1)
Csábítás végett járó-kelő, milyenek a pártok kikül-
dött telekvásárlói. 2) Mátyásföldén : csalmadár a ma-
darászoknál. 3) Székelyföldön : fenyőalma, fenyő-
toboz.

CSALÓKÖZ, (csaló-köz) ősz. fn. A nagy Duna,
és érsekújvárinak nevezett dunaág között fekvő, s Po-
zsony és Komárom megyék alkotó részeit tevő nagy
sziget, melyet Mátyás király Aranykertnek nevezett
Nevét némelyek szcrént a Dunának Csaló nevű, s
most már holt ágától vette.

Mások szerént ám. Sarló- vagy SallókSt. És va-
lóban így találjak írva Farkas András költeményében
a XVL századból.

„Kik a Sarlóközből, a bő Mátyus földéből,
Szálából, Somogyból, a Szerem földéről,
A széles alföldről sok népet elhajtanak."

A magyar nyelv tís irodalom kézi könyve.
Első kötet 7-dik lap.

Jerneynél is (Nyelvkincsek) két M-el fordul elő. A
helybeli és szomszéd lakosok kiejtése ezerént szin-
tén : Csallóköz.

CSALÓKÖZI, (csaló-közi) ősz. mn. tt esotókö-
zi-t, tb. —ék. Csalóközbe, vagy — közből való, oda
vonatkozó. Csalóközi szerencse, azaz , midőn valaki a
révhez érvén legottan kompba szállhat, és átkelhet
Menj által a Duna csallóközi révén. (Kis tükör). Csa-
lóköti járat.

CSALÓLAG, (csal-ó-lag) ih. Csaló módon, ha-
misan, csábitólag.

CSALOMIA, KIS—, és NAGY—, falvak Hont
megyében; helyr. Ctalomid-n, —rá, —ról.

CSALOZ, (csal-oz) áth. m. ctaloz-tam, csaloc-tál,
—ott. Vadászok nyelvén négylábú vadat étekkel csa-
logat.

CSALÖSVÉNY, (csal-ösvény) ősz. fn. Gyalog-
út, vagy csapás, mely az igazi jó útról félre vezet, a
menőt tévedésbe hozza.

CSALSÍP, (csal-sfp) ősz. fn. Madarak vagy más
vadnak hangját utánzó sip, vagy ilyféle eszköz, melyet
azok hallván, a madarász, vadász törökéhez, vesszejére,
vagy bálójába vagy lőkörélns, lőtávolába repülnek.
CsaMpba fújni, Csalsíppal édesgetni a madarakat. Így
különösen : scarvossíp, nyúMp, bagoly- vagy kuviksíp,
fürjsíp, csoszármodársíp, biticzsip stb.

CSALSZÉM, (csal-szém) ősz. fn. Vad&szok nyel-
vén csalétek gabona- vagy r.-..ís fttmagokknl, hogy bi-

zonyos helyre elhintve a szárnyas vadat oda édes-
gessék.

CSALSZÍN, CSALSZÍN, (csal-szín) ősz. fn. A
dolognak külseje, mely annak békéjével, valóságával
meg nem egyezik, s annálfogva tévedésbe ejt, megcsal.

CSALSZÍNÜ, CSALSZINÜ, (csal-színü) ősz. mn.
Minek külseje csalni szokott.

CSALSZÓ, (csal-scó) ősz. fa. Madaraiénak után-
zása akár síppal vagy más eszközzel, akár paszta száj-
jal, midőn a madarászok, vadászok csalogatják a szár-
nyas vadakat, állatokat V. ö. CSALSÍP.

CSALTOJÁS, (csal-tojás) ősz. fn. Tojás, melyet
a tyúkok, fáczánok stb. tojóhelyére tesznek, vagy ott
hagynak, hogy azután is oda rakjak tojásaikat Köz-
nyelven : polozsna, vagy polozsnok.

CSALTOLL, (csal-toll) ősz. fn. 1) A sólyom-
vadászoknál ám. csomóba kötött madártollak, me-
lyekkel a kibocsátott sólymokat visszacsalogatják. 2)
Ragadozó madarak tollaiból alkotott ijesztő váz, a
kisebb madarak elrezzentésére.

CSALÚT, (csal-út) ősz. fa. Út mely az igazi
iránytól eltérvén az utast félre, bal irányra vezeti,
vagy olyan út, mely csak bizonyos távolságig járott,
s végre megszűnik, mi miatt az utas viszszafordului
kénytelen.

CSALVETÉS (csal-?etés), ősz. fa. Lásd CSEL-
VETÉS.

CSAL VETŐ, (csal-vető) ősz. fn. Ember, aki csalt
vet, álutakon és módokon valakit megkeríteni, hatal-
mába ejteni törekszik.

CSALYA, (csaly-a vagy csaj-a), mn. és fn. tt.
csalyrfí. Tekeredett, görbe szarvd. Csalya bogár, ro-
varnem. Csalya ökör, csalt/a tehén. Alkalmasint a fél-
rememenésrc, kihajlásra vonatkozó csa csali szóval
egy eredetű.

CSAM, CSAM, hangutánzó, a csámcsog vagy
csámcsog, csamcsogás származékokban. Vékonybangon:
esem, csőm, csemcseg, ctömcsög.

CSAM, elvont törzse csdmolyog, csámpás szók-
nak , és ezek származékainak. Gyöke azon csa vagy
esd, mely félretérésre, kihajlásra, görbedésre vonatko-
zik. Átv. értelemben ide tartozik csámporodik is.

CSAMANGO, (csam-ang-ó vagy csám-ong-ó), fa.
tt csamongó-t, tb. —k. Sintér, hóhérlegény, gyepmes-
tor, kutyaverő. Kecskeméti szó. Talán a csámolyog
igével rokon, mennyiben a csamangónak dolga a kó-
borló ebek után leselkedve járni, csAmolyogni : csá-
mongó, csámolygó.

CSÁMCSOG, (csam-cs-og) lásd : CSEMCSEG.
CSÁMCSOG, (csám-cs-og) lásd : CSEMCSEG.
CSAMMOG, v. CSÁMMOG, (csamm-og csamm-

og), lásd : CSEMCSEG.
CSÁMOLYOG, (csám-oly-og) önh m. csámolyog-

íam, —tál, csámolygott. htn. —HÍ, v. csámolyg-ani.
Felső Csalóközben ám. idcoda csapongva, görbe uta-
kon, mintegy csára, csáléra j&r, csatangol. Mondjak
különösen a legelőn járó baromról.
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CSÁMPA, (1), (csám-p-a) elvont, vagy kiavult
törzs, melyből etámpás, csámpáskodik eredtek. Jelenti
a lábak hibás kifelé görbedését, különösen a sánti-
kálva járóknál. Gyöke a kifelé görbedést jelentő csá.

CSÁMPA (2), paszta Tolna megyében; helyr.
Ctámpá-n, —ró, —rói.

CSÁMPÁS, (csám-p-a-as) mn. tt csámpoVt, vagy
—át, tb. —ok. Kinek lábai kifelé fordultak; kajszán
lépő, illetőleg ideoda sáutíkáló. Csámpás lábú nyomo-
rék, koldus. Erdélyben élhetetlen, nyányi ember. A
törökben dsamboc tánczost jelent.

CSÁMPÁSAN, (csám-p-a-as-au) ih. Kifelé gör-
bített lábakkal, sántikálva. Csámpásan járni.

CSÁMPÁ8LÁBU, (csámpás-lábu) ősz. mn. lásd:
CSÁMPÁS.

CSÁMPÁSODIK, (csám-pa-as-od-ik) k. m. csám-
pásod-íam, —tál, —ott. Görbe, kajszos, kiforduló lá-
bakat kap. Lova a nagy t«herh«zás6an megcsompá-
sodott.

CSAMPOLYA, (csam-p-oly-a) fn. tt csampolyát.
Székelyeknél ám. duda, másképen : Ctimpolya. Ere-
detre síp szóval rokon, mintegy : sipolya sipolyó.

CSÁMPORODIK, (csám-p-or-od-ik) k. múlt :
csámporod-tam, —tál, —ott. A ser, pálinka, vagy
kenyértészta megsaoanyodik. Székely szó. A görbe-
séget jelentő csámpa szóval rokonítható, mennyiben
ami csámporodik, átv. értelemben eredeti izétől eltér.

CSÁMPORODOTT, (csám-p-or-od-ott) mn. tt.
ctámporodolt-at. Megsavanyodott, megkeseredett, pes-
hedt Ctámporodoü tér, csámporodott kenyértészta.

CSÁMPORÚ (csám-p-or-ú), mn. tt csámporú-t,
vagy át, tb. —k. vagy —ok. Kesernyés, savanyús,
(kenyér, ser).

CSAN vagy CSAN, elvont gyök, 1) csanak, csa-
niga, csondorog, (vagy csandalog), és csánk szikban s
jelent, mint a csa szónak többi származékai, félrehaj-
list vagy görbülést; 2) hangutánzó csang szóban.

CSAN, falu Közép-Szolnokmegyében; MEZŐ—,
PUSZTA— falvak Erdélyben , Torda megyében,
helyr. —ba, —bán, —bóí.

CSANÁD, a tiszai (tiszabalparti) megyék egyike,
nevét Béla király jegyzője szerént István első király
idejében Snnád fő embertől, Doboka fiától kapta.
Fáin neve is Pest megyében. NÉMET— és RÁCZ—,
faluk Torontál megyében; ÚJ— fáin Csanád megyé-
ben. Helyragozva mint megye : öanád-ba, —bon,
—bóí, mint helységek : —rá, —ön, —ról.

CSANAK, (1), (csan-ak) fn. tt csanok-ot. So-
mogyban ám. fűzfa kérgéből készült tölcsérforma
edény, bosszú csiptetö rúdra alkalmazva, melylyel
kntakből vizet merítenek. Hevesben, a vadászok viz-
merítő fa, kanala. Szatmár vidékén : cserép edény. A
régieknél annyit is tett, mint : csónak, csolnak.

CSANAK (2), faluk Győr, Sopron, és puszta
Komárom megyében; helyr. —ön, —rá, —ról.

CSANÁL, lásd : CSALÁN.

CSANÁLOS, faluk Bihar, Szathmár és Zemplén
megyékben; helyr. —ön, —rá, —ról.

CSÁMCSOG, (csam-cs og) lásd : CSÉMCSÉG.
CSÁMCSOG, (csám-cs-og) lásd : CSÉMCSÉG.
CSANDARGÁS , (csan-dar-og-ás vagy csaa-dal-

og-ás), fn. tt csandargás-t tb. —ok. A turbékoló ga-
lamb ide-oda forgása.

CSANDAROG, (csan-dar-og, vagy csan-dal-og)
öuh. ín. csandargott, htn. —ni, vagy csandargoni. A
turbékoló galamb ide-oda forog farkával. Székely szó.

CSANG, (csan-og, a törökben csan sün. h«-
raiig), önL. múlt: —tam, —tál, —ott. 1) Rósz hangon
szól, rósz hangot ad. 2) (csa-ong), elvont gyöke csángó
vagy csángó szónak, s ám. csapong, bolyong.

CSANOÁS, (csan-og-ás) fn. tárgyeset: —t, töb-
bes : —ok. Koszul hangzás.

CSÁNGÓ, (1), (csan-og-ó) mn. tárgyeset: —t.
Roszúlhangzó. Csángó kolomp.

CSÁNGÓ, (2), CSÁNGÓ (csa-ong-ó, talán ám. csa-
pongójárókelő, ellentétben a székely ám. székelő, azaz
állandó helyen lakó szóval; igypotócz valószínűleg ám.
bolócz vagy bollócz = ballagó vagy bolócs, bolyongó,
ellentétben a kun := hún-nak talán a hon szótól, mint-
egy honos honnal vagy állandó lakással bíró, úgy-
hogy konmok a törökben is ám. lok-ni, honol-m, s
khane ám. lak, ház. Ezek szerént szónyomozólag csángó
a palóczczal s kun a székelylyel azonos, vagy lega-
lább hasonló jelentésfieknek látszanak, Vullers persa
szótárában olvassuk : botócs vagy bolóds. 1) nőmén
gentis barbáráé, deserta inhabitantis, stolidae ét fór-
tis ét latrocinüt dedüae. 3) nőmén regionié, qoi
terra Boluziorum designari videtur stb.) fn. és ma.
tt. csangó-t. Ctangó magyarok jelennen a Moldvaor-
szágban lakó vagy qda költözött magyarok nerc.
Ezek általában a vastag s és cs betűket is vékony
sz és ez hangon ejtik. Gazdag ccungó volt ás apám,
kohójába járt ás anyám; ugyan mért lennék én
szegény, ssósz-zászíói (sós-zászlói) csángó legény. Ét
volt ám a czángó színe, a mig együtt vert a txive, de
moset nem ver együtt szive, azért szók (= sok) a csángó
színe. Csángó dalok.

CSÁNGÓ, székely tájszó. Lásd: CSAVISZKA.
CSÁNIG, falu Vas megyében; belyr. —ön,

—rá, —ról.
CSANIGA, (csan-ig-a, vagy csán-og-ó) fő- és mn.

tt. csanigát. 1) Csánk, lásd ezt. 2) Botorkálva járó.
csámolygo.

CSANK, falu Hont megyében; hely. —ön,
—ró, —rói.

CSÁNK,, (csán-k, vagy csám-k) fn. tt csánk-ot.
A négylábú állatok, különösen lovak és szarvasmarhák
hátulsó, s kifelé görbedő lábszára. A görhe* ló ötevt-
veri csánkjait. Gúnyos nyelven mondják emberi láb-
szárakról is. Stedte csánkjait, sellódult. Ctánkot vetni,
azaz lábát vetni valakinek, hogy elessék. Mint görbe-
dést jelentő használtatik csak értelemben is. Litytg
fityeg, mint vén csánk a süvegen. Km.
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Rokonai a német Schenkel, és Schinken, dán és
svéd sfcanfc, skinka, angol shank, holland schonk,
schenk, stb.

CSANTAVÉR, falu Bacs-Bodrogh megyében ;
helyr. —én, —re, —ró'!.

CSÁNTÉR, CSÁNTÉRFA, lásd : GÁNTÁR,
GÁNTÁRPA.

CSÁKKPÓE, (csánk-pók) ősz. fn. A lovak csánk-
jain támadni szokott inpókféle kóros csomósodta. V.
ö. INPÓK.

CSÁNY, több helység, névszeréut, Abaúj , Ba-
ranya , Csongrád , Heves , Közép-Szolnok , Szála me-
gyékben ; helyr. —ön, —rá, —ról.

CSAP, (1), (hangutánzó) áth. m. ctap-tam, —tál,
—ott. 1) Valamit úgy üt, hogy bizonyos csappanó
vagy csattanó bangót adjon. Pofon, arczul, nyakon
csapni valakit. Legyekéi csapni. Bottal, vesszővel csap-
ni, megcsapni valakit. Evezölapátlal csapni a vizet.
A birkózó társat földhöz csapni. Csigát (játékszer)
csapni. Igekötőkkel: becsapni az ajtót; kicsapni vala-
kit a városból, kiűzni; kezeit öszcecsapni; a hűiden
szolgát elcsapni ; katonának felcsapni ; valamihez hoz-
zácsapni ; a lobdát visszacsapni; az egyenes útról fél-
recsapni, eltérni. Tárgyesetes viszouynév nélkül: fut-
tában bemenni valahová, nekimenni valaminek.
Zsákmányra csapott a sas. A mennykö lecsapott, becsa-
pott a fába. A marhák becsaptak a tilosba. Át ellenség
becsapott az országba. Hozzácsapott, mint Bernát a
mennyköhöz. Km. A kancsal mészáros nem oda csap,
ahova néz. Kin. 3) Átv. ért izegmozog, forgolódik
valami körül, hizelcgve sürög. Majd ide , majd oda
etap. Stép nőknek csapja a levet. Szintén átv. értei
mfiek : Szelet csapni. Jfagy lármát csapni. A zsíros
étel elcsapta a hasát, azaz, hasmenést kapott.

Rokonai a magyar csép, szanszkrit csap (tör,
vág), hellén xvni<o , német kappen, lappén, kampf,
franczia couper, orosz kopaiu stb. A törökben csarp-
mok Hindoglu szcrént ám. frapper avee bruit ét vio-
lence.

CSAP, (2) fn. tt csap-oí. A hóban, vagy puha
földön járó állatnak nyoma. ATyúl csapa, farkas csapa.
Szokottabban : csapás. Azonos csap igével. Rokona :
táp, melyből tápod, tapos származtak.

CSAP, (3) fn. tt. csap-ot. 1) Valamely testből
kiálló, kinövő hosszúkás, hengcrded csőalakú rész.
Innen : jégcsap, hengeresen, rojtosan lefúggő jégda-
rab ; nyelt-csap, nyakctap ; fenyöcsap, a ftnyö dereka
ból kinövő ágacska, vesszőcske. 2) Nem tövön , ha-
nem kissé fentebb metszett vessző a szőlőtőkén. Csapra
metszeni a szőlövesszőt. 3) A ker.'kben a talpfákat osz-
vefoglaló szeg. 4) Némely edények, különösen hor
dók, csobolyók likas dugasza, melyen az edényben
foglalt folyadékot ki lehet ereszteni. Csapra ütni a
hordót. Csapról mérni a bort. Csapon áll a hordó.
Csapon adja, csapon veszi a bort. Csapon veszi a lisz-
tet, eladja borért a lisztet. Csú^i. Csapot fúr. Iszik,
mint a csap. Km.

AKAD. SU.OT KÓTÍB.

„Eszik néha egész nap,
Iszik reá, mint a csap." Népd.

Olgán, mint a csap, azaz részeg.
Rokon vele a vékonyhangu csév, cséi-e, csép, to-

vábbá a török tapa, latin stipes, stipula, hellén aivnot
angol, dán táp, svéd tapp, finn toppi, franczia tápon,
olasz taffo, ztppolo, lengyel czop, német Zapfen,
Zopf, stb.

CSAP, (4), falu Ungh megyében; helyr. —ön,
—rá, —ról.

CSÁP, fn. tt csáp-ot. A férgek és rovarok érző
kis szarvacskái, csúpjai. Rokon a csév, csúp főnevek-
kel, s tulajdonkép nem egyéb , mint a csöalakú csap
szónak megnyújtása.

CSAPA, (csap-a) fn. tt csapat. A nyomot jelentő
csap főnévnek a-val toldott mása, s annyi mint foly-
tonos , szakadatlan nyom. Marhák, négylábú vadak
csapója.

CSAPÁGY, (csap-ágy) ősz. fn. A hordócsapnak
azon tokja, melyben a csap szive forog.

CSAPAHÓ, (csapa-bó) ősz. fn. Hó, melyen az
általment állatnak, vadnak nyomai látszanak. V. ö.
CSAPA.

CSAPAL, vagy CSAPALY, (csap-al, vagy -aly)
ősz. fn. A bordócsap alá tett edény, sajtár, kármentő;
különösen kis kád, vagy sajtár, melybe a sajtólt
must foly.

CSAPAN, CSAPANT, lásd CSAPPAN, CSAP-
PANT.

CSAPANTYÚ, (csap-an-tyú) fn. tt. csapantyú-t,
tb. —k. Gyúlékony alkatrészekből álló tokocska, me-
lyet az újabb szerkezetű puskák sütőlikára tesznek,
s melyre a kalapos sárkány lecsapódván elsül a fegy-
ver. Máskép: csappantyú. Képzője tyú eredetileg: tó,
csapan-tó vagy —t-ó mint : pattantyú = pattantó,
cságaíyú = cságató. V. ö. —TYÚ, —TYÜ, képző.

CSAPANTYÚS, (csap-an-tyú-os) mn. tt csa-
pantyús-í, vagy —aí, tb. —ak. Csapantyúval ellá-
tott, fölszerelt Csapantyús puska, pisztoly. V. ö. CSA-
PANTYÚ.

CSAPANTYÚZ, (csap-an-tyú-oz) 4th. m. cso-
pantyúz-tam, —tál, —ott, pár. —z. Csapantyúval
fölszerel. A kilőtt s újra megtöltött puskát ctapan-
tyúzni.

CSAPÁROK, (csap-árok) ősz. fn. Árok, mely
által lecsapolják, tovább vezetik a vizet. A mocsaras
réteken, legelőkön csapárkokat húzni. Mily, szélet
csapárok.

CSAPÁS, (csap-ás) fn. tt csapas-t, tb. —ok. l)
Ctés , melyet bizonyos csattanó hang követ, Arczul-
csapás , pofoncsapás. Ha a pofoncsapást elszenveded,
máskor dorongot hoz reád. (Km). Egy csapással ket-
tőt üt. (Kin). .Egy csapásra két legyet. Km. 2) Nagy
károsodás, veszély, leginkább a sors, vagy elemek
által. Tűz, vizáradás, marhadög, s egyéb csapások ér-
ték már a hazát. A szerencse ritkán elégszik meg egy
csapással. (Km). ATagy csapás érte szegényt. Véletlen
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etapét. StSrnytt csapás. Országos etapás. 3) Marha-
járás, vagy újonnan törött mellékút, milyenek a ma-
gyarországi térségeken számtalanok. Egy csapáson
járni. 4) A szántótelkeknek felosztása, mely szerént
a határ bizonyos részeibe hol őszit, hol tavaszit vet-
nek, hol pedig egyik vagy másikat ugarnak hagyják.
Máskép : nyomás (Calcatura).

CSAPÁSZ (csap-a-asz), önh. és ath. m. — tam,
—tál, —ott. Vadászok nyelvén ősapákat, nyomokat
keres.

CSAPAT, (csap-at) fa. tt. csapat-ot. 1) Valamely
nagy seregnek, uyájnak egyes kiváló része, osztálya.
Csapatokra választani vagy csapatokban hajtani, legel-
tetni a gulyát, csordát. Kit etapot, nagy esapat.Csapa-
tonként járni ozutczán. 2) Különösen a katonaságnál
jelent egyes osztályt, hadnagyságot, kapitányságot,
kompániát, századot Csapatonként elvonulni, lépni, lőni.
3) Jelent akirmily önálló sereget, emberekből, illa-
tokból. Lúdcsapat, juhcsapat. Csapattal mennek tilosba
az ökrök. 4) Rakás szállított arakból, egy vagy több
szállítás, részlet Hány etapot áru érkezett Bécsbe?f

CSAPATÁLY, (csap-at-ály) fa. tt csapotály-t,
tb. —ok. Újabb természetrajzi nyelven ám. seregély.
Lásd : ezt

CSAPATOTT, (csap-at-int) ih. Midőn a mérőben
a gabonát csapófával elütik, csapatint van; midőn
pedig el nem ütik, tetézve, kupozva van a mérő. Csa-
patint mérni a búzát.

CSAPATUL, (csap-at-ol) ath. m. csapoíol-f.
Csapatokra oszt, szakgat. V. ö. CSAPAT. Ctapatohii
a hadiereget.

C8APATOLÁS, (csap-at-ol-is) fa. tt csapoto-
lás-t, tb. —ok. Csapatokra osztás, szakasztas. V. ö.
CSAPAT.

CSAPATONKÉNT, (csap-at-on-kónt) ih. Sere-
gekre oszolva, egymás után következő csapatokban,
vagy csapatok szerént Csapatonként elvonuló hadsereg.

CSAPATOS, (csap-at-os) mn. tt csapatos-t, vagy
—át, tb. —ok. Csapatban levő, csapatokra felosztott
V. ö. CSAPAT. Csapatos rendben lépnek a katonák.

CSAPATOSAN, (csap-at-os-an) ih. Seregesen,
seregenként, csapatokra felosztva, elszakgatva. Csapa-
tosan tódul az ell-ensig a váróiba. Csapatosan járnak
a farkatok, midőn felette kemény a tél.

CSAPATOK, (csapat-őr) ősz. fa. Olyan őr, ki
egész csapattal együtt, és egyszerre őrködik, milye-
nek a nagy városokban czirkáló éjjeli katonaőrök.

CSAPATTÜZ, (csapat-tttz) öss. fh. A katona-
ságnál, olyan tüzelés, azaz lövöldözés, midőn az egész
sereg nem egyszerre, hanem csapatonként, s tüstént
egymás ntán sütögeti el fegyvereit

CSAPATVEZÉR, (csapat-vezér) ősz. fa. Tiszt,
ki egy hadcsapatot vezényel.

CSAPÁZ, (csap-a-oz) ath. múlt: —töm, —tál,
—ott. A vizsláról, s átalán vadászebekről mondatik,
midőn nyom és szag után indulva a vadat keresik,
szaglászszák. Szélesb ért. nyomoz. A kártevő barmo-
kat, a tolvajokat csapom*'.

CSAPÁZÁS, (csap-a-az-és) fii. tt osapasás-t, tb.
—ok. A vad nyomának mentében fürkészés, szaglá-
szás; nyomozás.

CSAPÁZAT, (csap-a-oz-at) fa. tt c*apásat-ot.
Azon út, melyen a csapázó, azaz szaglászó, vizslató
eb járt

CSAPDA, (1), (csap-od-a) mn. tt csapdát. Lásd:
CSAPDI, CSAPODÁR.

CSAPDA (2), fh. tt csapdát. Csapó eszköz.
Lásd : CSAPTA.

CSAPDI, (csap-di) mn. tt csopdi-f, tb. —ok.
1) Kicsapó, kicsapóngó; kihágó. Csapdi legény ; ctapdi
leány. 2) Magát mindenhez csapó, kenő fenő, állha-
tatlan ember, csapodár, aki soknak csapja a levet

CSAPDOS, (csap-dós, vagy csap-od-os) ath. m.
—tam, —tál, —ott. Gyakorta, ismételve csap vak-
kit vagy valamit. A hullámok csapaossák a partokat.
A szét az ajtót csapdossa. Képzésre olyan, mint: kap-
dos, Icp-dos, íép-des, iep-des, tor-döt, iök-dös, stb.

CSAPDOSÁS, (csap-dos-ás) fa. tt esopdosás-t,
tb. —ok. Gyakori, ismételt csapása valaminek. Ajtó-,
ablak-esapdosás. Hullámok ctapdotáta.

CSAPDOZ, CSAPDOZÁS, lásd: CSAPDOS,
CSAPDOSÁS.

CSAPPÁ, (csap-fa) ősz. fa. Csapnak, hordó-
csapnak való fa, melyből ily csapot esztergtrozni
szoktak.

CSAPFAJD, (csap-fajd) ősi. fa. Erdei nagy fajd,
erdei kakasfaj, mely tavasakor szárnyait csapkodva
kiáltoz.

CSAPFORDÍTÓ, (csap-fordító) ősz. fa. Lásd:
CSAPSZÍV.

CSAFFURÁS, (csap-fúrás) ÓM. fn. 1) Estta-
gáros munka, mely által a csapnak való fit kifúrjak.
2) Lyuk a csapon.

CSAPFUBÓ, (csap-fúró) ön. fn. 1) Eutergáro-
sok fúrója, melylyel a hengerded £fct kirorják, hogy
csap legyen belőle.

CSAPFÜ, (csap-ftt) ősz. fn. Növényfaj a parik
neméből, melynek szára arasznyi, fttnemű, agatlan.
Máskép : nyofccsapftt, bájfü. (Rascus bypoglotsam).

CSAPUÁZ (csap-ház), ősi. ín. Közönséges kocs-
ma, hol bort mérnek, csapszék.

CSAPHÁZI, (csap-hasi) ősz. mn. tt csophosi-t,
tb. —ok. Csapbázból vagy csapházba való. Csaphat!
iícse. Csaphat* beszéd, viselet.

CSAPI, falu Szála megyében; boly. —bő, —bon,
—ból.

CSAPINÓ, (csap-in-ó) fh. tt csapúió-t. Eézs-
atos, lehajlott réssé vagy lapja valaminek. Ás «U
csapinója.

CSAPINÓ8, (csap-in-ó-os) mn. tt csopinós-í,
vagy —öt, tb. — ak. Bénutosau i'üló, félre csapott,
lehajló. Csapinós út, csapinós vonal.

CSAPINÓSAN, (csap-in-6-os-an) ih. Fébe osap-
va, rézsutoson, menedékesen. Giapwio«m 4110
kalap.
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CSAPINÓSSÁG, (csap-in-6-o»-ság) fn. tt csapi-
nósság-oí. Rézsutos állas, félrehajlottság.

CSAPINT (csap-int, vagy csap-in-t), ath. m.
csapint-ott, hto. —ni, vagy — ani. Gyöngédeden illet,
legyint

CSAPINTAS, (csap-int-ás) fa. tt. csapinfás-í, tb.
—ok. Gyöngéd, könnyű csapás, legyintés.

CSAPITKA, (csap-it-ka) fn. tt csapitkát. Heves
megyében ám. válu- vagy teknővájó görbe vas eszköz.

CSÁPÍZ, (csáp-íz) ősz. fn. A bogarak csápjának
egy-egy íze.

CSAP JOG, (csap-jog) ősz. fa. Jog, melynél fogva
bort mérni, kis mértékben csapról árulni szabad.

CSAPRA, lásd : SAPKA, vagy SIPKA.
Eléfordúl különösen Gyöngyösinél, midőn a

Phoenixben a török zenészek és daliak öltözetét leírja.
CSAPKARIKA, (csap-karika) ősz. ín. Karika a

csapnak fordító tengelyén, vagyis szivén.
CSAPKOD, (csap-kod) gyak. önh. és áth. m.

csapkod-tam, —tál, —ott. Gyakran, ismételve, több-
ször csap, fit, vág. Botjával ideoda csapkod. Ostorával
csapkodja a lovat. Egy érteményii vele : csapdos.
Képzésre olyan mint: kapkod, köpköd, kapdos, köpdöt.

CSAPKODÁS, (csap-kod-ás) fa. tt csapkodás-í,
tb. —ok. Ismételt csapás.

CSAPKULCS, (csap-kulcs) ősz. fn. A hordócsap
nyelve, pipája, füle, szive, mely forgatás által a csap-
üreget bezárja, vagy kinyitja.

CSAPLAK, (csap-ol-ár) fn. tt csaplár-í, tb.
—ok. 1) Bort kis mértékekkel, pl. kupával, itczével,
messzelylyel mérő kocsmiros. 2) Átv. ért stócsap/ár,
ám. hírbordó, fecsegő. A népies nyelvszokás os-val
toldva is használja : csapiáros, mint ezt több idegen
származású szókkal teszi, pl. kocsmáról (krcsmár), mé-
száros (mészár), granatéros (grenadier), stb. Törzse :
csapol, melyből ár képzővel lett : csapolár csaptár,
mint : btif-ár, foly-ár, row-ár stb.

CSAPLÁRKODÁS, (csap-lár-kod-ás) fn. tt. csap-
larkodás-t, tb. —ok. Borméréssel foglalkodás, abból
éldegélés.

CSAPLÁRKODIK,(csaplár-kod-ik)k. m. csap-
lárkod-tam, —tál, —ott. Bort mér, bormérésböl élde-
gél, bormérésst'l foplalkodik.

CSAPLÁROS, lásd : CSAPLAK.
CSAPLÁROSNÉ, (csap-lár-os n«) fn. tt. csop-

Idrottiit, tb. — fc. 1) Csapláios felesége. 2) Bormérö
asszony. Csaplárosné, egy itcze bort, ga/ambom, Egy
pár csókot adjon me/lé, ha mondom. (Nópd).

CSAPLÁROSKOD1K, lásd: CSAPLÁRKODIK.
CSAPLÁRUSNÖ, (csapláros-nő) ősz. fn. Bor-

mérő asszony.
CSAPLÁRSÁG, (esap-lár-ság) fn. tt. csaplár-

tdg-nt. Bormérés, kocsmárosság. Csapi ársáybúl élni.
CSAPLYÜK, (csap-lyuk) ősz. fn. Lyuk a cwi-

pon. V. ö. CSAP.

CSAPÓ—CSAPÓDIK 902

CSAPÓ, (1), (csap-ó) fő- és mn. tt esapó-t. 1)
Mesterember, ki durva posztót, szűrt kallóban készít.
Gyöngyön, pipái, privigyei, tatai etapok. 2) Sugár az
ostor végén. 3) Bőrből készültnyeleseszköz, melylyel
a legyeket verik, légycsapó. 4) Lásd : CSAPÓFA. 5)
Mint melléknév, aki vagy ami csap, vagy szenvedő-
lég, (inkább csak összetételekben), ami caapatik vagy
csapódik

CSAPÓ, (2), falu Erdélyben , Kiiküllő megyé-
ben ; és puszta Szála megyében; helyr. —n, —ró,
—ról.

CSAPÓAJTÓ, (csapó-ajtó) ősz. fn. Ajtó, mely
fekvő helyzetben van, s melyet, midőn kinyitni akar-
juk, fel kell bűzni, s ha bezárni akarjuk, lékeli eresz-
teni. Ilyenek vannak pl. a színpadokon, házak föld-
szinti folyosóin, kapuk alatt.

CSAPÓBOGAR, (csapó-bogár) ősz. fn. Legin-
kább nyár derekán mutatkozó, Betétvörös bogárfaj,
a cserebogárnál nagyobb. (Scarabaeus fullo).

CSAPÓCSIGA, (csapó-csiga) ősz. fn. Hegyes
csiga alakú játékszer, melyet a gyermekek ostorral
csapkodva pörgetnek. V. ö. CSIGA.

CSAPÓCZÉRNA, (csapó-czérna) ősz. fn. Lásd:
CSAPÓZSINÓR.

CSAPOD, falu Sopron megyében; helyr. —ön,
—rá, —róí.

CSAPODÁE, (csap-od-ár) inn. és fn. tt. csapo-
dár-t, tb. —ok. 1) Mindenfelé , mindenkinek hizel-
kedő. Csapodár kis gyermek, leányka. 2) Aki társait
vagy szerelme tárgyát szüntelen változtatja, ki min-
denfelé csapja a levet. Csapodár ifjú, csapodár em-
ber. Elmehetsz drága madár, Nem kell nekem csapodár.
(Népd). 3) Szeles, állhatatlan, változékony.

Azon nevek osztályába tartozik, melyek ár ét-
képzővel igékből alakulnak.

CSAPODÁRKODÁS, (csap-od-ár-kod-ás) fn.
tt. esaftodárkodás-t, tb. - ok. Hizolgta, mindenfelé
udvarolgatás, a barátság vagy szerelem tárgyának
szüntelen változtatása.

CSAPODÁRKODIK, (csap-od-ár- kod- ik) k. m.
csapodárkud-tam, —tál, —oíí. Hizeleg mindenfelé;
soknak csapja a levet, és udvarol; tányérnyalóskodik ;
barátait és szerelme tárgyait szüntelen változtatja.

CSAPODÁRSÁG, (csap-od-ár ság) fn. tt. csa-
p<>dárság-ot. Hízelgő társalgás, és udvarló modor; a
szerelmi nyilatkozatoknak, érzelmeknek többfelé árul-
gatása.

CSAPODÁRUL, (csap-od-ar-ul) ih. C.iapodArok
módja szerint, szerelme tárgyait változtatva; többMé

j hizelegve, szí-re l ín i vallomásokat tévő.
l CSAPÓDÁS, (csap-ód-ás) fn. tt. oapódás-t, tb.
l —ok. Azon állapot, inidöu valami csapódik. Ajtó csa-
pónása, becsapódása.

CSAPODI, c^ap-od-ii mű. Lásd : CSAPDI.
' CSAPÓDIK, vc»ap ód-ik) belsz. ín. fsapód-tam,
: —tál, —ntt. Csattanva csukódik. Hrftapödi1: ás ajtó,

CSAPXYELV, (csap-nyelv) ősz. fn. L. CSAP- obiak. 2) Hangosan ütödik valamihoz. A sz«7/öi ha;
SZÍV. . tott hullámok a parthoz csapódnak.

57»



903 CSAPÓFA—CSAPÓMOTÓLA CSAPONG—CSAPÓTOLL 904

CSAPÓFA, (csapó-fa) ősz. fii. 1) Csaptotó fa,
melylyel holmi nyalábba, csomóba kötözött jószágo-
kat ösrveszorítanak, megerősítenek. 2) Gabonamérés-
nél ám. simaegyenesre gyalult élű deszka, melylyel
a mérőbe hányt gabonát egyenesre csapják.

CSAPÓFONT, (csapó-font) ősz. fa. Mérleg két
különböző hosszaságú nyéllel vagy szárral, melyen
különféle nehézségű testeket azonegy sulymértékkel
lehet, ennek a súlyponttól közelebb vagy messzebb
eltérőleg alkalmazásával, reá akasztásával megmérni,
s ez által különbözik a közönséges mérlegtől melynek
két serpenyője van, és ezek sdlyegyene mutatja csak
ki a mérendő test sdlymennyiségét

CSAPÓFÖLD, (csapó-föld) ősz. fa. Agyag- és
mészrészekből álló, törékeny és kövér földnem, fehér-
szürke vagy csak fehér, néha sárgás színnel, melyet
a sovány homokos földnek javítására hasznosan le-
het fordítani.

CSAPÓHÁZ, (csapó-ház) ősz. fn. Épület, gyár,
melyben a szfirkészítő csapómesteremberek dolgoznak,
kallanak.

CRAPÓHÍD, (csapó-bíd) őst. fn. Híd, melynek
egy része mozdítható, s tetszés szerént felhúrható,
vagy leereszthető, s melyet fel szoktak húzni, midőn
valakit az átmenésben gátolni akarnak.

CSAPÓKALITKA, (csapó-kalitka) ősz. fn. Ma-
dárfogó kalitka, melynek ajtaját kis peczekkel feltá-
masztják , s mig a gyönge és ingadékony támaszték
alá tett csalétket a torkos madár húzogatja, az ajtó
rácsapódik. Ctinegéket csapókalitkában fogni.

CSAPÓKÖZ, paszta Heves megyében; helyr.
—fti, —re, — r#. (?)

CSAPOL, (csap-ol) áth. m. csapol-t. Folyó anya-
got csapon leereszt. Hordót csapolni, bort csapolni.
Lecsapolni a vizeket árkok által. Megcsapolni a vtckó-
ros embert.

CSAPÓLAG, (csap-ó-lag) ib. Rézsutosan, félre
állva, vagy állítva, csapinósan, menetelesen. Ctapólag
követni az utccákat. Ctapólag fektetni az Üresedd1 hordót.

CSAPÓLAPÁT, (csapó-lapát) ősz. fn. 1) Lapát,
melylyel az árokból fölhányt földet tömőire csapkod-
ják, lapítják. 2) Lásd : SÓCSAPÓ.

CSATOLÁS, (csap-ol-és) fa. tt csapolás-t, tb.
—ok. Cselekvés, midőn valamit csapobiak. Hordóeta-
polás, mocsárok lecsapolása.

CSAPÓLEGÉNY, (csapó-legény) ősz. fa. Mes-
terlegény, ki a csapómesterséget űzi. V. ö. CSAPÓ.

CSAPOLTA, (csap-oly-a) fn. tt csapolyát. Árok,
melybe a vizeket lecsapolják.

CSAPÓMESTER, (csapó-mester) ősz. fn. Mes-
terember, ki durva szűr- vagy gubaposztót sajátságos
módon kallóban készít; mesteri oklevéllel ellátott
czéhbeli csapó.

CSAPÓMOTÓLA, (csapó-motóla) ősz. fn. Csa-
pómesteremberek gombolyftója, két egymásba vágó
kerékkel, melyek sajátságos berregéssel forognak, s
miután a határozott száma fonalat felgombolyították,

egy ragótoll gyanánt szolgáló vékony deszka csatta-
nására megallanak.

CSAPONG,. (csap-ong) önh. m. ctapong-tam,
vagy —ottam, —tál, vagy —otíál, —ott. htn. —m.
vagy —ani. 1) Ide-oda jár kel, rendetlenül majd erre,
majd arra csap. Ctapong a szabadban futkárosó csütó.
2) Majd ebhez, majd ahhoz szegődik, ragaszkodik.
3) Erkölcsi ért kirúg, kibág, az'erény és becsület
korlátait túllépi.

CSAPONGÁS, (csap-ong-ás) fn. tt. csaponjds-t,
tb. —ok. Rendetlenül ide s tova járás kelés, csavar-
gás. 2) Majd ebbez majd ahboz szegődés. 3) Erköl-
csi ért. kihágás, kirúgás, az erény és becsület korli-
tain túl kalandozás, kicsapongas.

CSAPONGÓ, (csap-ong-ó) mn. tt ctapongó-t.
Ide s tova, rendetlenül járó, csavargó; majd ehhez
majd ahboz szegődő, ragaszkodó; kirágó, kihago, ki-
csapó. Csapongó életil ifiu.

CSAPONGÓK, (csapongó-őr) ősz. fn. Rendre,
csendre, vagy ellenségre figyelő őr, ki ideoda, fölali
jár, kfilönböztetésfil az egy állomáson maradó örtSL

CSAPONIK, (csap-on-ik) k. m. csapon-í. Heves
megyei tájszó, ám. a közönségesebb divatú csappan,
csappanik, azaz, soványodik, vékonyai beborpadntk,
beesnek. Otaponik a roszul tartott marha.

CSAPONÓLAG, (csap-on-ó-lag) ih. Lásd: CSA-
PINÓSAN.

CSAPONVÉTEL, (csapon-vétel)öss.rn. Valamely
folyó anyagnak, pl. bornak, sernek, pálinkának, to-
pon kieresztése, kifolyatása.

CSÁPOK, falu Nyitra megyében; helyr. -««i
—rá, —ról.

C8APÓRÚD, (csapó-rúd) ősz. fn. Csaptató rád,
kfilönösen szénával, szalmával rakott szekér tetején,
hogy annak két végét a szekér aljához kötve, » u<-
nat, szalmát tovavitel végett jobban megerősítsék.

CSAPOS, (1), (csap-os) mn. tt. csapos-t, vagy —«*.
tb. —ok. 1) Amin csap van. Csapot hordó. Cwp**
fele a hordónak, azaz a hordó azon oldala, melybe
csap van ütve. 2) Székelyeknél : fiatal fenyőve*siők-
bői, fenyőágakból font Csapot kert, etapot tSviny-
V. ö. CSAP.

CSAPOS, (2), (csap-os) fn.ttcsapos-í,tb. — «*•!)
Csaplár, ki más borát méri. 2) Vadászok nyelvin *
himszarvas második évében (Spieszer).

CSAPOSÁN, (csap-os-an) ih. Csapos állapotban.
CSAPÓ-SZENT-GYÖRGY, puwta Erdélybe»

Torda megyében; helyr. —ön, —re, —rőt.
CSAPÓSINÓE, CSAPÓZSINÓB (csapó-sinór,

vagy zsinór), ősz. fn. Sinór, vagy zsinór, melylyel
egyenes rónait jelölnek ki, pl. az ácsok, midőn a f»-
ragandó faszálakon ennek segedelmével vörös kréta
vagy fekete vonalt húznak. Csapózsinórral Tonslai-
nak a kertészek is. Néha a csapósinór is kiebb «• Km.
£tjár a csapósinór mellett. Km.

CSAPÓTOLL, (csapó-toll) ősz. fn. A
szárnyainak hosszabbik toUa.
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CSAPOTT, (csap-ott) mn. tt. — oí. 1) Csapó-
fával ütött, mért. Csapott mérő. V. ö. CSAPÓFA. 2)
Kergetett, hajtott, vert. Elcsapott, kicsapott, megcsa-
pott. 3) Lapított, laposra szabott. Csapott kalap, tré-
fásan pofon csapott kalap, öghasító. 4) Kurta. Csapott
mente, csapott ruha, csapott öltözet.

CSAPOTTAN, (csap-ott-an) ih. Csapott módon
vagy állapotban.

CSAPOZ, (csap-oz) áth. m. csapos-tam, —tál,
—ott. 1) Lásd : CSAPOL. 2) Csappal ellát, csapot
üt bele. Csapozni a hordót.

CSAPÓZSINÓR, lásd : CSAPÓS1NÓR.
CSAPPAN, (csap-u-an vagy csap-v-an) önh. tt.

csappan-t. 1) Csapódik, csattanva valamibe fitődik.
Csappan az ajtó, ablak. 2) Mondatik a barmokról,
midőn soványkodnak, vagy a hosszasabb koplalás
miatt hágok apad. Megcsappanni. Megcsappantak a
sovány legelőn az ökrök. Ez értelemben a népnyelv
sokszor ik-rel toldja : csappanik.

CSAPPANÁS, (csap-v-an-ás) fn. tt. csoppanás-í,
tb. —ok. 1) Csapódás, ütödés. 2) Soványodás.

CSAPPANIK lásd : CSAPPAN 2).
CSAPPANÓAJTÓ, (csappanó-ajtó) ősz. fn. Ajtó,

mely vagy ferde állásánál fogva, vagy a reá kötött
nyomtaték segedelmével önterhe által becsapódik.

CSAPPANÓMOTÓLA, (csappanó-motóla) ősz.
fn. lásd : CSAPÓMOTÓLA.

CSAPPANÓ, (csap-v-an-6) mn. tt. csappanó-t.
1) Ami csappan. 2) Csapinós.

CSAPPANÓS, (csap-v-an-ó-as) mn. tt. csappá-
nós-t, vagy —aí. tb. —ak. Csapinós.

CSAPPANT, (csap-v-an-t) mn. tt. csappant-at.
Behorpadt hasú, sovány, megsoványodott. Csappant
ló, csappant tehén.

CSAPPANTÁN, (csap-v-an-t-an) ih. Csappant
állapotban.

CSAPPANT, (csap-v-an-t) áth. m. csappant-ott,
htn. —ni, vagy —ani. 1) Csappanva megüt. 2) Csap-
tat. 3) Csattantja a puskát.

CSAPPANTÁS, (csap-v-an-t-ás) fn. tt. csappan-
tás-t, tb. —ok. Cselekvés midőn csappantunk.

CSAPPANTÓ, (csap-v-an-t-ó) fn. tt. csappantó-t.
Sebészek rugótollas eszköze, melyet az érvágásnál
használnak.

CSAPPANTYÚ, lásd : CSAPANTYÚ.
CSAPPÉNZ, (csap-pénz) ősz. fn. Adódíj, melyet

a csapiárok bormérési jogért fizetnek.
CSAPRÁG, lásd : CSABRAG.
CSAPRAERESZTÉS, (csapra-eresztés) ősz. fn.

Építészetben ám. az oszlopnak csapformára, függő-
legesen aláeresztése.

CSAPRAÜTÉS, (csapra-ütés) ősz. fn. Valamely
folyó anyagnak , péld. bornak , sernek , pálinkának
csap általi leeresztése , kimérése, illetőleg, midőn a
bordót csapra Ütik.

CSAPRA VERÉS, (csapra-verds) ősz. fn. Cselek-
vés, midőn több hordót csapra ütnek.

CSAPSZEG, (csap-szeg) ősz. fn. A csapnak azon
alkotó része, melynek egyik vége a bordóba szolgál,
s kifúrott csövén a kifolyó anyagot a csaplyukig
ereszti.

CSAPSZEGFÜRÓ, (csap-szeg-faró) ősz. fa. Fu-
róeszköz, melylyel a csapszeget kilikasztják, s mely-
lyel a csapot a csapszeg beillesztése végett kereszt-
ben fúrják.

CSAPSZÉK, (csap-szék) ősz. fn. 1) A kocsma
egyik szegletében elkülönzött, s rendszerént rácsokkal
korlátozott bely, bol a bort mérik. 2) Jelent általán
kocsmát is.

CSAPSZÉKI, (csap-széki) ősz. mn. Csapszékbe
való. Csapszéki asztal, szekrény. Csapszéki mocskos
beszéd.

CSAPSZÍV, (csap-szív) ősz. fh. Czövek alakú
eszköz, melyen két lyuk van, egyik keresztül, a má-
sik hosszában, s midőn amaz a csapszeg csőrére for-
díttatik, a csapos edényből leadja a folyó anyagot.

CSAPTA, (csap-ta) fn. tt. csaptát, így nevezte-
tik mindenféle fogó eszköz, melynek részei szétvá-
lasztva állíttatnak fel, s midőn valamely erőszak meg-
ingatja, öszvecsapódnak. Ilyenek az egérfogók , pat-
kány-, gerényfogók, vidravasak, stb.

CSAPTÁK,(csap-ta-ar) fn. tt. csaptár-t, tb. —ok.
Lásd : CSAPTA.

CSAPTAT, (csap-tat) áth. m. csaptaí-íam. —tál,
—ott. pár. ctaptass. 1) Valamit bizonyos eszköz által
szorosan odanyom , lenyom , emel, feszít, megerősít.
Nádas háztetőt léezczel vagy deszkával lecsaptatni. A
hordót felcsaptatni. Egereket, patkányokat csaptatni.

CSAPTATÁS, (csap-tat-ás) fn. tt. csaptatás-t,
tb. —ok. Cselekvés, mdön valamit csaptatnak.

CSAPTATÓ, (csap-tat-ó) fn. tt. csapfoíó-í. 1)
Vékony hasogatott pózna , melylyel nádazáskor, és
szegeskor a tetőt lekötik. 2) Egérfogó, mely két egy-
más fölébe helyzeti deszkából áll. 3) Általán, minden
eszköz, melynél fogva valamit csaptatnak, meg- vagy
fel- vagy lefeszítenek. V. ö. CSAPTAT.

CSAPTIG, (csap-t-ig) ih. Egész addig töltve,
hol csapófával leütik. Csapiig adni a gabonát. Csap-
iig teli van a mérő. Némely tájakon : jujjig.

CSAK, 1) elvont gyöke csarít, csaritos szóknak,
vékonybangon cser, melyből cserj, cserje, cserjés, cse-
reklye származtak. Azonos vele sár, mint a sarj, sar-
jad, sarju származékok gyöke , vékony hangon ser, a
sereng, serdül származékokban. Ide tartozik a ha-
raszt gyöke har is. Mindezek zsenge, kisebbnemtt nö-
vényekre és növésre vonatkoznak. 2) A csarnok és
csarna szók gyöke. Lásd ezeket.

CSÁR, elvont gyök, melyből csárma, csármds,
csáré származtak. Értelme : lárma, s rokon vele csőr
vagy csér (csörög, csére'g szókban), kár (károg szóban),
továbbá a német schreien, franczia críer, szláv fcn'ísí,
szanszkrit sru, stb. Rokoníthatók kétségen kívül a
hellén ivo-fiij (larm, magyarul csárma) tvo-^a (lár-
mend. Adverbium. Curtius Etymologi&ja), Tt'o-jSrtfoj
(larme. Curtius) TVp-/?aff/« (Wirrwarr) szók is.
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CSABÁD, fala Bán megyében; heJyr. — ön,
—rá, —rrfí.

C8ARADI, paszta Bán megyében; helyr. —bő.
-6an, -ból.

CSABDA, (csir-da, azaz lármás hely, vagy
száll-da azaz szálló hely ?) fn. tt csárdá-í. Közönsé-
ges parlagi kocsmaház, és beszálló, a helységek vé-
gén, vagy közelében, továbbá a pusztákon, és utak
mentében. A magyar köznép kedves mulatóhelye, és
állomása, ha utazik. Bővebb leírás és igazolás helyett
álljanak a következő példák :

„Ha megunom magam a pusztába,
Befordulok a szomszéd csárdába."

Népd.

„Állj meg Jancsi, itten van már a csárda,
Ihatnék a radaslovam, a sárga." Népd.

„Kecskeméti csárdában,
Három betyár magában,
Úgy megiszik bújában,
Kifordított bandában." Népd.

„Ez a csárda nevezetes,
Gólya jár rá, nagy kelepes

Kidőlt bedőlt a* oldala,
Bele jár az istennyila,
A forgó szél dddol rajta,
Boszorkánytáncz van alatta."

Vörösmarty.

„A tanyákon tál a puszta mélyén
Áll magányos dőlt kéményü csárda;
Látogatják a szomjas betyárok,
Kecskemétre menvén a vásárra.*

Petőfi.

Két dudát egy csárdában meg nem fér. Km. Ki a
legény a csárdában t Ki a csárdából / azaz, én (a szó-
ló) parancsolok itten.

A csárdáknak különös és jellemző, jobbára gúny-
neveket szeret adni a köznép, pl. Aligált, Bár ne vol-
na, Betekints, Csillag, Belevár, Becsali, Kutyakaparó,
Rongyot lámpát, Pipagyújtó, .Hamssárító, Libadliglö,
Eb akaraí/a, Lebúj, Kúdorgó, Lyukat halom, Parrag-
vár, Letuár, Ragyogó, Pityer, Zsidóssakál, Ugró, Kop-
laló, stb.

Eredeti jelentése homályos. Rokon vele csárdák,
ásás, a nagy tölgyfa hajókon levő házikó, és a határ-
őrök őrháza. A szanszkritban (Rigben) cshardik ám.
hajlék, Tédhely (Mátyás FI).

CSAEDAK, fa. tt csardák-ot. Lásd CSÁRDA
alatt

CSÁRDÁS, (csár-d-as) fa. tt. csárdás-í, tb. —ok.
1) Csárdái csaplár, kocsmáros, haszonbérlő. Betyá-
rokkal, szegénylegényekkel csimboráíó csárdás. 2) Kö-
zép friseségfi magyar néptánc*, illetőleg zene, táncz-
nóta. Csárdást húzni, játszani. Csárdást járni, íánosoi-
m. Kopogót, tektotó, mártogotó csárdás.

CSÁRÉ, (csár-é, csár-ó) ikerftve : csiricsáré fa.
tt csárét. Zavaros locsogás, fecsegés, lárma, csánna.

CSABIT (csar-it), fn. tt esorií-oí. Cserjés, cse-
pőtés, harasztos hely. Miskép : csalit. V. ö. CSAK,
gyök.

CSÁRMA, (csar-ma) l)mn. tt. osármá-t. Dunán
túl ám. csábos, csacska, locska, nagy hahotával beszé-
lő. Néhutt: csapodar, hízelgő. 2) főnév. Lárma,
zajongás.

CSARMAL, (csár-ma-al) önh. m. osánnál-t So-
kat kiabál, lármás, locsog, fecseg, nagy hahotával
beszél.

CSÁBMÁLÁS, (csar-ma-al-ás) fn. tt. osármáíás-t,
tb. —ok. Kiabálás, lármásai; locsogás, fecsegés.

CSÁRMÁZ, (csár-ma-ax) önh. m. csármás-tom,
—tál, —ott. lásd : CSÁBMÁL.

CSARNA, (csar-na) használtatík ezen öszreté-
telben: csarnokittéi, és Oramafalua, Ctarnato helyne-
vekben. Jelentése talán : terjedelmes, taros, nagy.
Gyöke csór rokonítható sor szóval is. V. ö. CSABNOK.

CSAKNAFALVA, helység Kővár vidékében;
helyr. —falwán, —falvára, —falóéról.

CSARNAKÖTÉL, (csarna-kötél) ősz. fn. A ha-
jósok nyelvén ám. árbocz kötele.

CSAENATÖ, falu ügocsa megyében; helyr.
—n, —re, —ró7.

CSARNÓ, falu Sáros megyében; helyr. —«,
—ró, —ról.

CSABNOK, (csar-nok) fa. tt csarnok-oí. 1) Va-
lamely épületnek, várnak, kastélynak oszlopos eW-
tereme, pitvara. 2) A régiek értelmében: komin.
(Amphitheatrum).

„Amphitheátramban Így láthattál bikát,
Ás ki az fövényben köszörüli szarvát,
Mely kapál csarnokon s faja az fövényét,
Látván maga előtt kevély ellenségét«

Őr. Zrínyi H.

3) Az njabb íróknál: fényes, pompás nagy terem.
(Sálon). A törökben csárdák ám. Balcoo, Sanlengang,
s az irlandi nyelvben salerni ám. Vorstabe.

Gyöke csar, a tár, tér vagy pedig sor szókkal
rokonítható. Egy 1024-diki oklevélben előfordul:
Sormik. (Jernei. Nyelvkincsek). Rokonságai tsJán
Halié, Saal, Sálon szók, melyek a franczia, szláv,
germán nyelvekben több-kevesebb változással eléfor-
dúlnak. Figyelmet érdemel Schuster és Kegnier fran-
czia-német szótárában, a franczia salle (honnan sá-
lon) rokonítása után (román, spanyol, olasz, lengyel
sala, angolszász sál, izland salr), utasítás a góth sal-

. jtm-ra, mely ám. a német einkehren; s mi hozzáad-
hatjuk a magyar száll, beszáll, honnan szálló, szállás,
szálloda (Fogarasitól).

CSAKNOKI, (csar-nok-i) ma. tt. csornoki-í, tb.
' —ak. Csarnokba való, illő, ahoz tartozó.
l CSABNOTA, falu Baranya megyében; helyr.
| C»arnoíá-n, —ró, —róL
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CSARODA, falu Beregh és puszta Zemplén me-
gyében; helyr. Ctarodá-n, —rá, —ról.

CSÁKI, fáin Nyítra megyében; helyr. Ctári-ba,
-bon, -Ml.

CSÁSZ, (1), önb. m. esász-tam, —tál, —ott.
Tájszó. Közönségesebben: csúsz, földön mász. Csősz
moss, császkál mászkál. V. ö. CSÁSZKÁL.

CSÁSZ, (2), paszta Heves megyében; helyra-
gokkal: Csász-on, —rá, —ról.

CSÁSZÁR, fa. tt csoszár-t, tb. —ok. 1) A vi-
lági fejedelmek legjelesebb tiszteletűévé, mely a ki-
rályi czím fölött áll. Európában legrégiebb a római
utóbb nemet császár nevezete, később keletkezett a
íörök azután orosz, végre az austriai és franczia csá-
szár. Ázsiában és Afrikában némely mind nagyobb
mind kisebb fejedelmek is e neren hivatnak, mint:
cMnai, japáni császár, marokkói császár. Amerikában
brosilioi császár. 2) Határozó név gyanánt vétetvén je-
lent a maga nemében valami jeleset, legjelesebbet,
avagy császárra vonatkozót, pl. császármadár, császár-
kbVte, császárhús, császárforint, császárvágás stb. A
latin coesor szóból alakult, mely számos más nyel-
vekbe is átment; így németül Kaiter, réginémetUl chei-
sar, keisor, angolszászul coser, kasere, kasyr, hollan-
dul keizer, svédül kejzare, gothul kaisar, tótul cisár,
oroszul tzár, szerbül czár. Figyelmet érdemel e he-
lyütt s héber IV (elüljáró, fejedelem), így az arab
száry, hindu szear, szanszkrit sera, sira, persa sáhszár;
ez utolsó mint összetett szó jelentése: sah-(király-)szerfl.

CSÁSZÁRFALU, helység Sopron megyében;
helyr. Császárfalu-ba, —bán, —ból.

CSÁSZÁRFI, (császár-fi) ősz. fn. 1) Császár fia.
2) Császári berczeg.

CSÁSZARFORINT, (császár-forint) ősz. fn. Régi
német, jelennen austria birodalombeli ezüst forint,
mely a császár képét viseli.

CSÁSZÁRFÜRTFOGÜ, (császár-fúrt-fogu) ősz.
fn. A japáni tengerben tenyésző, igen ízletes húsú
halfaj. (Chaetodon imperator).

CSÁSZÁRGARAS, (császár-garas) ősz. fn. A
régi német, utóbb austriai birodalomban vert garas,
mely három krajczárból állt, a bátran krajczáros fo-
rintnak egy huszadrésze.

CSÁSZÁRI, (1), (császár-i) mn. tt császári-*,
tb. —ak. Császárra vonatkozó, császárt illető; csá-
szárról nevezett, czímzett; császári családból szüle-
tett öászári lak, császári ftfség. (kanári királyi örö-
fcös /SAerczeg.

CSÁSZÁRI, (2), falu Szathmár megyében és
Erdélyben, Doboka megyében; helyr. Császári-ba,
—bon, —ból.

CSÁSZÁBTLAG, (császár-i-lag) ih. Császári mó-
don, császárhoz illően.

CSÁSZÁBKODÁS, (császár-kod-ás) fn. tt. csá-
«idrkodás-t. Császári hatalom gyakorlása.

CSÁSZÁRKODIK, (császár-kod-ik) k. m. esá-
•cárkod-tam, —tál, —ott. Császári fő hatalmat gya-

korol, mint császár uralkodik. A római-nemet bi-
rodalomban a habsburgi házbeitek legtöbbet császár-
kodtak.

CSÁSZÁEKORONA, (császár-korona) ősz. fn.
1) Korona, melylyel császárokat koronáznak. Fel-
venni a császárkoronát. 2) Perzsiai eredetű hajmanö-
vény, melynek erős szára, s lefelé függő vörös vagy
sárgás virágai vannak. Máskép : koronás hotkotu. V.
ö. HATKOTÚ.

CSÁSZÁEKÖRTE, (császár-körte) ősz. fn. A
vajaskörték egyik faja, mely fehér, és kellemes ízű
busáról nevezetes. Agyart, őszi császárkSrte. Néhutt
kármánko'rte, a köznépi német nyelven : Pluüerbirne,
ettől aztán különbözik a császárkorte ám. Kaiterbirne
(őszi császárkörte?)

CSÁSZÁRLAT, (császár-ol-at) fn. tt. esászár-
lat-ot. Császárság, császári uralkodás. Eléfordnl a
müncheni codezben : „Tiberius császár császárlatyá-
nak (imperü) tízenötöd esztendejében." Lukács, m.

CSÁSZÁRLISZT, (császár-liszt) ősz. fn. A bú-
zalisztnek legfinomabb neme, lángja, melyből úri sü-
temények készülnek.

CSÁSZÁRMADÁR, (császár- madár) ősz. fn. A
vadtyukok neméhez tartozó madár, gatyás lábakkal,
szürke, barna, és fehér vegyítékü tollakkal, s a fo-
golyénál nagyobb testtel. Legkedvesb eledele a mo-
gyoró. Húsa igen ízletes. A bidegebb tartományokat,
s Magyarországban a Kárpát vidékeit kedveli.

CSÁSZÁRMADÁR - KÚPCSIGA, (császár-ma-
dár-kúp-csiga) ősz. fn. Kúpformára tekerődzött csiga-
nem. (Conus textilé).

CSÁSZÁRMETSZÉS, (császár-metszés) Sebesei
műtét, midőn a vajúdó asszonynak oldalán, és méh-
anyján keresztmetszést tesznek, hogy a gyermeket,
ki a rendes utón világra nem jöhet, kivehessek.

CSÁSZÁRNÉ, (császár-né) fn. tt császárné-t.
1) Császár neje, felesége. 2) Császári főbatalommal
biró nő, milyen volt az oroszoknál Katalin. Ez sza-
batosabban : császárnéi.

CSÁSZÁRNÖ, (csiszár-nő) ősz. fn. Császári fő-
hatalommal bíró nő. Katalin csáttárnö.

CSÁSZÁRSÁG, (császár-aág) ín. tt császárság-ot.
1) Birodalom, mely császári főhatalom és kormány
alatt áll. Római, austriai, őrön, török, chinai, brati-
lioi császárság. 2) Császári méltóság. A császárságot
atyja után örökölni.

CSÁSZÁRSÁGI, (csaszár-ság-i) mn. tt. császár-
sági-t, tb. —ok. Császársághoz tartozó, császárságra
vonatkozó, császárságot illető.

CSÁ SZARSZAKÁLL, (császár-szakáll) ősz. fn.
A szárba induló violák alnemdhez tartozó növényfaj ;
szára tövön szegletes, bárom élű, buglyos; levelei
bosszudad tompák, csipkések; palhai szárnyasán ha-
sadtak; bibéje gombos; fölül kivölgyelt szilkés; virága
sárga, fehér és kék színű. Máskép : császármrág, vagy
háromszinft viola.

CSÁSZÁRSZÁLLÁS, puszta Szabolcs megyé-
ben ; helyr. CSrószártcátlás-on, —rá, —ról.
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CSÁSZÁRTÖLTÉS, fala Pest megyében; hely-
ragokkal: CtáttártVUét-én, —re, —röl.

CSÁSZÁRUL, (császár-ul) ih. Császárként, csá-
szári módon, mint császárhoz illik, mint császárt V.
ö. —ÜL képző.

CSÁSZÁBVÁLASZTÁS, (császár-választás) ősz.
fn. Ama nagy érdekű politikai eljárás, midőn a vá-
lasztófejedelmek szavazattöbbséggel császárt nevez-
tek ki a német birodalomnak.

CSÁSZÁRVTRÁG, 1. CSÁSZÁRSZAKÁLL.
CSÁSZKÁL, (csász-kál vagy csász-og-ál) önh.

m. csásckál-t. Járni tanuló kis gyermekek, vagy nyo-
morú, sánta, béna módjára földön csúsz, tagjait maga
után vontatja, csámp&san, nehezen jár.

Képzésre olyan mint: mászkál, csúszkál, turkál,
járkál s több ilyetén igék.

CSÁSZKÁLÁS, (csász-kál-ás) fn. tt esásská-
lás-t, tb. —ok. Földön csúszkálás, maszkolás.

CSÁSZLÓ, falu Szathmár megyében; helyra-
gokkal: Császló-n, —rá, —ról.

CSÁSZNA, 1. CSÁSZÁRKORONA, vagy HAT-
KOTÜ.

CSÁSZTA, (1), (csász-ta) fn. tt császtát. Bozó-
. tos, sasos, nádas hely.

Eredetileg csásstó, azaz sástó. Alsó Csalóköcben
esásstaoo. Első alkatrésze azonos a sás, sáté, csádé,
csaté szókkal.

CSÁSZTA, (2), falu Baranya megyében; és
puszta Hevesben; helyr. Császtá-n, —rá, —ról.

CSAT, (1), 1) hangutánzó, melyből csata, csatázik,
csatina, csatora stb. származtak; kettőztetett véghan-
gon : csatt, honnan: csattan, csattant, Kattog. Vékony-
hangon : esett, esetten, csettent. Ide tartozik a lucakot,
mocskot, sarat jelentő csatok, csatakos, csatrang, csat-
rangos szók gyöke is. 2) Csavargó járásra vonatko-
zik a csatangol, csatólál származékokban, s rokona
ásón sat, melyből sátrai, satrafa, eredtek; a szansz-
kritban is csotaíi ám. menni, járni.

CSAT, (2), CSATT, fn. tt csoí-oí. 1) Általán esz-
kos, mely által két vagy több testet, szerszámot, stb.
együvé fűzünk, öszveszorítank. 2) Különösen: érőből,
pL rézből, vasból, ezüstből készült gyűrűs eszköz, me-
lyen valami szíjnak vagy szalagnak végét általhúzzuk, s
árr-alakú, mozogható pöczökkel megerősítjük, s az által
némely dolgokat, kivált ruháinkat feszes állásba he-
lyezzük. Csattal atszekStni az elküldendő irományokat.
Csatra kötni, szorítani a nadrágot. A nadrágszíj csat-
ját hátrább tolni. Csattal összehúzni a kalapszalagot.
Csak a csatiig vonjad azaz ne erőltesd a dolgot vagy
okoskodást Km. Minthogy némely csatok görbe hor-
gas pöczkök, a félrehajlast jelentő csa gyökből szár-
maztatható, vagy talán csattanó tulajdonságánál fogva
a hangutánzó csat-val azonos, mint a német nyelvben
is: Sehol!, schnallen és Schnalle (Adelnng). így a tö-
rökben csaí/Vrmak = egybe csatolni (joindre, attacher
enaemble), és csatVrdamak = csattanni (craqneter.
Hindoglu szótára).

CSAT, helynév 1. CSÁTH.

CSATA, (1), (csat-a) fe. tt csatát. Saját ért
két ellenséges hadnak verekedése, vívása. Cratára
készülni, csatába menni, csatára kelni, csatába keve-
redni, csatát tiini, csatában elesni. Csatát nyerni, csa-
tát veszteni. Grata után okos a magyar. Km.

„ Isten áldja meg a magyart,
Tartson neve míg a föld tart

Bölcs vénekkel a tanácsban
Tűz ifjakkal a csatában."

Népies nemzeti dal (Erdélyi kiadása L kötet 346. lap.)

2) Átv. ért Haragos felek öszvekocczannása, perpat-
vara, egymás elleni szitka. No hiszen majd lesz csata,
ha megjön a gazda. Az volt ám a csata. StóctcUa.
Szoctatára kelnek gyakran a rótt hátatok ; toUctatára
szállnak az írók. 3) A háromszéki székelyeknél ám.
éji csordaőrizet, honnan: csatás, ám. szerben küldött
csordaőr. 4) Ismét átvitt értelemben ám. verseny.

„Vagyon sok aranynyal tündöklő bogiára,
Kik a napot híják fényekkel csatára."

Gyöngyösi.
Gyöke a hangutánzó csal, csalt. Törökül per-

zsául dsenk, finnül sota. Képzésre a magyar csata
olyan, mint a szintén hangutánzó gyökökből szárma-
zott pata, duda, íoíya, s több mások.

CSATA, (2), helynév, L CSATTÁ.
CSATABÉR, (csata-bér) ősz. fa. Díj, melyet»

jól vívott csatáért kapnak a harczosok, mi alatt nem
csak bizonyos zsold, hanem jutalmak, megtisztelte-
tések, zsákmányok is értetnek.

CSATÁD, mezőváros Torontálban; tt Cbotád-rf,
helyragokkal: Ctatád-ra, —ön, —ról.

CSATADAL, (csata-dal) ősz. fa. Hadidal, mely
a katonákat csatára buzdítja, lelkesíti. Ilyenek ai
utősó nemesi felkelésből: Rajta vitézek, a harc* «MM-
tarja ne rettegtessen benneteket, stb. 1. Kulcsár, báni
tudós. 1825. Vagy: Hát fiaim, ti vitet nevetek rablánet-
csal váltjátok-e fel t (Hertelendy csatadala) stb.

CSATAFESTÖ, (csata-festő) ősz. fn. Festem, ki
csatákat fest, vagy különösen azok festésével foglal-
kodik.

CSATAHELY, (csata-hely) ősz. fn. Tér, mező-
ség, hol a csata történik, hol a két ellenséges hsxi
megküzd. Csatahelyen maradni. A csatahelyen emlék-
oszlopot állítani.

CSATAJ, (1), (csat-aj) fa. tt. csataj-t, tb. —ok.
Lárma, veszekedők, perlekedők összeverekedésének
robaja. Képzésre hasonló a szintén hangutánzó gyö-
kökből alakult robaj, moraj, sóhaj, dörej, zörej siókhoz.

CSATAJ, (2), falu Pozsony megyében; helyr.
Csaloj-on, —rá, —róí.

CSATAJÁTÉK, (csata-játék)ön. fn. Játék neme,
mely 64 koczkamezőre osztott lapon történik, külön-
féle alakok által, melyek között legfőbbek: a király
és királyné. (Scbachjáték). £ játékot az arabok hoz-
ták Európába. Máskép: királyjáték, kiralyosdi. (Sah
persaban királyt jelent).
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CSATÁK, (csat-ak) fn. tt. csatak-ot. Nedvesség,
vagy sár által okozott mocsok a ruhán, pl. midőn va-
laki harmatos fűben, sárban, esőben jár, a ruhája
teli lesz csatákkal. Hasonló hozzá: csatrang.

CSATAKOL, (csat-ak-ol) áth. m. csoíokoi-í. Va-
lamit vízben, sárban járva, dolgozva bemocskol. Be-
csatakolta ruháját a harmatos fűben, kenderáztatáskor.

CSATAKOS, (1), (csat-ak-os) inn. tt. csatokos-t
vagy —át, tb. —ok. Víztől, sártól, vagy akarmiféle
nedvtől mocskos. Csatakos szüretelök, pinczenapszá-
mosok. Csatakos mosónők. Csatakospásztorember. Eső-
ben, harmatban, sárban csatakossá lelt köpönyeg, ga-
tyaszár, szoknyaalja. Máskép : csatrangos, esetre*, na-
fotós, ctajbos.

CSATAKOS, (2;, ín. tt. csatakos-l, tb. —ok.
Személy, kinek ruháján mindenkor valami mocskos-
ság, elemczneség látható. Eredj te csatakos!

CSATAKOSAX, (csat-ak-os-an) ih. Víztől, sár-
tól mocskosán.

CSATAKOSSÁG, (csat-ak-os-ság) fn. tt. csaío-
kosság-ot. Tisztátalan, rendetlen, mocskos öltözködés,
elemezneség, szennyes pongyolaság.

CSATALJA, falu Bácskában; helyragokkal:
Csataliá-ra, —n, —ról.

CSATALÓ, (csata-ló) ősz. fn. 1) Ló, mely csa-
tázó katonát hordoz, mely hadi, és harczi gyakorla-
tokra ki van tanítva. 2) Minden más ló, melyet a
csata körül használnak, pl. az úgyúvontató, szeke-
rező lovak. Csatalovakat vásárolni, idomítani, begya-
korolni.

CSATAMEZÖ, (csata-mező) ősz. fn. Térség hol
a két ellenséges hadak csatáznak, harczolnak. Csata-
mezőn babért, gyözelemkoszorút aratni. A csatamezül
vérrel öntözni. A csatamezon örökre elnyugodni. A csa-
tamezSt megtartani.

CSATÁN, falu Erdélyben, Belső-Szolnok me-
gyében; helyr. Csatán-ba, —bon, —lói.

CSATANGOL, (csat-ang-ol vagy csat-an-og-ol)
önb. m. csatangol-t. Tulajdonkép a bitang marbárói
mondatik, mely a nyújtói elválva földeken, réteken,
erdőn, bokrokon keresztül csavarig, barangol. Átv.
ért. csatangol az ember is, aki czéltalanul idcodajár-
kel, kószál, idővesztegetve elmaradoz. Némely tájszo-
kás szerént, ám. gyanús helyeken jár, csavarog.

CSATANGOLÁS, (csat-ang ol-ás) fn. tt. csaían-
golás-t, tb. —ok. Erdőn bokrokon stb. keresztül ba
rangolás; kószálás ; csavargás.

CSATANGOLÓ, (csat-ang-ol-ó; fn. és. mn. csa-
tangoló-t. Csavargó, bujdosó, kósza ember. Ide k'dl-
döttelek én , pokolra való ? te csatangoló! (Mezei
Kaptár).

CSATAPATA, (csata-pata) ikeritett fn. tt. csa
tapatát. Csatajos, lármás, zajos veszekedés, perleke-
dés, perpatvar; csattogás, pattogás. Máskép: csaté-
paté, etatipati, csetepata.

CSATAPIACZ, (csata-piacz) ősz. fa. 1. CSATA-
MEZÖ. A csatapiacz egyébiránt inkább prósai, a csa-
tamező jobban költői kifejezés.

1UO.T SZÓTÁ*.

CSATÁR, (1), (csat-ár) fn. tt csatár-t,tb. —ok.
tatona oly apró csapatokból, melyek több pontokra

vannak kiosztva, s egyes elszórt megtámadásokat
esznek.

CSATÁR, (2), több helység neve Magyaror-
szágban, különösen mezőváros Bihar megyében ; pusz-
ták Veszprém megyében; ALSÓ—, FELSŐ—, fal-
vak Vas megyében; helyr. Csatár-ra, —ön, —ró/.

CSATARÁSZ, (csat-ar-ász) önb. m. csatarász-
íam, —tál, —ott. Igen sünien csapkod, vagdalkozik,
Madarász, midőn pl. sokakon keresztül kell magát
vágnia.

CSATARÁZ, (csat-ar-áz) 1. CSATARÁSZ.
CSATÁR-DÁNFOK, puszta Békés megyében ;

helyr. Csatár-Dánfok-on, —ró, —ról.
CSATAREND, (csata-rend) ősz. fn. A hadi se-

regnek bizonyos sorokba, és helyekre osztályozása,
s meghatározása, mit kelljen minden osztálynak ten-
nie, ha a csatára jelt adnak. Csatarendbe állítani a se-
regeket. Megszakasztani, szétbontani a csatarendet.

CSATÁRHAECZ, (csatár-harcz) ősz. fn. Harcz,
melyet csatárok vínak. V. ö. CSATÁR.

CSATÁRLÁNCZ, (csatár-láncz) ősz. fn. Láncz
vagy vonal, melyet csatárok képeznek.

CSATÁRTÜZ, (csatar-tíiz) ősz. fn. Csatárok lő-
dözése.

CSATASÍK, (csata-sík) ősz. fn. Lásd CSATA-
MEZÖ.

CSATATÉR, (csata-tér) ősz. fn. Lásd CSATA-
MEZÖ.

CSATATÜZ, (csata-tüz) ősz. fn. Lövöldözés,
mely csata alatt zászlóaljanként történik, azaz midőn
egyegy zászlóalj egyszerre lő.

CSATA VÉSZ, (csata-vész) ősz. fn. Vész, veszély,
mely a csatával jár, olyan mint: szélvész.

„Hány fiatal szívet tele sok szép földi reménynyel
Sujta le kegyteleri itt a riadó csatavész !"

Kisfaludy K.

CSATAVESZTÉS, (csata-vesztés) ősz. fn. A csa-
tatéren az ellenség által meggyőzctés.

CSATÁZ, (csat-a-oz) önh. m. csatáz tam, —tál,
—ott, pár. csatázz. 1) Csatában vagdalkozik, harczo).
2) Veszekedik, nagy lárma, zaj között összeverekedik.

CSATAZAJ, (csata-zaj) ősz. fn. A csatára kelt
ellensercgek fegyverzörejének, és kiáltozásinak ve-
gyülete. Messze hallatszott a csatazaj.

CSATÉ, (csát-é vagy csad-é) fn. tt. csáté-í. l) Vi-
zenyős réteken termő sásos vastag fii. Fakó-, kormos-,
rozsdás-, szűrőt csaté. Máskép: csádé, csadaj, suhii,
csuhu, csulii, sáté. 2) Ugyan a vizenyős helyeken tenyé-
sző mindenféle keverék gaz. 3) Némely dunántúli vidé-
keken : apró cscrebokros hely, csalit

CSÁTÉS, (csaté-as) mn. tt. csáíés-< vagy —át,
tb. — ak. Csatéval benőtt, csatéval bővelkedő. Csaté*
rét, csátés patak. V. ö. CSATÉ.

58
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CSATOYÁBTÓ, (csat-gyártó) ősz. fn. Csatokat,
kapcsokat, s hasonló eszközöket készítő mesterember,
vagy gyáros.

CSÁTH, mezőváros Borsod megyében; helyr.
Gtáth-on, —rá, —ról.

C8AT1NÁZ, (csat-in-a-oz) önh. m. csotináz-tam,
—tál, —ott, pár. csatináss. Nagy zörgést csinál, nagy
lármát csap, pl. midőn a bezárt kaput vagy ajtót veri.
Mondatik a tyúkokról is, midőn sokat kodácsolnak.

CSATINÁZÁS, (csat-in-a-oz-ás) fa. Nagy zör-
getés. Kodácsolás.

CSAT1RÁZ, 1. CSATINÁZ.
CSATLA, (csat-ol-a vagy csat-ol-ó) fn. tt csat-

Iát Akármiféle eszköz, mely bizonyos tárgyakat össze-
csatol, összefűz.

CSATLAKOZÁS, (csat-ol-ag-oz-ás) fn. tt csat-
lakozás-<, tb. —ok. Valakihez vagy valakikhez filző-
dés, szegődés, valami testülethez áüás. V. ö. CSAT-
LAKOZIK.

CSATLAKOZIK, (csat-ol-ag-oz-ik) k. m. csatla-
koz-íam, —tál, —ott, pár. —«ál. Máshoz, vagy má-
sokhoz csatolja magát, társalgás, utazás, vagy akár-
mily testületi viszony miatt Használják szellemileg
is, pl. véleményedhez, indítványodhoz csatlakozom; az
erősebb párthoz csatlakozni.

C9ATLÁS, (csat-ol-ás) fn. tt. csoílás-í, tb. —ok.
1) Valamihez kapcsolás, ragasztás, fűzés, mind saját,
mind átvitt értelemben véve. 2) A székelyeknél jelenti
aj a felrakott teherfának lánczczal leszorítással, b)
azon keresztbe tett fát, mely a kocsirdd ágasán fek-
szik, s két felöl a tengely végébez vassal van kötve,
és melyhez a hámfák kapcsolvák; felherczcsoílás.

CSATLÉK, (csat-ol-ék) fn. tt csotlék-ot. Ami
más valamihez van csatolva, mellékelve. A folyamod-
vány csatiékai.

CSATLÓ, (csat-ló vagy csat-ol-ó) fn. és mn. tt.
csotló-t. 1) Általán minden eszköz, mely valamit össze-
köt, erősen összefűz. Csatlófa a szekérben, csattóvas
az építésben. 2) Különösen kantárszíj, melylyel a szi-
laj lónak száját fölfeszítik.

CSATLOLÁNCZ, (csatló-láncz) ősz. fa. l)L4ncz,
melylyel a szekérre rakott bolmit lecsatolják, 2) Bőr-
kötények lánczkötője. 3) Kopóláncz, melylyel két
nyaklót összekötnek.

. CSATLÓS, (csat-ol-ó-as) fn. tt etaOdt-t, tb.
-•-ok. Talajdonkép lovász, ki az úri fogatoknál ünne-
pélyes menetek alkalmával a lovakat kantárszáron,
vagy csatlószíjon vezeti. Altalán pedig minden lovász,
ki az úri fogatt előtt nyargal.

CSATLÓSZÍJ, (csatló-szíj) ősz. fa. L. CSATLÓ.
CSATLÓDÁS, (csat-ol-ód-ás) fn. tt csotlódás-í,

tb. —ok. Kapcsolódás, fttződés, ragaszkodás. V. ö.
CSATLÓDIK.

CSATLÓDIK, (csat-ol-ód-ik) belsz. m. csattód-
tam, —tál, —ott. Átv. ért mondjak emberről, midőn
belső vonzalomnál fogva másboz vagy másokhoz sze-
gődik, ragaszkodik, s velők egyesül. Idegenekhez etat-
lódni. öit a mi felekezetünkhöz csotlódik.

CSATÓ, puszta Bihar megyében; helyragokkal:
Gtató-n, —rá, —ról.

CSATOL, (csat-ol) áth: m. csoíol-< vagy csat-
lőtt, btn. —m* vagy csatiam*. 1) Csattal valamit öszre-
füz, megszorít A fcantárszíjot becsatolni, nadrágot
csatolni (csattolni). A megrakott börhiket Snvectatobú.
2) Valamihez tesz, állít, ragaszt valamit. A kUnyvkVt
leveleket csatolni. A mondottakhoz még egy-két ttot csa-
tolni. Jóakaróinkat imádságunkba csatolni.

CSATÓLÁL, (csat-ó-ol-ál) 1. CSATANGOL.
C8ÁTÓHÁZA, paszta Ugocsa megyében; hely-

ragokkal: Ctaíóházá-n, —rá, —ról.
CSATOLÁS, (csat-ol-ás) fn. tt csoíoíás-t, tb.

—ok. 1) Csat általi összekötés, fűzés, szorítás. V. ö.
CSAT. 2) Átv. ért. valaminek valamihez függesztése,
hozzátétele.

CSATOLAT, (csat-ol-at) fa. tt csotoíot-ot. Ami
csatolás által öszve van fűzve, kötve. Storot etatolat.
Elbontani a csatolóiét.

CSATOLMÁNY, (csat-ol-mány) fa. tt csatol-
mány í,tb. —ok. Vallamely melléklet, melyet bizonyos
irományokhoz ragasztanak, s melyre a folrománybao
bizonyos jegy alatt hivatkozás történik. Perhez, keVt-
lemlevélhez, stb. ragasztott csatolmányok.

C8ATOLÓDIK, 1. CSATLÓDIK.
CSATORA, (csat-or-a) fn. tt etatorát. Zajongó

veszekedés, zörgés, nagy lármával folyó perpatvar.
CSATORÁL, (csat-or-a-al) önh. m. csotorál-t.

Zajong, zörög, lármáz.
CSATORÁLÁS, (csat-or-a-al-as) fn. tt csoto-

rálás-í, tb. —ok. Zajongás, lármátáa.
CSATORNA, fn. tt csatornát. 1) Eredeti értel-

me : földalatti víztartó hely. Ét vetek be 8tet (Józsefet)
egy csatornába, hogy ott meg haljon. (Gtóry codei).
2) Födött vagy fedetlen árok, mely vizet, s holmi
moslékot, szemetet tovább visz. VüvetetS csatorna.
3) Vála-fonna készület az épületeken, mely ai eső-
vizet felfogja, és aláereszti. 4) Nagyobbszerö vízme-
der, mely a vidékek mocsárvizeit fölszedi, vagy fo-
lyókat, tavakat, tengereket köt öszve. J3éga csator-
nája. Ferenc* etatornája, stb. dalomat húzni, épiteni ;
csatornára venni a réteket. 5) Átv. ért vfzforr&s, mi-
ből eső ered. .Nyisd meg Uram ás egek csatornáit.
6) A fülekszcrkezctében azon cső vagy csöves mene-
tel, mely a hangokat beereszti. 7) Eger vidékén, utak-
kal körülfogott szőlősorok együtt véve.

Hihetőleg a latin cisterna után alakult; eléfor-
dúl a héberben is: czantaróth. Már egy 1261-diki
oklevélben olvasható: chaíurna mint határtó. (Jer-
ney. Nyelvkincsek).

CSATORNACSAP, (csatorna csap) ősz. fn. For-
dulat a több menetelekből, csatornákból álló pin-
czében.

CSATORNACSŐ, (csatorna-cső) öss. fa. CM,
mely a baifödelekről az eső-, vagy hólevet leviszi, s
kiokádja.
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CSATORNAFAL, (csatorna-fal) ősz. fn. Üre-
gesen készített fal, mely csatornául szolgál, mely közé
a háztetőről lenyúló csatorna építve van.

CSATORNAHEVEDER, (csatorna-heveder) ősz.
fn. A házcsatorna kidomborodott tágas vége, mely a
lefolyó eső- vagy hólevet kiönti.

CSATORNAMESTER, (csatorna-mester) ősz. fn.
Gépész, ki csatornás kutakat, s egyéb vízhajtó csö-
veket készít; kútmester.

CSATORNÁS, (csatorna-as) mn. tt. csatornás-t
vagy —oí, tb. —ok. Csatornával, csatornacsövekkel
ellátott Csatornás utczák, rétek, legelök. Csatornás ház,
csatornás kút.

CSATORNAPÁRTÁZAT, lásd CSATORNAHE-
VEDER.

CSATORNAVÍZ, (csatorna-víz) ősz. fn. Csator-
nán folyó víz, azaz, mely csövön vezettetik valahová,
különböztetésül a kútvíztől, melyet egyenesen kútból
húznak, ragy merítenek.

CSATORNÁZ, (csatorna-az) önb. és áth. m. csa-
tomáz-tam, —tál, —ott. Csatornát hiíz valamin, csa-
tornával ellát valamit.

CSATORNÁZÁS, (csatorna-az-ás) fn. tt. csator-
názás-^, tb. —ok. CsatornahúzAs; csatornával ellá-
tás. Pest csatornázása sokba kert/1.

CSATOS, CSATTOS, (1), (csat-ős vagy csatt-os)
mn. tt. csatot-1 vagy —át, tb. —ok. Amin csat van,
csattal összekötött, csattal ékesített. Csatos nadrág-
szíj, csatot lóhei-tder, csatot czipö.

CSATOS, CSATTOS, (2), (mint föntebb) fn. tt.
rsatos-t, tb. —ok. Mesterember, ki csatokat csinál.

CSATÓSZÉG , falu Erdélyben , Csík székben ;
helyr. Csatószfg-e'n, —rí, —ró'l.

CSATPÉCZÉK, (csat-péczék) ösj. fn. Árr alakd
hegyes eszköz, a csatnak egyik alkotó része, melyet
a csaton általhúzott szíjba, szalagba, stb. beleszúrnak.
V. ö. CSAT, fn.

CSATPÖCZÖK, 1. CSATPÉCZÉK.
CSATRANG, (csat-or-ang) fn. tt. csatrang-ot.

l) Rút hangú rósz kolomp. 2) Czafat, csaták, járás-
kelésben fölszedett sár, piszok. Mindkét értelemben
tájsió.

CSATRANGOL, (csat-or-ang-ol) önh. m. esaí-
rangol-t. Czél nélkül ideoda jár, csavarog, különösen
esős időben, sárban vízben csatangol.

CSATT, (1), hangutánzó gyök, mely a hirtele-
nül leesett, Lecsukódott, elsütött tárgynak hangját
jelenti. Innen: csattan, csattant, csattog, csattogtat, stb.

CSATT, (2), CSATTOL, CSATTOS, stb. lásd
CSAT, CSATOL, CSATOS, stb.

CSATTAN, (csatt-an) önh. m. ctattan-t. 1) A
hirteleniil s nagy erővel leesett eltörött, becsapott,
vagy elsütött tárgy egyes bizonyos éles hangot ad.
C«atlan az ajtó, ablak, ha a szél sebesen becsapja. Csat-
tannak a tenyerek, ha Sszvelltjtlk. Csattan az ostor. Vé-
gén csattan a* ostor. Km. Csattan az elsütött puska.
„Vágyott csattan. Rf csattan akapr. Megcsattan. 2) Mon-
datik némely nedvvel tölt bőrös testekről, különösen

gyümölcsökről, és arczról, midőn a nedv bősége
miatt fölrepednek. Csattanó eper. Piros arczán majd
kicsattan a vér. 3) Vadászok nyelvén csattan (scháp-
pert) a serét a vadon, ha ezt éri, sebzi a nélkül hogy
elejtené vagy leteríteué, lelőné. 4) Átv. ért. monda-
tik a szóbeli eléadásról, különösen a színműről, mi-
dőn valami meglepőt, kitűnőt, nagy hatásút terjeszt
elé, jelesen a felvonások végén. Csattanó hatású je-
lenet. A színműnek csattanó vége.

A törökben csatla-mak ám. hasítni.
CSATTANÁS, (csatt-an-ás) fn. tt. csattandi-t,

tb. —ok. Ütés-, esés-, becsapódás-, lövésnek stb. éle-
sebben hallatszó, és hirtelen elvonuló hangja. Ajtó-
csattanás, puskacsattanás.

CSATTANÓ, (csatt-an-ó) mn. tt csottanó-í.
Ütés, esés, becsapódás, lövés stb. által bizonyos ban-
gót adó. Nagyot csattanó puska. Átv. ért. rendkívüli
benyomása, meglépése által nagy figyelmet, érdeket
gerjesztő. Elbeszélésnek, színműnek csattanó vége.

CSATTANÓS, (csatt-au-6-os) mn. L. CSATTA-
NÓ , átv. ért.

CSATTANT, (csatt-an-t) Ath. m. csaííaní-oít,
htn. —ni vagy —ani, pár. —s. Valamit oly erősen
üt, sújt, csap, hogy csattanjon. V. ö. CSATTAN. Bectat-
tantani az ajtót. Ostorral csattantam. Elcsattantam a
puskát. Tenyerét csattantam.

CSATTANTÁS, (csatt-an-t-ás) fn. Csattanó ütés.
CSATTANTÓ, (csatt-an-t-ó) fn. tt. csotíaníó-t.

A közismereti! mérges maszlagnak vagyis redőszirom-
nak tüskés almája, melynek fekete magvai bóditó
erejűek. Ha összenyomják, csattanva reped el, s on-
nét a neve. A köznép, kivált a gyermekek, titskés
disznó-nak hívják. (Datura stramonium).

CSATTANTYÚ, lásd : CSATTANTÓ.
CSATTOG, (csatt-og) önh. mn. csattog-tam,

—tál, —ott. 1) Több ízben csattan. Csattog szeles
időben a nyitva hagyott ajtó. Csattognak a harczolók
fegyverei. Csattog a szél, az ostor. Csattognak az el-
sütögetett puskák. 2) Mondatik a fúlemiléről, midőn
bizonyos erős hangját sajátságos módon ismételve
hallatja, minélfogva az csattogánynak is neveztetik.

CSATTOGÁNY, (csatt-og-ány) fn. 1. CSALO-
GÁNY.

CSATTOGÁS, (csatt-og-ás)* fn. tt. csaítogás-í,
tb. —ok. Több ízben vagy ismételve, csattanás. Csa-
logánynak erős és sajátságos hangverdesése.

CSATTOGAT, (1), (csatt-og-at) áth. m. csattogat-
tam, —tál, —ott, pár. csattogass. Gyakran, ismételve
hangosan üt, sújt valamit, vagy valamivel. Csatto-
gatni az ablakokat; öszcecsattogatni a tenyereket; szár-
nyakat csattogatni.

CSATTOGAT, (2), (csatt-og-at) öuh. Ostorát for-
gatva pattogat.

CSATTOGATÁS, (csatt-og-at-ás) fa. tt. csaíto-
gatás-t, tb. —ok. Gyakori, többször ismételt, és foly-
tatott csattogó Ütés. Pattogatás

58*
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CSATTOGÓ, (csatt-og-ó) mn. tt csottogó-t. Ami
csattog. Csattogó ajtók. Csattogó fegyverek. Csattogó
ostor.

CSATTOGÓEPEE, (csattogó-eper) ősz. fn. Az
epernek keményebb húsú neme, mely későbben szo-
kott megérni, mint a többi. Leginkább szabad na-
pon s kertekben tenyészik.

CSATTOLÁL, (csatt-ol-ál) önh. m. csattolál-t.
Vasmegyei tájszó, ám. csatangol, ide-oda csapkodva jár.

CSAV, elvont gyöke csovojdék, csavar, csavarog,
csavargat, csavarodik szóknak, és származékaiknak.
Azonos a félrehajlást, kigörbedést jelentő csa gyökkel.

CSÁV, elvont gyök, vagy törzs, melyből csáva,
csávik, csávicsa, csávisska származtak, melyek valami
sósat, savast, savanyút jelentenek, minélfogva való-
színű, hogy a só sav szókkal egy eredetű. Rokona a
vékonyhangn csev, a savanyú vizet jelentő csevicce
szóban.

CSÁVA, (1), (csáv-a) fa. tt csávát. Sajátnemü
ldg; melylyel a tímárok, tobakok, cseresvargák, szű-
csök stb. a bőrt etetik, áztatják, puhítják, elkészítik.
TV'márcsáea, tobokcsáva, szwcscsáea. Készül különféle
szerek vegyfilékéből, milyenek: cserfa kérge, hamnzsir,
korpa, tímsó. Az úgynevezett lánczon-törött juhász-
bnndák bőrét közönséges sós vízben szokták áztatni.
Mennyiben a csávának egyik kellékét sós részek te-
szik, valószínű, hogy e szó gyöke só vagy sav, melyből
lett sava, sava, csáva, így nevezik átr. ért. azon göd-
röt is, melyben e lúgot elkészítik, és tartják. Csávába
tenni, áztatni a bőröket. Csávával letínteni, leforrázni.
Afajd gszvekerlilimk a csávában, a mese szerint így
búcsúzott el a róka a farkastól. Nektm is volt egy bölcs
macskám, a csávába holt. Km.

CSÁVA, (2), fala Sopronmegyében, helyr. Ctá-
vá-ra, —n, —ról.

CSÁVAGÖDÖR, (csáva-gödör) ősz. fa. Gödör,
vagy földbe ásott nagy kád, melyben a tímárok, s más
börkészitők a nyers bőröket beáztatják, csáva által
puhítják.

CSÁVAHORDÓ, (csáva-hordó) ősz. fn. Hordó
alakú csávás faedény.

CSÁVAJDÉK, győrvidéki tájseo bötüáttétellel
csojwodék helyett Lásd ezt

CSÁVAKÁD, (csáva-kád) ősz. fn. Tímárok s
más bőrkészítők kádja, melyben csávát tartanak, és
bőröket csáváinak. Lásd : CSÁVA.

CSÁVÁL, (csáv-s-al) átb. m. aávál-t. Bőröket
csávaféle lúgban puhít Nehét a molyot bort kicsá-
válni. Km.

CSÁVÁLÁS, (csáv-»-al-ás) fa. tt csáválás-t, tb.
—ok. Bőrnek csávába mártása, csáva által megpubf-
tása, és elkészítése.

CSÁVÁLATLAN, (csáv-a-al-atlan) mn. tt —t,
tb. —ok. Ami csávában nem volt, nyers állapotban
levő (bőr).

CSÁVÁLT, (csáv-a-al-t) mn. tt. csávált-ot. Csá-
vába áztatott, csávnlúgban puhított, készített. A csáváit
bőröket kiteregetni.

CSÁVÁLTAN, (csáv-a-al-t-an) ih. Cfcávált ál-
lapotban.

CSÁVALÚG, (csava-ldg) ősz. fa. L. CSÁVA.
CSAVAR, (1), (csay-ar) éth. m. esotxtr-t. 1) Va-

lemely szilárd testet saját tengelye körül forgat, te-
ker , de bizonyos erővel, és akadály elhárításival.
Csavarni a vesszb'í, hogy gúzs legyen belSle. Kicsavarni
valakinek kecébö? a botot. A fiatal fát OfvibSl kfcsatwm.
2) Csiga alakú, rovatékosan bevagdalt eszközt (csa-
vart, srófot) valamely szilárd testbe forgatva benyom,
A trafót keréksseget becsavarni a tengelybe. A sajtó
orsóját csavarni. 3) Hajlékony, puha állománya tes-
tet öszvetekerget, bötüáttétellel : facsar. Kietaoani
a mosott ruhát. 4) Fintorít, félre bűz. Ctavarja <a
orrát. Nyakát, fejét csavarja. 5) Atv. ért. csavarni,
elcsavarni a beszédet, más-iuás tárgyra fordítani, mi«
értelmet adui neki Ikerítve : csfircsooar.

Gyöke vagy törzse csov azonos a félre hajlast
jelentő csa szóval, s rokonai : csóv, csóva , (csóvál).
kóv, melyből kóvályog (csavarog), kób, melyből kóborol
(tekereg) származtak. Bókon hozza a török eseoir-mec
(tourner). Hasonlók a szanszkrit dhvar, dhart>, latin
torguto, hellén #pat5o>, német drehen, stb.

CSAVAR, (2), (csav-ar) azon szavaink egyike,
melyek ugyanazon alakban és alapfogalomban nevek
és igék egyszersmind; mint fii. tt csovor-t, tb. — ok-
Tekervényesen rovátkolt hengerded esaköz, fából
vagy valamely fémből, nevezetesen vasból, mely vagy
hegyes végű, hogy egy más szilárd állománya testbe,
péld. fába bele lebessen tekerni, vagy más testbe il-
lik bele, mely belülről üreges, és tekervényeseo ro-
vátkolt. Mind a fémből mind a fából való csavar kü-
lönféle építési, mesterség!, gépészeti eszköxökül szol-
gál. Köznyelven a német «Schraube után : «róf, toróf.

CSAVARALAKÚ, (csavar-alakú) ősz. mn. Mi-
nek csavar formája van, csavardad. Csavaralakú hen-
ger a húzó- vagy tekerbcsigában. C»avara/akú orsó a
sajtóban.

CSAVARÁS, (csav-ar-ás) fn. tt —f, tb. -<*•
1) Körültekerés, valamely szilárd testnek erőfeszítve
való forgatása saját tengelye körül; gúzsformára öu-
vebajtás. 2) Átv. ért. a beszédnek, szónak elferdítese,
szántszándékos félreértése. Csűrés-csavarás.

CSAVARDAD, (csav-ar-dad) mn. tt ctavardad-
öt. Minek alakja a csavaréhoz hasonló. Ctavardad
csigák. Ctavardad oszlop.

CSAVARÉK, (csav-ar-ék) fh. tt ctawtrílc-ot-
Ami csavarva, östvetekerve van. Croiwirék vess»5, CM-
üarék ruha.

CSAVABFOGM5, (csavar-fogó) ősz. fa. 1) Fog<-
eszköz a gombcshiálóknál, mely csavar által kinyílik,
vagy bezáródik. 2) Más míveseknél fogó, melylyel sí
érczlemezt ki feszítik.

CSAVARFURÓ, (csavar-fúró) ősz. fa. Különös
fúró, melylyel tekervényes ró vátku lyukat fiirnak, hogy
a csavart lehessen bele illeszteni.

CSAVARG, lásd : CSAVABOO.
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CSAVARGÁS, (csav-ar-g-ás) fh. tt. c«at>argás-t.
tb. —ok. Saját értelemben: bizonyos hely, vagy pont
körüli forgás, járás kelés , mennyire t i. értelmét a
csavar szótól kölcsönözi. Köz szokás után: ide-oda
kóborlás, czél nélküli bolygás, kalézolás, kalandozás,
csámolygás, kóválygás.

CSAVARGAT, (csav-ar-gat) áth. m. csavargat-
tam, —tál, —ott, pár. csavargass. 1) Valamit gyak-
ran teker, némi erőltetéssel körülforgat. 2) Fintorgat,
ide-oda mozgat. Orrát csavargatja. Nyakát, fejét csa-
vargatni.

CSAVARGATÁS, (csav-ar-gat-ás) fn. tt. csauar-
gatás-t, tbr — ok. Cselekvés, midőn valamit csavar-
gatnak.

CSAVARGÓ, (csav-ar-og-ó) fn. és mn. tt. rsat-or-
gó-l. Kóborló, országfutó, kinek hátán háza, kebelé-
ben kenyere, ide-oda barangoló , hivatal-, szolgálat
nélküli bitang ember, kószáló.

CSAVARGÓS, (csav-ar-og-6-os) mn. tt. esai-ar-
gós-t, vagy —át, tb. —ak. Tekervényes, keringös,
görbe vonalakban menő. Csavargót folyású patak,
csavargás út.

CSAVARGÓSAN, (csav-ar-og-ó-os-an)ih. Teker-
vényes módon és úton.

CSAVARHÁZ, (csavar-ház) ősz. fn. Tekervé-
nyes rovatékokra fúrt lyuk, melybe megfelelő rova-
tékokkal ellátott csavart illeszteni lehet.

CSAVARHÚZÓ, (csavar-húzó) ősz. fn. Eszköz,
melylyel a csavart v»:jy betekerni, vagy kihúzni
lehet

CSAVARINT, (csav-ar-int) áth. m. csavarínt-oft,
pár. —t, htn. —ni. vagy —ani. Hamar, és könnye-
den csavar valamit; tekerint.

CSAVARINTÁS, (csav-ar-int-ás) fh. tt csaua-
rintás-t tb. —ok. Könnyed csavarás.

CSAVARÍT, (csav-ar-ft) áth. m. csat-ar«-o«,
htn. —ni, vagy —ani. pár. —s. Egyes csavarást tesz,
egyet teker valamin. Állapító ragu neveket is vonz
maga mellé, pl. egyet csavartíott a csigán, jót csava.-
rltott rajta.

CSAVAKÍTÁS, (csav-ar-ít-as) fn. tt. csauarí-
tás-t, tb. — ok. Valami szilárd testnek, hengernek
egyszeri megfordítása, tekerése. Egy csavarltást tenni
a kocsirúdon. A karót egy csavarítással kirántani a
foUbül.

CSAVARKULCS, (csavar-kulcs) ősz. fn. 1) Kü-
lönös zárhoz való kulcs, melynek szakái helyett csa-
varos alakja van. 2) Eszköz a csavarok kihúzására.
Hintókerik csavarkulcsa.

CSAVARMENET, (csavar-menet) ősz. fn. Hárán-
tékosan menő vonal a csavarra alakult hengeren.

CSAVARÓBOT, (csavaró-bot) ősz. fn. Botforma
rúd, melylyel némely fogépek , póld. borsajtók orsó-
ját csavarják, tekerik.

CSAVARODÁS, (csav-ar-od-ás) fn. tt rsat-aro-
dás-t, tb. —ok. Eltérés az egyenes útról, vonaltól,
iránytól; kanyarodás, tekeredés.

CSAVARODIK, (csav-ar-od-ik) k. m. csavarod-
tam, —tál, —ott. Az egyenes útról eltér; az egyenes
vonal görbülni kezd. Jobbra vagy balra csavarodni.
Félre csavarodni. A patak éjszak felöl nyugatnak csa-
varodik. Az út neki csavarodik a hegynek, vagy : alá-
csavarodik a völgynek. Becsavarodni a faluba, kiesa-
varodni az útból, visszacsavarodni. Östbe csavarodott
a haja.

CSAVAROG, (csa-v-ar-og) önh. m. csavarog-tam
vagy csavargattam, —tál, vagy csavargattál, csavar-
góit, htn. —ni, vagy csavarom vagy csavargani. Ere-
deti értelménél fogva : csavar módjára bizonyos pont
körül tekervényesen föl-alá mozog, jár. Köz haszná-
lat szerént : kóborol, bizonyos álláspont nélkül bo-
lyong, kalandoz, kóborol, kószál. Ide-oda, a kertek
alatt csavarogni. Becsavarogni az országot. Elcsava-
rogni az idSt, az oskolát.

CSAVARÓIIOROG, (csavaró-horog) ősz. fa. Ho-
rogféle eszköz, melylyel a csavart forgatni lehet.

CSÁVÁRÓL, (csav-ar-ol) áth. m. ctavarol-t.
Valamit csavarral erősít; valamibe csavart teker be,
köznépiecen : srófol, sorófol.

CSAVAROLÁS , (csav-ar-ol-ás) fn. tt. esavaro-
lás-t, tb. —ok. Cselekvés midőn csavarolunk.

CSAVARORSÓ , (csavar-orsó) ősz. fn.. Orsó,
melynek hengere csavaros rovatékokkal van ellátva.
Csavarorsó a tekerő rtngában, a borsajtóban.

CSAVAROS, (csav-ar-os) mn. tt. csauaros-í,
vagy —át, tb. —ak. Csavarral ellátott, csavarral erő-
sített. Csavaros sarkantyú, csavaros kerékszeg. Csava-
ros orsó a gépekben, sajtókban, csigákban.

CSAVARÓVÍZ, (csavaró-víz) ősz. mn. Annyira
átázott, hogy vizet lehet csavarni belőle. Csavaróvf*
lett minden ruhám. Máskép : facsaróvlz.

CSAVARSZÁR, (csavar-szár) ősz. fn. Maga
azon henger, mely csavarosán be van vésve, a csa-
var orsója.

CSAVARSZORÍTÓ, (csavar-szorító) ősz. fa.
Asztalosok eszköze, melylyel az enyvezett deszkákat
leszorítjuk, hogy általcsavarolhassák.

CSAVART, (csav-ar-t) mn. tt csauarí-oí. 1) Ami
egyenes vonalából félre, görbére, gúzs alakúra van
fordítva, tekerve. Csavart veszszd, karó. Kicsavart,
felcsavart. 2) Atv. ért. Félreértett, félremagyarázott
Csavart beszéd, csavart értelem.

CSAVARTAN, (csav-ar-t-an) ih. Csavart álla-
potban. Csavart módon.

CSAVARTOK, (csavar-tok) ősz. fa. Lásd : CSA-
VARHÁZ.

CSAVARUL, (csav-ar-iU) önh. m. csavarúl-t.
Egyenes állásból, vagy vonalból félre, görbére haj-
lik, tekeredik. Lásd : CSAVAEODIK.

CSAVÁRULÁS, (csav-ar-ul-ás) fn. tt. esavaru-
lás-í, tb. —ok. Csavaros irányban félre hajlis, teke-
redés, csavarodás.

CSAVARVONAL, (csavar-vonal) ősz. fn. Lásd :
CSAVABMENET.
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CSÁVÁS, (1), (csáv-a-as) mn. tt. csái-ás-t, vagy
tb. —ak. 1) Amiben csáva van. Csávái edény,

ciávás hordó, ctdvdt kád. 2) Göcsejben : moslékos
sajtár, s ekkor mint fn. tárgyesete: csárás-í, többese:

CSÁVÁS (2), falu Erdélyben , Maros székben;
SZÁSZ—, falu ugyanott Küküllő megyében ; helyr.
—ön, —rá, —ról.

CSÁVÁS VARGA, (csávás-varga) ősz. fn. Olyan
varga, ki a sarunak való bőröket maga készíti. Más-
kép : cserzb'uarga, cseresvarga, magyar tímár.

CSÁVÁZ, (ceáv-a-az) áth. m. csáváz-íam, —tál,
—ott, pár. —z. Csávával leforráz, áztat, puhít. Csá-
vázni a bőröket. Máskép : csávái.

CSÁVÁZAS, (csáv-a-az-ás) fn. tt. csávázás-t, tb.
—ok. Lásd : CSÁ VÁLÁS.

CSÁVAZURBOLÓ, (csáva-zurboló) ősz. fn Póz-
na, rúd, dorong, melylyel a tímárok, szűcsök, stb. a
csávát keverik.

CSÁ VE, (csáv-é, vagy csab-é) mn. tt csáWí.
Székely tájszó, ám. hiábavalókat tocsogó. Ctdvé ember.
Gyöke csá» hasonló a csahol ige csoh gyökéhez.

CSÁV1K, (csáv-ik) fa. tt ctávik-ot. Sóskának
enni való szára. Barkó szó. Másutt : rekenyd', rekenö,
reksnye. Gyöke csáv rokon a táv szóval, minthogy a
esáin'k vagy sóska savanyú.

CSÁVIKOS, (csáv-ik-os) mn. tt csám'kos-t, vagy
—öt, tb. —ak. Rekenyős.

CSÁVISZKA, (csáv-isz-ka) mn. tt csáviszká-t.
Balaton mellékén mondják fanyarízü, rósz, zagyvált
borról. Szatmár vidékén jelent romlott, poshadt ételt
A savanyú szóval egy eredetű. V. ö. CSÁV.

CSÁVOO, (csáv-og) önh. m. etávog-tam, —íál.
—ott. Mondják a csókáról, midőn sajátságos hangjáu
szól. Innen : csóka = csávoga, csóga, azaz, csávogó.

CSÁVOLY, falvak Bács és Nyitra megyékben;
helyr. —ön, —ró, —ról.

CSÁVOS, falu Torontil megyében; helyr. —ön,
—rá, —ról.

— CSE, kicsinyítő névképző, mely ezen alak-
ban igen ritkán, leginkább az ujabb nyelvben fordul
elő, mint: szem-cse, gyermek-cse ; vastaghangon csa,
mint: tó-csa. Gyakrabban basználtatík megfordítva:
ecs, kivált mint középképző ke kicsinyítő előtt, péld.
kezdés-ke , hegy-ecs-ke , meny-ecs-ke. Rokonságaival
együtt részletesen lásd : —CSA, és —ÁCS, képzők.

CSE , elvont gyöke a székely tájnyelvben
divatos, s a régi nyelvemlékekben is előforduló cseál
(csinál) igének. Rokona azon te', tétr, melyből tesz,
íeWs, stb. származtak. V. ö. CSEL, CSELEKSZIK.

CSE, némely öszvetett helynevek első alkatrésze,
mint : Cséfa, Cséfalra, Csékút. A két elsőben talán
= cseh, Ciehfa, Ctehfalva, a harmadikban valószí-
nűleg ám. cső*, CtSkúi.

CSEÁL, (cse-41) áth. m. cttál-t. Régi, s a szé-
kelyeknél ma is divatos ige s szokottabb csinál ér-
telmében.

CSEB, falu neve Erdélyben Hányad megyében
és több pusztáé Magyarországon; belyr. Cteb-re, —én,
—ró'l.

CSEB, fáink Bácskában és Szálában; KIS—,
NAGY—, faluk Zemplénben; helyr. CWb-re, —én,
—r67.

CSÉBB lásd : CSEB.
CSEBE, falu Zarándban; belyr. C!»ebé-re, —»,

—ro'l.
CSEBÉNY, fala Baranyában, helyr. Ctebény-be,

—ben, —bb'í.
CSEBER, lásd : CSÖBÖR.
CSECS, zártabb hangzóval: csöcs, ín. tt csecs-

ét, ctSa-SÍ. Szivacsos állomanya életmű, mely az al-
latok egy egész osztályának, t. i. az emlősöknek tu-
lajdona , s a nőstényeké szoptatásra szolgál. Az em-
beri nemnél a. törzsöktest felső részén foglal belyet,
a férfinál rendesen kisebb, a nőnél nagyobb kiterje-
désű és dudorodásu. Kemény, petyhüdt, lágy csecs.
Nagy, kis csecs. A gyermeknek csecset adni. Ctecset
szopni. A ctecitöl elválasztani a gyermeket. Szaros, ki-
apadt csecsek. Se csecse, se fara, olyan mint a deszka.
Kis gyermekek nyelvén : ctt'czt. Átv. ért. némely dn-
dord testek csőalaku vége, vagy kinövése. .Korsó cse-
cse. A székelyeknél; kenyér csecse, ám. púpja, gyür-
kéje , domója. A négylábú tőgyes állatoknál a fogy-
nék csöves része. V. ö. EMLŐ.

Származékai : csécscs, csecse*, stb. Összetéte-
lei : csécsbimbó, csecsemő*, csécsszopó, stb.

Eredetileg vagy csé, azaz cső' (csfics) szóból szar-
mutatható, vagy hangutánzónak vétethetik mint etem,
etemet gyökök is; rokonok * mandsu csecsen, esth tis,
hellén ttiOt/, raöóf, héberig (8ad),nn (dadh), arab
tedi, szláv cyc, cecy, trítt, német Zitte, TUte, Dutti,
ZVtti, olasz ciccia, cizza, zitía, stb. A persaban csós-
iden ám. szopni (sngere).

CSECS (1), fn. tt csécs-ét. 1) Tűi a Dunán apró
himlő, kanyaró. 2) Baranyában jelent keskeny csip-
kés szalagot, milyet az ottani pór leányok viselnek.

Azonos csiics (csúcs) főnévvel innen máskép :
estícshi mtó', és a baranyai csficsSs szalag ám. csipkés
szalag. A törökben estesek szintén himlőt jelent, és a
sínai nyelvben csín = variolae minutae, quae non
creant ulcera (Schott).

CSECS (2), falu Abadjban; NAGY—, fala
Borsodban, KIS—, falu Zemplén megyében ; helyr.
Csécs-én, —re, —rSl.

CSÉCSAHÓ, falu Ungh megyében; helyr. Csé-
csahó-n —rá, —ról.

CSÉCSALAKÚ, (csecs-alakú) ősz. mn. Minek
alakja a csecséhez hasonló. Cbecsolokii alma, (leány-
csécsii alma) cseesalakú hegyet túrd, homolka.

CSÉCSBIMBÓ, (csecs-bimbó) ősz. fa. Gömbölyű
csomócska az állati, különösen a női csecs végén, me-
lyet a magyar alakja hasonlatánál fogva nevez bim-
bónak. A szopó gyermek a csecsbimbót vess* szójába.
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Csecsbimbó udvarcsája, azaz kerülete , mely sötétebb
színű szokott lenni, mint a többi részek.

CSÉCSBIMBÓREPEDÉS(csécs-bimbó-repedés).
ősz. fn. Gyermekágyasok betegsége, midőn szoptatás
alatt a csecsbimbók meggyűladnak, fólrepedeznek,
fekélycsednek, s a szoptatást fájdalmassá teszik.

CSÉCSBIMBÓS (csécs-bimbós), ősz. mn. Ami-
nek csecsbimbója van; csecsbimbó alakjával biró.

CSÉCSDED (csécs-ded), mn. tt. csécsded-ét. L.
CSÉCSALAKÚ.

CSECSE (cse-cse), fő- és mn. csecsét. Gyermek-
nyelven jelent szépet. Csecse baba ! szép kisded. Ejh
bek csecse / Ikeritve csecsebecse ám. holmi aprólékos,
leginkább gyermekeket kecsegtető czifraság, cziczo-
raa, ékszer, játékszer. Szereti a csecsebecsét. Rokon
csicsó szóval és cziczoma szó czicz vagy cziczo törzsével.

Némelyek a csecs szótól származtatják, mennyi-
ben az a kisded előtt legkedvesebb. De valószínűbb,
hogy a cse (= csín), gyermekszónak kettőztetése,
mint : papa (étel), pipi (madár), czoczo (ló), mumu
(tehén; és bubus), zsiszi (tűz), bibi (seb) stb. Ilyen
cziczoma is. Egyébiránt a síitái nyelvben czu ám. or-
nare, mely szinte eléfordúl kettőztetve is : czu-czú,
apprime ornatus és cshú, vagy csln-cshú unioues, mar-
garitae (Schott).

CSECSE, faluk Nógrád és Szatbm&r megyékben ;
helyr. Csécsf-n, —rf, —rcV.

CSECSEBÁB, (csccse-b&b) öaz. fű. Gyermekek,
különösen kis leánykák játékszere, t. i. női ruhába
felöltöztetett b&b, szép baba.

CSECSEBECSE, (csecse-becse) ősz. fn. Lásd :
CSECSE.

CSECSEBUBA , (csecse-buba) ősz. fn. Lásd :
CSECSEBÁB.

CSÉCSÉGET, (csécs-é-get) áth. m. csécséget-tem,
—tél, —e'tí, pár. csécségess. Betű szerénti értelemben:
csecscsel csalogat, édesget, mint a gyermeket szokták.
Köz értelemben : kecsegtet,

CSÉCSÉGETÉS, (csées-é-get-és) fn. tt. csccsé-
getés-í, tb. —ék. Kecsegtetés.

CSÉCSÉL, (csécs-él) áth. m. csécsél-t. Szoptat,
a gyermeket csecscsel kínálja.

CSÉCSEMFOG, (csécs-em-fog) ősz. fn. 1) Fog,
melyet némely emlős állat már születésekor a világra
hoz. 2) Azon fogak neveztetnek csecsemfogaknak,
melyeket a kisded csecsemő szopás ideje alatt kap, s
melyek utóbb kihullanak, lingy helyettök mások nő-
jenek ; téjfog, csecsfog.

CSECSEMŐ, (csées-emö csecset emő, azaz cse-
cset szopó. V. ö. EMIK), ősz. fn. és mn. tt. csécsemő-t,
1) Kisded gyermek ki csecset szop. 2) Általán, szo-
pós. Csecsemő állatok. Elszakasztani a csecsemőt anyja
kebléről. Ártatlan csecsemő. Törökül csodsuk (enfant).

CSÉCSEMÖGYERMÉK, (csécs-emö-gyermék)
ősz. fn. Lásd : CSECSEMŐ.

CSÉCSEMÖKEH, (csécs-cmő-keh) ősz. fn. Kö-
högés, mely a csecsszopó kisdedeket szokta bántani.

CSÉCSEMÖÖLÉS, (csécs-emő-ölés) ősz. fn. Ter-
mészet elleni bűn, midőn az anya saját kisdedét meg-
öli, (infanticidiuin).

CSÉCSEMÖS, (csécs-emős) ősz. fn. L. CSE-
CSEMŐ.

CSÉCSEMÖSSÉO, (csécs-emősség) ősz. fn. Kis-
dedek azon életkora, állapota, midőn még szopnak.

CSÉCSÉNY, falu Győr megyében; helyr. —be,
—ben, —bb'i.

CSÉCSÉRÉL, (csécs-ér-él), m. csécsérél-t; lásd:
CSÉCSÉRÉSZ.

CSÉCSÉRÉSZ, (csécs-ér-ész) áth. m. csécsérést-
tem, —tél, —e'tt. pár. —sz. A nőnek csecseit tapogatja,
fogdozza.

CSÉCSERÉSZÉS, (csécs-er-ész-és) fn. tt csecse-
részéi-1, tb. —c'k. A nő csecseinek pajkos fogdosása.

CSÉCSÉS, (csécs-és) mn. tt csécsés-t, vagy —eí,
tb. —ék. Altalán kinek csecsei vannak. Különösen,
nagy, domború csécsii. Csecset leány, menyecske. Oly
nagyító értcményü, mint : faros, hasas, ctombos, vál-
las, tenyeres, talpas, stb.

CSÉCSÉS, (cse-cse-es) mn. tt. csecsés-t, vagy
—el, tb. —ék. Gyermeki nyelven ám. szép, ékes,
czifra, cziczomas.

CSÉCSÉS, (csécs-és) mn. tt. csécsés-t, vagy —ét, tb.
—ek.Himlős,kanyarós. Csécses gyermek. Csecset betegek.

CSECSÉSEN, (cse-cse-es-en) ih. Czifrán, fölé-
kesgetve, csicsósan, cziczomásan.

CSÉCSÉSSÉQ, (csécs-és-ség) fn. tt. csecsessig-ét.
Csecses minőség vagy állapot.

CSECSÉSSÉG, (csécse-es-ség) fn. estetett ég-ét.
Gyermekes, vagy rósz ízlésű czifraság, czifrálkodás,
ékesgetés.

CSÉCSÉZ, (csécs-éz) áth. L. CSÉCSÉBÉSZ.
CSECSÉZ, (cse-cse-ez) áth. m. csecsez-tem, —tél,

—étt, pár. —z. Gyermekesen, vagy fonák ízlés szerint
czifráz, csicsomáz.

CSECSÉZGET , (cse-csc-ez-get) gyak. áth. m.
csecsézget-tem, —tél, —e'tt, pár. —z. csecsézgess. Gyer-
mekesen fölczifráz, fólékesít, csicsomáz.

CSECSÉZGETÉS, (cse-cse-ez-gct-és) fn. tt cse-
csézgeíés-í, tb. —e'k. Gyermekes czifrázás, ékesgetés,
csicsomázás.

CSÉCSÉZIK, (csécs-éz-ik) k. m. csécséz-tem,
—tél, — étt, pár. —zéi. Cécsféle betegségbe esik;
himlősödik, kanyarósodik. Csecseinek a gyermekek.

CSÉCSFEKÉLY, (csécs-fekély) ősz. fn. Fekély-
nemű bántalom a csecsen. V. ö. FEKÉLY.

CSÉCSFOQ, (csecs-fog) ősz. fn. Lásd : CSÉ-
CSEMFOG.

CSECSFÖDÉL, (csécs-fódél) ősz. fn. Különféle
anyagból, pl. érméczes mézgából, elefántcsontból,
fából. stb. készült eszköz, mely úgy kivájatik, hogy
a csecsbimbó beleférjen, s ezt a szoptatás munkájára
elkészítse, vagy, ha sebes, külbefolyásoktól ótalmatza.

CSÉCSHELY, (csecs-hely) ősz. fn. 1) Himlőhely,
azaz a himlő ut&n maradt gödröcskék, vagy foltok a
bőrön. 2) Kanyaró után Utazó foltok.
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CSÉCSHELYES, (csecs-helyes) ősz. mn. tt.
csécshelyes-t, vagy —ét, tb. —ék. Himlőhelyes, ripa-
csos, ribanczos, rapanczos, rapos; a kanyaró után ma-
radt apró foltokkal tarkázott képű.

CSÉCSHOMÁLY, (csecs-homály) ősz. fn. A
csecsbimbó környékén terjedő sötétezinfi kör, mely a
szoptató anyák csecsén látható.

CSÉCSISZÁKOS-FIAHORDÓ, (csécs-iszakos-
fia-hordó) ősz. fn. Indiai emlős állatok egyik neme,
melynek lábai a majoméihoz hasonlók, s hosszú farka
van. Hasán redőkbe szedett bőr lóg, mely a hasbőr-
rel iszákot képez, s ebben szokta csccsemő-kölykeit
őrizni és hordozni.

CSECSÉÉ, (csécs-ke) kies. fn. tt csécskét. A fia-
tal nőnek, vagy más emlős állatnak még bimbóban
levő kis csecse.

CSÉCSKEMÉNYÉDÉS, (csécs-keményédés) ősz.
fn. Ásón kórállapot, midőn a csecsnek valamely része,
főkép a csecsmirigy megdagad.

CSÉCSKÖ, (csécs-kő) ősz. fn. Kő, melynek föl-
színét olyan pettyek, foltok födik, milyenek az em-
beri testen a csecs- azaz himlőfoltok.

CSÉCSRÖRTE, (csecs-körte) Ősz. fn. A körté-
nek egyik neme, mely a csecshez lévén hasonló, ne-
vét attól kölcsönözte.

CSÉCSKÖTÖ, (csecs-kötő) ősz. fn. Kötő eszköz,
mely a csecsek fölemelésére szolgál bizonyos nyava-
lyákban.

CSÉCSLEVÉTEL, (csécs-le-vétel) ősz. fn. Se-
bészi műtét, midőn a kóros női emlőt lemetszik.

CSÉCSLOB, (csecs-lob) ősz. fh. Csecs vagy cse-
csek gynladása.

CSÉCSMIRIGY, (csecs-mirigy) ősz. fn. Mirigyek
a csecsben, emlőben. V. ö. MIRIGY.

CSÉCSNYIRKEDÉNYÉK, (csécs-nyirk-edényék)
ősz. fn. A csecsnek azon belső részei, melyekben a tej
fejlődik, és öszvegyül.

CSÉCSBÁK, (csecs-rák) ősz. fn. Bákfenés fe-
kély, mely a csecset meglepi, nyílt vagy elrejtett
alakban.

CSÉCSSEJTÉK, (csécs-sejték) ősz. tb. fa. tt
—ét. Sejtszövetek a csecsekben. V. ö. SEJTSZÖVET.

CSÉCSSZÉM, (csecs-szem) ősz. fn. L. CSECS-
BIMBÓ.

CSÉCSSZIVATYÚ, (csécs-szivatyú) ősz. fn. Se-
bészi eszköz, mely a mélyen fekvő asszonyt csecs-
bimbó kiemelésére, s képzésére, valamint a tejnek az
emlőből kiszíváséra szolgál.

CSÉCSTÁLYOG, (csécs-tályog) ősz. fn. A geny-
nek öszvegyfilése a csecsben.

CSÉCSTAPASZ (csecs-tapasz), ősz. fn. Gyógy-
tapasz a beteg csecsekre.

C8ÉC8UDVAROCSKA, (csécs-ndvarocska) ősz.
fh. Lásd : CSÉCSHOMÁLY.

CSÉCSÜTÉR, (csécs-Ut-ér) őst. fh. Ütér a csecs-
b«n. V. ö. ŰTÉR.

CSÉCSÜVEO, (csecs-üveg) lásd : CSÉCSSZI-
VATYÚ.

CSEDERÍT, (csen-d er-ít) átfa. Holmi csekély-
ségeket alattomban ellop, elcsen.

CSEDREG, vagy CSEDREGH falu UgocsAban;
belyr. Csedreg-re, —én, —rb'í.

CSÉFA, inváros Bihar megyében, puszta He-
ves megyében ; vagy CSÉPALVA, fala Pozsony me-
gyében ; belyr. Cséfá-n, vagy Cvéfalvá-n, —rá, —ról.

CSEFERÍT, (csef-er-ít) önb. m. ctefertí-étt. Da-
nán túli tájszó, ám. csefertöl, csAforit, cseveg, fecseg,
locsog.

CSE6, elvont gyöke csege, csegely szóknak. L.
ezeket

CSEGE, (1), (cseg-e) fh. tt csegéí. Elavult szó,
eléfordul IV Béla király egyik oklevelében, hol ám.
vízrekeszték. V. ö. CSEGELY.

CSEGE (2), fala Szabolcs megyében; vagy
CSEKE, paszta Nógrádmegyében; hely. Ctegí-rt,
—«, —rSL

CSEGEBIGA, (csege-biga) ősz. fn. Sok apró
részekből álló elegybelegy, holmi. Valószínűleg a esSg-
bog szók módosított mása. Ezen dolognak tok eteyebi-
gája van, = sok ága boga.

CSEGELY, (cseg-ely) fn. tt csegely-t, vagy
csegly-et, tb. —ék, vagy csegly-ek. Szegletes vége,
csúcsa valaminek, háromszeg. Székelyes kiejtéssel,
csegely. Gyöke cseg, úgy látszik az éklapot jelentő
szeg szSg szóval azonos (szegély, szögely).

CSEGELYES, CSEGLYES, (cseg-ely-es) mn.
tt. esegetyes-t, tb. —ék. Szegletesen végződő, cracskás,
csficskös. Csegelyes szántóföld. Székelyesen: cseg&yes.

CSEOEZ, székely fala neve Aranyos székben;
helyr. C»egez-re, —én, —r67.

CSE6Ö, SZÁSZ-CSEQÖ vagy CZEGÖ, er-
délyi falu Doboka megyében; helyr. CtegS-re, —n,
—r«l.

CSEGÖD, vagy CSEOÖLD, falu Szatmárban,
és paszta Bihar megyében, helyr. CsegM-re, —ön,
—rffí.

CSEH, hangutánzó, melyből etekéi, etthtlit
származtak. Vastaghangon ; csoh, csahol, éles hang-
zóval : csih, esihel vagy csihol.

CSEH, fő- és mn. tt cseh-e't. A messzeágazó
szláv népcsaládnak egyik ága, mely az ausztriai bi-
rodalomban a scndeti hegylánc* alatt, az úgynevezett
Csehországban él. Mint melléknév jelent ezen népre
vonatkozót, ahhoz tartozót, attól valót, stb. Cteh ifocg,
cseh posztó, melyet csehek készítenek. CWh kő*. Ha a
cseh kó're legszebb pecsétet metszenek is, még sem voUik
gyémánt belőle. Km. Több nemes magyar család nem-
zetségi neve.

Saját nyelvökőn : czech, csech, tótul ettek, törö-
kül is cseh mint a magyarban.

CSEHARANY, (cseh-arany) ősz. fn. Az arany-
nak legalábbvaló neme.

CSEHBOLT, (cseh-bolt) ősz. fn. Építészi műszó,
s jelent sajátságos alakn boltozatot ás épületben, mi-
lyennek a cseb építők valának hajdan mesterei.
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CSEHÉDFALVA, helység Erdélyben Udvarhely
székben ; helyr. —falván, —ftavára, —faludról.

CSEHÉL, (cseh-él) önh. m. csehél-t. 1) Csehel
•vagy csahol a kutya, különösen a vadászeb. 1) Ám.
a tűzkövet aczéllal ütve tompa cseh hangot ballat,
csihol.

CSERÉLÉS, (cseh-él-és) fn. tt csehélés-t, tb.
—ék. 1) Kutyának, vadászebnek sajátságos hangú
csaholása. 2) Csiholás. Hosszas cseheléssel birt csak
tüzet ütni.

CSEHÉRDPALVA, erdélyi falu Udvarhely szék-
ben, helyr. Csehérdfalvá-ra, —n, —ról. Máskép Cse-
hédfalva, Csehétfalva, Csekérdfalva.

CSEHÉTFALVA, lásd : CSEHÉRDPALVA.
CSEHGARAS (cseh-garas), ősz. fn. Közönséges

birodalmi garas, inely három krajczárból áll, s mely-
ből harmincz teszen egy tallért.

CSEHGERELY, (cseh-gerely) ősz. fn. Növény-
faj a gerelyek neméből; kocsányai két virágúk, szir-
mai csorbák, levelei öt karéjuk, korszovátjai borzasak.
(Geránium bohemicum).

CSEHI, számos helység neve Erdélyben és Ma-
gyarországon, helyr. Csehi-be, —ben, —bó'í.

CSEHKÖ, (cseb-kö) ősz. fn. Csehüveg, melyet
igen fényesre köszörülhetni, miért az avatlanokat va-
lóságos drágakő gyanánt megcsalják vele.

CSÉHKÚT, lásd : CSÉKÚT.
CSEHORSZÁG, (cseh-ország) ősz. fn. Hajdan

önálló, most az ausztriai örökös tartományokhoz tar-
tozó ország.

CSEHORSZÁGI, (cseh-országi) ősz. mn. Cseh-
országba , vagy -ból való. Csehországi üveg, posztó;
csehországi lakos.

CSEHTAPLÓ, (cseh-tapló) ősz. fn. Fűzfa tapló,
banyatapló.

CSÉHTELEK, falu Bibar megyében; helyr.
Cséhíeíek-en, —re, — röl.

CSEHTELKE , erdélyi fáin Kolos megyében ;
helyr. Csehtelké-n. —re, —ró'l.

CSEHTOP AZ, (cseh-topáz) ősz. fn. Topázkő
utánzására csinált, köszörült cselmvcg, áltopáz.

CSEHÜL, CSEHÜL, (cseh-ül) ih. 1) Cseh nyel-
ven. Csehül Írni, beszélni, tudni. 2) Koszul. Bízón mi
csehül vagyunk! Valószínűen a 15-dik században ke
letkezett közmondás, midőn a csehek dúltak felső Ma-
gyarországon.

CSEJD, erdélyi falu Maros székben, belyr. Csejd-
re, —e'n, —ró'i.

CSEJKÖ , falu Bars megyében, helyr. — fcó'-re,
—n, — rőí.

CSEJT, népes puszta Békés megyében , helyr.
Csejt-re, —e'n, —ró'l.

CSEJTE, vagy CiliJTHE, mváros Nyitra me-
gyében, helyr. Csejté-re, —n, —ró'i.

CSEJVE (csej-ve), szegedi tájszó. Lásd : CSAJ-
VADÉK.

CSEK (1), elavult fn. mely előfordul a XVI
századbeli, Magyarország bevételéről szóló krónikában

iuar szórta.

„Árpád juta magyar néppel
Kelem földén a Dunán elkelének,
A Cseken ők csekőnek
A Tetemben (Tétényben) elfeltetőnek."

írtelme talán ám. gázoló, a sekély (vadum) szóval ro-
lon. Létezett esek vagy csekik ige is, melynek történeti

múltban többes harmadik személye : csekőnek, azaz,
etekének, (gázolának.)

CSEK (2), némely palócz vidékeken és Vas me-
gyében ám. az országos divatu csak. L. ezt. Szárma-
zékai : csekély, csekélység, ám. kicsi, kicsiség. A sínai
nyelvben esi ám. csak (solum, tantum). A persában
eteké, csóka, rés quaevis parva, a verbo csokidan
=: csepegni) derivanda videtur (Vullers). V. ö. CSE-

KÉLY.
CSEK, fn. tt. csék-ét. 1) Nagyobb hímillatnak,

különösen bikának nemző vesszeje. Máskép : csök.
Bikacsék. Száraz bikacsékkel megverni valakit. Innen
átv. ért. a virágok bímszála, porhona (stamen). Ez ér-
teményben elemezve; csé-k, a csé, cséu, eső gyöktől,
oly képzéssel, mint : fe-böl (caput) fék (capistrum).
2) Molnár A. szerint ám. estig, az állati lábszárnak
egyik csont-íze, melyet a játszó gyermekek bottal
ütni, s likba hajtani szoktak. Néhutt : csillk. A per-
sában csuk ám. membrum virile. (Vullers).

CSÉKÁGY, (csék-ágy)ösz.fn.Börhüvely, melybe
némely hímállatok pl. bikák, csödörök nemzőtaga be-
húzódik.

CSÉKCSILLAG, (csék-csillag) ősz. fh. Növény-
nem az együttnemzők és egyenlönöaök seregéből, mely-
nek porhonai (csékjei) tövön öszvenőttek, s fölül csil-
lagformára szétnyílnak. (Jasione).

CSEKE, több helység neve Magyarországban,
ú. m. Bars, Szála és Szathmár megyékben stb. helyr.
Cseké-re, —n, —ró'l. Öszvetételekbcn : Csekefa, Cse-
kefalva, Csekelaka, Csekehida.

CSÉKE, faluk Vas és Zemplén megyékben. MA-
GYAR—, mváros Bihar megyében; BEÁK— falu
ugyanott; helyr. Cséké-n, —re, —ró'l.

CSEKEFA, falu Vas megyében; helyr. Cseke-
fá-n, —rá, —ról.

CSEKEFALVA, székely faluk Csík és Udvar-
hely székekben; helyr. Csekefalvá-n, —rá, —ról.

CSEKEJ, falu Nyitra megyében; helyr. Csekej-
en, —re, —rb'l.

CSÉKÉL,, (csék-él) áth. m. cseléi-f. Nyitravöl-
gyében mondják lóról, mely szilajul, csökönyösen
megköti magát. Gyöke cse'k azonos a csökönyös szó
csök gyökével.

CSEKELAKA, falu Erdélyben Alsó-Fejér me-
gyében ; belyr. Csekeloká-n, ---rá, —ról.

CSEKÉLY, (csek-ély) mn. tt. csekélyt, vagy
— ét, tb. —ék. 1) Kicsiny, kevés. A nagy készületnek
gyakran csekély a vége. (Km). Csekély dolog szót sem
érdemel. 2) Alacson. Csekély ház, csekély domb, fa. 3)
Semmi jelentőséggel nem bíró. Csekély baj, csekély
tárgy, csekély veszteség, csekély nyereség. 4) Midőn &

59
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vízről, folyóról, patakról stb. haaználtatik, jelent zá-
tonyost, épen nem mélyet Csekély vitet könnyű meglá-
bolni ; csekély vízzel nem lehet hajózni. V. ö. SEKÉLY.

Gyöke esek (mély hangon csak, mely önálló szó)
valószínűleg ám. megfordított : kecs, azaz kies, kicsi,
ralmint a hason értelmű sekélyé sek = kés, kis.

CSEKÉLYÉDÉS, (csek-ély-éd-és) fa. tt. cseké-
lyédés-t, tb. —ék. Csekélylyé levés, apadás, kisebbe-
déi, lezsállás, kevesbedés.

CSEKÉLYÉDIK, (csek-ély-éd-ik) k. m. cseké-
lytd-tem, —tél, —étt. Apad, leszáll, kisebbé lesz,
zátonyosodik. Csekéiyedik hosszú szárazság alatt a fo-
lyó. Máskép : sekOyedik.

CSEKÉLYEL, (csek-ély-el) áth. m. csekélyel-t,
vagy csekélyl-ett, htn. —ni. vagy csekélyl-eni; tárgyi
ragozásban is: csekélyei, csekélyl-ik. Csekélynek, ke-
vésnek, kicsinnek tart, vél, vall, kevesell, kicsinyel
valamit. Csekélyeim' a vizet hajózásra. Talajdonképen
két 11-el volna írandó, mint: kevesell, javall, sokait
stb. melyekhez uráli is tartozik. V. ö. —L képző.

CSEKÉLYÉRTÉKÜ, (csekély-értékű) ősz. mn.
Minek kevés becse, értéke van. CsekélyéríékU jó-
stág, ház.

CSEKÉLYES, (csek-ély-es) mn. tt. csekélyes-t,
vagy —ét, tb. —ék. A maga nemében kicsinyes,
kévéséé.

CSEKÉLYESSÉG, (csek-ély-es-ség) fn. tt. cse-
kélyesség-ét. Csekélyes állapota vagy tulajdonsága va-
laminek.

CSEKÉLYÍT, (csek-ély-ít) áth. m. csekélyít-étt,
pár. —s, htn. —ni. vagy —eni. Csekélylyé tesz, ke-
vesbít, kisebb mértékre szállít valamit

CSEKÉLYLÉS, (csek-ély-el-és) fn. tt csekély-
iés-í, tb. —ék. Csekélynek tartás, vélés, állítás.

CSEKÉLYSÉG, (csek-ély-ség) ín. tt —ét. 1)
Kicsiség, aprólékos dolog. Csekélységgel nem gondol, nem
bíbelődik. Valamit csekélységnek tartani. 2) Haszonta-
lanság , hiábavalóság, figyelmet nem érdemlő tárgy.
3) Alacson ára valaminek, vagy a víznek apadt álla-
pota. Csekélységen adták, csekélységen vettem. A viz
csekélysége miatt gyakran fennakadnak a gőzösök. 4)
Használtatik fitymáló, ócsároló hangon valamely tárgy-
nak megvetésére. Csekélység ! ha nincs más baj. Cse-
kélység \ f el se vedd l

CSEKÉLYTARTALMÚ, (csekély-tartalmú) ősz.
mn. Minek kevés belértéke van, mi alig bir valami
tartalommal. Csekélytartalmu könyv, szónoklat.

CSEKENYE, fala Közép-Szolnok megyében;
helyr. Csekenyé-n, —re, —rbZ.

CSEKERDFALVA, lásd : CSEHÉRDFALVA.
CSEKKEN, (csek-ü-en, csek-v-en, csek-k-en)

önh. m. csekken-1. A esek (azaz, kicsi, kevés) gyökből
származván ám. kissebbedik, kevesbedik, sJászáll.
Csekken a jóstág ára. Csekken a kereskedő hitele. Diva-
tosb szólásmód szerint 1. CSÖKKEN.

CSEKKENÉS, (csek-v-en-és) fn. tt csekkenés-t,
tb. — ék. Alászállás, kisebbedéi, kevesbedós. V. ö.
CSEKKEN.

CSEKKENÖ, (csek-T-en-ő) mn. tt cs«kkenS-í.
Értékében, becsében, hatásában alászálló, kisebbedő.
A kereskedés csekkenSfélben van.

CSEKLE, (csek-el-e azaz, csek-é-lő), fn. tt csefc-
lét. Jóformán kiavult szó, Sándor J. szerint ám. ke-
lepcze, tőrök, húrok, melylyel madarakat, s más va-
dakat szoktak fogni.

Törzse valószínűleg azon cseke? ige, mely a
Nyitravölgyben ám. megköti magát, t i. a hurok
és kelepcze oly eszköz lévén, melybe a vad belekö-
telődzik, mely a vadat megköti. Egyébiránt a csikói,
csákói törzsekből is származtatható, mintha csifcíó,
csukló volna.

CSEKLÉSZ, (1), (csek-él-ész) fa. tt. cseklész-t,
tb. —ék. Vadász, aki hurokkal, tőrökkel, kelepczével
szokott vadakat fogni.

CSEKLÉSZ, (2), (mint föntebb) önh. m. csek-
lést-tem, —tél, —éít, pár. —sz. Cseklével, azaz hu-
rokkal, kelepczével tőrökkel vadász, madarász.

CSEKLÉSZ, (3), mváros Pozsony megyében,
helyr. Csefclész-re, —én, —rb'l.

CSEKLÉSZET, (csek-él-ész-et) fn. tt cseUéscet-
ét. Cseklével azaz tőrökkel, hurokkal, kelepccével
űzött vadászat

CSÉKLYE, falu Bihar megyében; helyr. Csfk-
lyé-n, —re, —röl.

CSÉKMELLÉK, (csék-meUék) ősz. fh. A ki-
nyilt virágok csékjei azaz hímszalai mellett levő ki-
növések.

CSÉKÚT, falu a Bakonyban Veszprém megyé-
ben ; helyr. Csékúí-on, —ró, — ról.

CSEL, (1), elvont gyöke cseléd, cselekszik szár-
mazékoknak , ám. csinál, székelyesen : cseál. Rokon
vele & török UÜ-mak, ám. cselekedni.

CSEL, (2), fn. tt csel-t, tb. —ék. Mások karira,
veszedelmére, rászedésére kigondolt és alkalmazott
eszköz, illetőleg cselekvés, mely fortélyos, ravasz úton
ér czélt Cselt szőni, cselt vetni. Hamar ételt vet át
öreg nyúl. Km. Csellel bevenni a várat. Valakit ételen
fogni, cselen rajta érni. Oonost, szövevényes, ormányos
csel. .Hadi, katonai, vadast csel. Udvari csel. Vastag-
hangon rokona : csal, honnan : cselecsala, cseíevendi
csalavandi.

Alapórteményre és hangra hasonlók hozzá a hel-
lén ióiog, <f£U«o (csalétek), latín dolus, perzsa dsnál
(csalás), török csal-mok, (lopni) stb. V. ö. CSAL.

CSEL, elavult fh. mely ma csak ctélcsap öazve-
tett szóban divatozik. Sándor István értelmezése sze-
rint ám. soletlen, bobósdi, haszontalan tréfabesxéd.

Hasonlók hozzá a szanszkrit hit (bohóakodik),
hellén ^ito), JC^ít!)?, latin hiíaris.

CSÉLCSAP, (1), (csel-csap) ősz. mn. tt csélcsap-ot.
1) Bohócz, trágár, haszontalan tréfáju. Csélcsap y5«,
csélcsap beszéd. 2) Könnyelmű ledér, csapodár. Ctél-
csap udvarié. 3) Korhely.

CSÉLCSAP, (2), (csel-csap) ózz. önh. m. csélcsap-
tam,—tál, —ott. Bohócz, trágár, ízetlen tréfákat Óz;
csapodárkodik; korhelykedik.
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CSÉLC8APÁS, (csel-csapás) ősz. fn. Bohócz,
ízetlen tréfálás; csapodat, ledér, korhely cselekvés.

CSÉLCSAPKODIK, (csél-csapkodik) ősz. k.
Lásd : CSÉLCSAP, önh.

CSÉLCSAPÓ, (csel-csapó) ősz. mn. Lásd: CSÉL-
CSAP, mn.

CSÉLCSAPSÁG, (csél-csapság) ősz. fn. Bohócz-
ság; ledérség, csapodárság; korhelység.

CSELE-CSALA, ikerített fa. tt. csele-csalá-i.
Többszörös csalás.

CSELÉD, (csel-éd) fn. tt. cseléd-ét. A régieknél
család azaz báz népe értelemben fordul elő, honnan
a bibliai nyelvben : cselédet ember, cselédes gazda, ám.
családos, háznépes , valamint a latin família is mind
báznépet és nemzetséget, mind szolgát vagy szolgá-
kat jelent. Cseléd atyja = Páter famíliáé. Pázmán-
nál szinte család : „ítélvén Dávidnak családjáth."
Benigna asszony imádsúgos könyve. Ma család alatt
csupán nemzetséget értünk, ámbár néhutt, péld. Zem-
plén megyében a Bodrogközben , sőt másutt is nép-
nyelven cselédnek (nznlgának) hívják a házhoz tar-
tozó gyermeket is. Édes cselédem, kedves szolt/ám. Azon-
ban cseléd mai általáuosb ért. a háznéphez, családhoz
tartozó szolgát jelent, legyen az férfi vagy nőnemű.
Férficseléd, kocsis, béres, stb. nöcseléd, szolgáló, daj-
ka, szakácsnő, stb. Cselédet fogadni, elbocsátani. HU,
szorgalmas, munkás, hiltelen, tunya cselédek. Cselédek
bére, ruházata, tartása. Cselédek szobája. A jó cseléd
megbecsülhetetlen kincs. Km. Nincs jobb a jó cseléd-
nél. Km. Rósz cselédnek kMö a mestere : szó és kor-
bács. Km. ismert cselédet hét vétekkel inkább, mint is-
meretlent egygyel. Km. A jó cseléd mindig talál ma-
gának dolgot. Km. A köznép a nőnemet általán fe-
hér cselédnek nevezi, melynek hasonlatára tréfásan
divatba jött : vászoncseléd.

Gyöke csel ugyanaz, mely a munkára, dologra
vonatkozó cselekszik igéje. Ormánságban cselérd. Egye-
zik vele a török k'iftdsi, szintén ám. cselekvő, és kul ám.
szolga és katona. Eléfordul több szláv nyelvekben is :
tteled, tselad, czeladz, melyek a dclati, dzelati = dol-
gozni, cselekedni szókkal rokonok.

CSELÉDASZTAL, (cseléd-asztal) ősz. fn. 1)
Asztal, melyen különösen a cseléd név alatt értett
szolgai személyzet eszik. A vendég kocsisát a cseléd-
asztalhoz Ültetni. 2) Átv. ért a cselédség élelmezésére
adatni szokott ételek italok. Cselédasztalra való kia-
dások. Szegényes etelédasztal.

CSELÉDBÉR, (i-seléd-bér) ősz. fn. Szerződött
bér, melyet a szolgálatba fogadott cselédnek adunk.
Hónapos, félévi, esztendei cselédbér. Fölemelni, javítani,
elvonni a cselédbért.

CSELÉDBOR, (cseléd-bor) ősz. fn. 1) Általán
bor, mely a cselédeknek bérilietösilg gyanánt jár né-
mely uraságoknál. 2) Alsóbb minösógü bor, mely nem
úri asztalra, hanem a cselédeknek van szánva.

CSELÉDÉNKÉST, (csel-c-J én-ként) ih. Régies
értelemben ám. családonként.

CSELÉDÉS, (csel-éd és) mn. tt. —f, vagy —eí,
tb. —ék. Cselédekkel biró, kinek cselédei vannak.
Cselédes gazda, cselédet ember. A régieknél : családos
értelemben is. „Hasonló mennyeknek országa a cse-
lédes emberhez, ki jó reggel kiment míveseket fogadni
az ő szőlőjébe." Máté XX. 1. Eáldi. A müncheni co-
dexben : házi atya (paterfamilias).

CSELÉDHÁZ, (cseléd-ház) ősz. fn. Különös
épület, vagy csak külön szoba, mely a cselédeknek
szolgál lakásul. A pusztákon, bol a nős béresek saját
tűzhelyeikről élnek : béresház; ba pedig mint nőte-
leneknek az árok főzet nekik, túl a Dunán : betyár-
ház, betyárszoba.

CSELÉDKÉDIK, (csel-éd-kéd-ik) k. m. cseiéd-
ktd-tem, — tél, —étt. Mint cseléd szolgál valakinél.

CSELÉDKÉXYÉR, (cseléd-kenyér) ősz. fn. A
cselédek számára feketébb lisztből sütött nagyobb fajta
kenyér. Olyakat pillant mint egy cselédkenyér. Km.

„Mint egy cselédkenyér olyakat pillantott
Alikor nyomta éhen a krassai hantot."

Parlagi vers.
CSELÉDKOCSI, (cseléd-kocsi) ősz. fn. Hosszú

kocsi vagy szekér, az urasági cselédek, s holmi pog-
gyászok, eszközök alá, midőn az urak valahová utaz-
nak, kirúnduluak.

CSELÉDPOSZTÓ, (cseléd-posztó) Ősz. fn. Posz-
tó , melyből az urasági cselédek egyenruháját ké-
szítik.

CSELÉDRENDÉLET, (cseléd-rendélet) ősz. fh.
1) A nagyobb cselédes házaknál, napirend, mely sze-
rént meg van határozva, mit kelljen mindegyik cseléd-
nek tennie. 2) Rendőri intézkedés a gazdák és cselé-
dek közti viszonyok iránt.

CSELÉDRUHA, (cseléd-ruha) ősz. fa. Az ura-
sági cselédeknek bizonyos szinü, minőségű, és sza-
bású öltözete, egyenruhája.

CSELÉDSÉG, (csel-éd-ség) fh. tt. cseiédség-et.
Valamely házhoz, illetőleg úri udvarhoz tartozó cse-
lédek együtt véve.

CSELÉDSÉR, CSELÉDSÖR, (cseléd-sör) ősz.
fn. Bortalan vidékeken az urasági cselédeknek bérben
járó sör.

CSELÉDSZÁM, (cseléd-szám) ősz. fa. Bizonyos
kerületben , községben, udvarban, házban szolgáló
cselédek öszves személyzete szám szerint véve.

CSELÉDSZOBA, (cseléd-szoba) ö«z. fa. Külö-
nös szoba a cselédek számára.

CSELÉDTARTÁS, (cseléd-tartás) ősz. fn. Cse-
lédeknek szolgálatra való használása, s azoknak illő
bérrel, ruhával, eledellel ellátása.

CSELÉDTARTÁSI, (cseléd-tartási) ősz. mn.
Cseléd tartáshoz való, tartozó, arra vonatkozó. Cseléd-
tartási költségek.

CSELEFENDE, (csele-fende) ősz. fn. Nőket
roszra csalogató, nöcsábító, semmirekellő ember. Más-
kép : ceelevendi, csalavandi. Eredeti alakban lásd :
CSALAFINTA.

CSELEFINTA, lásd : CSALAFINTA.
59*
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CSELEJ, fala Zemplén megyében; helyr. —én,
—re, —r67.

CSELEKÉDÉS, (csel-ek-éd-és) fa. Lásd : CSE-
LEKVÉS.

CSELEKÉDET, (csel-ek-éd-et) fh. tt. cselefcé-
det-ét. Mindenféle mű, munka, tett, midőn úgy tekin-
tetik, mint a szabad akaratnak kifolyása, végrehaj-
tása. Jó cselekedet, rőt* cselekedet. Cbelekfdeteiró'l
Ítélhetni meg az embert. Az akaratot cselekedet követte.
.Hasznos vagy káros, meggondolt, hirtelen cselekedet.
Ily értelme van az erény- és vallástanban is. Emberi
cselekedet, jóságos, irgalmat cselekedetek. Féíeni szóval,
szándékkal és cselekedettel. V. ö. CSELEESZIK.

CSELEKEDETI, (cael-ek-éd-et-i) mn. tt csele-
kédeti-t, tb. —ék. Cselekedetre vonatkozó. Cselekedeti
készség, elhatározó*.

CSELEKEDIK, (csel-ek-éd-ik) k. m. cseleked-
tem, —tél, —éti. Máskép cselekszik, mint: menekedik,
menekszik, törekedik, törekszik, verekedik, verekszik, öre-
gedik , öregszik stb. Jelentését illetőleg lásd : CSE-
LEESZIK.

CSELEKEDŐ, (csel-ek-éd-ő) mn. tt. cselekédó-t,
Aki valamit cselekszik. Jót, róttál cselekedő ember.
A székelyeknél : cselekedő' fist, mely mindennap ké-
zen, vagy munkában, használatban van.

CSELEKSZIK, (csel-ek-ész-ik) k. Változattal,
cselekedik. A jelen időben (mint a többi hasonló val
tozatn igék) mindkét alakban ragoztatík: cseleksz-ém,
vagy cselekesz-em, —el, —tink, eselekesz-íek, —nek,
vagy cseleksz-enek; és cselekéd-ém, —e*l, —tínk stb. Első
múltban : cselekv-ém, —él, —ék. stb. másod múlt-
ban: cselekéd-fem, —tél, —éti. pár. cselekéd-jéi, óhaj-
tó : cseleked-ném, htn. cseleked-ni, részesülő : cselekv-S
vagy cselekéd-ó'. Értelme: szabad akaratának gyakor-
latiból valamit tesz, munkál, mivel. Ennélfogva igen
gyakran átható igék tulajdonságával bir. Csak em-
berről vagy más szabad akarata szellemi lényről
mondhatni, hogy cselekszik. Áihatólag is főképen ezen
névmásokra viszonylik : azt, ezt, mit, amit, amelyet,
és főnévül vett némely melléknevekre pl. jót, roszat,
(jó, rósz dolgot); különben tesz, vagy csinál, pl. nem
mondhatom, kárt cselekedett a tűz, a vit. Ellenben :
Éten ember sok jót cselekedett. Amit mással cselekszel,
azt várjad fejedre. Km. Széni Isten, mit cselekedtem 11
Amit kívántok, hogy cselekedjenek nektek az emberek, ti
is cselekedjetek azt nekik. E*t te cselekedted, nem más.
Azt tgbbé ne cselekedd. Ki mint cselekszik, úgy veszi
hasznát. Közmondatok.

Gyökéhez (csel) rokonok a régi és székelyes :
ettél, általánosabban : csinál, továbbá : tesz, a török
ktí-mok (cselekedni); törzsével (cselek) pedig : do-
log stb.

CSELEK VÉNY, (esel-ek-vény) fia. tt cselek-
vény-t, tb. —ék. Mindenféle mű, munka, tett, midőn
úgy tekintetik, mint a szellemi vagy anyagi erőnek
származéka ,* minden részleteivel, s körülményeivel
együtt, nem tekintve annak erényes vagy erénytelen

oldalát, s ebben különbözik a cselekedetté, mely az
erkölcsi törvényekre viszonyúi, s elvont állapotban
vétetik.

CSELEKVÉS, (csel-ek-vés) fa. tt. cselekves-t, tb.
—ék. Az ember anyagi vagy szellemi erejének való-
ságos működő állapota. Cselekvés alatt, cselekvés kitt-
ben. Cselekvésben gátolni ; cselekvést félben szakasztam'.
Cselekvés folytában kimúlni. Innen látható a különb-
ség : mely a cselekedet, cselekvény és cselekvés között
van. V. ö. CSELEKÉDET, CSELEKVÉNY.

CSELEKVÉSMÓD, (cselekvés-mód) ősz. fn.
Azon mód, illetőleg szokás, mely szerint valaki cse-
lekedik; végrehajtási bánásmód.

C8ELEKVÖ,(l),(csel-ek-vő)fn.ttcse!ek»S-t. Em-
ber, vagy más szabad akaratú lény, ki erejét valamely
műre, munkára fordítja, ki önakaratából, vagy leg-
alább öntudattal működik.

CSELEKVŐ, (2), (mint föntebb) mn. Ki erejét
el nem hanyagolja, hanem elhatározott szándékkal
működik, tesz valamit Jobb a cselekéi}, mint a beszélő
haza)!. Cselekvő ige, nem régen is az áthaló ige (verbum
actívum vagy transitivum) kifejezésére használtatott
Azonban a magyarban cselekvő az tfnhotó ige (ver-
bum subjectivum) is, mint : megy, repül; és sok in-
transitívum szenvedő mint: esik. Cselekoö* ige helyett
minden esetre jobb volna : mivelö ige. Egyébiránt T.
ö. Í6E.

CSELEKVÖLEQ, (csel-ek-vő-leg) ih. Cselekvő
állapotban, mint cselekvő. Valamely dologban cselek-
vSUg részt venni.

CSELEKVŐSÉG, (csel-ek-vö-ség) fa. tt —tt.
Tulajdonság, melynél fogva valaki minden erejjt hasz-
nálja, hogy körülményeihez képest mennél többet te-
gyen, s mindenfelé hatást gyakoroljon.

CSELEKVÖSÉGI, (csel-ek-vő-ség-i) mn. tt cse-
lekvStégi-t, tb. —ék. Cselekvőséget tárgyazó , cselek-
vőségre vonatkozó.

CSELÉLECS, (csel-élecs) ősz. fn. Caeleny nevű
egyszerű vegyelem, élecs vegyminőségében. V. ö.
CSELENY.

CSELÉLEG, (csel-éleg) ősz. fn. Elég cseleny-
böl. (Oxydum Manganii) V. ö. CSELENY.

CSELENY, (csel-eny) fn. tt. — cseleny-t. A nem-
telen fémek osztályába tartozó szürkés fehérszfafi,
nehezen olvasztható egyszerű test, melyet az üveg-
készitésnél különösen használnak. (Mangánjain).

CSELEPCSÍK, nyitravölgyitájsaó. Lásd: CSE-
REKCSÉP.

CSELES, (csel-es) mn. tt cseles-t, vagy
tb. —ék. Alattomos kelepczével, ravaszsággal élő,
járó. Cseles vadász, hadi terv. V. ö. CSEL, fa.

CSELES, (csél-es) mn. tt. cséleVt, vagy —ét,
tb. —ék. Bohóczos, trágár nemű. Ctéles bestédéi, tré-
fák. V. ö. CSEL.

CSELÉSKÉDIK, (csel-és-kéd-ik) k. m. cseíés-
kéd-íem, —tél, —:tf. Tőröket, kelepczét, barkókat
hányogat, alattomos fortélyokkal él cséjjai kivitelére.
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CSELESZNEK, nyitravölgyi tájszó, és fh. tt. J
eselesznek-ét. Kemencze eleje, szája. Eredete homá-
lyos, talán tót származású.

CSELEZ, (csel-ez) önh. m. cseiez-íem, —<éí,
—itt, vagy cselz-éttem, ettél —e'tt; htn. —ni vagy
cselzeni. Csel ve test használ. Vadász műszó.

CSELP, (csel-f) elvont- vagy elavult törzse cselfe
és cselfés szóknak. Gyöke csel, s képzésre olyan mint
dölf, csSrf, melyekből dóVfö's, csörfös származtak.

CSELFALU, vagy CSELFALVA, helység Sáros
megyében; helyr. Cselfalu-ba, —bon, —ból, vagy
Cselfalvá-n, —rá, —rói.

CSELFE, (csel-f-e) vagy csel-fi) magas hangú
társa csalfa szónak ; lásd ezt.

CSELFÉS, (csel-f-cs) mn. tt. cgel/és-t, vagy —ét,
tb. —ék. Csalfa, ravasz, aki másoknak cseleket szo-
kott vetni.

CSELFOGÁS, (csel-fogás) ősz. fn. A cselnek
kivitelére használt ravasz fortély, mód, eszköz. Csel-
fogással élnek gyakran a hadvezérek, 7<a erőnél nem
győzhetnek. Cselfogással kivágni magát a veszélyből.

CSELHÁNYÁS, (csel-hányás) ősz. fn. A kelep-
czének, huroknak, vagy akármily titkos csalásra szánt
eszköznek, módnak, fortélynak alkalmazása, elkészí-
tése, hogy valakit, vagy vadászoknál valamely vadat,
általa hatalmunkba kerítsünk, veszélyeztessünk.

CSELGILIS/TA, (csel-giliszta) ősz. fn. Földi
giliszta, mennyire t. i. horogra húzatva a halak csal-
étkéül használtatik.

CSELLÉ, (cscll-ej fn. tt. rselM. 1) Gömörben
ám. hegybeli parasztok kis szekere. Dunán túl a Ba-
konyságban : rstlle. 2) A székelyeknél fehérhal neme.

CSELLÉG, (csell-ég) önh. m. csellég-tem, —tél,
—itt. Könnyeden lépve, mélázva megyén, ideoda
járkál.

„Noha csak cscllegve és halkan ménének."
Gyöngyösi.

Ikcrítve : rtellegbelleg, fxcllrgőbcllcgö. Más kiejtéssel:
czelleg, czelltng.

Alapértelemben, mint egyenetlen irányú moz-
gásra vonatkozó, rokon a csálé, cselo szókkal. V. ö.
CSELLEMBOKOL,.

CSELLÉGÉS, (csell-ég-és) fn. tt cseUégés-t, tb-
—ék. Ideoda bolyogva, mélázva járkálás.

CSELLEMBOKOL, (cscllem-bokol) ősz. önb.
Székely tájnyelven ám. a beszédben tétováz, a dol-
got majd így majd úgy adja elé, mintegy cttálére, cse-
löre bukdosva szól.

CSELLEMBOKOZ, lásd : CSELLEMBOKOL.
CSELLEN, (csell-cn) önb. m. csellen-t. Fclre-

csapva mintegy csel által elillan. Elesetten a nyúl va-
dászok nyelvén, midőn az űző agár előtt hirtelen meg-
bukik, félre vagy visszacsap s elillan.

CSELLENG, CSELLÉNGÉS, Üsd: CSELLÉG
CSELLÉGÉS.

CSELMOZGÁS, (csel-mozgás) ősz. fn. Hadmes-
terségben jelenti az ellenfélnek olyan mozgásait, me-
lyek által a másik félt tévedésbe bozni akarja.

CSELÖ, (csa-elő) ökörhajtó szó. Lásd : CSALI.
CSELÖHÁZA, puszta Hevesben; helyr. CtelS-

házá-n, —)'a, —ról.
CSELÖHÖK, (cselő-hők) ősz. szó, melylyel az

ökröt szólítják, hogy folytonosan cselőre, csalira tart-
son, vagy hőköljön. Máskép : csálihök, csálthó'. V. ö.
HŐK, HŐKÖL.

CSELÖTE, puszták Nógrád és Pest megyékben;
helyr. Cselöté-n, —re, —ró7.

CSELSZÖVÉNY, (csel-szövény) ősz. fh. Vala-
kinek kárára, veszedelmére koholt, s titkos utakon,
módokon alkalmazott eszközök öszveségc.

CSELSZOVÉNYÉS, (cscl-szövényés) ősz. mn.
Csclszövénynycl járó, párosult; cselszövéuyen alapuló;
cselszövényt gyakorló. Cselszövényes udvari ember;
C8eli<zöi;é»yrs terc; cselszöcénycx ellenség. V. ö. CSEL-
SZÖVÉNY.

CSELSZÖVÉS, (csel szövés) ősz. fn. Valaki ká-
rára, veszélyére munkáló titkos müvek kigondolása, s
véghezvitel! alkalmazása.

CSELSZÖVÖ, (csel-szövő) ősz. fn. és mn. Alat-
tomos utakon, és eszközükkel inasnak kárára , veszé-
lyére , megbuktatására működő. „Meghalt a cselszö-
vö" (Ulrik), Hunyady László opera.

CSEL VÉRT, (csel-vért) ősz. fn. Zöld galyas
abroncs, vagy vászon felöltő, mely némely ovatosb vad
meglépésére használtatik. Vadászmüszó.

CSELÚT, (cscl-út) ősz. fn. Alattomos út, me-
lyen haladva mást tévedésbe ejtünk , illetőleg annak
üldözése elöl menekeszünk. Vastaghangon : csalút.

CSELVETÉS, (csel-vetés) ősz. fn. L. CSEL-
HÁNYÁS.

CSÉM, (1), hangutánzó, melyből csémct, etem-
csrg, csémcscgis, csemege, cseméz, származtak. Válto-
zattal : csőm, csömcsög, vagy csám , csámcsog. Azon
evés alatti hangot utánozza, midőn az evő a szájába
vett étket nyelve, ínyei és ajkai között forgatva szo-
pogatja, s ízlelgeti. A szanszkritban csam, dsam, dsham
ám. enni, a törökben jemek = enni és étek, jemis =
gyümölcs.

CSEM vagy CSÉM, (2), elvont gyöke csemete
szónak és származékainak. Változatai : csim (csima),
csőm (csórna). Eredeti értelme : csomót képező bim-
bó , vagy bimbóból fakadó zsenge hajtás, fiatal sar-
jadék.

CSÉM, (3), elvont gyöke cse'mbő, ese'mér szók-
nak , és ezek származékainak. Vastaghangon : csőm,
bonnan : csomb, csombók, csomó zárt magas hangon :
csőm, csömbölék, csömör. Alapérteménye : gömbölyű,
csomódad alakú valami.

CSÉM, falu Komái óm és Vas megyékben ; helyr.
fVm-bf, —ben, —böl.

CSÉMBE, (csém-b-c) fn. tt. etfmbtí. Marhákat
csipkedö légyfaj, máskép : csi'mbe. Úgy látszik, a csíp
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igével rokon, mint a bSgöíy, és pó'csik szintén marhá-
kat bántó legyek ám. bSklOS, bökcti, a bök igével.

CSÉMBÖ, (esém-b-ő) fn. tt csémbS-t. Csomós,
gombos czafrang, sallang, péld. a kostökön, lószerszá-
mon. Gyöke esem azonos a gömbölyűt, csomódadot
jelentő ctifm csőm gyökökkel. Hasonlók hozzá : csim-
bók, csombor, csömbOlék. Képzésre hasonló a bim-b ó,
gom-b-ó(cz), pim-p-ó szókhoz.

CSÉMCS, hangutánzó, mely némely állatok, kü-
lönösen disznók evése alatt hallatszik, vastaghangon :
csamcs, csdmcs, zárt hangon : csomós.

CSÉMCSÉG, (csémcs-ég) önh. m. csémcseg-tem,
—tél, —e'tt. Evés közben szájával csuppogat, mint a
mohón evő malaczok, disznók. Hangutánzó ige. Ne
csemcsegj, hanem egyél, mint illik. Vastaghangon :
csámcsog, zárt magas hangon : cstimcsOg. A sínai nyelv-
ben ctán ám. nimia ciborum aviditas, gulosus (Scbott),
a törökben pedig csamcsak vagy csemcse, ivó csésze
(écuelle a bőire).

CSÉMCSÉGÉS, (csémcs-ég-és) fa. tt. csemete-
gés-t, tb. —ék. A szájnak evés közben bizonyos han-
goztatása. Használtatik e szó különösen a moslékevő
sertésekről. Vastag hangon : csamcsogás, zárt magas
hangon : ctSmcsSgét.

CSEMEGE, (csém-ég-e) fii. tt csemegét. Holmi
édességek, nyalánkságok az ételben és italban, me-
lyek vagy az ínyeket csiklandozzák, s étvágyat sze-
reznek , vagy a jóllakás után használtatnak, föképen
gyümölcs. Szolgál öszvetétel által határozó névül is,
mint : csemegebor, csemegesütemény, csemegeasztal.

A nyalánk, szopogató, sziircsölő ízlést jelentő
csemcceg, csámcsog igével rokon. A törökben jemek ám.
enni; étek, és jemis ám. gyümölcs.

CSÉMÉGEÁRUS, (csémége-árus) ősz. fn. Holmi
nyalánkságokat, édes, czukros süteményeket áruló;
czukrász.

CSÉMÉGEBOR, (csémége-bor) ősz. fn. Bor,
melyet kis mértékben, csak nyalánkságul szoktak nyúj-
tani, pl. m&slás, ttrmös, pezsgő. A csemegebor fino-
mabb , és nemesebb eredetű a közönséges asztali
bornál.

CSÉMÉGEÉTÉK, (csémége-éték) ősz. fn. Étek,
melyet a többi ételek után nyalánkság gyanánt ad-
nak föl, péld. gyümölcs, czukorsütemények stb.

CSÉMÉGEEÉSZITÖ, (csémége-készitő) ősz. fn.
Ki bökni nyalánkságokat, czokorsüteményeket, befö-
zötteket, stb. készít; czukráez.

CSÉMÉGEKONTYVTRÁG, (csémége-konty-vi-
rág), ősz. fii. A déli tenger szigetein tenyésző növény-
faj a kontyvirágok neméből, melynek gyökerét főzve,
vagy hamu alatt sütve kenyérül használják az odavaló
lakosok. (Aram esculentum).

CSÉMÉGEMONDOLA, (csémége-mondola) ősz.
fa. Hondola, melyet czukorral készítenek el csemegéül;
czukros mondola.

CSÉMÉGEPIACZ, (csémége-piacz) ősz. fn.Piacz,
melyen különféle nyalánkság! czikkeket árulnak.

CSÉMÉGÉS,(l),(csém-ég-e-es)mn.tt. csemegés-t,
vagy —ét, tb. —ék. 1) Nyalánkoskodó, édes szája,
torkos ember. 2) Csemegével bővelkedő, csemegével
tölt Csemegét bolt, csemegés tányér.

CSÉMÉGÉS, (2), (mint föntebb) fn. tt csémégés-t,
tb. —ék. Csemegés hely.

CSÉMÉGESULYOM, (csémége-sulyom) ősz. fh.
Növényfaj, a sulymok neméből, melynek dióforma
lisztes gyümölcsét csemege gyanánt szokták enni.
Máskép : vízi dió, vizi gesztenye. (Trapa natans).

CSÉMÉGETÁR, (csémége-tár) ősz. fn. Általán,
csemegék, édességek, nyalánkságok rakbelye. Külö-
nösen : tánczvigalmak, nagy lakomák, estélyek stb.
alkalmival azon különös terem, vagy asztál, hol cse-
megével szolgálnak a vendégeknek.

CSÉMÉGETARTÓ, (csémége-tartó) ősz. fh. A
csemegeárusok- és czukrászoknal, valamint az ura-
sági táblákon azon saját alakú edények, melyekben
a csemegéket fölteszik.

CSEMEGÉZ, (csóm-ég-e-ez) önb. m. csémégeV-
í«m, —tél, —élt, pár. —z. Csemegéket eszik. .Ebéd
végén, czukrászboltokban csemegézni.

CSÉMÉGÉZÉS, (csém-ég-e-ez-és) fn. tt cseme-
gézés-t, tb. —e*. Csemegékkel élés, nyalánkoskodis.

CSEMEGÉZŐ, (csem-eg-e-ez-ő) fh. és mn. Aki
csemegéz. Hely, ahol csemegéznek.

CSEMELET, fh. tt. csemelet-ét. Kiavult szó, ám.
teveszőrből szőtt habos kelme. Máskép : kamiüdt.
Mindkettő a tevét jelentő chameau, camel illetőleg ca-
melot szókból kölcsönöztetett

CSÉMÉR, lásd : CSÖMÖR.
CSEMERNYE, MÁRK—, VARANÓ—, falv«k

Zemplén megyében; helyr. Ciemernyé-n, —re, —röZ.
CSEMETE, (csem-ét-e) fn. tt. csemetét. Vastag-

hangon : csimota. 1) A fának zsönge sarjadéka, haj-
tása , íakadása, termő bimbója, melyet oltásra hasz-
nálnak. 2) Szélesb ért. magról vagy tőről kelt fiatal
fa, vagy zsenge oltovány. 3) Cserjeféle apró fa, bokor,
pl. saj meggy, galagonya. 4) Átv. ért. mondatik em-
beri sarjadékról, vagyis serdülő magzatokról. V. 5.
CSEM, gyök (2).

CSEMÉTEKORALL, (cseméte-korall) ősz. fn.
Korall a növényállatok neméből, melynek törzsöké
ágas, s tagjai meszes anyagból állanak, azétmorzsol-
ható kéreggel, s apró likacsokkal elhintve.

CSEMÉTÉS, (csem-ét-e-es) mn. tt csemétés-t,
tb. —ék. Csemetékkel benőtt, amibe csemetéket ül-
tettek. Csemetét kert. Használtatik főnévül is , midőn
magát a belyet jelenti, vagy ám. faiskola.

CSEMÉTÉSÉDIK, (csem-ét-e- es-éd-ik) k. m. ese-
mitéséd-tem, —tél, —éti. Csemetékkel benő, bokroso-
dik, ágasodik.

CSEMÉTÉZIK, (csem-ét-e-ez-ik) k. m. esemé-
téz-tem, —tél, — étt. Csemetéket hajt, sarjadzik, aga-
sodik.

CSÉMÉZ, (esem ez) fa. tt. csémez-t, tb. — ék.
i Sajátságos kedves szagii, és zamatú, úgynevezett
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muskatály szőlő, mely csemegézesre, nyalánkságra
váló.

CSÉMÉZSZAGÚ, (cséméz-szagú) ősz. mn. Olyan
szagú, illatú, zamatú, mint a csemez, azaz, muskatály-
szblő.

CSEMLEVELEK, (csem-levelek) ősz. tb. fn. A
növény kicsirázó magvának azon első levélkéi, melyek
a maghéj elválásakor kibújnak, csima-, csimota-, cse-
metelevelek.

CSEMMÉG, (csemm-ég) öiib. m. csemmég-lem,
—tél, —éti. Magas hangú társa csammog szónak;
lásd ezt

CSEMP, (cscn-p) fn. tt. csemp-ét. 1) Mások csa-
lására , rászedésére czélzó ravasz fogás, fortély. 2)
Különösen a vámokon és harminczadokon valamely
tUtott portékának az illető tisztek elmellőzésével be-
vagy kicsúsztatása. Gyöke az alattomos elsajátításra
vagyis lopásra vonatkozó csen, melynek n véghangja
az utána következő p előtt m-mé változik, mint ebben:
impók — inpók. Hasonlóan ezen szókban : különb,
azonban , Pozsonban , puttonban az n kiejtésben úgy
hangzik mint m. Egyébiránt irhatnók csenp is, az ere-
deti n bötüt megtartva, mint a fent említett szókban.
Rokona a német schnipf-en.

CSÉMP, elvont törzse csempe, csémpély, csempe-
lySdik, csempész szóknak, csomó, vagy csomócska je-
lentéssel. Gyökre rokon a csima, csimbók, csomó, csőm-
bók szókkal.

CSEMPE, (csemp-e) mn. tt. csempét. Görbe szá-
jú, kinek félre áll a szája. Rokon a vastaghangu csámpa
szóval, mely a lábak kigörbedését jelenti. V. ö.
CSÁMPA.

CSEMPE, (csémp-e) fn. tt. csempét. 1) A bar-
kóknál ám. kis bögre, gömbölyű kis fazék. 2) A szé-
kelyeknél azon homorú, öblös cseréptábl&k, melyek-
ből kályhákat raknak. Jelenti az ily cserepekből ra-
kott hályhat is.

CSEMPE, tt. csémpé-í, tájdivatos, csípő (femur)
helyett. Lásd ezt.

CSÉMPÉLÖDÉS, (csémp-él-öd-és) fn. tt. esém-
pélödés-t, tb. —ék. Holmi szálas, rojtos, rostos, hajas,
szőrös testeknek csomódzása. V. ö. CSÉMPÉLÖDIK.
CSÖMBÖLÉK.

CSÉMPÉLÖDIK, (csémp-él-őd-ik) belsz. m.
ctémpélöd-tem, —<éi, —ott. Csomóba fonódik, teke-
rődik. péld. a ló serénye, farka, az embernek fésület-
len baja. Hasonló hozzá : csömbölödik, azaz csömbö-
lékessé lesz.

CSÉMPÉLÖDIK, (csen-p-el-őd-ik) belsz. m.
csempelSd-tem, —tél, —ott. Bizonyos csiuy, csalás,
lopás elkövetésére többekkel czimboráskodik, öszve-
esküszik. Alapfogalomban rokon a csempész, csempész-
kedik szókkal.

CSÉMPÉLY, (csémp-ély) fn. Lásd : CSEM-
PE , fn.

CSEMPÉS, (1), (csen-p-és) mn. tt. csempe's-t,
vagy —eí, tb. —«k. 1) Csemppelélő, valamit csenve,
azaz lopva ki- vagy beszállító. Csempes kalmár. 2)

Amit csemppel becsúsztattak vagy kiszállítottak. Csem-
pes áruk, portékák.

CSEMPÉS, (2), fn. Lásd*: CSEMPÉSZ, fh.
CSEMPÉS, (1), (csémp-e-es) mn. tt csémpés-t,

vagy —ét, tb. —ék. Csempeféle azaz öblös cserépből
rakott, csinált. Csempét kályha, kemencze. Használta-
tik főnévül is. Csempétben sütni valamit.

CSEMPÉS, (2), (csemp-e-es) mn. tt. csempés-í,
vagy — eí, tb. —ék. Ferdén, görbén álló, félrehúzott.
Csempes szájú. Rokona a ferde lábra vonatkozó
csámpás.

CSEMPÉSKÉDÉS, (csen-p-és-kéd-és) fn. tt.
csempéskédés-t, tb. —ék. 1) Ravasz, alattomos műkö-
dés. 2) Tiltott áruk, portékák be- vagy kicsúsztatása.
V. ö. CSEMP.

CSEMPÉSKÉDIK, (csen-p-és-kéd-ik) k. m. csem-
péskéd-tem, —tél, —M. 1) Ravaszkodik, alattomos
utakon jár. 2) Tiltott árukat, portékákat a vámok és
harminczadok kikerülésével becsúsztat; máskép : csem-
péízktdik.

CSEMPÉSSÉG, (csen-p-és-ség) fn. tt csempét-
ség-e't. 1) Ravaszság, alattomos csalás. 2) Tiltott áruk
becsúsztatása. Csempességet űzni. Csempességen rajta-
érni valakit. Csempestégért büntetett csaló.

CSEMPÉSZ, (csémp-ész) fn. tt. cse'mpcsz-t, tb.
—ék. 1) Balaton mellékén ám. a szalonnának a háj
alatt levő kövérsége, mintegy öszvecsomósodása, csöm-
bölödése. 2) Győr tájékán ám. kétfülü cserépedény.
V. ö. CSEMPE.

CSEMPÉSZ, (1), (csen-p-ész) ath. m. csempész-
tem, —tél, —étt, pár. —sz. A vámok s harminczadok
kikerülésével, ál utakon, módokon bizonyos tiltott
arukat, portékákat be-, vagy kiszállít Igekötökkel :
becsempész, kicsempész. Török dohányt, törökországi sót
becsempészni a vámvonalon. V. ö. CSEMP.

CSEMPÉSZ, (2), (csen-p-ész) fn. tt. csempész-í,
tb. —ék. Ravasz, fortély ős szállító, vagy utas, aki til-
tott holmit csúsztat be vagy ki a vámok és harmincz-
adok elkerülésével.

CSEMPÉSZÁRU, (csempész-áru) ősz. fn. Csem-
pészve becsúsztatott áru. Csempészárukkal Üzérkedni.

CSEMPÉSZÉS, (csen-p-ész-és) fn. tt csempé-
szés-t, tb. — ék. Cselekvés, midőn valaki csempész.
Tgekötőkkel: becsempészés, kicsempétzés. V. ö. CSEM-
PÉSZ.

CSEMPÉSZET, (csen-p-ész-et) fn. tt. csempészet-
ét. Csempészés elvont értelemben.

CSEMPÉSZETI, (csen-p-csz-et-i) mn. tt esem-
pészeti-t, tb. —ét. Csempészetre vonatkozó , csempé-
szet által ki- vagy becsúsztatott. Csempészeti Ügyesség.
Csempészeti áruk.

CSÉMPÉSZHÁJ, (csempész-háj) öaz. fn. Lásd :
CSEMPÉSZ, 1).

CSEMPÉSZKÉDÉS, (csen-p-ész-kéd-és) fn. tt.
csempétzke'dés-t, tb. —e"fc. Gyakran űzött csempészés.

CSEMPÉSZKÉDIK, (csen-p-ész-kéd-ik) k. m.
csempészkéd-tem, —tél, —e'ít. Csempészetet űz , gya-
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kőről, tiltott árak alattomos szállításával, becsusztatá-
sával foglalkodik.

CSEMPÉSZSÉG, (csen-p-ész-ség) fh. tt. csem-
pésuég-ft. Lásd : CSEMPÉSZET.

CSEMPÉZ, lásd : CSEMPÉSZ.
GSEMPÜZÉS, (csemp-fizés) ősz. fa. L. CSEM-

PÉSZKÉDÉS.
CSEMPÜZÖ, (csemp-ttző) ősz. fn. L. CSEM-

PÉSZ.
CSEMTELEN, (csem-telen) mn. tt csemtelen-t,

tb. —e%. Minek cseme, azaz bimbós hajtása, csirája,
csimája nincsen. Csemtelen száras ág, Csemtelen
fatörzs.

CSEN, CSEN, (1), hangutánzó elront gyöke
cseng, csenget, csendfii, csendít, csend, csendes szóknak,
és származékaiknak. Zárt hangon : csőn, csöng, stb.
Alaphangban és értelemben egyeznek vele a latin
son-o, íon-o, can-o, tinni-o, hellén atévta, rófow, német
Tön, ringen, szanszkirt tan, sztan, sínai csáng (cantus,
cantare), cziáng (sonns metallorum), török csang vagy
esongii (csengetyü), csVn (csengés) stb.

CSEN, (2), áth. m. csen-/. Holmi aprólék dol-
gokat alattomban (mintegy csendben) eldngdos, ello-
pogat, elcsíp. Szelídebb jelentésű a lop vagy oroz
igéknél Tűt, czémát, tollat csenni, flblmi édességeket,
csukrot, gyümölcsöt csenni. Tájnyelven : csillent.

Rokonok vele a sínai ezeng (maligne, perverse.
Schott), hellén xtróta, s német schnipfen.

CSENÁL, régies, csinál helyett Eléfordúl pél-
dául a Nádor-codexben.

CSENCS, HORVÁT—, NÉMET—, TAR-
BÓD—, falok Vas megyében; hely. Csencs-én, —re,
—rül.

CSEND, CSEND, (1), fn. tt cscnd-e'í, vagy eí.
Mozgás nélküli állapot, midőn ugytetszőleg semmi
zaj, semmi nesz nincs, midőn a levegőt semminemű
hang nem látszik háborítani, vagy mozgásba hozni,
tnlajdonképen a nesznek (csen) kicsided vagy legalsó
fokát jelenti, minthogy tökéletes nyugalom nincsen a
természetben. Éjjeli, halotti, mély csend. Csendet kérni.
Csendben lenni, maradni. Különösen jelent a) Hallga-
tást Midőn 6' beszél, nagy csend uralkodik, b) Zajnak,
zűgisnak csillapodását A tengeri morajt csend vál-
totta fel. A szélvész megszűnt, s mély csend van az er-
dőben, c) Békét, nyugalmat, báborítlan társadalmi ál-
lapotot Csendre inteni a háborgó polgárokat. Csendet
•aoorni. Tájdivatosan : csönd. Bókon vele : csitt.

CSEND, (2), (csén-d) elvont törzse cséndtt csen-
dül szóknak és származékaiknak.

CSÉNDBIZTOS, (csend-biztos) ősz. fh. Nyilvá-
nos tisztviselő, ki a köz csendességre, polgárok nyu-
galmára felfigyel.

CSÉNDÉLÉG, (csénd-él-ég) önb. m. cse'ndéleg-
tem, —tél, vagy csendeíg-eííem, —ettél, csende*lg-étt.
htn. —ni, vagy csendelg-eni, vagy —ni. Csendre, nyu-
galomra száll, csillapodott állapotra jut, nyugalom-
ban van. CtendeUg a tenger, hullámsásai szilnedezésé-

ként megáll,vel. CtendeUg a levegő*, midén a szél las
lecsillapodik.

CSENDÉLET, (csend-élet) ősz. fn. 1) Békés,
zajtalan, egyszeri! házi élet 2) Az ily életnek művé-
szi ábrázolata. Csendéletet ábrázolófestmény. Mezei, fa-
lusi csendélet.

CSÉNDÉLGÉS, (csénd-él-ég-és) fn. tt cttfndél-
gés t, tb. — ék. Csendre szállás , a nesznek , zajnak
lassanként! csillapodása.

CSÉNDÉLGÖ, (csénd-él-ég-ő) mn. tt ctendélg$-t,
Csillapodó, csendes állapota. CsendelgS szél, tenger.

CSENDEK, fh. tt csendér-t, tb. —e*. Berkes,
bokros, csalitos, cserjés hely. E jelentéséből gyanít-
ható, hogy gyöke cser (cserj), melyből lett : csente,
cserden, s ebből bötQáttétellel : esender.

CSENDÉRÉS, (csendér-és) mn. tt csenderes-t,
tb. — ék. Berkes, bokros, csalitos, cserjés. Csenderes
völgy, mezóség. V. ö. CSENDEK. Vétetik fönevfil is
midőn tt —t, tb. —ék. Berkes hely, cserjés hely.

CSENDERÍT, (csend er-ít) áth. m. ctenderít-étt.
1) Gyöngédeden fit, illet valamit 2) Bodrogközi táj-
szólás szerint : alattomban elcsíp vagy csen valamit

CSENDERÍTÉS, (csend-er-ít-és) fh. tt csenderf-
tés-t, tb. —ele. Gyöngén érintés. Alattomos elcsipés,
csenés.

CSENDES , (csénd-és) mn. tt csendes-t, vagy
— ét, tb. — ék. 1) Minek semmi zaja , nesze nincs.
Csendes járás, csendes alvás, csendes lak, csendes uf-
cco, csendes falu, csendes éj. 2) Nyugalmas, békés, mér-
sékleti. Csendes ember, csendes elme, csendes stiv, csen-
desbesséd, csendes eső, csendes id#, csendes háború. KSny-
nyü csendes időn kormány t tartani. (Km.) Csendes tenger,
Csendes mint a temető'. Km. Adják e nevet lovak-
nak is.

CSÉNDÉSÉDÉS, (csénd-és-éd-és) fit. tt csen-
deMdés-t, tb. — ét. A zajnak, nesznek, lármának csil-
lapodása, fokonkénti megszűnése, elmnlasa.

CSENDESEDIK, (csénd-és-éd-ik) k. m. csewde-
seid-tem, — tél, — e'tt. A zaj, nesz, lárma, szél, hány-
kodó hullám, stb. csillapodásnak indul, lassan-lassan
szűnni kezd. Csendesedik a tenger. Csendesednek át
alunni készülő apró madarak. Átv. ért az indulatról
is mondatik , midőn első laza múlni, és tüze lohadni
kezd. Csendesedjél szívem. Úgy látszik, már csendesedik
előbbi haragja.

CSENDESEDETT, (csénd-és-éd-étt) mn. tt
csendOetfeKt-et. Csillapodott, nyugott, szelídült Csen-
desedett szívvel, indulattal lenni.

CSENDESEN , (csénd-és-en) in. és indnlatuó.
Zaj, lárma nélkül, lassan. Csendesen járni, csendesen
lenni. Csendesen fiúk ! ne lármázzatok.

CSENDESÍT, (csénd-és-ít) áth. m. cseadestí-ett,
htn. — ni, vagy — eni, pár. — z. Nyugalomra int,
kérlel, szelídít, nyugtat Ctendettíni a haragost, csen-
desitni a megbántottál, csendesíteni a síró kisdedet.
EUcsendesíteni, lecsendesíteni.

CSÉNDÉSÍTÉS, (csénd-és-ít-és) fa. tt ctfndtsi-
tés-t, tb. — ék. Csillapítás, nyugtatas, kérielés.
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CSENDESÍTŐ, (csénd-és-it-ő) mn. tt cséndM-
tü-t. Nyugtató, csillapító, kérlelő, békítő.

CSÉNDÉSÍTÖLEG, (csénd-és-ít-ő-leg) ih. Nyug-
tató, csillapító, kérlelő módon.

CSÉNDÉSSÉG, (cséud-és-ség) fn. tt. cséndés-
tég-ét. Csendes, azaz zaj, lárma nélküli, továbbá békés,
nyugalmas állapota vagy tulajdonsága valaminek.
Nagy a csendesség, mint nagypénteken a mészárszékben.
Km. Csendességben élni. A tenger csendessége nem ke-
vesbbé nagyszerű tttneméy, mint háborgása.

CSENDESÜL, (csénd-és-ül) önh. Csendessé le-
i ; zajos, lármás, háborodott állapota szűnni kezd.szén;

Csendesül a szélvész, a vihar. Haragja csendesül, le-
csendesiil.

CSÉNDÉSZ, vagy CZÉNDÉSZ, csángós tájejtés
a közönségesebb csendes helyett. L. ezt. Régi iratok-
ban gyakran eléjön, pl. Tatrosi codezben : „És hivá
csendeszben (silentio) ő húgát." János XI. fejezet.
Cato negyedik könyvében : „Valaki csendesz életet
kévánsz követni." Magyar prózairók. I. Kiadja Toldy
Ferencz.

CSÉNDETLEN, ^csend-étien) mn. tt. cséndeí-
len-t, tb. —ék. Csendnélküli; zajos, lármás ; békétlen,
háborgó. Csendetlen népgyülés.

CSÉNDHÁBORGATÁS, (csend-háborgatás) ősz.
fn. A polgári társaságbeli rendnek, nyugalomnak, bé-
kének megzavarása.

CSÉNDHÁBOKGATÓ, (csénd-háborgató) ősz.
tn. Nyughatatlan ember, ki másokat békén nem hagy,
mások nyugalmát zavarja.

CSÉNDHÁBORITÁS , (csénd-háborítás) lásd :
CSÉNDHÁBORGATÁS.

CSENDHÁBORÍTÓ, (csénd-háborftó) 1. CSÉND-
HÁBORGATÓ.

CSENDÍT, (csén-d-ít) áth. és önh. m. csendít-étt,
htn. —ni, vagy —eni, pár. —t. 1) Altalán : kis ne-
mű harangot, csengctyüt meghúz, megránt. 2) Lélek-
haranggal csenget, vagy temetési harangozas előtt a
legkisebb haranggal jelt ad. Meycsendíteni a haran-
got, Kicsendüeni a halottat. Valakire csendíteni. Kire
csendítettek f

CSÉNDÍTÉS, (csén-d-ít-és) fn. tt. cse'ndítés-t,
tb. —ék. Kis harangnak, csengetyünek meghúzása.

CSENDÍTŐ, (csén-d-ít-ö) fn. tt. csendüö-t. 1)
Kis harang, lélekharang. Most húzzák neki a csenditSt,
Itten nyugosztalja. 2) Aki csendít.

CSENDŐR, (csénd-őr) ősz. fn. Fegyveres köz
tisztviselő, vagyis szolga, kinek kötelessége a köz
bátorságra fölügyelni, s annak báborítóit féken tar-
tani. Közönségesen és francziásan: Gendarme, többes-
ben : Gendarmet, vagy Gens d' armes, honnan magya-
rul zsandár is divatba jött. Különbözik rendőr.

CSÉNDÖRI, (csend-őri) ősz. mn. Csendőrre vo-
natkozó, csendőrt illető, csendőrtől eredő. Csendőrt
egyenruha. Csendöri kíséret.

CSÉNDÖKSÉG, (csénd-örség) ősz. fn. 1) Fegy-
veres köz szolgálat, mely a közbútorságra ügyelés vé-
gett állítatott fel valamely társadalomban. Az ily tiszt-

i. MAOY SZÓTÍB.

viselők és szolgáknak bizonyos öszvesége. A csend-
őrség nehé* szolgálat. Ausztriai csendtfrség. Bécsi csend-
őrség. Pesti csendórség.

CSÉNDÖRSÉGI, (csend-őrségi) ősz. mn. Csend-
őrségre vonatkozó, azt illető. Csendbrségi szabályok.

CSÉNDÖRTISZT, (csénd-őr-tíszt) ősz. fn. Főbbje
a csendőröknek.

CSÉNDSZERETÖ, (csend-szerető) ősz. mn. Nyu-
galmat, békét, zajtalan állapotot kedvelő. Csendsze-
retó' polgárok.

CSENDÜL, (csén-d-ül) önh. m. csendül-t. Csengő
bangót ad, csengeni kezd. Csendülnek a meghúzott
harangok. Megcsendült a föle. Csendülnek az östveütött
réztányérok.

CSÉNDÜLÉS, CSÉNDÜLÉS, (csén-d-ül-és) fa.
tt. cséndlílés-t, tb. —ék. Valamely megütött éreznek,
vagy érczmünek, pl. harangnak, csengetyünek meg-
szólamlása, hangozása. Atv. ért a fülről is mondatik:
fülcsendülés.

CSÉNDZAVARÁS, CSÉNDZAVARÓ, lásd :
i CSÉNDHÁBORGATÁS, CSÉNDHÁBORGATÓ.

CSÉNÉG, lásd : CSENG.
CSENEJ, falu Torontál megyében; helyr. Cte-

nej-én, —re^ —ró'l.
CSENÉS, (csen-és) fn. tt csenés-í, tb. ék. Apró-

lékos lopás , melyet valaki futtában , könnyű módon
tesz. V. ö. CSEN.

CSENEVÉSZ, (1), (csen-ev-ész) mn. tt. csene-
vész-t, tb. —ék. Növésében csökkent, elsatnyult, elfa-
jult , elkorcsosodott, amiben az állati vagy növényi
élet csak úgy teng. Csenevés* növények. Csenevész
nemzedék.

Bötüáttétellel : mecsevész, Szatmárban : sanya-
vész, a székelyeknél : sindeuész. Ezen változatok nyo-
mán okszerttleg álb'thatni, bogy ezen szónak gyöke
csen nem egyéb mint a sin, sany gyökök módosítása,
melyekből stnlik, sindik, sanyar, sanyarog, sanyarodik
származtak. Ide tartozik a rokon értelmű csUnik ige
gyöke csttn.

CSENEVÉSZ, (2), (csen-ev-ész) önh. m. csene-
vész-tem, — tél, —M, pár. —sz. Növésében csfinlk,
satnyúl, korcsosodik, alig teng. E silány földben a
növények csenevéssnek. Hason jelentésüek vele : sanya-
t-ész, sinlik, sindevész, sindik, sanyarodik, csüniké* me-
csevész igék.

CSENEVÉSZÉDIK, (csen-ev-ész-éd-ik) k. m.
csenei-észéd-íem, —tél, —étt. Csenevészsaé lesz, sat-
nyúl, stb. V. ö. CSENEVÉSZ.

CSENEVÉZ, lásd : CSENEVÉSZ.
CSENG, (csén-ég) önh. m. cseng-tem, vagy et-

tem, —tél, vagy —ettél, —étt. htn : —ni, vagy —eni.
Mondatik 1) a megérintett érczről, érczlemezről, vagy
más (Jrczuiüiöl, midőn bizonyos bangót ad folytonosan.
Csengenek a toronybeli kis harangok. 2) a fülekről,
midőn a levegő mozgása rendkívüli nyilason hat be-
léjük. Cseng a f'ilem, hírt hallok. Csrng-peng, csengő-
pengő. Tájejtéssel : csüng.

60
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CSÉNGBONG, (cséng-bong) ősz. önh. melyben
mindkétazó hajh'ttatík: csengett-bongott, csengni-bongni.
Oly hangozás, melyben mind a két szó hallatszik.
Ctengbong a török zene, vagy hadi zene.

CSÉNGÉR, (csén-ég-ór) fn. tt. cséngér-t, tb. —e*.
Alsóbb minemüségtt rósz , csaviczaféle bor, illetőleg
törkölyre töltött s kisajtolt víz. Máskép : csiger, csin-
ger, lőre. Rokonai zsenge, csengés. Lásd ezeket.

CSENGÉÉ, mváros Szathmár megyében; paszta
Erdélyben, Alsó-Fejér megyében; helyr. Csenger-én,
—re, —rfit vagy —be, —ben, —bői.

CSENGERHÁZA, puszta Nógrád megyében;
helyr. Cbengerházá-n, —rá, —ról.

CSENGÉS, (csén-ég-és) fa. tt. cséngés-t, tb. —ék.
1) Ütött, megilletett érez lemeznek, érez eszköznek
folytonos hangja. Séz tányérok csengett. Pénecsengés,
harangcsengés. Csengésbongát. 2) A füldobnak rendki-
viili megrezzenéséből eredő hangzsibongás. Fölcsenget.
Tájejtéssel : csönget.

CSENGET, (csén-ég-et) önh. m. esenget-íem,
—fél, —e'íí, pár. csengess. Tárgyeset nélkül ám. va-
lami csengő eszköz által jelt ad. Hatottra csengetni,
misére templomba csengetni ; cselédnek, ebédre csengetni,
Tájejtéssel : csönget.

CSENGET, (mint föntebb) áth. Érez- vagy más
kemény és hangzatos eszközt úgy üt, vagy üttet, hogy
csengjen. V. ö. CSENG. Pénzt csengetni, harangot csen-
getni, poharat késsel vagy villával csengetni.

CSENGETÉS, (csén-ég-et-és) fa. tt csengetés-t,
tb. —e'k. Éreznek, érczeszköznek, üvegnek stb. olya-
tén ütése, hogy csenegjen. V. ö. CSENG. Pénzcsen-
getés, pohárcsengetét. Csengetésre letérdelni, s imád-
kozni; csengetésre elhallgatni. Csengetéssel jelt adni.
Tájejtéssel : csöngetés.

CSENGETŐ, (csén-eg-et-ő) fő- és mn. csengetést.
1) Ki csenget pl. csengető az isteni szolgálatra, vagy
szolgalat alatt. 2) Azon érczvegyítékből készült ha-
rangalakn kis eszköz , mely rázás , vagy húzás által
csengő hangot ad, máskép : csengetytt, csöngető, csSn-
getyfi.

CSÉNGETYŰ, (csén-ég-ety-ü, vagy csén-ég-
et-ő) fii. tt. cséngetyü-t. 1) Kis harang, milyen a to-
rony béli harangok között a legkisebbik. Csengetyüvel
adni jelt a kismisére, csengetyüvel adni tudlokra a hí-
veknek, hogy haldoklik valaki. 2) Még kisebb haran-
gocaka, melylyel pl. a templomban az istenszolgálat
alatt élnek. 3) A csikók bárányok, tinók nyakára kö-
tött csengő harangocska, mely alakja és anyaga által
különbözik a kolomptól. 4) A pénzszedő perselyekhez
függesztett kisebb szerű rézcsörgető. 5) A törökzenc
bizonyos hangszerén, szánkázási lószerszámokon, bo-
londsapkákon stb. fityegő apró harangocskák, miskép:
csörgők, csérgb'k.

CSÉNGETYÜCSBÍÁLÓ , (cséngetyü-csináló)
ősz. fn. Míves, ki csengetyüket készít, csengetyűs.

CSÉNGETYÜGALÓCZA, (cséngetyü-galócza)
ÖM. £n. A gfüócsak neméhez tartozó gombafaj, mely-

nek kalapja caengetyüforma, hamoszin oldala sűrűn
karczolt, tönkje bosszú-szálas, lemezei meguőkfilnek;
lakik bokrosán a fák redvében. (Agarícus tinttnna-
bulum).

CSÉNGETYÜJÁTÉK, CSÉNGETYÜJÁTÉK,
(cséngetyü-játék), ősz. fn. Órákba, szelenczékbe, s
holmi fényűzés! művekbe alkalmaztatni szokott hang-
szerkészület , melyben a szegekkel kirakott, és moz-
gásba hozott henger az illőleg elhelyezett apró csen-
getyüket érintvén öszvehangzó zenedarabot ver el.

CSÉNGETYÜKE, (csén-g-ety-ü-ke) fn. tt csen-
getyüket. Az öthímesek seregéhes tartozó növénynem,
számos ál nemekkel és fajokkal, melyek bokrétáji ha-
rangformák. Baraczlclevelü-, bérezi-, bugafót-, bankó*-,
csalánlevM-, felemás-, fodros-, fluéres-, hajszál-, henye-,
korpatusi-, kereklevelii-, kerti-, kétkét ágú-, tealevele-,
lüiomlevelü-, pázsitot-, pongyola-, raponcz-, repkény-,
setétkék-, szakállas-, széles levelű-, szorSt szárú-, terjedt-,
terepély-, tojásdad-, tornyot-, vállas-, villás-, ökorfarku
stb. ctengeiyüke. (Campanula).

CSENGETYŰS, (1), (csén-ég-ety ü-ös) mn. tt
cseitgetyüs-t, vagy —ét, tb. —efc. Csengetyttvel ellá-
tott, fölszerelt, csengetyüt viselő. Csengetyüt hangszer,
persely. Csengetyűs csikó, bárány. Tájejtéssel : esOn-
geíyös.

CSENGETYŰS, (2), (mint föntebb) fn. tt csenge-
íyüs-t, tb. —ők. 1) Caengetyü-csináló. 2) Egyházfi,
vagy más megbízott személy, ki a templomokban csen-
getyüvel ellátott perselybe adakozási filléreket gyűj-
töget.

CSÉNGETYÜSZÓ, CSÉNGETYŰSZÓ, (csén-
getyü-szó), ősz. fn. 1) Hang, melyet csengetyü ad. S)
Csengetyüvel adott jel. Csengetyüssóval hallgatásra jelt
adni. CsengetyUstóra oskolába menni.

CSENGŐ, (1), (csén-eg-ő), mn. tt ctengS-t. Ami
cseng. V. ö. CSENG. Csengő éra, csengő' harang,
csengő fülek.

CSENGŐ, (2), (csén-ég-ö) fn. tt csengő'-*. 1)
Borjukra, tinókra, birkákra, csikókra kötött kis réz-
harang, csengetytt. 2) Vaskarika a tengelyen, néhutt:
pengő. 3) Sarkantyupengő.

CSENGŐD, puszta Pest megyében; helyr. Csen-
gőd-ön, —re, —ról.

CSÉNGÖERSZÉNY, (csöngő-erszény) 6es. fn.
Kis csengetyttvel ellátott erszény, vagy persely, melyet
a templomban köríilhordoznak az ájtatoskodó hívek
között, hogy tetszésök szerént akadozzanak bele a
templom javára.

CSÉNGÖFÜ, (cséngő-m) ősz. fn. Lásd: C8EN-
GÖLINKA.

CSÉNGÖLINKA, (cséngő-linka) ősz. fh. Nö-
vényfaj a linkák neméből; szára kétélű, levelei áltrnl-
átszó pontokkal pettyegetettek, virágai sátorosok,

csészéjének hasábjai láaesáaak. (Hypericum perfo-
ratum).

CSÉNGÖS, (csén-ég-ő-ös) mn. tt cténgüt-t,
vagy —ét, tb. —ék. Csengőkkel ellátott, fölszerelt.
Csengőt lotterstátu.
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„Mikor kezdé Angyal Bandi
A lovát nyergelni,
Czifra csengős kantár&val
Fékelni." Népdal.

CSÉNGÖVIRÁG, lásd : CSÉNGÖLINKA.
CSÉNIKA, disznókat hívogató szó a székelyek-

nél. Alsó Vágmellékén : csondika.
CSENK, (ám. csüng) fn. tt. csenk-e't. Jelent

holmi gyümölcsöket, terményeket, melyek száraikról
alá csüngenek, lefityegnek.

CSEKKÉ , falu Pozsony-, és puszta Esztergom
megyében; helyr. Csenké-n, —re, —ró'i.

CSENKESZ, (csenk-esz) fn. tt. csenkesz-t, tb.
—ék. Növénynem a háromhfmesek seregéből; csészéje
két polyváju, sok virágú; füzérkéi hosszúkás hen-
gerdedek , két oldalúk vagy sorosak ; ondói kihegy-
zettek, vagy szálkavégtik, vagy kalászosak. Virágzása
csenkes, azaz lecsüngő bugás. Alnémet : féloldalit
vagy egyenlő' bugásak. (Festuca).

CSENKESZDARA, (csenkcsz-dara) ősz. fn. A
füvek osztályába tartozó növénynem, melynek dara-
alakú magvát eledelül használhatni. (Festuca fluitaus).
A mannafüvek egyike.

CSENKESZFA, Pozsony megyei falu; helyr-
Csenkeszfá-n, —rá, —ró!.

CSENKNYEL, (csenk-nyel) ősz. fn. A csenk-
féle lecsüngő gyümölcsök nyele.

CSEXO, (csen-ö) fn. és mn. tt csenó'-í. Suttom-
bau , futtában csekélyebb dolgot, apróléktárgyakat
lopogató, elcsípő.

CSENTE, falu Somogy megyében; helyr. Csen-
té-n, —re, —röl.

CSENTÖFA, Pozsony megyei falu; helyr. Csen-
töfá-n, —rá, —ról.

CSÉNYE, falu Vas megyében; helyr. Csényé-n,
— re, — ró'!.

CSEXYÉTE, falu Abaúj megyében; helyr. Cse-
nyété-n, —re, —röl.

CSÉP, elvont gyöke cseplesz, csepleg, vagy csep-
f j e g , csepöte , cseprente , cseplyr , csépit szóknak , és
származékaiknak, melyek alapfogalomban sűrűn nőtt,
vagy öszvebonyolodott növényi sarjakat, vagy állati
szőrszálakat jelentenek. Minélfogva hasonlók hozzá
azon gyep, gyöp, gyap, gynp, gyökök, melyekből gye-
pet, gyöpll, gyapjú , gyopár, mint sűrű szálas termé-
nyek nevei származtak.

CSÉP, hangutánzó gyök, mely a magasról apró
részecskékben aláhulló nedvnek, pl. esőnek egyes
hangjait utánozza. Származékai: csepeg, esélyét, cse-
pegtet, csepp, cse'ppen, cseppent, stb. V. ö. CSEPP.

CSÉP, (1), falvak Komárom, Veszprém és Pest
megyékben; helyr. Csep-en, —re, —röl.

CSÉP, (2), fn. tt. ixép-et. Mezei gazdasághoz
tartozó eszköz, mely két részből áll, ú. m. hengcr-
alaka fanyélből, és ehhez szíjjal < -atolt, ide-oda mo-
zogható rövidebb, mintegy rőfhosszuságu szinte fa-

I hengerből, melynek vége néba vaspánttal erősített,
B ezt cséphadarónok, vagy csépostornak hívjak. Hasz-
náltatik a gabonaszemek kivált a rozs kiverésére.
Csép, kapa, nyavalya, ki nem hiszi, próbálja. (Km.)
Csépre , kapára termett. Cséppel Ütötte agyon. Csépel
forgatni. Cséppel hadarni.

A csap igének magasb bangú változata, afinben
topán =r csapok, csépelek és tappaja — cséplő.
(Fábián).(

CSÉPA, falu Heves és Külső-Szolnok egyesült
megyékben; helyr. Csépá-n, —rá, —róí.

CSÉPAN, (1), férfi kn. tt. Csépán-í, tb. —ok.
A régi oklevelekben ám. István (Stephanus). Viselik
e nevet nemes családok is.

CSÉPAN, (2), falu Borsod megyében, és Erdély-
ben Belső-Szolnok megyében; helyr. Csépán-ba,
— bán, —ból.

CSÉPÁNFALVA , Szepes megyei falu; helyr.
Csépánfalvá-n, —rá, —ro'l.

CSEPCSÉN, KIS—, NAGY—, faluk Turócr
megyében; helyr. Csepcsén-be, —ben, —bői.

C'SEl'E, falu Ugocsa megyében; belyr. Csepé-n,
— re, —ró'!.

CSEPEFA, (csepe-fa) ősz. fn. Göcsejben így
neveztetik a csép formára csépként alácsüngö makkot
termő tölgyfa, kUlönböztetdsül a csoportos makkot
termőtől.

CSEPEG, (csép-ég), önh. ín. csépég-tem, —tél,
—e'tt. 1) Valamely folyó anyag, pl. víz, eső, apró ré-
szecskékben , melyeket cseppeknek hívunk, alá hull.
Csepeg az eső. 2) Mondatik mindenféle edényről, vagy
eszközről, testről, midőn a folyó anyag kis részecskék-
ben szakadoz ki belőle. Csepeg a hordó, kád, a ház-
födél, csepeg a kisgyermek orra. Ha nem csurog, csepeg.
(Km.) Kicsfpeg, bccsepeg, Iccsepeg, elcsepeg, rácsepeg.
Cscpeg-csopog. Csepegve-csopogra. Zárt hangzóval :
csöpög.

CSÉPÉGÉKÉNY, (esép-ég-ék-ény) mn. tt. cse-
pr<jék?'ny-t, tb. —ék. Ami természeténél fogva csep-
pekkc olvadni, caepformúbiiu folyni szokott.

CSÉPÉGÉLY, 'esi-p.f'g-dly), fn. tt. cscpcgély-t,
tb. —ck. Csepi'sökö, azaz jegeczedés által alakult kő.
(Stalactites).

CSÉPÉGÉS, (osép-ég-és) fn. tt. csepégés-t, tb.
—-ék. Valamely nedvnek apró szemeeskékben, csep-
pckben hullása. Zárt hangzóval : csiipög/f.

CSÉPÉGET, (csíp-ég-et) úth. m. rsepeget-tem,
- tél, —üt, pár. csépegess. Valamely folyó anyagot

caoppcnként ereget, hullat. A sibrc balzsamot csepe-
grfni. A tdi fd<!ityből elcsrpcyetni a bort. Faggyúval,
zsírral bccmpeyetni a ruhát, axztalt. Máskép : csö-
pögi't.

CSÉl'ÉGKTÉS, (csép-<:g-et-és) fn. tt. cse'pe'getés-l,
tb. —e'k. Cselekvén, midőn valamit csepegetüuk, csep-
penként hullatunk ; zártabb hangon: csüpögetés.

CSEPEGŐ, (1), (csép-ég-ö) mn. tt. csepeg* t.
Cseppekbeu hulló, folyó ; a miből a folyó anyag apró

60*
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részecskékben kiválik. CtepfgS e»8; csepegj hordó,
eteptgií palactk, csspego* hát/Üdéi.

CSEPEGŐ, (2), (csép-ég-ő) fn. A házfodélnek
azon része, mely a feltol kevés távolságnyira kiállvan
az esővizet leadja. EsSbSl a csepegi alá. (Km.) Bár
miként kiáltoz: honé, hSnel húzza 6t a ctepegtibe méné.
(Remete Péter).

CSÉPÉGŐKŐ, (csépégő-kő) ősz. fa. Lásd :
CSÉPÉGÉLT.

CSÉPÉGÖSZÉMÜ, (csépégő-szémü) ősz. mn.
Kinek szemei folyvást könnyeznek, csipás (szemű).

CSEPEGTET, (csép-ég-tet) áth. m. csépégtet-tem,
—tél, —étt, pár. csepegtess. Nem hanyagságból, vagy
vigyázatlanol, banem szándékosan hallat, ereget csep-
penként valamit. Spanyolviaszt csepegtetni a levélre.
Átv. ért. bizonyos tanokat, elveket, erkölcsiségre vo-
natkozó dolgokat folytonosan, mintegy cseppenként
szivárogtat valakinek eszébe, szívébe. Hbnsseretetet
csepegtetni a növendék szivébe.

CSEPEJEG, CSEPEJEGÉS, 1. C8EPELYEG,
CSEPELYEGÉS.

CSEPEL, fal vak Baranya, Somogy, Pest, s paszta
Veszprém megyében. Helyr. Csepel-en, —re, —r8l.
Csepel máskép Rdctlcevi szigete Pest megyében, Buda-
pesten alul.

CSÉPEL, (csép-él) áth. m. csépé?-í, ritkán : csép-
lett. Hüvelyes veteményt, vagy gabonát csép nevű
eszközzel ver, hogy a mag kijőjön hüvelyéből vagy
toklászából. Szalmát csépel, (km) azaz sikeretlenfil
dolgozik; mondatik különösen a magtalan nejfl fér-
firól. A gabonafajok közöl a magyar rend szerént csak
a rozsot szokta csépelni, minthogy ennek szalmája
núpnsJc használtatik. Átv. ért megesépelni, elesepelni
valakit, ám. jól megdöngetni, elpufogatni. Elcstpdt
dolog, amit már százszor és százszor elmondottak, ér-
dektelen, elkopott, nem új.

CSÉPÉLÉS, (csép-él-és) fa. Lásd : CSÉPLÉS.
CSÉPÉLETLEN, (csép-él- et-len) mn. tt csépé-

letlM-t, tb. —ék. Ami nincsen kicsépelve. CtepeUtlen
rozs, ctépeletlen osztag. Határozóilag ám. csépeletlenfil,
ki nem csépelve.

CSEPELT, fáin Ungh megyében; helyr. Cte-
pely-én, —re, —rflZ.

CSÉPELT, lásd : CSÉPLYE.
CSÉPELYEG,'(cíép-ély-eg) fn. tt ctep-iyegtí,

vagy estpíyíg-ít. Öszvebonyolodott, sűrűén öezvera-
gadt szőr, haj, s ilyféle szálas test, péld. gyapjú, ken-
der, stb.

CSEPELYEGÉS, (csép-ély-eg-és) mn. tt esepé-
lyeges-t, vagy —ef, tb. —ék. Zsír-, szurok-, mézcsep-
pek vsgy más ragadós szer által Öszvebonyolodott,
kevert, kaszált, péld. haj, toll, szőr, szösz. Csepelyeges
íósrény.

CSÉPÉLYÉS, lásd : CSÉPLYÉS.
CSÉPÉR, (csép-ér) kiavnlt vagy elvont törzs

es*p gyökből ét ér képzőből; származékai: csépéreg,
cscpeVetfik, osepsrke. Eredetinél fogva jelent valamit,

mi lassan , mintegy cseppenként , apródonként ered,
nő, vagy a maga nemében kicsin.

CSÉPÉRÉDÉS, (csép-ér-éd-és) fn. tt. csépéré-
des-t, tb. — ék. Lassú, mintegy eseppenkénti növe-
kedés.

CSEPEREDIK, (csép-ér-éd-ik) k. m. csepered-
tem, — tél, — étt. Cseppenként, lassan növekedik, ser-
dül. FSleteperedni lassacskán, mintegy apró bajok
közt felnőni.

CSÉPÉRÉG, (csép-ér-ég) önh. m. csépérég-tem,
vagy csépérg-étíem, — tél, vagy — ettél, etépérg-éU.
Mondjuk csőről , midőn nem sűrűn , nem zipor alak-
ban, hanem csak ritka apróbb harmatozó cseppekben
ered, hull alá. Ctepereg az eső'.

CSÉPÉBGÉS, (csép-ér-ég-és) fn. tt csépeVgés-t,
tb. —ék, Ritka, apró esőzés.

CSÉPÉRGŐ , (csép-ér-ég-ő) mn. tt csépergoW.
Ritka, apró cseppekben hulladozó. CtepergS eső".

CSÉPÉRÍT , CSÉPÉRIT , j(csép-ér-ít) áth. m.
esépérit-étt, htn. — ni, vagy — eni , pár. — s. Apró
részecskékből valamit öszveallít.

CSÉPÉRÍTÉS, CSÉPÉRITÉ8, (csép-ér-ít-és)
fn. tt eseperííés-t, tb. —ék. Öszveállftás apró részecs-
kékből.

CSÉPÉRKE , (csép-ér-ke) fa. tt. cséperkét. 1)
Szeged tájékán ám. eső- és hőiéből, mintegy cseppen-
ként keletkezett pocsolya, tócsa. 2) Leginkább gye-
peken, legelőkön termő veres lemezü, s gömbölyű fe-
hér kalapú gombafaj, máskép csiperke, veretbélU gom-
ba. (Champignon).

CSEPERTÉS, (csep-er-t-és) mn. tt cseperlcs-t,
vagy — eí, tb. — ék. Vas megyei tájszó, ám. sántíkiló.
Valószínű, hogy eredetileg csipertes volt, s oly sántát
jelentett, kinek csípeje kimenyűlt V. ö. CZIBAK.

CSEPESZ, fa. tt. csepesz-í, tb. —ék. Székely
tájnyelven ám. fejkötő, fejrevaló neme , másképen *1-
hangon : csápsza, tehát nyilván ctapka, sipka szóval
rokon. Egyébiránt alhangon megvan a román nyelv-
ben is, tótul pedig csepecz ám. női fejkötő.

CSEPÉTE , (csep-é-te, vagy csep-ő-te) fo. tt.
csepétét. Danán túli tájszó, ám. bokros , cserjés , csa-
litos erdőcske. ltokon a eseplye, cseplyeteg, s azon ctrp
gyökü szókkal , melyek sűrűén fakadó növényi vagy
állati sarjakra vonatkoznak. Törökfii esop Hlndogla
szerént ám. a franczia bois (fa ; erdő). V. ö. CSÉP,

A .
CSEPFOLY08, (csép-folyós) ősz. mn. Ami csep-

penként, nem tömeges sugárban foly, vagy fakad.
Csepfolyós f orrát.

CSÉPGYÖNGY, (csép-gyöngy) ősz. fn. A növé-
nyek virágkelybeiben , vagy levelein cséppé alakult
harmat , harmatgyöngy , vagy gyöngyharmat.

CSÉPHADABO , (csép-hadaró) ősz. fa. A csép-
féle eszköznek rövidebb forgékony hengerkéje, mely-
lyel a szalmából a szemeket kiverik. Jár a ityetae.
mint a cséphadaró. Km. V. 5. CSÉP.

CSÉPHELY, (csép-hely) ősz. fh. 1) Kövön, Í51-
dön, stb. kivásott Oregecske, melyet a ráhallott csép-
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pék képeztek. 2) Az egyes csépnek akárhol látható
nyoma, pl. cseph«ly a ruhán, kalapon, asztalon, ab-
roszon.

CSÉPKÉN, (csép-kén) ősz. fh. Olvasztott kén,
mely az ólomégetésnél az ólomérczből kicsepeg, s
jégcsap-alakban ősz vem egy.

CSÉPKŐ, (csép-kő) ősz. fn. L. CSÉPÉGÉLY.
CSEPLE, (csep-le) fii. tt. csépiét. Székely táj-

nyelven ám. borbogár, máskép : cseszle.
CSÉPLÉS, (csép-él-és) fn. tt. cséplés-í, tb. —ék,

Mezei munka, midőn a hüvelyes véleményből, vagy
gabonából a magot csép nevű eszközökkel verik ki.
Babcséplés, rozscséplés, próbacséplés.

CSEPLESZ, CSÉPLESZ, (esep-el-esz) fő. tt.
csepleszt, tb. —e'k. Sűrűén sarj ad zó bokros csalit, fia-
tal erdő. Átv. ért. mint melléknév ám. hitvány kis
termetű. Csépien ember. Az állati testekben, a belek-
nek hártyás és háló gyanánt egymásba szövődött edé-
nyei. (Omentum).

CSEPLESZBORZON, (cseplesz-borzon) ősz. fa.
A borzonok neméhez tartozó növényfaj; szára lecse-
pült; levelei kétszer szárnyaltak; levélkéi szárnyasán
basgattak, csak szélső magvai borzasak. (Tordylinm
nodosum, Linn.)

CSEPLESZCSIGACSÖ, (cseplesz-csiga-csö) ősz.
fn. Növényfaj a csigacsövek neméből; virágai fürtö-
sek, hüvelyei kunkorodottak, simák ; pálhái tőrön fo-
gasak 5 levélkéi szálasak, fogas végük. (Medicago
prostrata).

CSEPLESZHANGA, (cseplesz-hanga) Ősz. fii.
A hanga nemű cserjékhez tartozó növényfaj, melynek
bokrétája csöves, hangaforma. (Erica berbacea).

CSEPLESZLÁTONYA, (cseplesz-látonya) ősz.
fn. Növényfaj a látony&k neméből; szárai lecsepültek,
csepleszek; levelei ellenesek ; virágai rövid kocsányúk,
fehérek. (Elatine hydropiper).

CSEPLESZLOB, (cseplesz-lob).ÖBz. fn. Gyula-
d&s féle b&ntalom az állati bélcsepleszbon.

CSEPLESZMEGGY , (cseplesz-meggy) ősz. fn.
Apró csemetéken termő meggy, vagy maga az ily
apró gyümölcsöt termő csemete; sajmeggy.

CSEPLESZPINTYÖ, fcseplesz-pintyö) ősz. fii.
Növényfaj a pintyök neméből; levelei dárdaformák,
váltogatok ; szárai hcnyélök ; virága czérnakocsányu,
görbe sarkantyús, sárga, vagy kék színű. (Antirrhinum
Elatine).

CSEPLESZRECZEFOG , (cseplesz-recze-fog)
ősz. fn. A reczefogak neméhez tartozó növényfaj;
szára elágazó, cseplesz ; levelei láncsásak ; tokjai ben-
gerdedek a levéltöveken ; kupakjai laposak , szálka-
hegyük ; lakik a csendes folyóvizekben. (Fontiualis
antipyretica).

CSEPLESZSÉRV, (cseplesz-sérv) ősz. fn. Sérv
az állati bél csepleszében.

CSÉPLET, (csép-él-et) fn. tt. cséplet-ft. Cséplés
által kivert gabonaszemek öszvege. Egy ctéplet, amit
egy ágyazásból kivertek.

CSÉPLÉTT, (csép-él-étt) mn. tt. ctépl&t-et.
Amit cséppel kivertek. Csépiéit szalma. Ctéplett rótt.

CSEPLEZ, lásd : CSEPLESZ.
CSÉPLÖ, (csép-él-ő) ősz. fn. tt. ctéplü-t. 1) A

mezei gazdaságnál azon munkás, ki cséppel veri ki a
vetemények de leginkább a gabona megrát. Eszik,
mint a eséplS. (Km). 2) Némely tájdivat szerént: azon
eszköz, melylyel a cséplés történik, azaz csép.

Hasonló hozzá a finn tappaja. V. ö. CSÉP (2).
CSÉPLÖBÉK, cséplő-bér) ősz. fn. Bér pénzben,

vagy gabonában, 'melyet a cséplők munkájukért
kapnak.

CSÉPLÖFA, (cséplö-fa) ősz. fn. Lásd : CSÉP-
HADARÓ.

CSÉPLŐGÉP, (cséplő-gép) ősz. fn. Gép, mely
több cséphadaró forma eszközzel ellátva, s egy-két
hozzáértő által igazgatva cséplöi munkát végez.

CSÉPLÖMÜ, cséplö-mü) ősz. fn. Lásd : CSÉP-
LŐGÉP.

CSÉPLÖPAJTA, (cséplö-pajta) ősz. fn. Major-
sági tágas épUlet, melynek födele alatt a cséplök eső-
től, hótól szabadon teszik munkájokat, illetőleg mely-
ben cséplőgép van fölállítva.

CSÉPLÖRÉSZ, (cséplő-rész) Ősz. fn. A kicsé-
pelt gabonából a cséplőknek szerződés szerént adatni
szokott gabonamennyiség, mint a nyomtatóknak a
nyomtató-, az aratóknak az aratórész.

C&ÉPLÖSZÉRÜ, (cséplö-szérü) ősz. fa. Szérű,
bol gabonát csépelnek. V. ö. SZÉRŰ.

CSEPLYE, (csep-ely-e) fn. tt. cseplyét. Inkább
ritka mint sttríi sarjadzásu cserje , bokor , csemetefa,
csepőcze vagy csepőte.

CSEPLYEFA, (cseplye-fa) ősz. fn. Apró, törpe,
csemetefa, bokorfa, cserje.

CSEPLYES, (csep-ely-es) mn. tt. cseplyts-t,
vagy —el, tb. —ék. Bokros, cserjés, csalitos , apró
csemetékkel benőtt. Cseplyes erdtialy. Cseplyes legelő.
Vétetik főnévül is. V. ö. CSENDERES.

CSEPLYES, (csep-cly-e-es), lásd : CSEPLYES.
CSEPLYESÉDIK, (csep-ely-cs-éd-ik) k. m. csép-

lyeséd-ten, —tél, —étt. Cseplye nemű apró bokrok
növekednek rajta, cserjesedik, csalitosodik.

CSEPLYETEG, (csep-ely-et-eg) fn. tt. Cseply«-
<eg-éí. Bokros, cserjés hely, apró cseprö csalitokból
álló sűrűség.

CSÉPNYEL, (csép-nyél) ősz. fn. A csépnek azon
része, melyet a cséplö kezébe fog, s melyhez n hadaró
fúggesztetik.

CSÉPNYI, (csép-nyi) mn. tt. csf'pnyi-t, tb. —ék.
Cséphez hasonló nagyságú, oly kicsi, mint egy csepp.
Köz beszédben ám. a maga nemében igen piczin, na-
gyon kevés. Csepnyi bort sem ittam. Ctepnyi esze sincs.
Ctepnyi embersége nem volt. Hasonló kicsinyitők :
morzsányi, tzikrányi, mákszemnyi, körömfeketényf, csi-
petnyi, stb.

CSEPŐCZE, (csep-ő-cze) fn. tt. csepóczéí. Bok-
ros, cserjés erdöcske, baraszt; máskép : cnepéte,, cse-
fSte.
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C8EPÖTE, (csep-ő-te) fa. Lásd : C8EPÖCZE.
A t és cs ügy váltakoznak bennek , mint ezekben :
gombóccá, gombóta.

CSEPP, (la»d : csép) fe. tt csépp-et. 1) Kicsi-
ded része valamely folyó testnek, gömbölyű vagy
hosszúkás alakban. Fisesepp, vérctepp, könyctepp,
borctepp. Cseppekben adni be a gyógyssert. Sok csepp-
bSl nagy etö válik. Km. A gót hidegebb testet érve csep-
pekkéfut öszue. Ás izzadas cseppekben szakad homlo-
káról. Cseppekböl áll a tenger. Km. Sok csepp követ
váj, vagy : Sok csepp likat ver a kövön, vagy : Gyo-
kor eséssel a kicsin csepp is lyukat ver. Km. Cseppen-
ként a hordó is megtelik. Km. Utolsó csepp vérig vé-
delmezi magát. Kár minden cseppért, mely e finom
italból elhííll. 2) Átv. ért. a maga nemében kicsin,
kevés. Cseppet sem adok. Csak egy cseppet kérek. Csep-
pet sem félek tőle. Egy csepp becsület nincs benne. Jó
át öreg ember a háznál, ha egy csepp este síncsen. Km.
Köz nyelven hallani ilyeket is : csepp kenyér , csepp
liszt, csepp búza. Innen értelmezhető az aprócteprS
kifejezés is, mely ám. apró cseppnyi , és a kicsit je-
lentő csipcsop, csipcsup. Eredetileg hangutánzó, mely
az ilyetén híg testnek valamely kemény alapra hallá-
sakor , s megütödésekor ballatszó hangját utánozza,
valamint a latin gutta , német TVopfen , szláv ktapka
is. Egyébiránt rokon vele a finn feppun, s mennyiben
nedvet jelent, hasonlók hozzá a szanszkrit dhtíp (gő-
zölög) , típ (nedvez), hellén dvnta) , ötvco , német
Dompf, török szu (víz) stb.

CSÉPPED, (csépp-ed) önh. m. csépped-tem,
— tél, — étt. Kis cseppekben esik, kis cseppekre osz-
lik. Származéka : cséppedék. •

CSÉPPEDÉK, (csépp-ed-ék) fa. tt cseppedék-
ét. Csepféle hulladék , ami fecskendés , locsolás stb.
által apró szemecskékben leesik.

CSÉPPEDÉKÉS, (csépp-ed-ék-és) mn. tt csep-
pedékes-t, vagy — eí, tb. — ék. Cseppedékekkel behin-
tett, nedvesített

CSEPPEN, (csépp-en) önh. m. cséppen-í. Vala-
mely folyó testnek egyes részecskéje , melyet csepp-
nek hívunk , leesik , aláhull. Ha nem csurran (vagy
csordul), cseppen. (Km). Oly irigy szemmel nézte, majd
kicseppent a vér a szeméből. (Km). Átv. ért különösen
tréfás kifejezésben ám. esik , elesik , hall, elhull. Ki-
cseppent a hivatalból ; megcsúszott a lába, s elcseppent ;
nagyott cseppent a szegény ! Az aranyból is elcseppen.

* ^CSEPPENES, (csépp-en-és) fa. tt. cséppenés-í,
tb. — ék. Csepformában leesés, lehullás.

CSÉPPENET, (csépp-en-et) fn. tt. cséppenet-e't.
Cseppent testecske, csepp. „Miképen vérnek cseppe-
nete." (gutta sanguinis). Tatrosi cod.

CSÉPPENKÉNT , (csépp-en-ként) ih. Egyes
cseppeket egymás után ejtve, hallatva , egyegy csep-
nyi mennyiségben. Cseppenként adni be a gyógyszert.

CSEPPENT, (csépp-en-t) ith. m. cséppent-étt,
ftof. — s, htn. — ni, vagy — eni. Eszközli, hogy va-

lami cseppenjen, hogy cseppalakban hulljon alá. Bort
cseppenteni a vízbe. Zsírt cseppenteni a ruhára. Olajt
cseppenteni a megégetett testre. Balzsamot cseppenteni
a sebbe. TÜMre olajt cseppenteni. Km. Mint a cseppentett
vér, azaz legtisztább piros vér. Átv. ért tréfásan ám.
ejt, elejt. Elcseppentette a boros korsót.

CSÉPPENTÉS, (csépp-en-t-és)fn. tt cseppentcs-t,
tb. —ék, Nedvnek cseppformában lehullatása,

CSÉPPFÖRDÖ, (csépp-fórdő) ősz. fii. Sajátságon
készületü fdrdö, midőn a víz magasról cseppekre oszolva
esik alá, zuhanyfórdő.

CSÉPPHULLATÁS, (csépp-hullatás) ősz. fn.
Cselekvés, midőn bizonyos nedvet cseppenkónt hal-
latunk.

CSÉPREDÉK, (csép-er-ed-ék) fia. tt csépredék-
a. A maga nemében aprócseprő holmi, csipcsopféle
jószág, kicsiség.

CSEPEEGH, ín város Soprouy megyében; helyr.
Csepregh-én, —re, —r67.

CSÉPBENTE, (csép-er-ent-e) fn. tt cséprentét.
Apró tüske, bokor, cserje, cseplesz sarjadék.

CSÉPRÖ, (csép-er-ő) mn. tt. cstprö-t. Ás apró
szóval ikerítve divatozik: aprócseprő, azaz, kicsi mint
a csép. Aprócseprü bokrok.

CSEPSZ, (csep-esz) fn. tt csepss-eK. Lesd :
CSEPESZ.

CSÉPÜ, CSÉPÜ, (csép-ü) fa. tt csépu-t. A ken-
dernek, vagy lennek apraja, sűrűén öszvekaasilt
kóczcza, alja, mely gerebenezéskor a többi hossza
szálaktól elválik, elmarad. Olyan a haja, mint a csepB.
(Km). Cteptíböl tekert f ónál. CsepU lángjából jSvendSt
mondani. Csepün csomót, tojásban szűrt keres km. azaz
mindenben hasztalan munkát csinál; amabban nem
szükség csomót keresni mert különben is elég van
benne, itt hiába keresnél szőrt, mert nincs. Csepiloel
bedugni, betömni valamely rést. Zártabb hangzóval:
csopU.

Mint sűrű szálas részekből álló testhez hasonló:
gy«p, gyepit, gyap gyapjú. Ide sorozható csomó' is.
Különben rokon vele a török ütztitpü, latin stepo,
olasz stoppá, finn tffppy, tappura, és általánosb érte-
lemben a szanszkrit szttlpasz (cumnlns), sctKpa-ja-mi
(Imufe auf. Curtius) stb.

CSÉPÜHAL, CSÉPÜHAL, (csepü-hal) ős*, fa.
Linné szerént az állatok harmadik osztályának har-
madik sorába tartozó kétlaki (hüllő) úszó állat, mely-
nek egész testét tüskék borítják. (Hystrix).

CSÉPÜJÓS, CSÉPÜJÓS, (csepü-jós) lásd: Cse-
ptlnézS.

CSÉPÜL, CSÉPÜL, (csép-ü-öl) áth. m. csépül-/.
Átv. ért használtatik, s annyi mint : ver, lever, öss-
vetípor, letipor, mint a csepüt. Lecseptíték. Így él e
szóval Pázmán P. Egyébiránt, mind értelemre mind
hangra nézve igen hasonlít hozzá a csépel ige.

CSÉPÜNÉZÖ, vagy CSÉPÜNÉZÓ, (csépfi-nésö)
ősz. fű. A fonóházi mulatságokban azon személy, ki a
csepü lángolásából a leányoknak jövendőt mond.
V. ö. CZUCZOBKÁL.
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CSÉPŰS, CSÉPÜS, (csep-ü-ös) mn. tt. esrpUs-t,
vagy —ét, tb. —ék. Kóczos, minek sok csepüje, azaz
alja van. Cseptts len, cseptts kender.

CSÉPÜSEN, CSÉPÜSEN, (csép-ü-ös-en) ih.
Csepfis állapotban, csepüvel vegyest.

CSÉPÜTÜZ, (csépfi-tüz) ősz. fn. Az égő csepii-
nek lángja.

CSÉPZÉS, (csép-éz-és) fn. tt — t, tb. —ék.
Hajnak, szőrnek, gyapjúnak öszrebonyolodása, fonó-
dása, szövődése, mintegy csepleszszé alakulása.

CSÉPZÉTT, (csép-éz-étt) mn. tt. csépzétt-et.
Aminek szálai bonyolodottak , sűrűén egymásba fo-
nódtak , öszveknszálódtak. Csepzftt haj, szór, gyapjú.

CSÉPZIK, (csép-éz-ik) k. m. csépz-étt, htn. — eni.
Mondjuk hajról, szőrről, gyapjúról, midőn szálai sű-
rűén egymásba keverednek, bonyolódnak. Csepzenek
a kuszán nőtt szánt növények is.

CSER, (1), vagy CSÉR, hangutánzó gyöke csé-
reg, cserdit, csérdttl, cse'rgeí, cseiren, cse'rrení, cse'rgeíeg,
csermely, cserste'g, cseriét, ctérte'l stb. származékoknak.
Zártabb ajakkal ejtve : csőr, csörög, stb. Azonban c
származékok közöl némelyükben a gyökbcli e nem
könnyen változik ö-vé sőt e'-vé sem. Ilyenek : cserdit,
cserdttl, csergeí, csermely, cserszeg ; úgy hogy a három
elsőnek némileg különböző jelentése is vau mint az
ff-s ctördlt, csordul, csörget szóknak, a két utóbbiban
pedig alig használja a közs. okás az ö magánhangzót.
Lásd az illető czikkeket.

CSER, (2), hangutánzó gyöke cserép szónak és
származékainak. Kokon a fentebbi cser (1) vagy csrr
gyökkel, azon különbséggel, hogy zárt é vagy épen ö
magánhangzót a közszokás szerént nem fogad el.

CSER, (3), elvont gyöke cser;, cserje, cserjés,
cserjés, csereklye, cserény szóknak és származékaiknak,
melyek a magok nemében kisebb sarjadozásu növé-
nyekre vonatkoznak, s ennélfogva rokonai : sereng
(sarju), csir, csira, vastagbangon : sarj, sarjad, sarju.

CSER, (4), a csere, cserél, cserebere szók gyöke.
Lásd : CSERE.

CSER, (5), elvont gyöke cserke, cserkél, cserkéss
szóknak és származékaiknak. Eredeti jelentésénél
fogva vagy ám. kér, kör, mennyiben a cserkélés körül-
járással történik, vagy a cserkefaju kakák szavának
utánzása. V. ö. CSERKE.

CSER, (6), fn. tt. cser-t, tb. —ék. 1) A tölgy-
fának egyik faja. Lásd : CSERFA. 2) Ugyanazon fá-
nak valamint némely más fáknak kérge, melyet a tímá-
rok s más bőrkészitők csávába használnak. Innen :
cserKÍz, cserhéjvíz, cserhaj, cserhaju dinnye. 8) Ezen
mondatokban : Cserben hagyni valakit, cserben maradni
ám. csér. Lásd ezt.

Mint fa nevéhez hasonlók a latin : quercus,
olasz cerro, német tájszó : Zerr- (Eichen). Megvan a
szláv nyelvekben is.

CSER, (7), paszták Somogy és Szála megyék-
ben ; helyr. G»er-en, —re, —rdl.

CSÉR, (1), fn. tt. csér-í, tb. —ok. Göcseji és
somogyi tijnyelveu aiu. na, , honnan cséros (vastag-

hangú ragozásnál) ám. sáros, sárvizes, csajbos, czafa-
tos, csetres. E tájszóból értelmezhető a közmondás :
cserben maradni, cserben hagyni valakit, Molnár A.
szerint : „in luto haerentem fraudulenter deserit."
Egyébiránt, mennyiben a cser jelent csávát is, a fen-
tebbi mondatok erre is vonatkozhatnak.

CSÉR, (2), falu és paszta Sopron megyében ;
helyr. Csér-en, —re, —rtil.

CSERBÉL, erdélyi falu Hányad megyében;
helyr. Cserbél-én, —re, —rSl.

CSERBIA, erdélyi falu Hunyad megyében;
helyr. Cserbiá-n, —ró, —rdl,

CSERBOGYÓ, (cser-bogyó) ősz. fn. Lásd: GU-
BACS.

CSERBÓK, CSEREBÓK, Dunin túli tájejtéssel
nem egyéb, mint a csonkított cserebogár. Lásd ezt.

CSERBUGA, (cser-buga) ősz. fn. Lásd : GU-
BACS.

CSÉRCSE, (csér-cse) fa. Lásd : CSÖRCSE.
CSERDI, falu Baranya megyében; helyr. C»er-

di-be, —ben, —bői.
CSÉRDÍT, lásd : CSÖRDÍT.
CSERDÍT, (cser-d-ít) áth. m. cserdtí-ctt. Az ít

képzőjü azon kevés igék sorába tartozik, melyek nem
tárgyesetet, hanem segítő névragot (némely nyelvek-
ben az úgynevezett instrumentálist) kivannak magok
mellé. Jelenti t. i. azon működést, midőn valaki ostor
nemű eszközzel, vékonyabb vagy gyöngébb hangot
hoz elé. Ostorral, karikással cserdtíeni. Ültess engem
oda, majd közzé cserditek én. Km. ám. adj nekem ha-
talmat, majd élek én vele. A vastagabb hangú cserdi-
tésnek pattautás és csattantáé a neve.

CSERDÍTÉS, (cser-d-ít-és) fn. tt cserdtíés-t, tb.
— fk . Cselekvés, midőn valaki cserdít

CSERDÜL, (cser-d-ül) önh. m. cserdíil-t. Az os-
tor nemű eszköz vékonyabb vagy gyöngébb hangot
ad, mint ha pattanna vagy csattanna. V. ö. CSERDÜL.

CSERDUGASZ, (cser-dugasz) ősz. fh. Bizonyos
külföldi cserfának (quercus suber) puha, és rugonyos
kérgéből készült dugasz.

CSERDÚS, (cser-dús) ősz. mn. Cserrel, cserfával,
cseres erdővel bővelkedő.

CSERDÜL, lásd : CSORDUL.
CSERE, (1), (cser-e) fh. Lásd : CSERJE.
CSERE, (2), (cser-e) fh..tt. cserét. 1) Cselekvény,

midőn valaki bizonyos tárgyat vagy árut másért oda
enged. Csere csalával vagy csalással jár. (Km), rövi-
debben : csere csala (Km). Egyszer megcserélt könnyen
megy cserébe. (Km). Jó cserét tenni. 2) Cserének mond-
ják, midőn nyelvtanulás végett, vagy más nevelési te-
kintetből, a külön helyeken lakó szülék egymásnak
általadják gyermekeiket szállásra, és élelmezésre.
Cserében adni fiát, leányát. Cserét keresni Cserében tar-
tani más gyermekét. 3) Valamely tárgynak más általi
felváltása. V. ö. CSERÉL.

Eredeti jelentése homályos; hacsak a hangu-
tánzó tere-(ferél) szóval nem rokonítjuk, minthogy
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sok tereferéveljár. Eléforddl Bessenyei Györgynél (ki
szabolcsi születésű volt a XVIII. századból) cterfel =
tereferél. „Eridj te, nyel vés lyány, ne cserfelj." (Ágú
tragoediája). És. valóban csere-bére is tökéletesen egye-
zik tere-fere szóval. Cserefecsél szinte ily hangutánzó.

CSERE, (3), KIS—, paszta Szabolcs megyében;
helyr. Cteré-n, —re, —ró?.

CSEREALKU, (csere-alku) ősz. fű. Szerződés,
mely az egymással felváltandó, egymásért adandó
tárgyak vagy áruk fölött foly.

CSEBEBABÓ, (ceere-babó) ősz. fn. Vad bük-
kön neme, mely bokrosán, azaz cserjésen a, kerítések
mellett szeret tenyészni.

CSEREBÉCS, (csere-becs) ősz. fa. Lásd : CSE-
REÉRTÉK.

CSERÉBEN, (cser-e-ben) ih. Tárgyat tárgyért,
árut árért, személyt személyért adva. Cserében tart
diákokat; cserében szerezte pipáját.

CSEREBERE, (csere-bére) ősz. fn. tt. csereberét.
Aprólékos kereskedés, mely leginkább cseréből, vagy
holmi ócska szerek adásvevéséből áll, különösen olyan,
mely csalásokkal van öszvekötve, például a házaló
kupeczeké. V. ö. CSERE (2).

CSEREBERÉL, (csere-berél) ősz. áth. m. csere-
berél-í. Aprólék dolgokat, kisebb, vagy ócska kopott
árukat bevált, becserél, mint a házalók tenni szoktak.

CSEREBERÉLÉS, (csere-berélés) ősz. fa. Adás-
vevés neme, mely csereberével történik.

CSEREBI, (cser-eb-i) mn. tt cserebi-t, tb. —ék.
Így nevezik általán a rósz dohányt, milyen a sarja
dohány azon levelekhez képest, melyek a szár dere-
kán vagy hegyén teremnek, tehát azon apró levelek,
hajtások, melyek utólag sarjadzanak, s kellőleg meg
nem érnek. Gyöke a sarjat jelentő cser, csere.

CSEREBOGÁÉ, (csere-bogár) ősz. fn. Ismeretes
bogár, vagy inkább robar, vörösbarna röptyükkel,
fekete és fehér hassal, s jobbára fekete nyakpaizs-
zsal, mely tavaszutó havában a földből kibújik, s fák,
bokrok leveleivel él. Cserebogár, sárga cserebogár, nem
kérdem én tőled, mikor lett nyár. (Ni'pd). Cserebogár
nem jó csősze a cserjének. Km. Több ént van egy csere-
bogárnak. Km.

CSEREBOGYÓ, (csere-bogyó) ősz. fn. Lásd :
GALAGONYA.

CSEREBÓK, tájszó, a közönségesb cserebogár
helyett Lásd ezt

CSEREBUB, (csere-búb) ősz. fa. Cserjenövény
a négyhímesek seregéből; virága csoportos, közcsésze
nélkül; csészécskéji töltséresek; bokrétája töltséres
egyszirmu; magva egy, szöszös. (Cephalanthus).

CSEREBUBA, (csere-bura) ősz. fn. Levagdalt
apró cserjeágak. Székely tájszó. Hasonló hozzá a
maga nemében aprót jelentő csiribiri. Lásd ezt.

CSEREBÜL, CSEREBÜLY, (csere-bül vagy
bttly) ősz. f». tt cserebttl-t, tb. —ők. 1) Cserebogár.
2) Tágasabb értelemben : a bogarak bizonyos osz-
tálya, hová tartoznak : Herkulet-, Aktaeon-, deret-,
holdfejü-, orrttarmt; trágyabogár-, kalapos-, kapát-,

tavaszi-, Ment-, galactinhajtó-, csapóbogár-, otmosri-
poly-, rozsszipoly-, nyárkesdeti-, aranyos-, csajkó cse-
rebill.

CSEREÉRTÉK, (csere-érték) ősz. fa. A cseré-
ben adott és vett dolognak becse, melyet azokról a
cserélő felek mindenike gondol magának, s mely ha
pénzben fejeztetik ki, ár nevet kap.

CSEREFALVA, székely falu Maros székben;
belyr. Cwrsfaloá-n, —rá, —rói.

CSÉRÉFICSEL, (cséré-fícsél) ősz. önh. Trécsd,
tereferél, deredarál, licseglocsog, cseregfecseg. Hang-
utánzó.

CSÉRÉFICSÉLÉS, (cséré-ficsélés) ősz. fn. Te-
referélés, csörgés, fecseget.

CSÉRÉG, lásd : CSÖRÖG.
CSEREGALAGONYA, (csere-galagonya) ősz.

fn. Növényfaj a galagonyák neméből; cserjéje vagy
fája tövises ágú; levelei három karéjük, egyenetlen
fürészfogúk ; gyümölcse piros, néha fehér. (Crataegus
oxyacantha).

CSEREKÉ, (cser-ek-e) fa. tt cserekét. Fából
való ágasbogas eszköz, melynek segítségével a sima,
dereku fákra mászni lehet Székely tájszó.

CSEKEKLE, CSEREKLYE, (cser-ek-le) fh. tt
étereidét. 1) A nádasok cseres alja, apró sarjadéka,
és nádtarló. A étereidét öwi hónapokban elégetni. 2)
A székelyeknél a fenyvesek lehullott szára* levelei,
ágacskái.

Gyöke a sarjat jelentő cser.
CSEREKLÉS, CSEREKLYÉS, (cs«r-ek-le-es)

mn. tt. csereklés-t, vagy —ét, tb. —ék. Csereklével
benőtt, nádtarlós; lehullott falevelekkel födött Cterek-
íés nádasok, dereidét fenyüerdö.

CSERÉL, (cser-e-el) áth. m. csere7-t. 1) Valamely
tárgyért, áruért más tárgyat, árut ad. A czigány tzeret
lovat cserélni. Pipát cserélni. Eben gubát éteréit. (Km).
Sapkát cserél süvegen. (Km). 2) Sorsot, állapotot,
más sorssal, állapottal vált fel. .Lakást cserélni, helyet
cserélni, nevet cserélni. Nem éteréinek veled. Öszvetéte-
lei : fecsérelni, elcserélni, felcserélni, kicserélni, meg-
cserélni. A papiros jegyeket becserélni etUtttel. Sstitben
elcserélni a kalapot. Elcserélni a garatokat krajczá-
rokkal. Kieterélni jó ruhával a rostot. Megcserélni
valakivel.

CSERÉLBERÉL, (cserél-berél) ősz. áth. Rago-
zása : cserélek-berélek, cserélsz-berélsz, cseréttem-berél-
tem stb. Lásd: CSEREBERÉL.

CSERÉLÉS, (cser-e el-és) fn. tt cterélét-t, tb.
—ék. Valamely tárgyért, áruért más tárgynak, árá-
nak adása.

CSERELEVÉL, (csere-levél) jisz. fn. E régiét,
nem igen divatozott szó helyett jelenleg a törvényben
szentesített váltólevél vagy rövidebben váltó hasznai-
tátik általánosan. Ma jelent 1. cserealkuról szóló le-
velet , 2. cserjelevelet V. ö. CSERJE és LEVÉL.

CSEREXCS, falu Gömör megyében; helyr.
CWencs-cn, —re, —röl.
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CSERÉN Y, (1), (cser-e-eny) fn. tt. cserény-t, tb.
—ék. 1) Némely vidékeken a falusi konyhaajtók előtt
veszszőből font félajtó, saraglya. 2) Vesszőből font
saraglya, melyet két ember gyaloghintó mádjára vi-
het. 3) Csikósok és gulyások vesszősátora. 4) Vesszö-
kos&r négy fogatokkal, trágyahordásra való. /)) Gyü-
mölcsszáritó, vesszőből.

Gyöke a sarjftt, vesscőt jelentő cser, cserj.
CSERÉNY, (2), falu Zólyom megyében; helyr.

Cserény-óe, —ben, —66'1.
CSERENYAKOL, (cserény-akol) ősz. fő. Cse-

rénynyel, azaz vesszőből font sövénynyel kerített akol.
CSEBENYE, falu Bars megyében; helyr. Cse-

renyé-n, —re, —röl.
CSERÉNYFA, Somogy megyei falu; helyr.

Cserényfd-n, —rá, —ról.
CSERÉP, (1), (cser-ép vagy cser-ep) fn. és mn.

tt. cserep-et. 1) Agyagföldből, kőanyagból készült
edénynek tőrt darabja. Eltört fazék cserepei. Üveg-
cseréppel megsérteni a kezét. Cserepén, ismerem, milyen
fazék volt. Km. Rátartja mayát, mint a mécses cserép.
Km. Új cserépbe avult szag tartós szokott Unni. („Quo
sernél estimbuta recens, servabit odorem testa diu "). Km.

„Szegény magyar nép,
Jóra mikor lép V
Megromlott már mint cserép."

Régi dal.

2) Mint melléknév vagy öszvetételekben határozó név
jelent agyagból égetett, készített valamit Cserép-
edény. Cserépfazék. CserépfÖdo'. Cserépzsindely. Reá-
illik, mint disznóólra a cseripfodél. Km. Cseréptálhoz
fakanál. Km. Némely vidékeken cserép.

Hangutánzó szó , ám. csörömpölő*, tiSredékeny va-
lami. Rokon vele a török k'ir-mak (törni), továbbá a
német Scherbe ; megvan a szláv nyelvekben is.

CSERÉP , (2) , vagy CSERÉPFALU , helység
Borsod megyében ; helyr. Cserép-en, —re, —ró'i, v.
Cserépfalu-ba, —bán, —ból.

CSEREPÁR,fh. tt. cserepdY-f, tb. — ok. Gúuyos
nevök az anstriai örökös tartóinánybeli gyalogoknak,
kik egykoron fehér nadrágon fekete harisnyát visel-
tek. A viselet megszűnvén, a név is elavul.

Ugyanaz a szerb tsarapár szóval, mert tsarapa
szerbül ám. harisnya.

CSERÉPCSÉVE, (cserép-cséve) ősz. fn. Égetett
cserépből készített csöalakú mű , vagy készület. Víz-
vezetékül használt cserépr.séoék. Az üvegházakat cserép-
ctéfék által fűteni.

CSEREPCSÍK, (cserép-csík) ősz. fn. Általán,
hasított ágból, vesszőből csinált csíptető. Lóheréléskor
a sértett herezacskót cserepesíkkal Stzveszorifani. A fö-
lötti sDprií vesszötzdlaü cserepcsikkal oszvekötni. Más
kiejtéssel : cserekcsíp, s ez eredetibbnek látszik, t. i.
a sarjat, cserjét jelentő cserek és csíp (csíptetö) alkat-
részekből.

CSERÉPEDÉNY, (cserép-edény) ősz. fű. Szoros
értelemben oly edény, mely közönséges gerencsérföld-

JUOT

bői készül, megkülönböztetésül a porccellán-, kő- a
egyéb finomabb anyagú edényektől, tíoníi fazekasok
cserépedényei. Cserépedényekben futni. Cserépedények-
ről enni.

CSEREPEDZÉS , CSEREPEDZIK, 1. CSERE-
PESEDÉS, CSEREPESÉDIK.

CSEREPES, (1), (cser-ep-es) fa. tt oserepes-í,
tb. — ék. 1) Mesterember , ki a háztetőket cserépsin-
delylyel födi. 2) Székely tájacólás azerént : kemene**,
mely cserépből van rakva.

CSEREPES, (2), puszták Bihar, Honth, Sza-
bolcs és Szála megyékben; KENÉZ—, falu Szabolcs
megyében ; helyr. Cserepes-ent —re, —ről.

CSEREPES, (3), (cser-ep-es) mn. tt cttrepei-t,
vagy — ét, tb. —ék. 1) Cserép sindelylyel födött.
Cserepes ház. 2) Amiben cserepeket tartanak, amibe
a törött cserepeket hányják. Cserepet gödör. 3) Atr.
ért. mondjuk többféle testekről, melyek bőrei, héjai,
tokjai, kérgei repedezettek, hornyoltak, ránczosak.
Cserepes tenyér. Cserepes talp. Cserepes ajakak. Cse-
repes csiga. Cserepes föld. Cserepes kérgűfák. 4) Cse-
repes malacz , ám. konyháról élő, cserépből evő kő-
cza malacz, honnan átv. ért. ám. szegődi. Olyan mint a
cserepes malacz,akármelyik háznál hamar otthonos lösz.

CSEREPESÉDIK , (cser-ep-es-éd-ik) k. m. cse-
repesed-tem, —tél, —éíí. Átv. ért. cserepessé, aui
repedékessé, göcsörtössé, hornyolttá, töredezett cse-
réphez hasonlóvá lesz. A mezítlábas ember talpai, a
kapás tenyerei fölcserepesednek. Cserepesedik ős ajka.
V. ö. CSEREPES. 2).

CSEREPÉZ, (cser-ep-éz) 4th. m. cserepes-tem,
—tél, —élt. Caerépzsindelylyel beföd, födelet. ZVm-
plomot cserepezni.

CSEREPÉZÉS, (cser-ep-éz-és) fn. tt. cserepézit-t,
tb. ék. 1) Cseréppel fódelezés. 2) Fölrepedezés.

CSEREPÉZIR, (cser-ep-éz-ik) k. múlt cserepes-
tem, —tél, —ett. Fölrepedez, rögössé, darabossá lesz.
Cstrepezik a szája, tenyere, talpa.

CSEREPÉZ Ö, (cser-ep-éz-ő) fn. Lásd: CSERE-
PES, fn. 1).

CSERÉPFALU, lásd : CSERÉP (2).
CSERÉPFAZÉK, (cserép-fazék) ősz. fa. Kfefa-

séges gerencsérfóldből alakított fazék.
CSERÉPFÉDÖ, (cserép-fedő) öu. ín. Lásd :

CSERÉPFÖDO.
CSERÉPFÖDÉL, (cserép-födél) ősz. fn. Cserép-

, zsindelylycl födött háztető.
j CSERÉPFÖDO, (cserép-födő) öez. fn. 1) Lásd:
• CSEREPES , fn. 2) Fazekak s hasonló konyhai ed<-
j nyék száját takaró kupak cserépanyagból, kfilönbS*-

tetésül a vas lemezből készített födötől.
CSERÉPGERENDA, (oierép-gerenda) öas. fia.

Erősebb-féle gerenda a háztetőn, mely a cserépfödp-
lezéat megbirja. A fa-zsindelyeket gyöngébb gerenda
is fentartja.

CSERÉPKÁLYHA, (cserép-kályha) ősz. fa.
Kályha, mely csereptáblákból van öszveallítva.

CSERÉPKÖ, (cserép-kő) ősz. fn. L. PALAKŐ.
61
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CSERÉPMINTA, (cserép-minta) ősz. fh. A vá-
lyogvetőhöz némileg hasonló eszköz, melylyel a tég-
laégetőkben a cserepeknek való agyagot illő formára
kiszakgatjak, alakítják.

CSERÉPMOZSÁR, (cserép-mozsár) ősz. fn. Cse-
répből készfiit mozsár, némely tárgyak öszvezúzására.
V. ö. MOZSÁR.

. CSEBÉPPOHÁR, (cserép-pohár) ősz. fa. így
nevezik némely tájakon, nevezetesen túl a Dunán, a
bögrét, különböztetésül az üvegpohártól.

CSERÉPSINDÉLY, I. CSERÉPZSINDÉLY.
CSERÉPTÁL, (cserép-tál) ősz. fn. Közönséges

gerencsérföldből való maros tál. Gwrépfálhos foka-
náí. (Km). • .

CSERÉPTETŐ, (cserép-tető) ősz. fh. 1. CSE-
RÉPFÖDÉL.

CSERÉP-VÁRALJA, fáin Borsod megyében;
helyr. Cterep- Fáraljá-n, —ró, —ról.

CSERÉPZSINDÉLY, (cserép-zsindely) ősz. fa.
Agyagból égetett, s épületek födözésére való zsindely-
fonna cseréplemez.

CSEREREJTVÉNY, (csere-rejtvény) ősz. fa.
1) A szavak bötiicseréje által előhozott újabb találó
értelem, pl. korom, komor. 2) Oly fóliratos szó, vagy
több szavak sora, melyek visszájáról olvasva egy-
másra viszonyló értelmet adnak, pl. -Éva, Ave.

CSERES, (1), (cser-és) fn. tt. cserés-í, tb. —ék.
Erdő, mely cserfákból áll. Cseresben mokkoltalni a
sertéseket. Olyan mint : bükkös, tölgyet, szilas, fű-
tés, stb.

CSERES, (2), (cser-és) mn. tt. cserés-í v. —ét,
tb. —ék. 1) Cserrel bővelkedő, cserrel benőtt Cseres
hegy, cseres vidék. 2) Cserlúggál teljes. Cseres kád a
tímároknál.

CSERES, (3), v. CSERESE, vagy CSERESSÉ,
falu Kraszna megyében; belyr. Cser<-s-en, —re, —rb'l,
vagy Cseresé-n, —re, —rSÍ.

CSERES, (csere-es) mn. lásd : CSERJÉS.
CSERESE, lásd : CSERES, (3).
CSERÉSKALMÁR, (cseres-kalmár) ősz. fa.

Kalmár, ki árat áráért ad-vesz, nem pedig pénzen.
CSERESNYE, CSERESZNYE, fn. tt. cseresnyét.

A cseresnyefának gömbölyű, leves, piros vagy barna,
vagy sárga scinű, csontármagu gyümölcse. Fekete, pi-
ros, ropogó*, hólyagos, oltott, öreg szemű cseresnye.
Nem jó a nagy urakkal egy tálból cseresnyét enni. Km.
Cttretnyét ős urána*, mogvát a tányérnak. Km. Elég
cseresityéje, de férget. Km.

Idegen eredetű szó, hellénül xiQÚcrtor, latinul
eeratum, szlávul tseresnya, francziáal cerise, németfii
Jörsche, továbbá törökül kirósz, kiresz, kiros, perzsául
esardszja vagy cserestje (Beregszászi olvasása szeréül),
cseroszys (Mátyás Flórián olvasása aserént), arabul
karáscja. A törökben s több keleti nyelvekben kír-
rnlUt veresét jelent, a szláv nyelvekben is cserven elé-
for'dul veres jelentéssel, és kérte ám. vér.
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CSERESNYE- vagy CSERESZNYEBOR, (cse-
resznye-bor) ősz. fh. Cseresnye levéből készített ital,
vagy beáztatott cseresnyéVel fűszerezett bor.

CSERESNYE- vagy CSERESZNYEFA, (csc-
resznye-fa) ősz. fn. Keletről származott, * hazánkban
meghonosodott gyümölcsfa, mely Linné növénytana
szerént a tizenkettedik sereg ejső rendébe' tartozik.
A cseresnyefa különféle asztalosmüvekre alkalmas.

CSERESNYE- vagy CSERESZNYEMAG, (cse-
resnye-mag) ősz. fn. A cseresnye-félc gyümölcsnek
csontárnemü magva.

CSERESNYE- v. CSERESZNYEMAGSZESZ,
(cseresnye-mag-szesz) ősz. fh. Cseresnyemag beléből
égetett szesz.

CSERESNYE- vagy CSERESZNYEPÁLINKA,
(cseresnye-pálinka) ősz. fn. Cseresnyéből égetett sze-
szes ital.

CSERPSNYE- vagy CSERESZNY^PÉP, (cse-
resnye-pép) ősz. fii. Pép-féle nyalánkság befSzött
cseresnyéből.

CSERESNYE- v. CSERESZNYEPIROS, (c»e-
resnye-piros) ősz. mn. Piros cseresnyéhez hasonló
színű. Cseresnyepiros ajkak.

CSERESNYÉS, CSERESZNYÉS, (1), (cseres-
nye-es) fn. tt. cseresnyés-t, tb. —ék. Cseresnyefákból
álló erdő, vagy kert.

CSERESNYÉS, CSERESZNYÉS, (2), (cseres-
nye-es) mn. tt. cser«snyés-t vagy —ét, tb. —ék. Cs«-
resnyével bővelkedő; cseresnyével készített, fűszere-
zett. Cseresnyés kert, cseresnyés lepény, rétet.

CSERESNYE- vagy CSERESZNYESZÁR, (cse-
resnye-szár) ősz. fn. Szár, melynél fogva a cseres-
nyebogyó a termő ágról függ. V. ö. SZAR.

CSERESNYE- vagy CSERESZNYESZÉM, (cee-
resnye-szém) ősz. fh. Egyes cseresnyebogyó.

CSERESNYE- vagy CSERESZNYESZDí, (cse-
resznye-szin) ősz. fn. Szín, mely a cseresnyéshez ha-
sonló. Eleven, sutét piros cseresnyeszfn. Használtatik
melléknévül cseresnyeszinti helyett is.

CSEEESNYE- v. CSERESZNYESZÍNŰ, (cse-
resnye-szintt) ősz. mn. A cseresnyeszinhez hasonló
színű. V..ö. SZÍN. Cscresnyestinil kelme.

CSERESNYE- vagy CSERESZNYEVÍZ, (cse-
resnye-víz) ősz. fn. Cseresnye húsából sajtolt vagy
főzött víz.

CSERESSÉ, lásd : CSERES, (3).
CSEBESZNYEG, (cső-eresznyeg ?) fa. tt cst-

resznyeg-e't. A kemencéé vagy kályha szája fölött levő
kis szelelő lik.

CSERETÖZS, (csere-tözs), 1. CSEEEVÁSÁR.
CSEREVÁSÁR, (csere-vásár) ősz. fh. Kereske-

dés , mely árakat nem pénzen, hanem más hasonló
értékű árakon vált be.

CSERÉZ, (cser-éz) áth. m. cseréc-tem, v. csen-
éttem, —tél, vagy ettél, cserz-étt, h tn. —ni, vagy csers-eni.
A bőrt cser nevű lúggal puhítja, elkészíti. Egy talpa/
cserceiiefc. Km. másképen i Együtt ftjják a követ.
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.Hogy a warga cs«rezze ki bőrét. Km. Atv. ért. kicte-
rezni a lovat, ám. lejárni, megdögleszteni.

CSERÉZÉS, lásd : CSERZÉS.
CSERÉZÖ, lásd : CSERZŐ.
CSERFA, (cser-fa) ősz. fn. A tölgyek osztályá-

nak egyik faja, mely valamennyi között legerősebb
parázat ad, s tüzelőre, fűtésre legalkalmasabb. ErÖs
mint a cserfatiíz. Kin. Magról kel a cserfa is. Km.
Cserfaerdö. Cserfaerdöben almát, keres. Km.

CSERFAGYÖNGY, (cser-fa-gyöngy) ősz. fn.
Fagyöngyhöz hasonló élödi növény, mely a tölgy- és
cserfákon élődik. Máskép : fakín. (Loranthus).

CSERFAPIPA, (cscr-fa-pipa) ősz. fn. Az agg
cserfának buborcsékos gyümölcséből alakított pipa,
mit a gyermekek játék gyanánt használnak.

CSERFÁS, (cser-fás) ősz. mn. és fn. Cserfákkal
bővelkedő. Cserfa-erdő, cseres-erdő.

CSERFATAPLÓ, (eser-fa-tapló) ősz. fn. Az od-
vasodásnak indult vén cserfa porhanyós bele, mely
megszáradván a tűzkő szikrájától meggyúlad, K kel-
lemes szagával kínálkozik a pipásoknak. Hasonló
hozzá, de porhanyóbb a bükkfutapló.

CSERPATÜZ , (cser-fa-tüz) ősz. fn. Cserfának
a tüze. Cserfának a parazsa. Erős mint a cserfa-
títz. Km.

CSÉRGE, (cscr-cg-c) fn. tt. csergét. Székely szó,
jelent, a közönséges lópokrócznál valamivel szebb ta-
karót, melylyel a szegény emberek takaródznak. Van
lúrserge is, melyet lóra terítenek.

CSERGED. KIS — , NAGY—, több helység
Erdélyben; h«lyr. Csrryed-én, —re, —ró'l.

CSERGED, (csér-t'-g-ed) önh. mű. rsérged-íem,
—léi, —itt. L. CSÉRGEDÉZ.

CSÉRGEDÉZ, (csér-ég-ed-éz) öuh. m. csérge-
(féz-tem, —M, —étt. Mondjuk, kis patakról, sédről,
csermelyről, mely kavicsos ágyában csercgve httm-
pölyög.

CSÉRGEDÉZÖ, (csér-óg-ed-éz-öi mn. tt. ..-seVge-
dézó'-t. Csergedezve folyó, csörgedező. Csergedvsli pa-
tak, sfá, csermely. Atv. ért. csrrgedezö vér. ám. ser-
kedező.

CSÉRGÉS, (esér-ég-és) fn. tt. csérgés-t, tb. —ék.
1) Némely madarak sajátnemű csér csér hangzású
szólása. <S'zarko cserge'se. Csergörtcte csergése. 2) Bi-
zonyos eszköznek hasonló hangja, máskép : csörgés.
Ijáncz, fegyverek rsergpRf.

CSERGET, v'cscr-ég-et) áth. m. eserget-tem, —M,
—étt. Gyakran cserdit. V. ö. CSKRDÍT. Ostorral
rserget. Nr, csergess annyit ('t. i. ostoruemü eszközzel).

CSERGET, (oscr-ég-ct) 1. CSÖRGET.
CSÉRGETÉG, (csér-cg-et-eg) fn. tt. csérgeteg-

ft. Kis csergő patak, csermely, séd. Máskép : csörge-
teg. Sások kötött hömpölygő kii csergeteg. , Leszálla
egy napon a csergetegnek vizében." Debreczeni Le-
gendáskönyv.

CSERGETÖ, (1), (cser-eg-et-ö) fn. vagy mn. tt.
rsergetS-t. Személy aki cserget, vagy eszköz, amivel
cpcrgetnck.

CSÉRGETÖ, (2), puszta Sopron megyében;
helyr. Csérgetó'-n, —r«, — ró7.

CSÉRGETYÜ, (csér-ég-ety-ü, vagy csér-ég-et-ó1)
fn. tt. csergetyiil. A szőlőkben , vetéseken , szérűkön,
asztagokon használt kelepelő eszköz, melyet vagy az
örök, csőszök forgatnak , vagy a szél kelepelni kész-
tet, hogy a madarak elijedjenek. Szélesb ért más ha-
sonló nemű gyermeki játékszer.

CSÉRGETYÜZ, (csér-ég-et-ö-öz), önh. m. cser-
gety&c-tem, —íéi, — HU. Csergetyüvel kelepéi.

CSÉRGÖ, (csér-ég-ő) mn. és fn. tt. csirgS-t. 1)
Cseregve folydogáló. Csergö patak. 2) Hasonló han-
gon szóló. Csergö szarka. 3) Mint főnév ám. ily han-
got adó eszköz , vagy játékszer, vagy harangocska.
V. ö. CSÖRGŐ.

CSÉRGÖKÁCSA, (csérgö-kácsa) ősz. fn. Lásd :
CSÖRGÖKÁCSA.

CSÉRGÖSAPKA, (csérgö-sapka) ősz. fn. Lásd:
CSÖRGÖSAPKA.

CSERHAJ, (cser-haj) ősz. fn. 1) A cserfának
kérge , mely göcsörtös, repedezett szokott lenni. 2)
Némely más növények- vagy gyümölcsöknek a cser-
hajhoz hasonló bőre, pl. a dinnyéé.

CSERHAJÚ, (cser-hajú) ősz. mn. Minek olyan
kérge, bőre van » mint a cserfának, azaz göröncsöc,
repedezett. Cserhajú dinnye, tök.

CSERHÁT, (cser-hát) ősz. fn. Általán ám. ma-
gasabb fekvésű , cserjés erdős vidék több megyében.
Van ily nevű puszta is Somogyban, s hegy Nógrádban.

CSERHEGY, puszta Vas megyében; helyr.
Cserhegy-én, —re, —röl.

CSERHÉJ, (cser-héj) ősz. fn. Lásd : CSERHAJ.
CSERHÉJU, (cser-héjú) ősz. mn. Lásd: CSER-

HAJÚ.
CSERHÉJVÍZ, (cser-héj-víz) ősz. fn. Lásd :

CSERVÍZ.
CSERI, több puszták neve; helyr. Cseri-be,

— ben, —bői,
CSERIBARÁT, (cseri-barát) ősz. fn. így nevez-

tek hajdan a szent Fi-i-encz rendi szerzeteseket. „En-
gem hajdan egy cseribarát diákul tanított." Kisfa-
ludy K. Mátyás deák.

CSERISOR, erdélyi falu Hunyad megyében;
helyr. Cserísor-ov, —rá, —röl.

CSERISZERZET, (cseri-zerzet) ősz. fa. Szent
Fero.ncz rendi barátok szerzete.

CSERJE, (cser-je) fn. tt cserjét. Tulajdonkép,
apró cserfacsemete, vagy cserfahajtásokból álló bok-
ros hely, milyet a kiirtott cseresekből lett legelőkön
láthatni. Általán pedig, akármily vad bokrok, melye-
ket a legelő marha felnőni nem enged. Növénytani
ért. törpe fák neméhez tartozó növények, melyek
törzsei szintén több évekig élnek, s tőről kezdve
igasbogas bokrokat képeznek, pl. a galagonya, csip-
kebokor, stb.

CSERJEFA, (cserje-fa) ősz. fn. Bokorképen te-
nyésző apró fa, pL a nagyobb erdei fák alatt, vagy
a baromjárta legelőkön, egyszerűen : cserje.

61*
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CSERJEMÁLVA, (cserje-mólva) ősz. fn. Bokor-
növény , vörös virágokkal, melynek levelei a közön-
séges nyárfáéhoz hasonlók. (Maivá arboreaj.

CBEEJÉS, (cser-je-es) mn. tt eserjés-t T. —ét,
tb. —ék. Cserjékkel bővelkedő, cserjékkel benőtt
Cbrjés erd/f, cserjés legeié'. V. ö. CSERJE.

C8ÉEK, (csér-k) elvont vagy elavult törzsök,
meg van cse'rka, oseVke'l, ctérkclödüc, cserkesz stb. szár-
mazékokban. Értelme egyezik a kerek, körös szóké-
val. Á gyöke is cser egy a kér, kör gyökökkel. Innen
származik cserkabala is, mely ám. körkabala. Egyéb-
iránt közelebbről rokon vele a latin : circa, circtwn,
s a magyar csirk, melytől czirfcát, csirkalom eredtek,
valamint a kurfcál törzse fcurfc is.

CSÉBKA, (csér-ka) mn. tt cserkát. Kemenesali
tájszo, ám. göndör, göndör hajú, szőrű. V. ö. CSÉEK.

CSERKABALA, (cser-kabala, azaz kér- vagy
kör-kabala) ősz. fa. Székely szó, másutt ördög lova,
bolond lomba, azaz : földbe vert czolöpre keresztül
tett dorong, melyet forgatni lehet. A- pórsubanczok
addig forgatják és hajtják, míg a rajtafilőt elszédítve
levetik.

CSÉRKE, (csér-ke, azaz csér-ég-ő, csér-g-ő) fn.
tt eterktí. Déli Afrikában otthonos kakák, mely a
mi közönséges kaknkmadarunknál 'kisebb, és mézzel
41. (Cuculus indicator).

CSÉRREL, (csérk-él vagy csér-ég-él) áth. m.
ettrietl-t. Valamit lopva, alattomosan, leselkedve ke-
rülget, hogy hatalmába ejtse. Rokon vele : csirkál.

C8ÉBKÉLÉS, (csérk-él-és) fn.tt csérke2é»-í, tb.
—ét. Cselekvés, midőn valaki cserkel. Lásd ezt.

C8ÉBKÉLÖDIK, (csérk-él-ő-d-ik) k. m. csérfcí-
Wd-tsm, —<él, —m. Lopva jár, kel, bujkálva les-
kelődik valamire vagy valakire.

CSERKESZ, (latinai : circassius) fa. tt eser-
tets-t, tb. —ék. Kankáz vidékének szép termetök- és
vitességökről híres lakosi. Dicsérik kivált a cserkesz
nőket

C8ÉEKE8Z, (csér-k-esz) fn. tt cserkesz-t, tb.
—«*. l) Balaton mellett ám. halaszsegéd, a ki kö-
rötkörül jár. Ha a szerencse szolgál, a fogott halak-
nak felét a halászbiró a háló szükségeire félreteszi;
a másik feléből pedig a cserkeszek a halászokkal
outounak. 2) Kemenesalján : Keskeny karimája
(•ngf körű) kalap.

CSÉRKÉSZ, (1), (csér-k-ész) áth. m. cserkesz-tem,
—tft, — ett. Körüljárva, czirkálva kntat, keres, szag-
látt, vizslat valamit Cberkésmek a vadaitok, a va-
dáutbtk. A pandúrok cserkészik a ttiványokat. Ha-
sonló1 hozza a vastaghangú : kurkán.

CSERKÉSZ, (2), csér-k-ész) fn. tt. cserkész-í, tb.
—ék. Leselkedve, szaglászva, vizslatva járó, kntató,
onrkáló, knrkász.

C8ÉBKÉ8ZÉ8, (csér-k-ést-és) fa. tt cserkésze*-!,
tb. —üt. Leselkedés, szaglásává, vizslatva, körös-
körül járás, kutatás.

CSERKÖ, (cser-kő) ősz. fn. Sziklafaj, mely au-
(it, meséi spath- ét magnesvaskő vegyülékéből áll, s

igen tömör és kemény; törésében lapos kagylóteknős
és egyenetlen , mintegy cserhéjó, honnan a neve.
(Basáitól)).

CSÉRKÖDIK , (csér-k-ö-d-ik) lásd : CSÉRKÉ-
LÖDIK.

CSEBKÖLYÜ, (cser-kölyti) ösv. fa. Malomféle
eszköz a tímároknál, melylyeLa cserkérget és gnba-
csot öszvezdzzák, megőrlik, mielőtt csávát készítené-
nek belőle.

CSERKÚT, falu Baranya megyében; helyr.
Cserkút-on, —rá, —ról.

CSEBLÉ, (cser-lé) ősz. fe. Megőrlött s beázta-
tott cserbéjnak és gnbacsnak leve, melylyel a tímá-
rok a bőröket puhítani szokták.

CSERLEVÉL, (cser-levél) ősz. fa. A cserfának
sajátságos alakú csipkés levele.

CSERMAKK, (cser-makk).Ősz. fn. A cserfának
hosszúkás, tojásdad makkféle gyümölcse. V. ö. MAKK.
Csermakkon hizlalt tértétek.

CSERMALOM, (cser-malom) ősz. fe. L. C8ER-
KÖLYÜ.

CSÉRMELÉK, lásd : CSÖBMELÉK.
CSERMELY, (1), (csér-m-ély) fn. tt cseVmety-t,

tb. — ét. Csergedező kis patak, különösen hegyi pa-
tak. Némileg hasonló hozzá a török \trmofc, noha a
törökben a gyökből (tr) hiányzik a és hang, s inkább
eV', ár-val egyezik.

CSÉRMÉLY, (2), puszta Sáros megyében; helyr.
CJrermely-en, —re, —ró7.

CSERMELYE, (csér-m-ély-e) fa. tt csermelyét.
1) Csermely, azaz kis patak. 2) A basa között te-
remni szokott vadócr, mely a lisztet, s a belőle ké-
szített süteményt igen kékké teszi. Máskép : csor-
molya, vagy csoVmeték.

CSÉRMÉLYFINTOR, (csermely-fintor) ősz. fn.
Növényfaj a fintorok neméből, mely a csormolyától
abban különbözik , hogy murvái zöldek, csénefbgai
bosszú szőrösek, bokrétája kinyílt szájú, egészen sár-
ga. Máskép : feketefafza, vagy rókafarkffi. (Melampy-
rnm barbatam. W.)

CSERMEND, fáin Nyitra megyében; helyr.
Cbermend-eft, —re, —r67.

CSERMÖ, fala Arad megyében; helyr. Ormö-w,
—re, —r«l.

CSÉRMÖLY, (csér-m-öly) fo. tt. csérmöly-í, tb.
—ők. Sasfaj Európában, Siberiában és Amerikában,
mely a folyók és tengerek partjain tartózkodik, s na-
gyobb bálákat fogdos, cserkész. (Falco baliaetos).

CSÉRMÖLYE, lásd : CSÉRMÉLYE, CSÓR-
MOLYA.

CSEBNA, falvak Temes megyében, Erdélyben
Hányad megyében, KIS—, NAGY—, Trencsén me-
gyében ; helyr. Cserná-n, —ró, —róí.

CSERNAPALYA, L CSEENTEPALVA.
CSERNAHÓ, iáin Zemplén megyében; helyr.

CWnohó-n, —ró, —rrfl.
CSERNÁTFALU, Brassó vidéki helység Er-

délyben ; belyr. C»«rnaValH-ba, —6011, —M,



969 CSEKNÁTON—CSERSZEGÉS CSERSZIGORÁLL—CSERZÖVARGA 970

CSERNÁTON, ÁL—, vagy ALSÓ—, FFL—,
vagy FELSŐ—, székely falvak ; belyr. Csemdtonba,
—bán, —Ml.

CSERNE, falu Trencaén megyében; helyr.
Cterné-n, —re, —rb7.

CSERNED, paszta Tolna megyében; helyr.
Cterned-én, —re, —M.

CSEKNEFALVA, vagy CSEENYEFALVA,
helység Kővár vidékében.

CSERNEGYHÁZ, falu Temes megyében; belyr.
Csernegyház-ro, —ön, —ról.

CSERNEK, erdélyi fáin Belső-Szolnok megyé-
ben ; helyr. CSrernek-en, —re, —r67.

CSEENELY, falu Borsod megyében; helyr.
Oternely-en, *-re, —rb7.

CSERNYE, falu Veszprém megyében; helyr.
Csarnyé-n, —re, —rSl.

CSERNYŐ-ÁGH, falu Zemplén megyében;
helyr. Ctei-nyü-ágh-on, —rá, —ról.

CSÉROS, (csér-os) mn. tt. csérot-t, yagy —öt.
tb. —ok. Göcsejben és Somogyban ám. sárríses, lus-
tos, csajtos, csettres. EtSben, sárban cséros lesz a szok-
nya alja, a gatyaszár.

Gyöke cser ám. a vastaghangú' sir. Egyébiránt
így is elemezhető : csór-os, azaz, csorgos.

CSERÖCZE, (cser-ő-cze) fa. tt cterBctét. Apró
cserjékből áUÓ sűrűség, erdőcake, vagy fiatal cseres.

CSERÖKÖZ, paszta Heves megyében; helyr.
CterökUt-ön, —re, —rö7.

CSERFA , fa. tt CSERFÁT. Gömörben, Tor-
nában s néhntt túl a Danán is jelent vízmerítő ki-
•ebbféle edényt, vagy kis mérő kobakot, kupát Bö-
tfiáttétellel hasonló hozzá a molnárok kis mérőedé-
nyét jelentő fictór, máskép : finak. Vagy talán a cse-
rép (mint edény) szóból alakult?

CSERPAJTA, (cser-pajta) ősz. fa. A tímárok
pajtája, azaz lerakóhely, hová a használandó cserfa-
héjat és gubacsot betöltögetík.

CSERPÁK, tt cserpák-öt; lásd : CSERFA.
CSERPENYÖ, somogyi tajejtéssel, ám. a kosos

divatd serpenyő. Lásd ezt.
CSERPÖLE, (cser-pöle) ősz. fa. tt cterpSUt.

Erdei egér, a téli alvók neméből. Kedveli a gyümölcs-
kerteket is, melyeknek nagy károkat csinál. V. ö.
PŐLE.

CSERSAV, (cser-sav) ősz. fn. Cserhéjból ki-
vont sav.

CSERSZAK, (cser-szak) ősz. fa. Gombóczokká
vagy pogácsákká gyűrt cser- és gubacsliszt, melyet a
tímárok használnak a bőrkészítéshez.

CSERSZ vagy C8ÉRSZ, természeti hangutánzó,
melyből csérszég, esérsze*ges származtak.

C8ERSZÉG vagy CSÉRSZEG, (csérsz-ég) önh.
m. eseVsseg-tem, —íél, —Üt.' A puskáról mondatik,
midőn a serpenyőjében levő puskapor ugyan meggyd-
lad, de a töltés el nem sül, máskép : ctetSrtOköt mond.

CSERSZEGÉS vagy CSÉRSZÉGÉS, (csérsz-ég-
és) fn. tt csérmgés-í, tb. —ék. Lőpor lobbanása.

CSERSZIGORÁLL, (cser-szigorul) ősz. fin. A
szigoraitok neméhez tartozó növényfaj ; virágai oldal-
fürtökben ; levelei ellenesek, nyeletlenek, ranczosak;
csészelevelei egyenetlenek ; szára megdőlő, két olda-
lán prémes. Máskép : fattytf veronika. (Veronica cha-
maedrys).

CSERSZÍN, (cser-szin) ősz. fa. és mn. Olyan
szín, vagy szinfi, mint a tímárok cserlúgja, vagy a
megörlött cserhéj és gnbacs. Cserszin bunda.

CSEBSZINÜ, (cser-szinü) ősz. mn. L. CSER-
SZÍN.

CSERTALAKOS, falu Szála megyében ; helyr.
öreríaiakos-on, —rá, —ról.

CSERTAPLÓ, (cser-tapló) ősz. fn. CSERFA-
TAPLÓ.

CSÉBTÉL, (csért-él) önh. m. cseríeZ-t. Fegyve-
reket vagy más érczből vagy cserépből való eszközö-
ket öszveütve csörgést, zörgést csinál.

CSERTES T. CSERTÉS, AL8Ó-, FELSŐ—,
több falu Erdélyben; helyr. Ctertét-en, —re, —r*l.

CSERTES-KÓSA, vagy CSEETES-KÖZ, erdé-
lyi falu, Hányad megyében; helyr. —Kásá-n, —rá,
—róí vagy —X&-9n, —re, —r&.

CSERTÉSZ, több helység neve; helyr. — «n,
—re, —rőí.

CSÉRTET, lásd : CSÖRTET.
CSEBTETÖ, (cser-tető) ősz. fa. 1) Cserfa teteje,

hegye. 2) Cserfákkal benőtt begynek caúcscsa, ma-
gaslata.

CSERTŐ, fala Somogy megyében; KIS—,
NAGY— vagy ÖREG—, puszták Pest megyében;
helyr. Cserítf-n, —re, —rffl.

CSERTÖLGY, (cser-tölgy) öss. fa. Lásd :
CSERFA.

CSERTÖLGYES, (cser-tölgyes) ősz. (h. Lásd :
CSERES.

CSERTYÁN, puszta Bars megyében; helyr.
Cterlydn-ba, —bon, —bóí.

CSERVÍZ, (cser-víz) ősz. fn. Tímárok, tobakok,
cseresvargák bőráztató és puhító vize, mely megörlött
cserhéjjal és gubacscsal van vegyítve.

CSERZ, (cser-éz) áth. ín. eten-éU. htn. —eni.
Lásd : CSERÉZ.

CSEBZÉS, (cser-éz-és) fe. tt csersés-t, tb. —ék.
A bőrnek cservízbe, cserlúgba áztatása, illetőleg pu-
hitása.

CSEBZÉTT, (cser-ez-étt) mn. tt csersétt-et.
Ami cservízzel, cserlúggal van áztatva, puhítva, kiké-
szítve. Cserzett bor.

CSERZŐ, (cser-éz-ő) fő- és mn. tt. ctenö-t. Ti-
márlegény, kinek különösen szakmánya a cserzés.
Megyegyezik vele hangban és értelemben a latin eer-
do. Melléknévileg, aki cserz. Ctertü varga.

CSERZÖVAEGA, cserző-varga) ősz. fa. Varga,
ki a bőrt maga készíti, kfilönböztetésflí az oly vargá-
tól, ki a feldolgozandó bőrt tímártól vásárolja. Más-
kép : cteretvarga, magyar tímár, horvát varga.
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CSESZ, (1), két testnek egymáshoz súrlódását
utánzó természeti hang, melyből csésze, etettél, csészéiéi
származtak. Hasonlók hozzá : csisz (csiszol), csősz,
(csoszog), csusz (csúsztat)

CSESZ, (2), (hangutánzó) áth. m. csesz-tem,
—tél, —étt. Valamely testet egy másik által csi-
szolva dörzsöl, fésül, kefél, vakar, súrol. Jobbára át-
vitt pajkos értelemben a nemi közösülésről mondatik,
miért tisztes társasági és irói nyelvben, hauemha az
orvosiban, nincsen helye.

CSÉSZE, (csesz-e, azaz, csesz-ő) fn. tt csészét.
Baranyában ám. a kemenczeíütésnél használt piszkafa,
cseszelőfa.

CSÉSZE, (cső-sze vagy csév-sze azaz csöves
eszköz), fn. tt csészét. 1) Kisebb szerű, finomabb agyag-
ból készült tálczaforma edény. Levetet csésze, kávés
csésze, martalékot csésze. 2) A mérlegnek azon edé-
nye, melybe egyfelül a mérték, másfélül a mérendő
tárgy tétetik. 3) A virágok alsó, rendesen homorú
része, melyből oldalt a szirmok, közepeit pedig a him-
száUk, magcsira, stb. bújnak ki.

Rokonok vele a szanszkrit csosoka (pohár), hel-
lén xi-a&oy [pohár], latin cyathus, német Tassé, fran-
czia tasse, olasz tozza, angol dish, szláv esossa, csitté,
tsasa stb.

CSÉSZEBOEITÉK, (csésze-boriték) őse. fn.
A virágok csészéjét képező , keményebb levélanyagú
burok.

CSÉSZECSIGA, cszésze-csiga) ősz. fn. A csigák
egyik neme, melynek tekenője nincsen, hanem csésze-
alakú, a sziklákon, s más kemény testeken állandóan
tartózkodik. (Patella). Fajai: veres ajakit-, közönséges-,
mocsári-, hasadt-, kecskeszemU csészecsiga.

CSÉSZEKÚT, (csésze-kút) ősz. fn. Növénynem
a két főbb hímesek és fődetlenmagvúk seregéből;
csészéje nagy harang-, vagy töltsérforma, (mintegy
kutat képező), karimáján apró tövisfogak (Molu-
cella).

CSÉSZEKÜRT, (csésze-kürt) ősz. fn. A nyolcz-
hímesek seregéhez tartozó növénynem; csészéje a
magzat fölött csöves, szűk hosszú nyakú. (Oenothera).
Alnemei részint hosszú hengerét fokúk, részint hasas
szegletes tokúk.

CSESZEL, (esesz-el) áth. m. csessel-t. Csiszol,
dörzsöl, súrol, vagyis gyakrabban, folytonosan csesz.

CSESZELÖDIK, (csesz-el-őd-ik) k. m. otetzdSd-
íem, —tél, —Stt. Dörgölődik, surlódik, csiszolódik.
Cseszelődik a kocsioldal a kerékkel.

CSÉSZENEMÜ, (csésze-nemű) ősz. mn. Tulaj-
don vagy átvitt értelmű csészék neméhez tartozó,
azok tulajdonságával biró. Ctétzenemü edények. Cti-
tzenemü növényrészek. Ctéttenemü csigák.

CSÉSZEPÖRCZ, (csésze-pörcz) ősz. fn. Növény-
nem az öthímesek seregéből; csészéje ötlevelü, por-
czogó (pörcz) forma, színes, levélkéi boltos hegyük,
bokrétája nincs; tokja öt kopácsu, egy magvu. (Dle-
cebrum).

CSÉSZESZÁRNY, (csésze-szárny) ősz. fa. A
kétfalkasok seregébe, s nyolczhimesek rendébe tarto-
zó növéaynem; bokrétája két szirmú, a felső rövid,
hengeres szabású, két fogú, az alsó homorú, lapított,
gyakran rojtos hegyü; csészéje öt levelű, ketteje na-
gyobb. (Polygala) Fajai : keserű, pacsirta, nagyobb,
aranyos cseszeszaVtiy.

CSÉSZÉTLEN, (csésze-etlen) mn. tt cséssétlen-t,
tb. —ék. Hondjnk növényekről, melyeknek csészéjök
nincs. V. ö. CSÉSZE.

CSESZIK, (esesz-ik) k. m. csesz-tem, —tél,
—étt. Átvitt »ljas beszédben ám. nemi ösztön kielé-
gítése, vagy paráználkodás végett nővel közösfii.

CSÉSZIKE, (csészi-ke) rn. tt csénifcét. Kis csé-
sze. V. ö. CSÉSZE.

CSESZKÓ, (csesz-kó vagy csisz-kd) fn. tt csesz-
kó-t. A csizmaziák népies gúnyneve, vagy a bőrcse-
szés-, bőrcsiszolástól, vagy maga a csizmáéul szóból
elferdítve.

CSESZLE, (1), (csesz-le, azaz csesz-el-ö), esess-
lét. Huszlicza, maszka, borbogár. Székely tájszó.

CSESZLE, (2), mn. tt. cseszlét. Hitvány, kicsi,
nyeszlett, mintegy kicsinynyé csiszolt, koptatott CtettU
sovány ember. Székely szó. Kemenesalon : teszefosza,
toszonkos.

CSESZNEK, falu Veszprém megyében; helyr.
Csessnek-én, —re, —ről.

CSESZTE, vagy CSÁSZTA, mváros Pozsony
megyében; helyr. Cbeszté-n, —re, —rítt.

CSESZTVE, MAGYAR— vagy MÁKOS—,
OLÁH—, erdélyi faluk Alsó-Fejér megyében; helyr.
Csesztvé-n, —re, —ró'i.

CSET, CSÉT, elvont hangutánzó gyök, vastag-
hangon csat. Származékaik : csetlik, esetten, esete (pa-
ta); csata, csattan, csattog, stb.

CSETE, (cset-e) ín. tt esetét. 1) Szőlőnek vagy
más. gyümölcsnek péld. naspolyának több együtt
levő magvai. 2) Somogyban ám. földi bodza. Mindkét
érteményben a csuta vagy csutak szóval rokon. 3) Az
ikerített csetepata szóban hangutánzó.

CSETEBOTA, (csete-bota) ősz. mn. Ügyetlen,
egyfigytt, aki csetlik-botlik. Ctetebota ember. Balaton-
melléki tájszó.

CSETEKLIK, (cset-ek-1-ik) k. m. cseteki-étf. htn.
—eni. Túl a Dunán mondják rugóra járó késről,
vagy hasonló eszközről, midőn pengéje kibiczaklik,
félrefintorodik.

CSETÉNY, falu Veszprém megyében; helyr.
Gtetény-be, —ben, —bői.

CSETEL, lásd : CSETLIK.
CSETEPATA, CSETEPATÉ, (esete-pata vagy

-paté) ősz. fn. Háború folytában történő kisebb csa-
tározások, öszvefitközések az ellenséges seregek egyes
csapatai között. Átv. ért. perlekedés, veszekedés, cei-
tipatí, perpatvar.

CSETEPATÁZ, (csete-patáz) ősz. önh. 1) Há-
ború folytában az ütközet előtt, vagy ütközetni kivül
az ellenhad kisebb csapatai öszveütnek, előkészületi
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csatát képeznek. 2) Perlekedik, nagy zajjal, vereke-
déssel veszekszik.

GSETEPATÁZÁS, (csete-patázis) ősz.'fo. Ki-
sebb öszvecsapások. Perlekedés, zajos veszekedés.

CSETEPATÁZÓ, (csete-patázó) ősz. fa. A há-
borúban, olyaa vitéz, vagy csapatsereg, mely az el-
lenféllel kisebb haverokba ereszkedik, s ismét vissza-
vonul a deréktesthéz.

CSETEPATÉ, CSETEPATÉZ, l.CSETEPATA,
CSETEPATÁZ.

CSETER, (1), (cset-er) áth. m. cseter-t. Túl a
Danán némely tájakon ám. teker, csavar. Hasonló
hozzá : seder, vastaghangon : sodor, sadar.

CSETER, (2), fa. tt. c*eí«r-t, tb. —ék. 1) Szé-
kelyeknél ám. négy, néha többfelé hasított faderék-
nak egyegy darabja, illetőleg negyede, melyet leg-
inkább szermámfául használnak. 2) Szatmár vidékén
vastagabbféle ilyetén deszka.

Mennyiben négyfelé hasított fának egy negye-
dét jelenti, az árja nyelv családbeli, négyet jelentő
azokkal rokon; ilyenek a szaszkritban csatvar, csa-
tur, zendben csatuvar, latinban qualuor, görögben
TÍaactQií, a szláv nyelvekben csettori, csetare, cseturi,
keturi, stiri, cztery stb. a törökben is dtirl ám. négy.
V. ö. CSETEKT.

CSETER, (3), fn. tt cseter-t, vagy csetr-et. Alsó
Vágmellékén, illetőleg Mátyásföldön ám. aárvizea mo-
csok, csajt Származéka : csetres, azaz, sárvizes, csaj-
tos, lustos, cséros.

CSETERT, fn. tt. csetert-et. Mindennemű kerek
tárgynak átmérője, pl. a kenyér csetertje egy arán.
Székelyszó. Máskép : esötört. Molnár Albertnél ctötör
ám. a latin modius, azaz, véka, vagyis a köbölnek ne-
gyedrésze, és szerbül esettéért ám. negyed. A két át-
mérő vonalban keresztfii szelt kenyér, sajt stb. szin-
tén négy részre válik. V. ö. CSETER.

CSETERTEK, régies, például a Nador-codexben,
a Nyelvemlékek vegyes tárgyú irataiban, sőt a táj-
nyelvben ma is divatos, csütörtök helyett; lásd ezt.

CSETFALVA, Beregh megyei falu; helyr. Cseí-
falvá-n, —rá, —ról.

CSETINA, fa. tt. cseíináí. Ujjnyi vastagságú
fenyöhajtás, fenyővessző. Székely szó. Idegenfii
hangzik.

CSETLÉKÉNY, (cset-el-é-kény) mn. tt csetté-
keny-t, tb. —ék. Aki vagy ami könnyen csetlik. Cset-
íékeny emlékezetű ám. feledékeny.

CSETLÉS, CSÉTLÉS, (cset-el-és) fn. tt eseí-
léf-t, többes: —ék. 1) A lábaknak megcsuszamodása,
botlása. Csetlésbotlás. 2) Bicsaklás, hanyatlás, rugo-
nyos, csapó eszköznek félre, vagy fonák hajtása.

CSETLIK, (cset-cl-ik) k. m. cseil-elt, htn. —ént.
Mondatik 1) az állati lábakról, midőn kicsúsznak,
botlanak. Innen : csetlik botlik. 2) a nyelvről, midőn
hebeg, vagy olyat mond, mit el kellett volna hallgat-
nia. 3) holmi mgonyos, csapó eszközökről, midőn
viszásan forognak, csapódnak. Csetlik a rósz kés, eset-
Klc a rósz puska.

CSETLIKBOTLIK, (csetlik-botlik) ikerített k.
m. csetl-ett botl-ott. Lásd föntebb.

CSETNEK, mvaros Gömör megyében; helyr.
CsetneJc-én, —re, —rb'l. Csetnek vidéke híres a vas-
gyártásról , innen : esetnek* csizma := bilincs, rab-
láncz.

CSETRES, (cset-er-es) mn. tt. csetres-t, vagy
—ét, tb. —ék. Mátyásföldön ám. sárvizes, esőtől,
harmattól átázott, bemocskolt, lustos, csajtos, csata-
kos, cséros. Ctttres gotya, szoknya. Átv. ért csetres
szájú, csetres beszédtt, ám. csúnya, rágalmazó nyelvű.

CSETRESÉDIK, (cset-er-es éd-ik) k. m. esetre-
séd-tem, —tél, —étt. Csetressé, azaz, lucskosaá, csaj-
tossá, csatakossá lesz.

CSETT, (1), hangutánzó fn. tárgyeset —ét.
Hang, melyet a puskán a megeresztett sárkány ejt,
vagy midőn a tánczos legény a magas patkókat ösz-
veveri, stb. Vastag hangon: csalt. Cstttet vételi a szája,
azaz hazudott

CSETT, (2), vagy CSÉTT indulatszó, melylyel
a befogót lovat menésre biztatják, vagy a csikót hajt-
ják. Csett te ! Innen a régies és ma is tájdivatos, csit-
fcó = csettkó, csettka.

CSETTÉCr, (csett-ég) önh. m. csMíg-tem, —tél,
—fit. Többször ismételve esett hangot ad. Csettegnek
a puskák, midén sárkányáik lecsapódnak. Csettegnek a
táncsoló'tót legények polkái. Csetteg át ostor a ló hátán.
Vastaghangon : csattog.

CSETTÉGÉS, (csett-ég-és) fn. tt csettegés-t, tb.
—e*. Midőn valami ntődés által esett hangot ad. Pus-
kák, patkók esetlegese. Vastaghangon : csattogás.

CSETTÉGET, (csett-ég-et) áth. m. csettégtí-tem,
—tél, —ett. Azt teszi, hogy valami gyakran, ismé-
telve esett hangot adjon. Csettegeti a tárogató billen-
tyűjét, esetleged lovain az ostort. Tanában a csizmák
patkóit csettegetni. Erősebb vastaghangon : csattogat.

CSETTÉGETÉS, (csett-ég-et-és). fa. tt. cseííege-
tés-t, tb. —e'k. Cselekvés, midőn valaki bizonyos tes-
teket öszvefités által csetteget. Vastagabb hangon :
csottogalás.

CSETTELKE, lásd : CSEHTELKE.
CSETTEN, (csett-en) önh. m. csetten-t. Hirtelen,

s egyszer ad esett hangot Cselten a puska, ha sárká-
nya lecsapódik. Vastag hangon : csattan. Ikerítve :
csettencsattan, eléfordúl e gyermekjáték! versben :
/gyiridi bigyiridi, várodi vaskók, kilenczedik esetlen-
csattan.

CSETTENÉS, (csett-en-és) fn. tt. csettenés-t, tb.
—e'k. Egyes esett-féle hangzás. Puska csettenése. Os-
tor csettenése. Vastaghangon : csattanai.

CSETTENT, (csett-en-t) áth. m. csettent-M, hta.
—ni, vagy —eni. Valamely eszköz által esett hangot
adat. Elcsettenteni apuskát; ostortcseltenteni. Vastag-
hangon : csattant.

C8ETTENTÉS, (csett-en-t-és) fn. tt. esetíeníés-t,
tb. — e*. Cselekvés, mely Által eszközöljük, hogyva-

! lami csettenjen.
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CSEV, elvont hangutánzó gyök. Származékai :
cseveg, ctevelel stb. Rokonok vele a héber rttX, német
Schwatzen, Ztoitschern, holland twetten, sínai csiáo
(loquai), stb.

CSÉV, (1), (azonos ctB szóval, mint a bév, bő,
hév, hő), fa. tt cséu-ef. Lásd : CSÉVE.

CSÉV, (2), falu Esztergom megyében; helyr.
Ctév-én, —re, —röí.

CSÉVDED, (csév-ded) mn. tt. csévded-eT. Minek
csév, vagy cséve alakja van, cső formájú. Csevded
termények, gyümölcsök.

CSÉVE, (csév-e) fn. tt csérét. 1) Takácsok,
és csapók orsója. Egy vagy két cséve fonalat felszbtii.
2) Cső, azaz láteszköz, mely a láttán szabályai sze-
rént alkotva a tárgyakat nagyítja, közelebbre hozza,
vagy eltávolítja. 3) Akármely más eszköz, mely bősz-
szokás alakkal bír, s végig lyukas. Cserepeséve az
üvegházakban. Fecskendődévé. Patcseve. Kút csévéje.
4) Némely növények csőhöz hasonló gyümölcse, szá-
rastul, kórostul. Kukoricssa- vagy to'r&kbúsa-cseve.

Rokonai: esek, cső, csecs vagy cstfcs, csfics, csecs.
Gyöke nézve hasonló hozzá a latin tub-us.

CSEVEG, (cseveg) önh. m. cseveg-tem, —tél,
—át. Tulajdonkép az apró madarakról mondatik,
midőn öszveseregelvén zajongnak, lármáznak, csipog-
nak. Csevegnek a verebek a fákon, midőn estve öszve-
gyülnek. Atv. ért. Cseveg az ember is, midőn csacsog,
locsog, pletykái, ellenszól. Csevegnek az oskolás gyer-
mekek.

CSEVEGÉS, (csev-ég-és) fh. tt cseoegés-t, tb.
—e%. 1) Apró madarak zsibongása, zaja, csiripolása.
Férébcsevegés. 2) Licsegés, locsogás, ellenszólalgatás.

CSEVEGŐ, (csev-ég-ő) mn. tt ctevegö-t. Apró
madarak módjára kiáltozó, csipogó, zajgó,licsegő locso-
gó, pletykázó, ellenmondogató. Csevegő fiúk, leánykák.

CSÉVÉL, (csév-el) átb. m. csét-el-t. A fonalat
csévére, azaz takács- vagy csapóorsóra tekergeti.

CSÉVÉL, (csév-e-el) áth. lásd : CSÉVÉL.
CSÉVELÁDA, (cséve-láda) ősz. fn. A takácsok

és csapók kcrekmotólája mellett levő láda, mely fölött
az orsó forog, s melybe a megtelt orsókat beleteszik.

CSÉVELÉS, (csév-el-és) fa. tt. csévelés-t, tb.
—éle. Cselekvés midőn csévélnek

CSÉVÉLŐ, (csév-el ő) fő- és mn. tt ctévelö-t.
Takács , vagy csapólegény, vagy más személy, ki a
fonalat csévére szedi. Melléknévileg, aki csévél vagy
amivel csévélnek.

CSÉVENÁD, (cséve-nád) ősz. fh. Nád, melyet
a takácsok csövéül használnak. 2) Növénytani ért
nádfaj, melynek bugája öszveálló; csészéje egy virá-
ga , kopasz; ondói szöszösek, izékje ágakat bocsát
(Arundo calamagrostis).

CSÉVÉS, (csév-es) mn. tt. eséws-t, vagy —ét,
többes: —ék. 1) Ami cső gyanánt végig van lyukaszt-
va, {Árva. Cséves orsó a rokkában. 2) Ami csérrel v.
csérével bővelkedik, minek cséve van. Cteves törökbrf-
ta; két ctévet puska, cséves kút.

CSÉVÉS, (csév-e-es) mn. L. CSÉVES, CSÖVES.
CSEVET, (csev-et) fű. tt ctevet-ft. Dunán tál :

csevegés, locsogás, fecsegés.
CSEVETÉL, (csev-et-él) önb. m. csevetet-t. Cse-

vegve beszél, locsog.
CSEVETÉLÉS, (csev-et-él-és) fa. tt ctevetelét-t,

tb. —ék. lásd : CSEVEGÉS.
CSÉVÉZ, (cséV-0-M) áth. m. cséoéc-tem, —tél,

—éti; lásd : CSÉVÉL.
CSÉVT, puszta Pest megyében; helyr. Ctéw-be,

—ben, —W.
CSEVTCZE, (csev-icz-e, azaz, sav-icz-a) fa. tt.

cseviczét. A Mátra vidékén, Gömörben, stb. ám. sava-
nyűvíz, borvíz. A parádi cseviczéről az a népvéle-
mény , hogy bizonyos Cseh nevezetű pásztor találta
volna föl, honnan annyi volna, mint: Ctth vite. De
minthogy a fönt említett vidékeken más savanyú vi-
zeket is így neveznek, valószínűbb, hogy eredetileg
vastaghangon sacicza, volt, a sav gyöktől, s ebből
lett elébb csavicza, azután vékony hangon : cseviese.
Ez értelemben rokonai a savanyú rósz bort jelentő
csaviszka vagy csáviszka, és csávik (vékonyhaagon,
csive) azaz, sóskának ennivaló savanyús szára. Szeged
t&jékán csemete = czefre, melyből pálinkát főznek.

CSÉZA, fh. tt. csézát. Rugótollat korbája, fö-
! deletlen könnyfi kis hintóféle kocsi, mely már jófor-

mán divatból himent A tréfás nyelven beszélők szó-
tárában : costrum doloris =r rongyos ctéta. Népies
neve Mátyásföldén : lógós kocsi.

Valószínűen nem egyéb, mint a Útin eúiwn né-
melyek szerént sedes után alkotott franczia. chaüt
(melynek egyik jelentése a német Setiel, StuU. Mozin,
Régnier stb). A sínai nyelvben csé ám. kocsi (curros).

CSI, (1), elvont gyöke a régies, és a székelyek-
nél divatos csiál, cseá! igének, valamint a csín, csiiufl
szóknak. Eléfordul a zubbonycsi (zubbonycsináU, pap-
lanos) szóban is. Egyezik vele a török dsi pL közön
(réz), kozandsi (rézmives), bü-mek (tudni), bili-dsi
(tudó). Egyébiránt eredetileg szinte bangutinzó mint
csi-sc-ol szóban is, és rokon si gyökelemmel si-m-o,
ri-m-U, és si-k si-k-ár, stb. szókban.

CSI, (2), természeti hang és indulatuzó, egy rész-
ről a csibe, csiápol, más részről a csiba, csigát, csü-
lap, csittt, csitt szók elvont gyöke. V. ö. CSITT,
CSILLÁR Különösen kisdedeket altató dajkauö.
Csi esi / csicsi baba.' Továbbá, sertéseket enni hívo-
gató. Őri ne.' Szabó Dávidnál eléfordúl esi önállolag
is mint csitt szóval egyértelmű.

CSI, (3), vagy CSIH, lásd : CSIH.
—CSI, képző kifán-csi szóban; ugyanaz esi el-

vont gyökkel, lásd : CSI, (1).
CSIÁN, csonkított gyökfi székely tájszó, a s*o-

kottabb csalán értelmében, az l i önhangióvá változ-
ván s a bárom önhangzóból (a-i-á) támadt fir miatt
az. elülálló a elhagyatván. Lásd : CSALÁN.

CSIÁNOS, (csián-os) mn. Székely tájszó. Cka-
lanos helyett, honnan a Kezdi székben egy hegyet is
így neveznek. Egyébiránt lásd : CSALÁN08.
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CSIÁP, hangutánzó elvont törzsöké ctiépol szó-
nak. Azonos csib és csíp gyökökkel.

CSIÁPOL, (csiáp-ol) önh. m. cmdpol-t. 1) Mon-
datik a kis csibékről, libákról, vagy más apró, idét-
len, beteges madarakról, midőn sinak rínak, sipognak.
2) Csiápol a gabona, vagy más növény, midőn csak
csünve, és satnyán növekedik , teng. Ezen a széke-
lyeknél divatos értelemben rokon a csilnik, cseneuesz
szókkal.

CSIATAG, (csi-at-ag) fa. és mn. tt csiatog-ot.
Sándor I* szerint régi szó, ám. tüskés, bokros, csali-
tos hely. Eredetére nézve valószínűleg azonos a va-
dont jelentő nVot-ag szóval.

CSIB, hangutánzó , mint a tyúkfiak vékony si-
pogó szava. Kemény ajakhanggal : csíp, a cstpeg
szóban.

CSIBA, (1), (csi-ba, ám: csitt-ba, vagy hallgass-
ba, t i. menj), ugató ebet csítftó, és elhajtó, kikergető
szó. Csiba kutya, ne ugass.' (lódulj a csitt-ba). Más-
kép : esibi. V. ö. CZOKI.

CSIBA, (2),'falu Erdélyben Maros székben;
helyr. Ctibá-n, —ró, —ról.

CSIBE, (csib-e, vagy csib-ő) fa. tt. csibét. A házi
tyúknak kis fia. Jércxecsibe, kokosciibe. Máskép: csir-
ke, pizse, piaelle, pitién, pipe, csángósan : czibe. Cti-
béleet költő tyúk. Csibéket nevelni, etetni. Kicsinyítve :
csibécske, csfbilske.

CSIBEBECSINALT, (csibe-be-csinált) ősz. fn.
Öszvevagdalt csibehús, különféle édes vagy savanyú
lében eledelfii elkészítve. Gntromos, eczetes csibebe-
csinált.

CSIBEG, (csib-eg) lásd : CSIPEQ.
CSIBEHÚR, (csibe-húr) ősz. fh. Növénynem a

tizhímesek seregéből. Parlagi csibehúr, melynek leve-
lei csillagosak , czérnaformik, szőrösek , csirízesek.
(Spergnla arvensis). Különbözik tőle Tikhúr vagy
Ltídhtír.

CSIBEHÚS, (csibe-hús) ősz. fa. A csibének
gyönge busa, mint eledel. Beaiindlt, pörgőit, paprikát,
rántott esibehús.

CSIBELLÉRÉZ, (csib- vagy csíp-ell-ér-éz) áth.
m. csibeiléréz-íem, —tél, —étt. Kapargáló csibe mód-
jára keresgél, vagy csipkedve legelész. A kiaszott le-
gelőn alig csibetléreshet valamit a barom. Át. ért cse-
neget, apróságokat elcsipeget.

CSIBEPECSENYE, (csibe-pecsenye) ősz. fit.
Csibehús sülve.

CSIBESÜLT, (csibe-sült) ősz. fh. Lásd : CSI-
BEPECSENYE.

CSIBOGÁR, (csip-bogár) ősz. fn. Barmokat csíp-
kedő mezei fullánkos légy, máskép : bögüly, pSctik.
Székely tájszó.

CSIBOR, (talán a magas hangú csip-ér mintegy
csipkedő) fh. tt csibor-t, tb. —ok. Vizi bog&r neme;
mely az álló vizek színén nagy könnyfiséggel futkos
és kering. (Dytiscos).

CSIBORÁZIK, (csibor-áz-ik) k. m. csiboráz-tam,
—(dl, —ott. Úgy forgolódik s ide- oda -kapkod, mint

AKAD. NAOY 8ZÓTÁK.

a csibor. Mondatik az apró baromfiról, midőn a fűben
vagy földön szemeket keresve ide-oda levág. Barkó
szó. V. ö. CSIBELLÉRÉZ.

CSIBRÁK, falu Tolna megyében; helyr. —ön,
—rá, —ról.

CSICS, 1) Hangutánzó, gyöke a esicseg, esteseién,
csicsereg, csieserke, csicsog, származékoknak. 2) Rokon
a gyermekes szépet jelentő csecs (csecse) gyökkel a
csicsó, csicsoma stb. származékokban. 3) Ám. csecs,
csöcs.

CSICSCSED, (csicscs-ed) önh. m. esicscsed-tem,
— tél, —étt. vagy —t. Mondják szeszes italról, fo-
lyadékról, midőn megromlik, megposhad. V. ö. CSICS
gyök.

CSICSA, fn. tt. Csicsát. 1) Némely dunántúli
tájakon, de kivált a czigányoknál ám. Pista. CWcsa,
húzd meg azt a nótát. 2) Ugyan túl a Dunán jelent
ügyetlen, ostoba embert, s azonos ás átvetett csacsi
(szamár) szóval.

CSICSAL, népes puszta Somogy megyében;
helyr. —ön, —rá, —rói.

CSICSE, (csics-e) ÜL tt estesét. Gyermeknyelven
ám. csecsbimbó.

CSICSCSÉG, CSICSÉG, (csicscs- vagy csics-ég)
önh. m. csicscség-lem, —tél, —étt. Mondják vizes,
nedves puha testről, midőn nyomkodás által csics han-
got ad. CSn'cseg a vitet csizma, midőn lepnek benne.

CSICSER, (1), (latinul : cicer) tt csicser-í, tb.
—ék. lásd : CSICSEEBORSÓ.

CSICSER, (2), falu Ungh megyében; helyr. —be,
—ben, — b#.

CSICSÉB, falu Arad megyében; helyr. —be,
—ben, —b«l.

CSICSERBORSÓ, (csicseri-borsó) ősz. fit. Az
egyvirágu kocsányos bükkönök síneméhez tartozó nö-
vényfaj, (Lathyrus cicera).

„Csicseri borsó, vad lencse,
Fekete szemű menyecske."

Népdal.

CSIC8ERBÜKKÖN, (csicser-bfikkön) ősz. fa.
Lásd : CSICSEEBORSÓ.

CSICSEREG, (csics-ér-ég) önh. m. csicséreg-tem,
vagy csicsérg-éttem, —tél, vagy ettél, csicsérg-étt. htn.
—ni, vagy csicsérg-eni. Mondjak apró madarakról, me-
lyek nem énekelnek, hanem sajátságos csacsogó hangon
fuserekéinek, fütyörésznek. Csicsereg a pityer, a sár-
mány, a esttcsbVke. Egyezik vele a német: ztoitschern.

CSICSÉRGÉS, (csics-ér-ég-és) fh. tt csicsergés-t,
tb. —ék. Apró madarak csicsergő fütyörészése.

CSICSERGŐ, (csics-ér-ég-ő) mn. tt. — t. Apró
madár módjára könnyeden, s mintegy andalogva fü-
tyűrésző. Csicsergő kis madár.

CSICSÉRKE, lásd : CSÜCSÖKKÉ.
CSICSÉRKÉL, (csics-ér-kél) önh. Gyakran vagy

folytonosan csicsereg, csicseregve hangicsál.
CSICSÉRKÉLÉS, (csies-er-kél-és) fn. tt csicsér-

kélés-t, tb. —ik. Csicsergő hangicsálás.
62
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CSICSIGAT, (csi-csi-gat, vagy csi-cs-og-at) áth.
m. ttictigat-tam, —tál, —o(t. A kia gyermeket rin-
gatva és (esi-csi hangon) énekelgetve elaltatja.

CSICSIGATÁS, (csi-csi-gat-ás) fn. tt. csicsiga-
tas-í, tb. —ok. Csicsi hangon énekelgetve elaltatás.

CSICÍSÓ, (1), (csics-ó) fn. tt csicsó-t. 1) Több
tájakon, ám. Pista, Csicsa. 2) Csecse, csecsó. Külö-
nösen 8) fúrtözött haj, felfodrozott, ékesített, cziczo-
mázott fistök. 4) Azon ház neve, hol esténként mu-
latni gyűlnek öszve az ismerősök. Oly cnfrán SltStik,
mintha csicsóba készülne. Km. Néhol, például Kecske-
méten : czéczó. A magyar közmondások könyve sze-
rént e név Csicsó várától eredett volna: Léva, Tátika
lejtőt jár, de Csicsó is vendeget vár. Szirmai mondja,
hogy Csicsó várában pompás lakomák tartattak. De
eredetileg ez sem más mint csecse, csicsoma, eziezoma,
minthogy ily társas mulatságba menéskor felcziczo-
mázzak magukat a vendégek. Innen czéczó = czicsó,
cziczoma tájdivatos változata is.

CSICSÓ, falvak Komárom, Somogy és Szála
megyékben, továbbá Erdélyben, Fekő-Cnik székben.
Hílyr. CWcsó-n, —rá, —rói.

CSICSÓ-BOJÁN, falu Erdélyben Belső-Szolnok
megyében; helyr. Bojdn-ba, —bán, —ból.

CSICSOG, (csics-og) önh. m. esicsog-tom, —tál,
—ott. Csicserg, csicserkél.

CSICSÓ-GYŐRGYPALVA, helység Erdélyben,
Belső-Szolnok megyében; helyr. —falván,falvára,
—falwáróí.

CSICSÓ-HAGYMÁS, falu Erdélyben, Bebő-
Szolnok megyében. Helyr. —rá, —ön, —ról.

CSICSÓ-HOLDVILÁG, fáin Erdélyben, Alsó-
Fejér megyében; helyr. —rá, —ön, —rói.

CSICSÓKA, (1), (csics-ó-ka) fa. tt csicsókáf. 1)
A napvirágok egyik faja. (Helianthus tuberosns). 2)
Ugyanazon növénynek burgonya alakú édeses gyü-
mölcse. Néhutt : tótrépa, disznórépa, csicsoVépa, pi-
tyóka.

Gyöke csics ám. csúcs, s ennélfogva = csucsóko,
csucsorka.

CSICSÓKA, (2), fala Zemplén megyében; helyr.
CWcsóká-n, —rá, —ról.

CSICSÓKÁZ, (csics-ó-ka-az) önh. m. csicsókás-
tam, —tál, —ott. Csicsókát eszik.

CSICSÓ-KERESZTÚR, fala Erdélyben, Belső-
Szolnok megyében; —ba, —bán, —ból.

CSICSÓ-LÁBFALVA, helység Erdélyben, Bel-
ső-Szolnok megyében. Helyr. —Ldbfalvd-ra, —n,
—ról.

CSICSOMA, (csics-om-a) fn. tt csicsomá-t. Fej-
es rnbadíszítési czifra pipere, mely által valaki külö-
nösen feltűnni akar, öltözéki csecsebecse. Máskép :
ctMcomo.

CSICSOMÁL, (csics-om-a-al) m. csicsomál-(. L.
CSICSOMÁZ.

CSICSOMÁZ, (csics-om-a-az) áth. m. csicsomos-
tom, —(ál, —ott, pár. —z. Csicsomaféle csecsebe-
osoVel piperéz, díszít, kiáltó színű czifraságokksJ, sza-

lagokkal stb. ékesít Ftjét, fejtíStSjtí, ruházatát esi-
csomásso. Leánykákat fWesicsomazni.

CSICSÓ-HmÁLYFALYA, helység Erdélyben
Belső-Szolnokmegyében; helyr.Mihályfalod-n, —ró,
—ról.

CSICSÓRÉPA, (csicsó-répa) Ősz. fn. L. CSI-
CSÓKA.

CSICSÓS, (csics-ó-os) mn. tt csicsós-t, v. —át,
tb. —ok. Csecsésen piperézett, ékesített, ciifráxott,
fodrozott, fűrtözött stb. Csicsós leány, menyecske.

CSICSÓSAN, (csics- ó-os-an) ih. Csecseién pipe-
rézve; cziczomásan. Csicsóson dinitett, piperétttt
fejlcStö.

CSICSÓ-ÚJFALU, helység Erdélyben Belsií-
Szolnok megyében; helyr. Újfalu-ba, —bon, —601.

CSICSÓ-SZENT-IVÁN, falu Erdélyben Marót
székben; helyr. /ván-bo, —bán, —ból.

CSICSÓZ, (csics-o-oz) áth. m. csicsós-tam, —tál,
—ott, pár—s. Csicsomáz, piperéz, csecsén földíszít.

CSICSÓZÁS, (csics-ó-oz-ás) fn. tt csicsósás-f,
tb. —ok. Csicsomázas, csecsés piperézés.

CSICSÖRKE, (csics-ör-ke) fn. tt esicsírkét.
Kendericzék egyik faja, piros pettyegetésfi bögygyeL
(Linaria). Különbözik tőle : csücsörke.

CSICSVA, falu Zemplén megyében; helyr. Crics-
tiá-n, —rá, —ról.

C8ID, elvont gyöke csidu és csidkó vagy csifkd
szóknak.

Azonos esett másképen csih, lovat, csíkét nógató
szóval. V. ö. CSETT és CSIHÍT.

CSIDKÓ, (csid-ko = csid-n-ka) fa. Máskép :
csitkó. Tájdivatosan ám. csikó. Lásd : CSIKÓ.

A régieknél irataikban is gyakran eléfordúL

„Az csitkók vérével, kaczolák tejével
Szegényeket itatják."

Szegedi latrán a XVI. szasAdbol.

CSIDU, (csid-u) fn. tt. csidtt-t. Bodrogközbeo
ám. kis csikó. Csidu ne /

CSIF, paszta Bihar megyében ; helyr. —bt,
—ben, —bb7.

CSI6, hangutánzó elvont gyök, kemény torok-
hanggal : esik, mely tekercs, csavarás által mozgásba
hozott testnek éles fölsértő hangját utánozza. Szár-
mazékai : csiga (eszköz), csigolya; keményen : esik,
étikor, csikorog.

CSIGA, (csig-a) £n. tt csigát. 1) Eszköz, mely a
maga tengelye körül forogható kerékből 411, s kötél vagy
láncz segedelmével terhek emelésére, felhúzására, vagy
leeresztésére, emberi erő kíméletéből használtatik. a)
Gyermekek játékszere, mely csiga formára alakított fe
eszköz, s ostor által hajtatík, vagy (mint a búgó csi-
ga) megperdíttetík. Cingát hajtani. Csigát csapni. 3)
Néhutt csigának mondják a hosszú szekér hátulsó
végén alkalmazott hengert, melynek segedelmével a
nyomórádra tekert rudazókötelet megfeszítik, s en-
nél fogva a felrakott terhet, pl. szénit, szalmát leszo-
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rítják. 4) A sötét századok kiiizó eszköze. Csigára
risruti, c»iyára húzni, ctiyán kínozni a i-ntllotfuit. a Mi-
nist. Ctigán sem mondhatnék egyebet. Km. 5) A fér-
gek egyik közismereti! neme , hosszúkás , s alant la-
pos testtel, melyet vagy húsos burok, vagy kcméuy
paizs fódöz. Fejéből négy szarvacska bújik ki, me-
lyek közöl a két nagyobbiknak vége szemmel vaii
ellátva. (Limax). 6) Szintén a csúszó férgek neméhez
tartozó állatka, mely tekervényes, és csúcsra menő
tekeuőben lakik. (Cochloa). Latsán máss, mint a
csiga. Km. Csigaparipáit jár. Km. Csigapostán indul.
Km. Megvonja magát, mint a téli csiga hajlékában.
Km. Magával hordja házát. mint csiga. Km. 7) L.
CSIGOLYA, NYAKCSIGA.

Sinai nyelven <vé ám. conchae giganteae.
CSIGAALAKÚ, (csiga-alakú) ősz. ran. Teker- |

vényes, csavarforma, mint a csiga. Csiaaalakú oszlop, i
CSIGABIGA, (rsiga-biga) ősz. fn. tt. csigabigát, j

1; Közönséges földi csiga. Csigabiga told ki t:ari-ad, l
én is tolom talicskádat, a játszó gyermekek sz/iluak
így, midőn azt akarjuk , hogy a közökbe vett cbiga '
öltse ki szarvát. Mint közmondat értelme : mozogj j
bármi lassan, én is segítelek. Más gyermekvers : j
Csigabiga nyújtsd ki szarvad, rnujd eljönnek a tatárok, j
a sóskútba vetnek, onnan it kivesznek. '2) Atv. ért. :
csekély, haszontalan, hiábavaló valami. Ez rsak esi- •
gabi<ja. 3) Sok öszvcfoiit, szövevényen baj. Kzi-n dn |
lógnak »ok csigabigája van. |

CSIGABOLTOZAT, ^csi-a-boltozat) ősz. fű. j
Boltozat, mely csavaros vonalban kanyarodik fölfelé .
valamely oszlop körül. Ilyenek a csigalépcsők fölötti '
boltozatok. j

CSIGACSAP, (csiga-csap), ősz. fn. Csap, mely- ;

nek szíve nem sima, hanem coavardad. « csavar pya-
nánt megy be a csapágyba.

CSIGACSAPÁS, Ccsiga-csapás ősz. fn. Gyer-
mekjáték, midőn a csiga nevű játékszert ostorral csap-
kodják, hogy peregjen.

CSIGACSAPO, ^csiga-csapói ősz. fn. 1) Csigát,
csiga nevű játékszert hajtó 3zei'.,!ly, gyermek. 2) Os-
tor, mely csigahajtaara van készítve.

CSIGACSO, fcsiga-csö) ősz. fn. Niivényncin a
kétfalkások seregéből; hüvelye csigamódra öszvckun-
korodott, némely fajokban csak megtckcrcdett, kaj-
sza, vagy perge; nemző részei a csónakból kipattan-
nak s a vitorlát felnyomják. (Medicago). Fajai : kék-,
lárkerep-, cseplesz-, komlós-, karikás-, kunkorgn-. bi- \
bíretós-, horgas-, piezi csigacsö. j

CSIGÁDAD, (csig-a-dad) mn. tt. csigádad-ot. ,
Minek csigaformája van. Csigádad boltozat, csap. l

CSIGÁDADOíí, (csig-a-dad-on) ih. Csavarosán, j
tekervényesen. mint a csiga. Csigádadon rakott fép-
ctSk.

CSIGADÚS, (csiga-dús) ősz. mű. Apró fényes
csigákkal bővelkedő. Csigádat indiai tengerpartok.

CSIOAFÉSZÉK, (csiga-féozék) ősz. fn. Tenger-
•céli zátony, vagjr gödör, hol csigák tenyésznek.

CSIGAFOGÁS, (csiga-fogás) ősz. fn. Általán
ínféle , de különösen a tengeri (Irúgttcnigák ke-

resése, szedése.
CSIGAFÚRÓ, icsiga-fáró) ősz. fű: Fúróeszköz,

melynek hegye csigaformára van tekeredve.
CSIGAGRÁDICS, (csiga-grádics) ősz. fn. lásd :

CSIGALÉPCSŐ.
CSIGAGYÜJTEMÉNY, (csiga-gyíijtemóny) ősz.

fn. Különféle, de kivált tengerből öszvegyüjtött drá-
pnesigák túra.

CSIttAHÁT, (csiga-hát) ősz. fn. Atv. ért ám.
igen lassú menet, késedelmes alkalmatosság. Csiga-
liiifon járni.

CSIGAHÁZ, (csiga-ház) ősz. fn. Csont kemény-
ségű lekenő, mely a csigaféregnek lakul, és védpai-
zsul szolgál az elemek és más ellenség ellen.

OS1GAHÁZIAK, (csiga-háziak) ősz. tb. fn. A
tengeri csigák egyik nemének különböztető nere.
(Conchilia).

CSIGAHEGY, (csiga-hegy) ősz. fn. 1) Kis hegy,
vagy fólliányt földből csinált domb valamely kertben,
hol asztali csigákat tenyésztenek és hizlalnak. 2)
Kis kerek hegy, melyre csigaalakú tekervényes út
vagy ösvény vezet.

CSIGAHÉJ, (csiga-héj) ősz. fű. 1. CSIGAHÁZ.
CSIGAHÉNGÉR, (csiga-héngér) ősz. fű. Fából,

vagy vasból készített csigaalakú henger, különféle
(crhek fölemelésére.

CSIGAJÁRÁS, (csiga-járás) ősz. fn. Atv. ért.
igen lassú ballagás, késedelmes jövésmenés.

CS1GAKAEIKA, (csiga-karika) ősz. fn. Karika,
melyben a csigaféle csavaros eszköz forog.

CSIGAKERÉK, (csiga-kerék) ősz. fa. Kerék,
mely által a csiga nevű gépet, vagy eszközt forgat-
ják. Csigakerék a kufakon.

CSIGAKEREKSPÍG, (csiga-kerekség) ősz. fn.
l ) A csigaféle gépnek vagy eszköznek kerekded tu-
lajdonsága. 21 Olyan kerekség, mely a csigaféreg
toetéhez vagy teknöjéhez hasonló.

CS1GAKÖ, (csiga-kö) ősz. fn. 1) Kicsin, fehér,
vékony, hosszúkás gömbölyű kemény test, mely az
úti csiga fejében tálul tátik , s a babonás hitüek sze-
rént , ha nyakon viselik, a hideglázt megszűntéd. 2)
Homokkő, de kivált marráuy, melyben megkövült
csigák találtatnak.

CSIGAKÖTÉL, (csiga-kötél) ősz. fn. Kötél,
mely csigacsavaráskor, a csiga hengerére föltekerőd-
zik, vagy róla letckerődzik.

CSIGAKÚP, (csiga-kúp) ősz. fn. Tekealakú ke-
rék a zsebórában.

CSIGALÉPCSŐ, (csiga-lépcső) ősz. fa. Lépcső,
melynek fokai tekervényesen s felfüggő állapotban
vannak készítve.

CSIGAMÁRVÁNY, (csiga-márvány) öaz. fn.
Márványkő, melynek tömegében megkövült apró csi-
gák vannak.
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CSIGAMENET, (csiga-menet) ősz. fn. 1) Lassú,
vontatott menet, mint a csigaféregé. 2) Tekervényes,
csigaforma ösvény, vonal.

CSIGAMÉSZ, (csiga-mész) ősz. fn. Csigahéjak-
ból égetett mész.

CSIGAMÜ, (csiga-mtt) ősz. fa. 1) Apró tengeri
csigákból alakított, vagy csigákkal kirakott, ékesített
mű. 2) Több csigáknak öszveszerkesztése valamely
gépben, oly czélból, hogy általok kis erővel nagyobb
terhek fölemeltessenek.

CSIGAPARIPA, (csiga-paripa) ősz. fn. Átv.
ért. lassan járó ló, alig mászó rósz jármű, alkalma-
tosság. Ceigaparipán járni.

CSIGAPÉNZ, (csiga-pénz) ősz. fn. Ázsia és
Afrika némely népei között pénz gyanánt forgásban
levő tengeri csigabázak.

CSIGAPOSTA, (csiga-posta) ősz. fn. Átv. s
gúnyos értelemben ám. igen lassú alkalmatosság,
rósz gebék. Csigapostán járni, ;Snni. Máskép : csiga-
hát, csigaparipa.

CSIGARÉTEG, (csiga-réteg) ősz. fn. A tenge-
rek, s némely folyók partjain, valamint a hegyekben
találtató vonalak, rétegek, melyek csigákból állanak.

CSIGABIGA, (csiga-riga) ősz. fa. 1) Némely
tájakon ám. kerti csiga, csigabiga. Csigariga, oltsd
ki szarvad. 2) Vad ftt neme a mezőkön, melynek
gyökere olyan mint a vereshajma.

CSIGÁS, (1), (csig-a-as) fn. tt. csigás-í, tb. —ok.
Gyermekjáték, midőn a csiga nevű játékszert ostor-
ral csapkodják, pergetik. Csigást játszani. Midőn
gyermektársaimmal csigást, lapdást játszottam. Kis-
faludy 3.

CSIGÁS, (2), (csig-a-as) mn. tt csigás-t vagy
—öt, tb. —ok. 1) Csigákkal bővelkedő. Crigás in-
diai tenger, csigás kert. 2) Ami csiga nevtt, vagy
alakú eszközzel, géppel van ellátva. Csigás kút, csi-
gás ssekér. 3) Ami csigahéjakkal van ékesítve. Csigás
lószerszám, csigás kantár.

CSIGÁSZ, (1), (csig-a-ás«) fa. tt csigász-í, tb.
—ok. Csigákat szedő, csigákat kereső ember. Olyan
képzésű, mint : halász, bogarász stb.

CSIGÁSZ, (2), (csig-a-ász) önh. és áth. m. csi-
gász-íam. —tál, —ott, pár. —sz. Csigákat fogdos, csi-
gákat szed, keres.

CSIGÁSZÁS, (csig-a-ász-ás) fa. tt. csigássás-t,
tb. —ok. Csigafogdosás.

CSIGASZAKV, (csiga-szarv) ősz. fn. Szarvalakd
érzőszerv a csigaférgeknél, melyet kiölthetnek és be-
hdzbatnak.

CSIGASZEKÉR, (csiga-szekér) ősz. fn. Nagy
csigahéj formájára alakított szekér, milyenbe a képző
művészek a tengeri isteneket helyezik.

CSIGASZÉM, (csiga-s«ém) ősz. fn. 1) A csiga-
féregnek szeme, mely szarvacskájának végén van. 2)
A csiga álltai vonalnak középpontja, honnan a vonal
kiindul.

CSIGÁSZVÉKLÁBÚ, (csigász-vér-lábd) (ősz. fa.
Tengeri szarka, vékony , hosszú, veres lábszárakkal,
mely csigákat fogdos eledelül.

CSÍGAT, CSIGÁT, (csi-gat vagy csi-og-at) áth.
m. csígat-tam, —tál, —ott, pár. csígoss. Hallgatásra
int; a lármázókat, perlekedőket csendesíti, csitítja;
a síró gyermeket kérleli, nyugtatja, hallgattatja. Mis-
képen : csiget.

CSIGATAN, C8IGATANÍTMÁNY, (csiga-tan-
vagy tanítmány) ősz. fn. Az állattannak azon része,
mely a csiganemtt férgekről szól.

CSIGATÁR, (csiga-tár) ősz. fn. Terem, melyben
különféle csigaférgek összegyűjtve, s rendszerezve
tartatnak.

CSÍGATÁS, CS1GATÁS, (csi-og-at-as) fa. tt.
csígotás-t, tb. —ok. Csendre szólítás, csendre intés,
csitítás.

CSIGATEKERÜLET, (csiga-tekerület) ősz. fh.
Csavaralakban képezett vonal, mely mind a csigail-
latok héját, műid a csiganevfi gépeket, s eszközöket
jellemzi.

CSIGATEKNÖ, (csiga-teknő) ősz. fn. Azon
csontalakú kemény, de törékeny burok, mely a csi-
gáknak lakásul és védszerttl szolgál.

CSIGATERMÖ, (csiga-termő) ősz. fn. Csigafér-
gek szaporodásának, tenyészetének kedvező, csigák -
kal bővelkedő. CtigatermS indiai tenger.

CSIGA VÉR, (csiga-vér) ősz. fn. 1) L. CSIGA
VÉRSZÍN. 2) Átv. ért. használt szó, s jelent csekély
séget, oly dolgot, mely szóra sem érdemes, vagy ami
épen nincs, nemlény. Csigavér ! az nem nagy baj. Ezer
arany nem csigavér.

CSIGA VÉRSZÍN, (csiga-vér-szín) ősz. fn. A fü-
ves tengeri csigának (murex) nedvéhez hasonló veres
szín.

CSIGAVÉRSZINÜ, (csiga-vér-ssintt) öaz. mn.
Oly veres színű, milyen a tüves tengeri csigának
nedve.

CSIGAVONAL, (csiga-vonal) ősz. fh. Csavaró
san, tekervényesen befelé hajló vonal, vagy menet.

CSIGÁZ, (caig-a-oz) áth. m. csigás-töm, —tál,
—ott, pár. —z. 1) Csigával vagy csigára húz, teker,
feszít valamit. Ftilcsigámi a vödröt a kaiból. 2) Ki-
noz, kínpadra bűz, csigafonnajú kínzószerrel gyötör,
mint régen divatban volt 3) Átv. ért valamit megfe-
szít, tulzólag erőltet felcsigás. -Felcsigázni ős essél,
felcsigázni követeléseit. Cn'gázm' a barmot nagy teher-
rel, uagy rósz útban.

CSIGÁZÁS, (csig-a-oz-as) fia. tt csigásás-t, tb.
—ok. 1) Körttltekerés, csigával húzás, forgatás. 2)
Kínzás, gyötrés. 3) Csiga nevtt jatékszenvl játszás.
4) Átv. ért. feszítés, erőltetés. J&scsigázás.

CSIGÁZIK, (csig-a-az-ik) k. m. csúfos-töm, —tál,
—ott. Csigaféle játékszert ostorral hajt, perget, csi-
gást játszik.

CSIGÁZÓ, (csiga-a-az-o) fa. és mn. tt c*igá»ó-í.
1) Embereket, vagy állatokat kínzó személy, Uletőleg
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hóhér, bakó. 2) Aki csigaféle játékszerrel játszik.
Csigása gyermekek.

CSIGÁZOTT, (csig-a-az-ott) mn. tt csigázott-at.
1) Kínzott, gyötrött, sanyargatott. Csigázott lovak,
vonóbarmok. 2) Erőltetett, túlfeszített, mintegy csigá-
val Tőitekért. Felcsigázott ár, kSoetelés.

CSIGE, (csig-e) fn. tt. csigéí, 1. CSIGER.
CSIGER, (csig-er) fn. 1. CSIGER.
CSIGER, (csig-ér) fn. tt. csigér-t, vagy csiger-et,

tb. csiger-ék. Silány aljabor, melyet vízzel felöntött
törkölyből sajtólnak. Máskép : lőre.

Alapfogalomban rokon a csikar, csigát- szókkal,
mennyiben a csiger végsajtólás (mintegy kicsikarás)
által lesz. Hasonlításkép figyelmet érdemelnek a né-
met Zieger, mely savót jelent, franczia eidre , angol
cider, hellén aíxtQtt, melyek alma- vagy gyümölcs-
bort jelentenek.

CSIGERÉ, puszta Veszprém megyében; helyr.
Csigeré-n, —re, —ró'!.

CSIGEREL, falu Arad megyében; helyr. —be,
—ben, —bői.

CSÍGET, CSIGET, (csí -ét vagy csi-eg-et) lásd :
CSÍGAT.

CSIGGENYE, (cgügg-öny-e ?) fű. tt. csiggenyét.
Vadrózsa bogyója.

CSIG1, puszta Győr megyében; helyr. —be,
—ben, —bó'l.

CSIGLÉNY, falu Köüúp-Szolnok megyében;
helyr. Csiglény-be, —ben, —bó'l.

CSIGOLY, tt. csigoly-t, tb. —ok. L. CSIGOLYA.
CSIGOLYA, (csig-oly-a, vagy csig-ol-ó) fű. tt.

csigolyát. Nyakcsiga, azaz a hfttcsontuak felső for-
gója, mely által a nyak a háttal egyesül.

CSIGOLYAFÜZ, (csigolyn-füz) ősz. fn. l'iros
héjú, s igen hajlékony vesszejű fűz, mely gúzsokra,
kosarakra, s más fonott eszközökre alkalmas. Má-
tyusföldén : cziglefüz, ctiglevexszö.

CSIGÓTÉ, tájdivatos, lásd : CSIKOLTÓ.
CSIH, (1), éles vékony hangokat utánzó gyök.

Származékai : csikar, csihol, csihed stb.
CSIH! (2), lovat, csikót menésre, sietésrc nó-

gató szócska, honnan csihít. Lásd ezt.
CSIHÁN, vagy CSIÁN, székely tájszó, lásd :

CSALÁN.
CSfflÁR, (csih-ár) fn. tt. csihár-t, tb. —ok. Ke-

menesalján ám. faág, vessző, melyet suhogatni lehet,
honnan máskép : suháng, átvetve : husáng. Crihárral
ütni, verni a barmot.

CSIHED, (csih-ed) önh. m. csihed-tem, —tél,
— t. Mondják szélről, hánykodó hullámról, midőn
csillapodik, csendesedik, s mintegy gyengébb esik
bangba megyén által. Szeged tájéki szó.

CS1HEDÉS, (csih-ed-v.,) fa. tt. csihedés-t, tb.
—e'k. Szélnek , hullámzásnak csendesedése , csilla-
podása.

CSIHÍT, (csih-ít) Ath. m. csíMt-otl, pár. —s,
htn. —ni, vagy —ani. A lovat indulásra, vagy me-
nésre, sietésre ezen szóval nógatja : csih / másképen :

esett. Talán innen származott csikó (csih-kó), cseíí-töl
pedig a tájdivatos és régies csidkó.

A csih nógató szócska másképen hi / vagy hih ;
mindkettő rokon siet szó sebeseéget jelentő, sőt ennek
hangját utánzó si gyökével*, mely suhan-, sugár stb.
szóknál síi alakban jön elé.

CSIHÍTÁS, (csih-ít-ás) fn. tt. csihfíás-í, tb. —ok.
Ló vagy lovak csih / szóval nógatása.

CSIHOL, (csih-ol) önh. és áth. m. csihol-t. 1)
Mondják kis ebekről , ebkölykekröl , midőn csih-félft
éles vékony hangon szólanak. Vastaghangon : csahol.
2) Csihol , ki a tűzkövet aczéllal üti , hogy tüzet
adjon.

CSIHOLÁS, (csih-ol-ás) fn. tt. csiholás-t, tb.
— ok. 1) Kis ebek, ebkölykek éles vékony hangú
szólása. 2) TUzkőnek aczéllal ütése, verése.

CSÍK. (1), 1) Elvont hangutánzó gyöke csikor,
csikorog, csikorít stb. származékoknak. 2) Forgó, csa-
varodó mozgást jelentő szók gyöke, milyenek : csikar,
csikkan , csikasz, csiklik, csikló, csitcland, csikoltó, stb.
Rokona azon sik , melyből síkos , sikamlik, sikkaszt,
sikkan származtak , valamint egük is , mint a csukló,
csuklik szók gyöke.

CSÍK, (2), puszta Pest megyében; helyr. — ön,
— rá, — iái.

CSÍK, (1), CSÍK, fn. tt. csík-oí. 1) Sáros, isza-
pos vizekben tenyésző, apró, kitünőleg fürge mozgé-
konysága és sikamlós bőrű halnem. Forog, eleven,
siklik , mint a csík. Ki csíkot akar fogni, rakja ki a
varsát SLZO.Z aki czélt érni akar, használja a kellő eszközt.
Km. Hallgat , mint csík a varsában. Km. Csapja csí-
kot a lencsével , azaz egymással öszve nem férő dol-
gokat kever együvé. Km. 2) Metélt tészta neme, mely
hosszukás vékony alakjánál fogva némileg a csíkha-
lacskához hasonló. Túrós, mákos csíkot enni. Némely
tájakon : mácsik, vagy fordítva csíkinak. L. ezt. Legjobb
a esik, ha megnyakazzák. Km. 3) Szintén a csíkhaltól
vett hasonlatnál fogva , ara. bizonyos színű vonás,
mely az állati bőrön, szőrön, gyümölcsök héján, vagy
szöveteken s inas müveken elnyúlik. A törökben csitt
um. húzás (trait), rónai fligne). Innen : csíkos körte,
csikós kelme, csíkos szoknya. 4) A madarak farának
hegye, csúcsa, szokottabban : farcsík. 5) Mirigy-féle
nyavalya a disznók torkában.

Fürge mozgékonyságánál fogva a csikland, csik-
ló, csúszós tulajdonságát illetőleg pedig a sík, sikam-
lik, sikamlós szókkal rokonítható. Innen a közmon-
dat : siklik mint a csík. Megvan a szláv nyelvekben
is. Hasonló hozzá : gyík, és fordítva a kígyó gyöke :

CSÍK , (2) , mint Csík-szék első tagja számos
helynevek clörésze Erdélyben, pl. Csík-Mártonfalva,
Csfk-Szent-Domokos , Csík-Szent- György , Csfíc-Stent-
Márton stb., melyeket láss az utóbbi nevek alatt, pl.
Mártonfalva, Szent-Domokos stb.

CSIKAR, (csik-ar) áth. m. csikar-t. 1) Nyom-
kodva csipkéd, feszít , forgat, csavar, szorongat. /Tó-
lika csikarja hátát. Valaki kezét csikarni. Más kezéből
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kicsikarni & fegyvert. 2) Átv. ért. erőltet, gyötör, kí-
noz, sürget valakit, hogy kierőszakoljon tőle valamit
Perut csikarni valakitől. Csikarni az adózó népet.

Rokon vele lekér*, továbbá a török cs£kar-mak
(tírer, chasser dehors. Hindoglu. Ausraufen, beraus-
bringen. Vámbéry).

CSIKABÁS, (csik-ar-ás) fa. tt csifcaros-í, tb.
—ok. 1) Csipkedés, szorongatás, csavarás. Hatcsika-
rásban szenvedni. Kézcgikarás. 2) Zsarolás.

CSIKARGAT, (csik-ar-og-at) gyak. áth. m. csi-
kargat-tam, —tál, —ott, pár. csikargoss. Ismételve
vagy folytonosan csikar, mind tulajdon, mind átv.
értelemben.

CSIKARÓ, (csik-ar-ó) mn. tt crikaró-t. 1) Ami
szorongatva csipkedí, csavarja, rágja a testet. Csikaró
fájdalmak a hasban. 2) Zsaroló. Szegényeket csikaró
csarnok. 3) A gyógytanban ám. fölötte erős hatású
gyógyszer.

CSIKASZ, (csik-asz) mn. tt cmkosz-t, tb. —ok.
Némely tájakon, nevezetesen Tornában, Szolnokon,
Debreezenben stb. ám. sovány, szikár. Csikatz-marha.

„Zönnöl a gaz, reng a sűrű :
Nagy csikasz vad ugrik föl, de
Vissza perdül mint a gyűrű."

Arany János.

CSÍKÁSZ, (1), CSIKASZ, (csík-ász) fn. tt.
csftdss-t, tb. —ok. Aki csíkhalakat fogdos, mint a
halfogó : halász.

CSÍKÁSZ, (2), CSIKASZ, (csík-ász) onh.es áth.
m. csíkás-tam, —tál, —ott, pár. —sz. Csíkokat fog-
dos. Társával, iszapos vízben csikászni.

CSIKÁSZÓ, (csik-ász-ó) mn. tt csikászó-t. 1)
Aki csikasz, csikfogdosó. 2) Amivel csikászni szoktak.
Csikássó háló, varsa, tapogató.

CSIKAVÉNY, (csik-a-vény) mn. tt erikavény-t,
tb. —ok. Dunán túli tájszó, ám. csiklandós, csiklandé-
kos, vagy mint olyan kaczénágra hajlandó.

CSÍKBOGÁÉ, (csík-bogár) ősz. fn. Vizekben
élő, hengerded testű, mintegy kis csíkhoz hasonló bo-
gárfaj. (Dytíscus).

CSÍKDÁD, (csfk-dad) mn. tt críkdad-ot. Vé-
kony, hengerded alakú, mint a csík.

CSÍKÉ, (1), (ám. csirke) fn. tt. csíkét. Baranyában
az Ormánysigon így nevezik a csirkét

CSÍKÉ, (2), puszta Nyitra megyében, helyr.
Ctiké-re, —n, —röí.

CSIKÉE, (csik-ér = csek-ér, v. csekély) mn. tt
csikér-í, tb. —ék. Vas megyében mondják meglábol-
ható, csekély, sekély vízről, folyamról. Máskép : siker.

CSIKERÉSZ, (csik-er-ész, azaz, csip-er-ész, vagy
csip-k-er-észj.önh. m. csifcerészíem, —tél, —e'íí, pár.
—n. Göcseji tájszó, mondják baromról, midőn a
mezőn kórészva, böngészve csipegetí a növényeket,
különösen sovány ugaron, vagy száraz parlagon.

CSIKÉZ, lásd : CSIKERÉSZ.
CSÍKFALVA, helység Maros székben; helyr.

CWfcfofeá-n, —rá, — rőt.

CSIKKAN, (csikk-an) önli. m. esikkan-t. 1) Ctií
vagy csikk hangot ad. Olyan képzésű, mint: nyikkan,
ritkán hangutánzók. 2) Forgójából, csuklójából, szo-
kott helyzetéből bizonyos erőszak következtében ki
csuszszan, kisikamlik, ficzamodik.

CSÍKKÖ, (csík-kő) ősz. fn. Kőnem, melyen csi-
kós vonások látszanak.

CSIKLA, (csik-ol-a) székely tájszó. Lásd:
CSUKLÓ.

CSIKLAND, CSIKLÁND, (csik-ol-an-d vagy
—an-d) áth. m. csiklond-ott, htn. —ni vagy —ani.
Az idegeket ingerelvén, biyonyos vegyes érzést ger-
jeszt, mely kellemes inkább, mint kellemetlen. CWfc-
landja torkát a tzomjuság. Csiklandja orrát a pordo-
hány. Valakit hóna alatt csiklandani. Átv. ért h*sz
náltatik különféle indulatokról, melyektől a* emberi
szív és lélek kellemesen izgattatík. Csiklandja a di-
cséret, csiklandja a bujatág.

Gyöke az élénk mozgásra vonatkozó esik. L. ezt
A persában rikundt ám. csipkedés, csiklandis.
CSIKLANDÁS, (csik-ol-an-d-ás) fa. tt csiklon-

dás-t, tb. —ok. 1) A testnek, vagy léleknek valamely
vegyes érzésre ingerlése, gerjesztése, különösen tapin-
tás által. Nyakcsiklandás, talpcsiklandás, tenyérctik-
landát. 2) Szenvedő ért. azon állapot, melyben Tan
valaki, midőn idegei vegyes érzésre ingereltetnek.
Ctiklandás miatt nevetni, ugrani. Criklanddsban el-
ájulni. CWfciandáVól félni.

CSIKLANDÉK, (csik-ol-an-d-ék) fn. tt csiklon-
dtk-ot. Azon vegyes érzés, mely az idegek ingatássj,
ingerlése által támad az emberi testben, vagy átv. ért
a lélekben.

CSIKLANDÉKOS, (csik-ol-an-d-ék-os) mn. tt.
csiklandékos-t vagy —át, tb. —ok. Kire az izgmt&s.
ingerlés könnyen bat, ki a csiklandásra nyugtalan-
kodik.

C8IKL ANDIK, (csik-1-an-d-ik) k. m. ctikland-ott,
htn. —ni, vagy —ani. Ás illetésre, ingerlésre, izga-
tásra vegyes érzés támad valamely részén a tettnek,
vagy állapotán a léleknek. Ctiklandik a retteg ember
torka, midőn bort lát. Ctiklandik a fűben a metUlábat
talpa. Crikklandik az orr, ha fiivei piszkálják. CWt-
landik a bal tenyere, pénzt kap. km. Gnkíandik 01
orra, boszuság én. km.

CSIKLANDÓ, (csik-ol-an-d-ó) 1) mn. tt csikían-
dó-t. Aki vagy ami csikland, vagy csiklandik. 2) fn.
lásd : CSIKLÓ.

CSIKLANDÓS, (csik-ol-an-d-ó-os) mn. tt c*tt-
landós-t, vagy —oí, tb. —ok. 1) Aki vagy ami •
csiklandásra nagyon hajlékony, érzékeny. Én ig*a
csiklandós vagyok. Ctiklandós boV. A tenyér ctiküm-
dósabb szokott lenni a homloknál. 2) Átv. ért kényes,
mivel csak csinyján, vigyázva lebet bánni; mit ha
érintenek, sok bajra ad okot, sikamlós. Criklandót
dolog némely háti ügyekbe avatkozni. Némely hivatal
igen csiklandós körülményekbe hothatja ás embert.

„Cuklandós szók ezek és mind esztelenek.*
Őr. Zrínyi Miklós.
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CSIKLANDOZ, (csik-ol-an-d-oz) áth. m. esiHandos-
tam,—tál, —ott, pár. —«. Az érző idegeket folytonosan
Ugatva, ingerelve bizonyos érzést gerjeszt, mely gyö-
nyörből és fájdalomból van vegyítve. Falakinek hóna
alját, tenyerét, talpát csiklandozni. Átv. ért használ-
tatik ás indulatokról is. Falakinek hiúságát dicsére-
tekkel csiklandozni.

CSIKLANDOZÁS, (csik-ol-an-d-oz-ás) fa. tt
eriklandotát-t, tb. —ok. 1) Cselekvő ért valakinek
vagy valaminek ingerlése, izgatása, melynél fogva
gyönyörrel vegyes fájdalmat erezzen. 2) Szenvedő
ért maga azon vegyes érzés, mely az izgatás, inger-
lés által eszközöltetik. Gyüngéded, erős, nevelteid erik-
landosás.

CSIKLANDOZIK, (csik-ol-an-d-oz-ik) k. m.
criklandot-lam, —tál, —ott, pár. —zál. Izgatás, in-
gerlés által az idegeken, vagy indalatokon gyönyör
és fajdalom vegyes érzése terjedez el. Criklandotik a
háta, midőn vakarják, vagy simogatják.

CSIKLANDOZTAT, (csik-ol-an-d-oz-tat) lásd :
CSIKLANDOZ.

CSÍKLEVES, (csík-leves) ősz. fa. Leves étel,
melyben csíkhalat, vagy csíkfélemetélt tésztát főztek.
Első érteményben olyan, mint: hallevet, ráklevet,
tyiíklevet, másodikban, mint: gombóceleves, bable-
ves, stb.

CSIKLIK, (csik-ol-ik) k. m. csikol-í, vagy csifcl-
oíí. L. CSKLANDIK.

CSIKLÓ, (csik-ol-ó) fa. tt csifcló-í. 1) Az emlős
nöállstok szeméremtestéből kiálló nyelvecske(Clitoris).
2) A négylábú állatok horgas ina. 3) Két testnek oly
összefftzése, mely által azok mozoghatnak, különösen
ás állati s emberi tagoknak ily módon létesült egybe-
kapcsoltatása, s a hely, hol ezen összekapcsoltatás
történik, másképen : csukló. Eltaláltad a csudáját,
km. t. i. a disznófark csikloját eltalálni ügyességnek
tartatik, innen azon közmondás ügyességet jelent.
Körmyd eltalálni a kolbász esiklóját. Km.

CSIKLÓBÉGYÉRÍTÖ , (csikló-bégyérítő) ősz.
fn. Ideg a női szeméremtestben , mely ingereltetvén,
*> csiklót fólmeresztí. V. ö. CSIKLÓ.

CSnCLÓCSONKÍTÁS, (csikló-csonkítás) ősz.
fh. Sebészi műtés, midőn a kóros nőcsiklót kimetszik.

CSIKLÓEDÉNYÉK, (csikló-edényék) ősz. tb.
fn. A női szeméremtest esiklóját képező részek együtt
véve.

CSIKLÓFÉK, (csikló-fék) ősz. fn. Szalagocska,
melyen a női csikló függ.

CSIKLÓLOB, (csikló-lob) ősz. fn. Gyuladásos
nyavalya a csíkiéban. i

CSIELÓMAEK, (csikló-makk) ősz. fh. A esik-1
lónak csomós vége, gombja. l

CSIKLÓMAKKTYÚ, (csikló-makk-tyú) ősz. fn.
Bőr, mely a csiklómakkot-takarja.

CSIKLÓS, (csik-ol-ó-os) mn. tt. ctiklót-t, vagy
—át, tb. —ok. 1) Csiklandós. 2) Kinek farcsiklóján
baja, betegsége van. 3) Ina-fitött, inpókoa. Csifc-
íós U.

CSIKLOVA, vagy CSIKLOVÁB, NÉMET—,
OLÁH—, fáink Krassó megyében; hclyr. Critíová-n,
—rá, —róí, vagy Criklovár-on, —rá, —ról.

CSÍKMÁK, (csik-mák)fn.tt esikroák-ot. Mácsik,
tésztás csík, metélt Eredetileg ám. csík mákkal, má-
kos csík, mákos metélt Később minden nemű csíkra
azaz metéltre értették. Innen : túrós esikmák, mákos
csikmák. Mátyásföldi és csalóközi tájszó.

CSIKÓ, (csik-ó vagy csih-kó) fn. tt csikó-t.
Személyr. —m, —d, —ja, vagy etikája, —infc,
—itok, vagy —csikaink, —csikajitok, —erikajik. A
lónemfi állatnak vembe, fia, melynek még új fogai ki
nem nőttek. Kit etika. Másodftt, harmadfii, negysd/tt
csikó. Tarka, sárga csikó, ffancza, monyas, híréit
csikó. Éhet csikó abrakkal álmodik. Km. -Reszket írté,
mint f árkot a etikáért. Km. Délcteg, vagy bojíorjá-
nyos etikából válik a ja paripa. Km. Kicrin csikó nagy
derestől, hámot vonni tanul restül. Em. Meg vagyok én
határozva, mint a csikó kanlárotva. Népdal. Nem ad-
nám egy etikáért, azaz sokra becsülöm, igen kedve*.
Ábrakot erika könnyen viczkándozik. Km. CŰkó is anyja
mellett szokik. Km. Ló Mi a csikót, de abrak a* anyja.
Km. A erika is Janót, mikor bojtorjánot. Km. azaz
valamely dolog csak ily csavaríntásssJ hihető. Már
minálunk csuda esett, a erikának láfoga lett, ám. ko-
rán okos. Km. Miskép a népnyelvben : csidu, csidkó
(régiesen is), és csínt*.

Gyöke esik vagy ezen fiatal állat mozgékony
tulajdonságára vonatkozik, s ám. sik, a sikkan, sikam-
lós, sikkanós származékokban; vagy talán mint a la-
tin hinnulus a hinnio-tól, élesen sikító nyerítésétől.
Vagy végre, a mi levalószinübb, a csih.' mint lovat
nógató, csibító, valamint csidu, csidkó a esett / siótól
vette nevét: csih-kó; csinu is ám. csih-ne. Vannak kik
csik-ló azaz kicsi ló-val azonosítják. De ezen szár-
maztatás erőtetettnek látszik. Sínai nyelven kitt ám.
equus recens natos, equns duorum anriorum.

CSEKÓBÖR, (csikó-bőr) ősz. Ín. A csikónak bőre,
különösen lenyúzott állapotban véve. Nyert, kikéssí-
tett csifcóbbV.

CSIKÓBŐRÖS, (csikó-bőrös) ősz. mn. Csikóbőr-
rel behúzott. Csikóbőrös kulacs.

„Édes kincsem, galambocskám,
Csikóbőrös kulacsocskám."

Csokonai.

CSIKÓCZA, (csik-ó-cza) fh. tt. erikádat. Ten-
geri balfaj, melynek nyaka és feje a csikóéhoz, há-
tulsó része pedig féregbábhoz hasonló. (Syngnathus
hippocampus. L.)

CSIKÓFEJ, (csikó-fej) ősz. fű. 1) A csikó ál-
latnak feje. 2) Hosszúkás, emberi vagy más állati
fej, mely némileg a csikóéhoz hasonló.

CSIKÓFEJU, (csikó-fejű) ősz. mn. Kinek vagy
minek hosszúkás feje van, mint a csikónak. Csikó-
fejő hal, bogár.

CSIKÓFOG, (csikó-fog) ősz. fn. A kis csikónak
első fogai, melyek izopás alatt nőnek, » melyeket
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utóbb elveszt, mások nővén helyettök. A fiatal lovak-
nál is több-kevesebb megvan belölök, s ezekről íté-
lik meg a lóismerők a lovak korát. Elhányta már a
csikófogát, azaz : nem fiatal, lehetne már esze.

CSIKÓHERÉLÉS, (csikó-herélés) ősz. fo. A
csődör csikó heréinek kimetszése. Megadták a módját,
mint pátiak a csikóheréiésnek. Km.

CSIKOL, (csik-ol) áth. m. csifcol-í. L. CSIK-
LAND. Megegyezik vele a német Kittel, kittéin, an-
gol tickle stb.

C8ÍKOL, (csík-ol) áth. m. esttől-/. Csíkokkal,
azaz csíkforma vonásokkal befest, besző, bevarr. Csí-
kolni a vásznat, szövetet. V. ö. CSÍK.

CSIKOLÁS, (csik-ol-ás) fn. tt. csikolás-í, tb.
—ok. Csiklandás.

CSÍKOLÁS, (csík-ol-ás) fn. tt. csíkolás-í, tb.
—ok. Festés, szövés, varrás, melylycl valamely kel-
mét, szövetet csikóinak, csíkossá tesznek.

CSÍKOLAT, (csík-ol-at) fn. tt. csikolat-ot. Csík-
forma vonal. Cslkolat a szöveteken , aikolat a kis ma-
laez szőrén, csíkolat a görögdinnye héján; különféle
szinii, tarka ctikolat.

. CSÍKOLT, (csfk-ol-t) mn. tt. csikclt-at. Ami
csíkfonna vonásokkal mesterségesen van befestve,
beszőve. Csikóit vászonból bugyogó. Csikóit festésű
falok.

CSIKOLTÓ, (csik-ol-t-ó) fn. tt. etikolló-t. Fából
csinált, négyszögfi eszköz, melylyel a közönséges ök-
rös szekér rúdját a tézslához, s ha hat, nyolcz stb.
ökör van befogva, a tézslikat egymáshoz csatolják.
Használják az ökör-vonta taligamdakon is.

Mennyiben sikkanva ideoda mozog, a csiga és
sikkan szókkal rokon, s különféle tájejtés szerint vál-
tozva, illetőleg elrontva haszuáltatik, ú. m. csikoltyú,
csikóíytt, csikóíó, csikóié, csigóté, sikoltyú, sikkotyú,
sifcfcaíyú. Különböztetésűl v. ö. CSÁGATÓ.

CSIKOLTÓSZEG, (csikoltó-szeg) ősz. fn. Fa-
szeg, mely a csikoltón keresztül tolva a rudat a tézs-
lával, vagy a tézslákat egymással öszveköti.

C8IKOLTYÚ, lásd : CSIKOLTÓ.
CSIKOLTYÚSZEG, lásd : CSIKOLTÓSZEG.
CSIKOR,(1), (csik-or) áth. lásd: CSIKAR Oly

változattal használtatnak, mint: kupor, kapar.
CSIKOR, (2), hangutánzó törzs (csik-or) melyből

csikorog, csikorit, csikorgás származtak.
CSIKOR, (3), puszta Nógrád megyében; helyr.

—ön, —rá, —rói.
CSIKORG, 1. CSIKOROG.
CSIKORGÁS, (csik-or-og-ás) fn. tt. csifcorgás-í,

tb. —ok. 1) Kiszáradt kemény testeknek egymással
való súrlódásából eredő kellemetlen éles hang. Talict-
kocsikorgás, kerékcsikorgás. V. ö. CSIKOROG. 2) Átv.
ért nyomora, szűk, alig tengődő állapot Csikorgás
ez egész ember élete.

CSIKORGAT, (csik-or-og-at) ith. m. esigorgat-
tam, —tál, —ott. pár. csikorgass. Két kemény, és
száraz testnek öszvedörzsölése által kellemetlen éles

hangot ballat Fogakat csikorgotni. A fergtleg a fákat
crikorgafja. Ne csikorgása ott a rósz talicskát.

j CSIKOKGATÁS, (csik-or-g-at-ás) fh. tt orifcor-
gatás-t, tb. —ok. Két kemény testnek öszvedörzsölés

{ általi kellemetlen , s fölmctsző hangoztatása. Fogén-
' korgotás. Ott lészen jojgatás, és fogok csikorgatása.
' (Biblia).

CSIKORGÓ, (1), (csik-or-og-ó) mn. tt esifcor-
gó-t. Általán, ami csikorog, vagyis éles fülsértő ban-

I gon nyikorog. Csikorgó talictka, szekér. Csikorgó fo-
gak. Különösen : csikorgó tél, csikorgó hideg, midőn
t. i. a járók lábai alatt a fagyos föld, vagy hó, jég
csikorog, azaz, igen kemény hideg van.

CSIKORGÓ, (2), (mint föntebb) fn. tt csifcor-
gó-t. Réz vagy vas lemezből készült szélmutató az
épületek ormán, mely a széltől forgatva csikorogni
szokott Máskép : szél anyja.

CSIKORGÓFÜ, (csikorgó-fű) ősz. fa. Lásd :
CSIKÓKKÁ.

CSIKORGÓS, (csik-or-og-ó-os) mn. tt csitergós-t,
vagy —át, tb. —ok. Ami úgy van alkotva, oly termé-
szetű, hogy mozdultakor csikorog. Csikorgót ajtó, cti-
korgós csizma, csikorgós stelencte.

CSIKOKÍT, (csik-or-ít) áth.^m. enkorít-ott, btn.
—ni. vagy —ani. pár. —s. 1) Valamely kemény
testet csikorogni kényszerít V. ö. CSIKOROG. Fo-
gait csikoritja, vagy elcnkorítja. 2) Szorít, kínos, ke-
ményen fog, nyom, kinyom. MegcrikoriÜak, esők ke-
zembe kerülj. Éhséggel ctikoritni a foglyokat.

CSIKORÍTÁS, (csik-or-it-ás) fh. tt csifcoríías-t,
tb. —ok. Cselekvés, midőn valaki csikorit

CSIKÓKKÁ, (csik-or-ka) fn. tt cnkorká-t. A
kétfőbbbímesek seregébe és magrejtősök rendébe tar-
tozó növényfaj; csészéje öt levelii, hímszálainak ket-
teje porhonos, ketteje béréit; tokja két rekeszti.
(Gratiola). Réti csikorko, máskép csikorgófii, fanyuj-
tófű. (Gr. officinalis).

CSIKORKAGYÖKÉR, csikorka-gyökér) ősz. fn.
A csikorka nevezetű növény gyökere.

CSIKORKAGYÖKÉRPOR , (csikorka-gyökér-
por) ősz. fn. Gyógyszer, melyet por alakban csikor-
kagyökérből készítenek.

CSIKORODÁS, (csik-or-od-ás) fn. tt. estkoro-
dás-t, tb. —ok. Állapot, midőn valamely kemény szi-
raz test dörzsölés köveAeztében csikorogni kezd.

CSIKORODIK, csik-or-od-ik) k. m. csikoroct-
tam, —tál, —ott. Csikorogni kezd, csikorgó állapotba
jut. Fogai már csikorodnok störnyU haragjában. Cti-
korodik a megindított száraz talictka. Ctikorodik a ke-
mény tél.

CSIKOROG, (csik-or-og)'önh. m. csikorog-íam, vagy
ctikorgottam, csikorogtál v. csikorgódat, ctikorgott; htn.
—ni, vagy csikorgani. 1) Valamely kemény, kivált
nedv, kenőcs nélküli szarsz test súrlódás által fülsértő

' kellemetlen bangót ad. Csikorog a kenetlen SMkérkerék,
1 a szára* (aticska. Csikorognak afSrgeteg által kittkert
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agg fák- Csikorognak a dühös állal fogai. Csikorog az
ajtó, kapu. Csikorogó malomkerék, etb't kiált. (kin).
Csikorog, mint a komáromi íalicska. (km). Csikorog a
hó, midőn keményre van fagyva. Pók várának magas
tornyán a vaskakas csikorog. (Kisfaludy S.) 2) Nyo-
morúságosán, szűken, alig tengődve éldegél. Caak
úgy csikorgunk a nagy szükség miatt. Alig csikorog,
ngy elszegényedett.

A finnben kimen, kirskun ám. csikorgók és ki-
rislan csikorgatom (pl. fogaimat) szintén hangutánzó.

CSIKÓS, (1), (csik-ó-os) mn. tt. csikós-í, vagy
—öt, tb. —ok. Aminek csikaja van. Csikós, kis
csikós kancza.

CSIKÓS, (2), (mint föntebb) fa. tt. csikós-/, tb.
—ok. Pusztai béres szolga, ki úgynevezett ménesre
felügyel, azt őrzi, legelteti. Ut-aság csikóna. Helység
csikósa. Alföldi csikósok. Káromkodik, mint csikós. Km.

„ Lám megmondtam Angyal Bandi,
Ne menj az Alföldre,
Csikósoknak, gulyásoknak
Közibe , közibe." Népdal.

A»v. ért. uiegvetó'leg ám. nyers, faragatlan, durva
ember.

CSÍKOS, CSIKÓS, (1), (csik-os) mn. tt.es/kos-t,
vagy — oí, tb. —ük. 1) Csík HUVÜ apró halakkal
bővelkedő. Csíkos mocsár, tv/kos tó. 2) Csíkokkal
készített, főzött. Csíkos káposzta. 3) Csíkalakú voná-
sokkal tarkúzott. Csíkos bugyvgó, csíkos körte, csíkos
malacz, csikós tök.

CSÍKOS, CSIKÓS, (2), (ALSÓ—, FELSŐ—),
máskép 1NÁRCS, puszták Pest megyében. Helyr.
— ró, —ön, —róí.

CSÍKOSÁN, CSÍKOSÁN, (csík-os-an) ih. Csík-
vonalakkal ellátottan.

CSIKÓSBOJTÁR, (csikós-bojtár) ősz. fn. A fő-
osikósnak segéde, a számadó csikós legénye.

CSIKÓSLEGÉNY, (csikós-legény) ősz. fn. L.
CSIKÓSBOJTÁR.

CSIKÓSLÓ, (csikós-ló) ősz. fn. Ló, melyen a
csikósok járnak. Különbözik tőle az elválasztva írt :
rfiikós ló.

CSIKÓSKALAP, (csikós-kalap) ősz. fn. Olyan
kis gömbölyű tetejű kalap, mint a csikósoké.

CSIKÓSOSTOR, (csikós-ostor) ősz. fn. Olyan
ostor mint a csikósoké. Rövid nyelü karikás ostor.

CSIKÓSTANYA, (csikós-tanya) ősz. fn. Nádból,
vesszőből, zsúpból, kákából stb. készített pusztai ka-
libii, hol a csikósok tartózkodnak.

CSIKÓSZÁJU, (csikó-szájú) ÖKZ. mn. ős fn. A
minek vagy kinek olyan szája vau, mint a csikóé.
Somogyban és Baranyában : nagy boros edény.

CSIKÓTÉ, lásd : CSIKOLTÜ.
CSÍKOZ, CSÍKOZ, (esík-oz) úth. ín. c*ikoz-lam,

— tál, — „tt, lásd : CSÍKUL.
CSIKÓZABLA, (t-íikó-zabla) ősz. fn. A knr.szt-

viigy fcszítözablánál kisebb zaUa a csikók számára,
-/..'ijvas nélkül .

AKAD. NAUV ÜZÚ1ÁII.

CSÍKOZÁS, (eaik-ó-oa-ás) fn. tt. csikósás-t, tb.
—ok. A kanczalónak megellése.

CSÍKOZÁS, CSÍKOZÁS, (csík-oz-ás) fn. tt. csí-
kotás-t, tb. —ok. Csíkos vonásokkal tarkítás.

CSÍKOZIK, (csik-ó-z-ik) k. m. csikóz-tam, —tál,
—ott, pár. —tál. A lóról mondatik, midőn megellik.
Csíkoznak a kaneták. Használják e szót a szamárról
is. Átv. ért. tréfásan annyit tesz, mint, leveti a rajta
ülőt A heréit lő is megetikótik néha, mikor leveti
Máié Petit. (Km).

CSÍKSÁS, (csík-sás) ősz. fn. Mérges sás, mely-
től az ökör, ba eszik belőle, megdöglik.

CSIKSZEMÜ, (csík-szemű) ősz. mn. Apró sze-
mű , mint a csík.

CSÍKTÉSZTA, (csík-tészta) ősz. fn. Metélt tész-
ta, vagy metéltnek, laskának, inácsiknak való tészta.
Tyúklevcs csíktésztával.

CS1KVÁND, falu Győr megyében; hclyr. —o»»,
—rá, —ról.

CS1LING, CSILLING, (csill-ing, vagy csell-eng)
fű. tt. esiling-ct. Kisded szölöfcj, bong, melyen csak
imitt-amott vau egy-két szem; máskép : biling.

CSILL, elvont gyök, melyből különböző értelmű
szók származnak, ú. m. 1) csillag, csillám, csillog, 2)
csillap, csillapít, csillapodik, 3) csilla, csillát, csille,
csilleg, csillent. Ennélfogva eredeti értelmei is külön-
bözők. Első esetben jelent kicsided apró villogást;
a másodikban : elcsendesülést, zajnak kicsinyedését;
a harmadikban : csellengést, ide-oda lengedezést, ki-
csinyes mozgást. Közös fogalom mindenikkel a esi és
cl. Azonban kivált a esi gyökelem nem mindenikben
egyenlő jelentésű (hanemha cse =r kicsi-vei akarnók
azonosítni). Ugyanis csillag, csillám' és csilla, csille
szók esi gyökelcmeiben a si (si-et) vagy sí* (sn-h-og,
su-g-ár) suhogást vagy sebességet jelentő hang fog-
laltatik ; csillap szóban pedig a csitt, csitít, csend stb.
szók est vagy cse gyöke; az l is csilla és csillop-ban
közelebbről mívclö, eszközlö értelmű, csillag-, csil-
lám-bán stb. pedig szintén sebességet, sebes haladást
jelent, valamint el, ill-(an) azaz sebes mozgás foglal-
tatik t'iltog, trilág, ftlla» szók t-il és vili gyökeiben is.
A rokonságokat lásd : CSILLAG, CSILLAP, és
CSILLEG alatt.

CSILLA, (csill-a) fn. tt. csillát. 1) Szeged tá-
jékán ám. vékony szárú kis csuhu- vagy sás-, vagy
kákafaj, melyet leginkább szölökötözésre használnak,
így nevezik a gyékény- vagy kötösásnak belét is. 2)
Tésztás étek neme, talán az első értelcmbeni hason-
latosságnál fogva, midőn rsik szóval egyeznék. 3)
Xövényncin a hathíinesck seregéből; csészéje nincs ;
bokrétája hat szirmú, kinyílt, lehulló ; bíinszálai czér-
naszálúk ; tokja és inagvai gömbölyüdedek , gyökere
hajma. (Scilla). E harmadik értelemben idegen szár-
mazású.

CS1LLAECZETMÉZ, (e-illa-eczet-mó'z) ősz. fn.
i A csilla növényből ké.'-/.itett vczrhnéz. V. ö. CSILLA
! <ÍH EC'ZETMÉZ.
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C8ILLAECZETSZÖRP, (csila-eczet-szörp) ősz.
fn. A csilla növénynek csípő* keserű nedve, mely
gyógyszerül használtatik.

CSILLAG, (csillag)fh. tt csiliag-ot. 1) Világító
égi test, melynek szétágazó sugarai mintegy reszketve
tűnnek *> szemekbe. Az ily látható égi testeket, a nap
és hold kivételével, mind csillagoknak nevezi a ma-
gyar. Fényét, ragyogó csillagok; halouány, molnár
ütemű, azaz homályos csillagok. Ég csillagai. Nap,
hold és csillagok simulnak, az én szaraim pedig el nem
miiinak. (Idvez.) A csillagok vagy állók, melyek ne-
vöket onnan vették, mivel egymás irányában hely-
setök nem látszik változni, s az égen mintegy megál-
lani látszanak, és melyek, miként tartják, általában
saját fénynyel birnak, s mint megannyi napok tekin-
tendők ; vagy bujdosók, melyek a nap körül forognak
s ettől kölcsönzik világosságukat; vagy ttstgkfeek, me-
lyek szintén vándorolnak, és pedig némelyek rendes
időszak alatt teszik meg útjokat, mások rendetlenül
keringenek; új vagy tttnS csillagok, melyek véletle-
nül feltűnnek, s eltávozván, többé vissza nem térnek;
futó csillagok, melyek talajdonkép csak légi tünemé-
nyek, máskép tisztuló csillogok; első-, másod-, har-
mad- stb. nagyságúak. Közmondatok : Egyik csillag
meg nem előzi a másikat. (Szerencsés csillag alatt sztt-
letett. Annyi mint csillag ás égen. Csillagot na Da-
ctorára azaz koplal. Sok a csillag, de föl nem ér egy
nappal, feljött a csillaga. Lejárt a csillaga. CWila-
gofcba néz, azaz fenhordja fejét Csillagnak is «an tisz-
tulása, km. azaz tiszta léleknek is VSA egy kis szeny-
je. Sötét éjszakában jártam, ragyogó csillagot láttam.
(Pásztori dal). 2) Átv. ért a lovak homlokán levő
fehér vagy más kitűnő folt vagy köröcske. 3) Más
állaton vagy testen is levő ily alak. 4) A szerelme-
sek nyájas szólítása. Csillagom, galambom, beh rád il-
lik a csókom / (Népd.). 5) Szereti e szót a magyar, a
csárdák, lovak és agarak elnevezésére használni.
CKllog csárda nincs teteje, kiállóit a szelemenje. (Népd.).
Nyergeljétek meg a csillagot.

Egyezik vele a latin síella, franczia étoiíe, ro-
konnak látszik vele a német glilhen, öiut is, stb. V.
5. CSILLÁM, CSILLOG.

CSILLAGABROSZ, (csillag-abrosz) ősz. fa. Ab-
rosz, térkép, mely az ég boltozatán látszó csillagokat
fekvésök, azaz helyzetök szerént lerajzolva elétünteti.

C8ILLAGALAKÚ, (csillag-alakd) ősz. fn. Ami-
nek csillagformája van. CWllogolokú vár. CWltogolakú
estfraság valamely bútoron. Másképen : csillagdád.

CSILLAGALMA, (csillag-alma) ősz. fn. Bizo-
nyos amerikai fának gyümölcse, mely az almához igen
hasonló. (Chrysophyllnm).

CSILLAGALY, (csillag-aly) ős*, fn. A lopva-
nöszők seregéhez, s mohok rendébe tartozó növény-
faj ; termése paizs- vagy csiUagfonna kocsányos; mag-
va! az alsó lapján vannak. (Marchantia).

CSILLAGÁSZ, (csül-ag-ász) fn. tt csiUagász-t,
tb. —ok. Tudós, ki az égi testek ismeretében jártas.
Szoros ért ki a csillagok forgására, s más égi tüne-

ményekre hivatalosan felfigyel, s tapasztalatait ren-
des naplóban fő'Uegyzi. Budai csillagász.

CSILLAGÁSZAT, (csill-ag-ász-at) fii. tt csüío-
gánato-t. Tudomány, mely akár oktatólag akár gya-
korlatilag a csillagok rendszeres ismeretével foglal-
kodik.

CSILLAGÁSZATI, (csill-ag-asz-at-i) mn. tt csil-
lagászoti-t, tb. —ok. Csillagászathoz tartozó, arra vo-
natkozó. Csillagászati vizsgálatok, észrevételek.

CSILLAGÁSZATILAG , (csill-ag-ásí-at-i-lag)
ih. Csillagászatra vonatkozólag.

CSILLAGÁSZSÁQ, (csill-ag-ász-sig) fn. lásd :
CSILLAGÁSZAT.

CSILLAGÁSZTORONY, (csillagász-torony) öaa.
fn. Szükséges lát- s egyéb eszközökkel ellátott to-
rony , vagy más épület, melyből a csillagászok az
égi testeket, s tüneményeket vizsgáljak, figyelemre
veszik. Budai, egri csillagásztorony.

CSILLAGATLAN, CSILLAGTALAN, (csill-ag-
atlan vagy -talán) mn. tt csülogotlan-t, tb. —ok.
Csillag vagy csillagok hiával levő; mi csillagok által
nincs világosítva. Csülagatlan éj.

CSILLAGBOGÁCS, (csillag-bogács) öss. fn.
Növényfaj a nyeletlen levelű bogácsok alneméből;
fészke pikkelyei tojáskerekek, szálkahegyfik, s, belsők
kinyúló szálasak, halavány sárgák. Máskép : sugárstf
bogáéi. (Cardtras radiatns. W).

CSDLLAGBURÁNY, (esiUag-burany) ÖM. fo.
Tengeri korallok neme, melyek héján csilUgfonna
foltok látszanak.

CSILLAGOSA, (csUl-ag-csa) fn. tt csillagcsát.
Kis csillag, vagy átv. ért csillaghoz hasonló foltocs-
ka , pettyecske. Különösen apró bolygóczok. (Astero-
ides).

CSILLAGCSÖ, (csillag-cső) ősz. fn. Csillagászok
látcsöve, melylyel a csillagokat nézik. Ktpler-, flerscheí-
féle csiltagcsó*.

CSILLAGDA, némelyek által helytelenül haaz
nált új szó, csillagásztorony, helyett A da képző he-
lyet, valaminek ott létét jelenti, pedig ily épületben
nincsenek csillagok, hanem innen, ahhoz kívántat*
eszközök segítségével csak nézik, szemlélik, vizsgál-
ják a csillagokat Tehát inkább : csiílognézoV, ameny-
nyiben i. i. az nem toronyalaku volna,

CSILLAGDÁD, (csUl-ag-dad) mn. tt. «siílogdad-
ot. Csillagalaka, minek formája a csillagéhoz ha-
sonlít

CSILLAGESÉS, (csillag-esés) ősz. fn. Lásd.
CSILLAGFUTÁS.

CSILLAGÉV, (csillag-év) ősz. fn. Azon időköz,
melyet meg kell a napnak tennie, hogy ismét ugyan-
azon állócsillagokhoz jusson, melyeket elhagyott, mely
idő 365 napból, 6 órából, 9 perczből és 11 másod-
perczből áll, és így a csillagév 20 perczexel és 57
másoddal hosszabb a napévnél. :

CSILLAGFÉNY, (csillag-fény) ősz. fa. Világos
ság, melyet a csillaguk vetnek. CWllogfénynéí otmism
nem lehet. Ragyogó, homályos, pislogó ctülagfémy.
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CSILLAGFÉNYÉS, ^illag-fényés) ősz. mn.
Csillagok fényétől világított. Csillagféiiyes éj.

CSILLAGFÉRÉG , (csillag-féreg) ősz. fn. Ten-
geri féreg, varacskos bőrrel, melynek teste több vagy
kevesebb sugarakra oszlik, s csillagformát mutat.
(Asterias).

CSILLAGFUTÁS, (csillag-futás) ősz. fn. Leve-
gői tünemény, midőn a szemeknek Agy tetszik, mintha
valamely csillag helyéből kimozdulva megfutamodnék
s aláesnék ; valóban pedig nem egyéb, mint a leve-
gőben gyúlékony részekből öszveállott test, mely
lángra vagy lángot kapván elég, s kialudt kocsonya-
alakban a földre leesik, vagy gőz alakban elenyészik.
Ctillageség vagy csillaglövelés, rsillagrepUlés, csillag-
tisztulát, midőn csak egy, csillaghullás pedig, midőn
egyszerre vagy egymás után több ily test esik a
földre.

CSILLAGFÜ, (csillag-fii) ősz. fű. L. CZILLÁR.
CSILLAGFÜRT, (csillag-fürt) ősz. fn. Növény-

nem a kétfalkások seregéből, és tízhfmesek rendéből;
csészéje két ajakú; hímszálai mind öszvcnötlek, por-
bonjainak öté gömbölyű , öté hosszú ; hüvelye börko-
pácsu, lapított, levelűi csillagformák. Máskép : fUrtSs
ibolya. (Lupinns). Fajai : fehér-, tarka-, borzas-, sző-
rös-, szíiklevelü-, sárga csillagfürt.

CSILLAGFÜRTMAG, (csillag-fűrt-maj?) ősz. fn.
A csillagfürtnek magva. V. ö. CSILLAGFÜRT.

CSILLAGGEREPCSÍN, (csillag-gerepcsín) ősz.
fn. A gerepcsínek ueméhez tartozó növényfaj; ágai
sátorozók, csészelevelei födelékesek, tompák, a belsők
hártyaformák, színes hegyük; levelei hosszudad lán-
csásak, épélük, érdesek. (Aster amellus).

CSILLAGHARCZGÁT, (csillag-harcz-gát) ősz.
fn. Sánczféle erödttési uiü, tnely néjcy vagy hat sugarú
csillagalakot képez.

CSILLAGHULLÁS, (csillag-hullás) ősz. fn. L.
CSILLAGFUTÁS.

CSILLAGHUR, (.csillag-húr; ősz. fn. Növényuem
a tízhímesek seregéből, és bárom anyások rendéből;
csészéje öt levelű, szétnyíló; bokrétája öt szirmú;
tokja egy rekeszü, sok magvú; határos a liidhúrral.
(Stellaria). Fajai : ligeti-, kétkét-águ-, oloctdn-, pázsit-,
tói-, liba csillaghúr.

CS1LLAG1MÁDÁS, (csillag-imádás) ősz. fn. A
csillagok mint isteni lények tisztelete.

CS1LLAGIMÁDÓ, (csillag-imádó) ősz. fn. A csil-
lagok mint isteni lények tisztelője.

CSILLAGISME, lásd : CSILLAGÖSME.
CSILLAGJÁRÁS, (csillag-járás) ősz. fn. A csil-

lagok rendes mozgása, keringést*, mely vagy valósá-
gos, mint pl. a bolygóké, vagy csak látszólagos, mint
az állócsillagoké.

CSILLAGJÓS, (csillag-jós) ősz. fn. Személy, ki
a csillagok helyzetéből, és járásából az emberek sor-
sáról jövendőt mond.

CSILLAGJÓSLÁS, (csill^ -jóslás) ősz. fn. Jós-
lás neme, a csillagok helyzete és járásából.

CSILLAGJOSLAT, (csillag-jóslatj ősz. fn. 1)
Csillagjóslás elvont értelemben. 2) Azon jövendőmondó
szók, melyek valaki sorsát, a csillagok helyzete és já-
rása szerént, kijelentik A csillagjóslat beteljesült.

CSILLAGKÉM, (csillag-kém) ősz. fa. Csillagász,
ki különösen a csillagok járását, időnkénti feltűnését,
helyzeti viszonyait, stb. figyelemmel kíséri.

CSILLAGKÉP, (csillag-kép) ősz. fn. lásd : CSIL-
LAGZAT.

CSILLAGKERÉK, (csillag-kerék) ősz. fn. Kerék,
melynek küllői csillagsugarakként, egymással öszve
nem kötve, nyúlnak szét. Különösen csillagot képező
tttzjátéki mű.

CSILLAGKORALL,(csillag-korall) ősz. fn. Ten-
geri férgek neme, melynek vagy csak hátán, vagy
egész körületén csillagalaku üregek látszanak. (Ma-
repora). Fajai: szivacs-, tömkelegei-, ananász-, csiliag-
fcó'-, tüskés-, fehér-, leány csillagkor áll.

CSILLAGKÖ, (csillag-kő) ősz. fn. 1) Megköve-
sedett korall. 2) Sima, négy vagy öt szögletU kő,
melynek egyik lapján csillagalak látszik. (Asteriae).

CSILLAGUK, (csill-ag-ol-ik) k. m. csillagi-otí,
htn. —a»ii. Csillag gyanánt fénylik, ragyog.

CSILLAGLÖVELÉS, (csillag-lövelés) ősz. fn.
lásd : CSILLAGFUTÁS.

CSILLAG-MAJOR, puszta Fejér megyében;
helyr. —ön, —rá, —ró!.

' CSILLAGMÉCSVIRÁG, (csillag-mécsvirág) ősz.
fn. Növényfaj a mécsvirágok neméből, melynek vi-
rágfürtje a szárhegyen tányéros csomót képez. Más-
kép : críllagvirág. (Lychnis calcedonica).

CSILLAGMÉRÖ, (csillag-mérő) ősz. fn. Mér-
nöki eszköz, mely eredetileg a csillagászok által hasz-
náltatott az égi testek távolságának , utóbb szögmé-
rés által minden messzeségnek meghatározására.

! (Astrolabium).
! CSILLAGMOH, (csillag-moh) ősz. fn. Csillag-
' alakban tenyésző moh. Különösen a moh egyik

neme, melynek nővirága meztelen, s porral tölt gom-
bocskaból áll, s némely fajokban csillagalaku levelek
által keríttetik körül. (Mnium).

CSILLAGNAP, (csillag-nap) ősz. fn. Azon idő-
szak, melyet az álló csillagok látszólag naponként

{ megtesznek a föld körül. A csillagnap rövidebb a
napi napnál, mert amaz csak 23 óra , 56 perez- és
4 m&sodperczig tart.

CSILLAGÓRA, (csillag-óra) ősz. fn. Napórához
hasonló készület, mely csillagos tiszta éjben megmu-
tatja, hány az óra.

CSILLAGOS, (csill-ag-os) mn. tt. csillagos-t,
vagy —öt, tb. —ok. 1) Csillagokkal tele , melyen
csillagok látszanak. Csillagot ég, csillagos éjszaka. 2)
Csillagalaku jegy gyei bélyegzett vagy ékesített Csil-
lagos gém, csillagos gyík, csillagos keretit, csillagos kő,
csillagos moh, csillagot diákocska, csillagos ló.

CSILLAGOSÁN, (csill-ag-os-an) ih. Csillagok-
kal teli. Csillaggal vagy csillagokkal jegyezve vagy
ékesítve.

$8 •
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CSILLAOOSGYÍK, (csillagos-gyík) ősz. fn.
Gyíkfaj, melynek testén csillaghoz hasonló fénypon-
tok látszanak.

CSILLAOO8LÓHERE, (csillagos-ló-here) ősz.
fii. Növényfaj a gombos virágú lóherék alneméből;
szára szétágazó, füzén tojasdadok, szőrösek, csésze-
fogai szétnyilók. (Trifolium stellatum).

CSILLAQOSODIK, (csiU-ag-os-od-ik) k. t
csiUagosod-tom, —tál, —ott. Lásd: CSILLAGZIK.

CSILLÁGÖ8ME, (csülag-ösme) ősz. fn. A csil-
lagoknak nem mélyebb és rendszeres, hanem egye-
dül népszerű ismerete. (Astrognosia).

CSILLAGPÖFETEG, (csillag-pöfeteg) ősz. fn.
A pöfetegnek egyik neme, mely alakjára nézve némi-
leg a .csillaghoz hasonlít. (Lycoperdum stellatam). V.
ö. PÖFETEQ.

CSILLAGBAKÉTA, (csillag-rakéta) ősz. fn. A
repülő rakéták egyik neme, mely a levegőbe felszáll-
ván szétpattan, s csillagalaku részekre szakadoz. V.
ö. RAKÉTA vagy BÖPPENTYŰ.

CSILLAGRENDSZER, (csillag-rend-szer) ősz.
fn. Általán azon örökös, állandó törvények öszvege,
melyeknél fogva a csillagok, viszonyos vonzás és visz
sxalökés által fennálltnak, s határozott köreikben fo-
rognak. Különösen: azon bujdosók rendszere, melyek
a naptól vérén fenyőket, ugyan a nap körül kerin
gének.

CSILLAGBÉPŰLES, (csillag-repülés) ősz. fn.
Lásd : C8ILLAGFUTÁS.

CSILLAGRUGÁS, (csillag-rágás) ősz. fn. Par-
lagi vagy diákos tréfa, midőn a mélyen alvónak láb-
UJjai közé égő papirost, csöpüt, vagy gyertyát köt-
nek, s rugdalódzásain jó ízűt nevetnek. Csillogói ru-
galni valakivel. Ctülagot rúg km. azaz szelíd termé-
szetű, ha csillagot ingatnak vele, sem haragszik.

CSILLAGSÁNCZ, (csillag-sáncz) ősz. fn. Sáncz,
melynek kerek közepéből kifelé több árkok nyílnak,
• ragyogó csillag alakját képezik.

CSELLAG8ZALADÁ8, (csillag-szaladás) ősz.
fn. lásd : CSILLAQFUTÁS.

CSILLAGSZEGFÜ, (csülag-szeg-ffi) ősz. fn.
Szegfű neme, melynek virágai csoportosak, levelei
tojasdadok, csészehéjai árralakúak. Oldalt néhány hosz-
szu levelei fityegnek alá, szakálformára. (Dianthos
barbatns).

C3ILLAaSZÉLK£BÉK,(csUlag-8zél-kerék)ösz.
fn. A szélmalom csillagalakú kereke.

CSILLAGTÁBLA, (csülag-tábla) ősz. fn. 1)
Csillagfonnára metszett tábla. 2) Oly tábla, melyre
csillag van festve vagy fából bele képezve.

CSILLAGTAJKOS, (csillag-tajkos) öss. fn.
Amerikai tekenősbékaneme, mely szárazföldön lakik,
s tekenőjén szabályos vonások látszanak. (Testudo
geometrica).

CSILLAGTAN, (csillag-tan) fisz. fn. Csillagászat,
mely az égi testek rendszeres ösmeretével oktatólag
foglalkodik.

CS1LLAGTANI, (caillag-tani) ősz. ron. Csillag-
tanba tartozó. Csillagtanra vonatkozó. Cnllaylani ér-
tekesések, könyvek.

CSILLAGTAVMÉRÖ, (csillag-táv-mérő) ősz. fn.
lásd : CSLLLAGMÉRŐ.

CSILLAGTISZTULÁS, (csillag-tisztulás) ősz.
fn. lásd : CSILLAGFUTÁS

CSILLAGTÜDOMÁNY, (csillag-tudomány) ön.
fa. Lásd : CSILLAGTAN és v. ö. TAN és TUDO-
MÁNY.

CSILLAGTÜZ, (csillag-tűz) ősz. fn. A tfizj&té-
kos mesterségben bizonyos neme a tűzi játéknak,
melyben a szikrák csillagalakokban szállonganak,
vagy mely igen sok csillagot tüntet elő.

CSILLAGVÁR, (csillag-vár) ősz. fn. Csillag-
sáncz. Szerencsésebb a csillagvárt ökröknél km. „A ko-
máromi ostrom alatt golyók és pumák (bombák) zá-
pora a csillagvár udvarában csak egy ökröt talála s
nem többet; innen a közmondat." Erdélyi János.

CSILLAGVETÉS, (csillag-vetés) ősz. fii. lásd :
CSILLAGJÓSLÁS.

CSILLAGVETÖ, (csillag-vető) ősz. fa. lásd :
CSILLAGJÓS.

CSILLAGVIRÁG, (csillag-virág) öss. fa. Álta-
lán minden csillag formájú virág. Különösen 1) lásd:
GEREPCSÍN. 2) lásd : CSILLAGMÉCSVIRÁG.

CSILLAGVIZSGÁLÁS, (csillag-vizsgális) ősz.
fn. Általán, a csillagok helyzetének, járásának kuta-
tása, megismerése. Szorosabban véve: a csillagoknak
rendszeres, felsőbb számításokon alapult tudományos
ismerete.

CSILLAGVIZSGÁLÓ, (csillag-vizsgáló) ősz. fn.
1) Ctillagdtz. 2) Azon épület, melyből a csillagász,
szükséges eszközökkel ellátva, vizsgálatait teszi, csil-
lagásztorony.

CSILLAGDÁT, (csill-ag-zat) fn. tt cnUagtat-ot.
Két, vagy több csillagból álló égi jegy. (Constellatio)-
Már a régi kor csillagászai ily jegyekre osztották fel
a csillagok öszregét Ilyenek a napkört alkotó csil-
lagzatok : kos, boa, ikrek. stb. A csillagzatokban a
legfényesebbik rendesen külön nevet visel, pl. bika
etemé, orotldn szive, ssfiz kalásza vagy koszorúja. A
csillagzatban tehát mindig több csillag vagyon, pl. a
gone*ő!b«n és hetevényben hét, a kaszásban hat, a fúró-
ban három, stb. Jó, vagy rom etillagtat alatt ttUUtta.
Stomorú csillagzot, mily bús sugárokkal, játszol a csen-
desen csörgő' patakokkal. (Ányos).

CSILLAGZIK, (csill-ag-oz-ik) k. m. esűlogz-ofí,
htn. —óm'. Az égről mondatik, midőn éjnek idején
fényleni kezdenek és folyvást elé-elé tfinedeznek rajta
a csillagok. Ctülagtik az ég. Etd után scepew fcicsil-
lagtott.

CSILLAOZÓ, (csill-ag-oz-ó) mn. tt. onüagtót.
Csillagoktól fényleni, csillagokkal ragyogni kezdő, és
ezen működést folytató, míg teljesen kicsülagzik. Grit-
íagsó éj.
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C8ILLAGYÖKÉR, (csilla-gyökdr) ősz. fa. A
csillanövénynek hajmája. V. ö. CSILLA.

CSILLAGYÖKÉRPOR, (csilla-gyökér-por) ősz.
(a. Csilla nevű növény gyökeréből késrített por. V. ö.
CSILLA.

CSILLAHAJMA, (csilla-hajma) ősz. fh. A csilla
növénynek hajmaféle gyökere.

CSILLÁM, (csill-ám) fn. tt esüiám-oí. 1) Sze-
meket kápráztató fény, mely a világosság különféle
visszaverődése által különfélekép tűnik a szemekbe.
Drágakövek csilláma. 2) Hirtelen feltűnő, s legott el-
múló fény, világosság, pl. a messze sötétben föltűnő
mécs, vagy víz világa, vagy a hunyorgó macska szeme.

Képzésre olyan, mint: villám hullám. Rokon
vele a német gtfmmen, Glimmer, angolszász gío-
mtmg, glommung (= szürkület) stb.

CSILLÁMÍT, (csill-ám-ít) áth. m. criUámÜ-oU,
htn. —ni, vagy —ám, pár. —t. Csillogtat; fényes
testet oly helyzetbe tesz, hogy fénye szembe tűnjék.
Át 8 világot vörös színével még az embernek szemeit is
csillámítja. (Lippsá).

CSILLÁMÍTÁS, CSILLÁMITÁS, (csill-ám-ít-
ás) (n. tt. osillámttái-t, tb. —ok. Csillogtatás.

CSILLÁMKÖ, (csillám-kő) ősz. fn. Bányakő,
mely arany éa ezüst színű csillogó részecskékkel fény-
lik. (Mica).

C3ILLÁMLÁS, (csffl-ám-1-ás) fa. tt. ctülámlás-t,
tb. —ok. 1) Valamely testnek reszketeg fényfi vilá-
gítása. 2) Gyönge, s csak néha-néha feltűnő fény. V.
ö. CSILLÁMUK.

CSILLÁMUK, (csill-ám-1-ik) k. múlt : csillánk
ott, htn. —ani. 1) Valamely test reszketeg fénynyel
világlik, mi az által történik, hogy a világosság kü-
lönféle irányokban verődik vissza róla. Csillámuk a
«ok lámpával megrakott tiíeszobor. CsiUámlanak a tSbb
szegletre kSttOrtít drágakSvek. CsiUámlanak a síéitől
hajtott, t naptól sugározott folyó hullámai. 2) Kicsi-
nyítő ért midőn valamely test csak gyöngén, s néha-
néha, alig észrevehetőleg, fénylik. Kicsillámlanak né-
ha a felhői alá rejtett csillagok. Átv. ért. csillámlik
egy kevés remény.

CSILLÁMLÓ, (csill-ám-1-ó) ron. tt. csillámló-t.
1) Reszketeg fénynyel világító. 2) Gyönge fényességű.
Csiüámló sugár, csittámló mécs, csülámló éji bogár.

CSILLÁMODIK, (csill-ám-od-ik) k. m. csillá-
mod-tam, —tál, —ott. Csillámlani kezd, csillámló lesz.

CSILLÁMOS, (csill-ám-os) mn. tt csillámot t,
vagy —át, tb. —ok. Ami csillámot vet; csillámmal
ragyogó, fénylő. Ctűlámot bányakövek.

CSILLÁHOZ, (csül-ám-oí) áth. m. csülámoz-tam,
—tál, —ott, pár. —*. Csillámossá, csillogóvá tesz.
A gyémántot köszörülés által osüíámozni.

CSILLÁHOZIK, (csUl-4m-oz-ik) k. mólt: csií-
lámos-íam, —tál, —ott. L. CSILLÁMODIK.

CSILLÁMP, (csill-am-p) csillám szónak toldott
alakja, de mint csak a következő ige törzse van hasz-
nálatban.
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CSILLÁMPOZIK, (csill-ám-p-oz-ik) k. m. csil-
lámpos-íam, —tál, —ott. lásd : CSILLÁMUK. A
reája nézetnek szemek ctilámpozik vala. Tordai. Otil-
lámpozó ke'. Mitterpacher.

CSILLÁMSZIRT, (csillám-szirt) ősz. fa. A bá-
nyászok nyelvén, vegyes anyagú, igen kemény, s min-
denféle szint játszó kő neme.

CSILLÁMVAS, (csillám-vas) ősz. fn. Avas érez-
nek egyik neme, melynek folszine sima és fényes.

CSILLÁMZAT, (csill-ám-oz-at) fn. tt. csiüám-
zot-ot. Altalán, csiszolás, köszörülés által eszközlött
fénymü bizonyos kemény állományú testeken, ú.
m. fémeken, köveken, különösen aczélból készfiit fegy-
vereken, s más szereken. Pkiska, kard ctülámtata.
(Damascirung).

CSILLANÓ, CSILLONQ, (csill-ang, vagy csill-
ong) önh. m. csillang-ottam, vagy —töm, —otíál, vagy
—íál, —oíí. htn. —ni, vagy —ani. Gyönge reuke-
teg világgal fénylik. Képzésre olyan, mint : pülang,
pillong, villanj,

CSILLANGÁS, CSILLONGÁS, (csffl-ang-ás, v.
csill-ong-ás) fn. tt csillangás-t, tb. —ok. Reszketeg
világgal fénylés.

CSILLANGÓ, CSILLONGÓ, (csill-ang-ó vagy
csill-ong-ó) mn. tt csillangó-t. Gyönge, reszketeg fény-
nyel világító. CsUlango fénybogár. V. ö. PILLANGÓ.

CSELLAP, (csill-ap) fn. tt csillap-ot. Régies.
Jelent, nesznek, zajnak elcsendesülését, megszűnését,
mintegy csendre térését, leszállását. A nagy sBtétes est-
veknek idején, nagy ctülapjában sátorunk körül titkot
istrázsát is állítson, és tartson. (Rákóczy Oy. rendelése,
Rumy Monum. Hong. 186. 1.) Szél csülapja, tenger
ctülapja.

Gyöke csill rokon a német stitl, stille, svéd
stüla stb. szókkal. A finnben hdlvenen ám. csilla-
podom.

CSILLAPAT, (csill-ap-at) fn. tt. csiöapot-ot.
Zajnak, hangnak lecsöndesülte, szünete. Szélcsillapat,
tengsrcsülapot.

CSILLAPIK, (csill-ap-ik) k. m. csiUap-tam,
—tál, — ott. Olyan régies alakú, mint : állapik, fu-
tamlik, csülámik, stb. Megszűnik, csendessé lesz, a zaj
eláll. CriUapik a vett, a zúgó szél, a háborgó tenger.

CSILLAPÍT, (csill-ap-ít) áth. m. csölaptt-oíí,
htn. —ni, vagy —ani, pár. —s. 1) Csendesít; zajt,
mozgást szüntet Crillapítja a lármázó sokaságot. Üd-
vSzitSnk lecMlaptíotta a tenger hullámait. 2) Kérlel,
nyugtat Csillapítani a hörögött, a boszonkodót, a fe-
nyegetötksöt. Csillapítani a lázadókat. Csillapítani a
síró gyermeket.

CSILLAPÍTÁS, (csill-ap-ít-ás) fa. tt. csillapí-
tás-t, tb. —ok. Zajnak, mozgalomnak szüntetése, ille-
tőleg hevesebb indulat kitörésének, d. m. haragnak,
sírásnak stb. csendesítése.

CSILLAPÍTÓ, (csUl-ap-ít-ó) mn. tt csillopííó-t.
1) Zajt, mozgást, háborgást, indulatot csendesítő, MUB-
tető. 2) Oyógytanilag : enyhítő. Csillapító szerek.
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CSILLAPODÁS, (csill ap-od-ás) fo. tt. csillapo-
dás-*, tb. —ok. A zajnak, mozgalomnak, háborgásnak
wendesedése, lassanként! elmúlása. Szélnek, tengeri
hullámzásnak csillapodása.

CSILLAPODIK, (csill-ap od-ik) k. m. csillapod-
tam, —tál, —ott. Zaj, mozgalom, háborgás csendese-
dik, lassanként alább hagy, enyhül. Csillapodik a szél,
csillapodik a zajos tenger. Átv. ért. moudatik az indu-
latokról : csillapodik haragja, boszusaga; csillapodik
a gyermek sírása, a s*it> fájdalma.

CSILLAPODÓ, (csill-ap-od-ó) mn. tt. csülapo-
dó-t. Zajban , mozgalomban , lassan-lassan alább ha-
gyó. Csillapodó szélt*ész, tenger; csillapodó mozgása,
repülése a kilőtt golyónak. Csillapodó harag, sirás, jaj-
gátas.

CSILLAPUL, (csill-ap-úl) Snh. m. csillapúl-í.
A zaj, mozgalom csendre, nyugalomra változik által;
csillapodik, csillapszik.

CSILLAPÚLÁS, CSILLAPULÁS, (csill-ap-úl-
ás) fh. tt. cstUopulás-t, tb. —ok. A zajnak , mozga-
lomnak csendre, nyugalomra változása; csillapodás,
illetőleg erősebb kitörésfl indulatnak, vagy éles fáj-
dalomnak szűnése.

CSILLÁR, (csill-ár) fa. tt. csiüár-t, tb. —ok.
1) Szent János bogara, mely sötétben csillog. 2) Csil-
logó kő. 8) Sok lámpából, vagy mécsből, gyertyából
Sszveállított világító ; máskép: vilár. Csillárokkal dí-
szített tánczterem. Meggyújtani a csillárokat.

CSILLÁROS, (csill-ár-os) mn. tt. csilláros-t,
vagy —át, tb. —ok. Egy vagy több csillárral ellátott,
kivilágított. Csilláról terem.

CSILLÁT, (csill-at) áth. múlt: csillat-tam, —tál,
—ott. pár. csütoss. Székelyeknél ám. szöktet, ugrat,
ficzkándoztat, pl. czigány erittatja fásáron a lovát,
legény csillatja tánczban a leányt.

Egyezik vele a hellén xíAAw.
CSILLE, (csUl-e, lásd: CSILLEG) fa. tt csillét,

1) Némely hegyes vidékeken ám. szűkre, keskenyre
vont kis szekér, melyen a hegyek közötti szoros uta-
kon szenet, meszet, fát, szénát hordanak a piaczra.
Élnek e ásóval különösen Győr és Veszprém megyék-
ben. Hogy ez a criüefa t 2) Hajó neme. L. CSILLE-
HAJÓ.

CSILLEG, CSILLENG, (csill-ég) önh. múlt:
esüleg-tem, —tű, —itt. Lézeng, bolyong, ide-oda
szédeleg, ide-oda járkel. Másképen : cselleng.

Rokon vele a hellén xfíUto, szanszcrit csal, né-
met schlenkern, lithvan kelu stb.

CSILLÉGET, (csill-ég-et) áth. m. csillegét-tem,
—tél, —e'tt. Csillén t. Lásd ezt

CSILLEGÖ, (csill-ég-ő) mn. és fii. tt cMlegS-t.
1) Lézengve járó. 2) A malmokban a garat alatti
azon deszkaedényke, mely a gabonát a malomkövek közé
hullatja. Nevét folytonos mozgásától vette.

CSILLEHAJÓ, (csille-hajó) ősz. fa. Keskenyebb
fajd talpbajó, mely öszveszegezett fenyügerendák-
bolalL

CSILLEHAJÓS, (csille-hajós) ősz. fa. Hajóé, ki
csillehajókon jár, szállít valamit

CSILLENG, (1), önh. lásd : CSILLEG.
CSILLENQ, (2), (csill-eng) fa. tt. csiííeng^t.

Kis szőlőfej, a szőlőfejnek egyes ágacskája, billing,
bong.

CSILLENGSZÖLÖ, (csUleng-szölö) ősz. fa. lásd:
CSILLENG, fn.

CS1LLENT, (csill-ent) áth. m. cMUní-étt, htn.
—ni. vagy — eni. Általában ám. csíp, elcsíp. Különö-
sen. 1) Holmi aprólékos dolgokat ellop, elcsíp, csen.
2) Valaminek hegyét, végét könnyű módon elcsípi,
elmetszi.

Első pont alatti értelemben hasonló hozzá a né-
.met stehlen, angol steal. stb.

CSILLENTÉS, (csill-ent-és) fn. tt c**tte*te*-t,
tb. —ék. 1) Apró lopás, csípés, csenés. 2) Valamely
test begyének, végének könnyű szerrel való elcsipé*«,
elmetozése.

CSILLENTÖ, (csill-ent-ő) fn. tt otiUentS-t. Kis
tolvaj, kis csenő, csenegetni szokott személy.

CSILLÉK, (csill-ér) fa. tt esiUér-t, tb. —ét.
Bányai munkás, ki az érczeket, ásványokat ki* csil-
leforma szekerkén tovább szállítja.

CSILLÉRCZ, (csUl-ércz) ősz. fn. Csillogó 4t-
ványércz.

CSILLESZEKÉR, (csille-szekér) ősz. fii. lásd :
CSILLE. 1).

CSILLÉZ, (csill-e-ez) önh. és áth. m. csüíéz-fem,
—tél, —élt. pár. —z. A kiásott ásványokat, ereseket
csilleszekéren húzva szállítja,

CSILLHOMOK, (csiU-homok) ősz. fa. Csillámló
porszemecskékkel vegyített homok.

CSILLOG, (csUl-og) önh. m. csiííog-tam, —tál,
—ott. Valamely fényes test, különféle irányokban
visszaverődő sugarakkal kápráztatja a szemeket Csil-
lognak a drágagyöngyök, ás éjjeli lámpák, a nap su-
garainál kivont és forgatott fegyverek. Csillog a neme,
mint a kanmacskáé. Km. Ctülog-viOog.

„Aszép fényes katonának
Arany, gyöngy élete,
Csillog villog mindenfelül
Jó vitéz fegyvere. *

Amadé,

Rokon vele a hellén xiyio'w, szanszkrit omol
(csillog, ég), latin caleo, calidus, finn küUan, kütm
(csillogok, csillámlom), kiiluton (csillogtatok), német
glithen, gUlnten, glotten stb.

CSILLOGÁS, (csill-og-ás) fn. tt. csiílogás-f, tb.
—ok. Valamely fényes test különféle irányban viswsa-
verődő sugarainak világítása. LámpacMlogát, vicék
csillogása. Szemek, drágagySngySk csillogása.

CSILLOGÓ, (csili-og-ó) mn. tt csittogó-t. Külön-
féle irányban visszaverődő sagarakkal fénylő. Ctillogó
kótOmeg a havat oldalán, csillogó hold q trfi tttiertbt* ;
csillogó tükör, vilár; csillogó kő; aranynyal estisttel
csillogó öltözet; csillogó fegyverek; csillogó
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CSILLOGVÁNY, (csül-og-vány) fn. tt. csölog-
vány-t, tb. —ok. Csillogó valami, csillogó test, csil-
logó fény.

CSILLONG, CSILLONÖÁS, stb. 1. CSILLOG,
CSILLOGÁS, stb.

CSILLONT, a göcseji tájnyelvben ám. csiUent.
Laki ezt.

CSILLVABLA, (crill-varla) ősz. fa. A varia,
máskép kovarcz (quarz) nemű kövek csillámló faja.

CSDí, elvont gyöke csima, csimba. csimota, esirn-
6ók stb. szóknak és származékaiknak. Értelme kisded
csomó, honnan e változatok : esima csórna, csimbók
csombók, stb. Rokonok vele kövelebbröl a hellén xvpa,
latin cyma, gemma, német Keim stb. V. ö. CSŐM
gyök.

CSIMA, (csim-a) fh. tt csimát. Némely növé-
nyek bnsos szára, törzsöké, torzsája, dereka, melyből
a növény boga, feje, kalapja kinő. Kdponta, saláta,
wiola csimaja. JVémety crímdk földalattiak, masokföld-

CSIMA8Z, (csim-asz) fn. tt csimass-t, —ok.
Túl a Dunán azon knkacz, melyből a cserebogár fej-
lődik.

Nevét onnan vette, mert alakjára nézve csimát,
azaz kis csomót képei, honnan Somogyban csSmtfs.

C8IMAZ, (csim-az) fa. tt. ctimart, tb. —ok.
Poloska, palaska, palaoka, bttdösféreg. Fajai: hasi—,
nyírfa-, bogyómászó—,paréj-,cz»/ra—, ssemetes csimas.
V. ő. CSMASZ.

CSIMAZFÉSZEK, (esimaz-fészek) ősz. fh. Rej-
tekhely a bútorok vagy falak hézagaiban, hol a csi-
mazok szaporodnak. Átv. ért tisztátalan lakás, mely-
ben esimazok tenyésznek, mely hemzseg a csimazok-
tóL Ily esúnasfeszekben nem lakhatom.

CSDfAZFŰ, (csimaz-fü) ősz. fh. Növényfaj a
kopasz szirmú és kardlevelü nőszirmok alneméből;
virága tarjagos, kellemetlen színű, fekő szirmai szét-
allanak; tőkocsány&n büdös levelek vannak, honnan
máskép : büdös nőszirom, büdös liliom, palaczkféregfii,
(Iris foetídissima)

CSIMAZKÍN, (csimaz-kín) ősz. fn. 'lásd : CSI-
MAZÜZÖ.

CSIMAZOS, (csim-az-os) mn. tt ctimatot-t, vagy
—öt, tb. —ok. Csimuokkal bővelkedő, csimazzal
megrakott CSrimozos ágy, bútor, csimosos lakás. CSri-
wiazos gőzhajó.

CSIHAZÜZÖ, (csimaz-üző) ősz. fn. Szibériai nö-
vény, melynek erős bűze a csimazokat elűzi, vagy
megöli. (Cimicifnga).

CSIMB, (csim-b) elvont vagy elavult törzs, mely-
ből 1) csimbók, cmmbókos származtak, mely értelemben
ám. ctomb, a csomó rokona. 2) csimba, csimbál, esim-
bálkodik stb. szók törzse, s rokon azon him vagy hin
gyökkel, melyből himbdl, hintái származnak.

CSIMBA, (csim-ba vagy csim-b-a) fn. tt. csim-
bá-t. Himba, hinta, liba, lóga, pl. midőn két egy-
mástól néhány lépésnyire távol álló vastagabb karóra,

CSIMBÁKOL—C8IMPAJ 4006

fára, gerendára kötelet akasztanak, s a kötélre ülőt
lógázzák. kézzel íostigoíni, kötéllel rángatni aesimbát.

CSIMBÁKOL, (csim-b-á-kol) önh. m. csimbá-
kol-t;lásd : CSIMBÁZ.

CSIMBÁL, (csim-b-a-al) ath. m. csimbál-í. Lásd:
CSIMBÁZ.

CSIMBÁLÁS, (csim-b-a-al-ás) lásd': CSDÍBÁZÁS.
CSIMBÁLKODÁS, (csim-b-a-al-kod-ás) Lásd :

CSDÍBÁZKODÁS.
CSIMBÁLKODIK, (csim-b-a-al-kod-ik) k. m.

csimbálkod-tam, —tál, —ott. Valamibe erősen bele-
fogódzik, hogy el ne maradjon tőle; valamire felmász,
akaszkodik, és himbalódik. A kis gyermek anyja nya-
kába csimbátkodik. A játssó fiúk a fa ágára csimbát-
kodnok.

CSIMBÁSZKODÁS, (csim-b-ász-kod-as) lásd :
CSIMBÁZKODÁS.

CSIMBÁSZKODIK, (csim-b-ász-kod-ik) lásd :
CSMBÁZKODIK.

CSIMBAT, Balaton mellék! tájszó, lásd: CSIN-
VAT.

CSIMBÁZ, (csimb-a-az) ön- és áth. m. csimbá*-
tam, —tál, —ott. pár. — z. Hintái, himbál, lóbál,
lógál, vagy : hintálódzik, lógázkodik.

CSIMBÁZÁS, (csimb-a-az-ás) fh. tt. csimbdsás-t,
tb. —ok. Hintálás, hinbálás, hintálódzis.

CSIMBÁZKODÁS, (csimb-a-az-kod-ás) fit. tt
csimbáckodás-t, tb. —ok. Maga hintálása, himbálása,
bintálódzás.

CSIMBÁZKODHC, (csim-b-a-az-kod-ik) k. m.
csimbázkod-tam, —tál, —ott. Maga-magát hintálja,
lóbálja, himbálja. ÖuvekOtW faágakon, kOtOen lógó
kosárban csimbázkodni. Anyja nyakán csimbáskodó
gyerek.

CSŐIBE, (csim-be vagy csim-b-e) fa. tt csimbé-t.
1) Apró lólégy, mely annyira a ló bőréhez ragad, csim-
beszkedik, hogy ostor által sem lehet könnyen elvesz-
teni. 2) Hinta, hímba, csimba.

CSIMBELKÉDIK, (csim-b-el-kéd-ik) k. m. esim-
belkéd-íem, —tű, — éti. lásd : CSIMBÁLKODIK.

CSMBESZKÉDIK, (csim-b-esz-kéd-ik) lásd:
CSIMBÁLKODIK.

CSIMBÓK, (csim-b-ók vagy csim-bog) fn. lásd:
CSOMBOR.

CSIMBÓKOS, lásd : CSOMBÓKOS.
CSIMOTA, (csim-ot-a) fii. tt. csimotá-t. Gyönge

fiatal ág, gyönge hajtása valamely fának, csemete.
Ó átkötött nyelv, 6 irigységnek kegyetlen ctimotája.
Gtóry-codei. Átv. ért Balaton mellékén nevendék-
gyermek.

Eredetre nézve lásd : CSIM, CSIMA.
CSIMP, (csim-p) elvont törzse csimpaj, csimpaj-

kódzik, csimpeszkedik stb. szóknak. Jelentése szárma-
zékaiból elvonva : valamibe fogódzas, kapaszkodás,
és rokon csimb törzsnél

CSIMPA J, (csim-p-aj) fn. tt. csimpaj-t, tb. —ok.
Az egylakiak serégébe és öthimesek rendébe tartozó
növénynem, különösen ennek faja : ssttros csimpoj,
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melynek bogoemü gyümölcsei tüskések, s a bozzajok
érő testekbe akaszkodnak , csimbálkodnak, máskép :
diMNÓmogyoró, disznóbojtorján, koidustetil. (Xanthium
strumarium).

CSIMPÁJGÓZIK lásd : CS1MPAJKOZ1K.
CSIMPAJKÓDZ1K, (csim-p-aj-kód-zikvagy kód-

oz-ik) lásd : CSIMPAJKOZIK.
CS1MPÁJKOZÁS, CSIMPAJKÓZÁS, (esim-p-

aj-koz-ás) fn. tt csimpajkozás-t, tb. —ok. Kapaszko-
dás, csimbálkodás.

CSIMPAJKOZIK, CSIMPAJKÓZIK, (csim-p-
aj-koz-ik) k. m. csimpajkoc-tam, —tál, —ott. Akasz-
kodik, függcszkedik, kapaszkodik, csimpálkodik. A
verekedő gyermekek egymás hajába csimpajkoznok. Ru-
hájába csimpajkozott a bogáét.

Legközelebbi rokonságban van a töviseinél fogva
akaszkodó csimpaj szóval, mint a hasonló értelmű boj-
torjánkodik a bojtorjány-féle tövissel.

CSIMPELKÉDIK, (csim-p-el-kéd-ik) 1. CSIM-
BELKÉDIK.

CSIMPESZKÉDK, (csim-p-esz-kéd-ik) k. lásd:
CS1MBELKÉD1K.'

CSIMPOLYA, (csim-p-oly-a, vagy sip-oly-a) fn.
tt. csimpolyá-t. Székely tájszó, ám. duda, tömlősíp.
Valószínű, hogy eredetileg sipolya volt a sip gyöktől.

CSÍN, vagy CSIN (1) vagy CSÍNY, (rokon csrn
gyökkel) fn. tt. csin-t, tb. —ék. Dévaj, pajkos, vagy
ravasz, kártékony, boszontó cselekedet, mely mint-
egy lopva, futtában, sebesen ment véghez. Ctint tenni,
csiní ejteni, csínt követni el. Micsoda csíny ez gyerme-
kek? Államcsíny.

Sínai nyelven cseng ám. maligne, perverse.
CSÍN v. CSÍN, (2), fn. tt. csin-t, tb. —ok. Eredeti

értelme : csinált, müveit, csiuálas vagy művelés által
tökéletesített v. ékesített valami. Azonos a hangutánzó
sím gyökkel, melytől sima, simít származnak. Gyök-
eleme esi közös csi-sc-ol szóéval is. Ennélfogva roko-
nok vele a német schbn, Kunst, können, hellén yavóm,
ya'fOs1, yánifii, dán íkiön, finn caunis, persa kun, sínai
csín (perfectum, nitidum, rectum, verum), csing (pu-
rum, clarum, nitidum), esi (pulchrum, elegáns; meret-
rix), csáng (venustum), mongol esimek (Schmuck,
Putz), lapp csin stb, Eléjön a szláv nyelvekben is.
Alkalmazott értelemben 1) A szemeket kellemesen
meglepő rend, mód, tisztaság valamely tárgyon. Ku-
ISnös csínnal fölszerelt, bútorozott terem. Csínnal öl-
töfkodni. Némely késmives mimkdjit sajátságos csin
bélyegzi. 2) Ügyes, mesterséges fogás. Tudni kell en-
nek csínját.. Minden dolognak megvan a maga csínja.
Felfogni, érteni a dolog csinját. Falaminek csinja-binja.
Tudom minden csínját-bínját. 3) Társalgási illem, ud-
variasság. Csínnal meghajtani magát. Ctinnal lépni,
Isjtem. 4) Némely faedények, pl. bödönök, sajtárok,
hordók párkánya, mely kifelé a fenéken innen nyillik
ki, melyet jobban kicsinosítani szoktak.

Különbözik tőle feuhangu ragozással: csin, vagy
csíny. Származékai : csinál, csinol, csinos, csínatlan ÓH
amelyek ezekből eredtek stb.

CS1NA, (csín-a) elvont vagy kiavult törzsök,
melyből csinál ige származott.

CSINÁL, (csiu-a-al) áth. ín. cnnál-t. 1) Valamit
mesterségesen készít, gyárt, szerkeszt, alkot Ruhái
csinálni, sátort csinálni. Igckötökkcl : Becsinálni a
csibét ételnek. Belecsinálni fejszébe a nyelet. Elcsináltii
a mohában a bútorokat, FSlennálni a sátort. Kicti-
nálni valakivel, hogy Így vagy úgy legyen a dolog.
Megcsinálni a romlott falat. Lecsinálni a karókat a
földbe. Öszvecstnálni minden ruháit, fieácsináíni a sze-
kérre a ponyvát. 2) Tesz, cselekszik, mivel. Mit csi-
nálsz .* Csinálj már valamit. Hosszú köntös port csinál.
(Km). Kárt csinálni. Semmit sem csinálni. Magából bo-
londot csinálni. Régies és némely tájbeszédben ma is:
cseál.

Hasonló hozzá a szláv csiniti, (csinálni, átívelni),
a sínai csing (perficere, construere), héng (actiones,
facta), és cziáng (opifez, artifei). V. ö. CSÍN (2).

CSINÁLÁS, (csin-a al-as) fh. tt csi«álás-í, tb.
—ok. Készítés, gyártás, szerkesztés, alkotás, cselek-
vés. Útcsinálát, eczetcsitiálás, fcönyucsinálás, ucrscsi-
nálás.

CSINÁLÁSI, (csin-a-al-as-i) mn. tt csinálán-t,
tb. —ok. Csinálásra vonatkozó. Útcsinálási költségek.

CSINÁLATLAN, (csin-a-al-at-lan) mn. tt csMá-
íatlon-t, tb. —ok. Ami nincsen megcsinálva, nem kész.
Orinálatlan ruha, csinalaflan hidak, utak. Hatérozoi-
lag ám. meg nem csinálva.

CSINÁLATLANUL, (csin-a-al-at-lan-ul) ih. Meg
nem csinálva, meg nem csináltan, csioálás nélkül.

CSINÁLGAT, (csin-a-al-gat) áth. m. csiná/got
tant, —tál, —ott, pár. csinálgoss. Gyakran, s folyta-
tólag csinál valamit Nyáron napszámba járdogál, té-
len kosarakat ctinálgat. Továbbá: igazgat, rendezget.
Haját, ruháját ctinálgatja.

CSINÁLGATÁS, (csin-a-al-gat-ás) fn. tt. csináí-
galás-t, tb. —ok. Valaminek gyakori csinálása, ren-
dezése. Hajcsinálgatás.

CSINÁLHATÓ, (csin-a-al-hat-ó) mn. tt. csiitál-
haló-t, tb. —k. Amit csinálni lehet; megtehető, végre-
hajtható. Vasút nem mindenütt vagy csak neheze* csi-
nálható.

CSINÁLMÁNY, (csin-a-al-mány) fű. tt. esinál-
mány-t, tb. —ok. Munka, kézmü, gyártmány. Ét iá-
ját kezem csinálmányo.

CSINÁLÓ, (csin-a-al-ó) fö- és mn. tt csináíó-t.
Aki valamit készít, gyárt, mesterkél, szerkeszt Óra-
csináló, ruhacsináló, verscsináló, tollcsináló, kordesi-
náló, késcsináló, orgonacsináló, papiroscsináló, s«ony<j-
csináló, Mcsindlo.

CSINÁLT, (csin-a-al-t) mn. tt csinálí-ot. Ami
csinálva van, készített, gyártott, szerkesztett, mester-
ségesen alkotott Csinált út. Oáeson csinált posztó.
Csinált két, csinált orr, erinált haj azaz paróka. (Pesti
G&boniál). Becsinált étel, becsinált gyümölcs, becsi
nált szerek. Mondva csinált, amit előre megrendelnek
s rendszerént jobban, nagyobb gonddal készítenek.
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CSINÁLTÚT, (csinált-út) ősz. fn. Szabályszerű-
lég, mesterségesen különös költséggel és anyagból ké-
szített út, töltött út Régiesen : öUevény-öntevény.

CSINÁLVÁNY, (csin-a-al-viny) fa. tt. lásd :
CSINALMÁNY.

CSÍNATLAN, (csín-at-lan) mn. tt. csinaílan-t,
tb. —ok. 1) Ami nem csinos, nem tiszta, nincs helye-
sen, módosán rendezve, szerkesztve. 2) Udvariatlan.
Hatűrozóilag ám. nem csinosan, csíuatlanúl.

CSINOS, (=r sincs) gyermeknyelven aui. ninrs.
CSINCSA, lásd : ÜS1XDSA.
CSINCSÉR, (a török dsindsiV-böl kölcsönözött-

uék látszik) fh. tt, csinesér-t, tb. —e'k. Nyakkaloda,
nyakvas, hegedüforma eszköz, melyet némely hatósá-
gok használtak, midőn a rabokat valahová gyalog
szállítók. A csincsér a nyakat és karokat békózta öszve.

CSING, (csin-g) fn. tt. csing-e.l. Székely t&jszó-
Iássál ám. tévtett, vétek, hiba. Nem egyéb, mint a rósz
lettet jelentő csin szónak g-vel toldott mása.

CSINGA, (csim-ga, v. csiin-g-e) fii. tt. csittgé-t. Gö-
csejben ám.ragasztók,toldalék, függelék, csiinba, lógga.

CSÍNNAL, (csim-ga-iil) önli. m. fringál-t. Lásd :
CSINGASZKODIK.

CSINGÁLLÓZIK,('SlX(:ÁLÓDlK,lás<l: CSIN-
CíAS/KODIK.

CSINGASZKOD1K, (csin-g asz-kod-ik) k. lásd :
CSIMBESZKEDIK.

CSINGE, (csim-ge) fii. tt.csingé-f. Baranyai tájszó,
ara. lapta.

CSINGÉR, (másképen: csingár és csiger) fn. tt.
f-st'ngér-í, tb. —e'k. 1) Sovány, száraz, czangár, vézna
ember a székelyeknél. 2) Nyitra vidékén : csiger, lőre.

CSINGYALU, (csin-gyalu) ősz. fn. Általángyalu,
melylyel a munkába vett fát, deszkát, simára, csinos-
ra egyengetik, különösen melylyel a hordók, bödönök
stb. csínját, kisimítják, idomítják.

CSÍNJÁN, (csin-ja-on) ih. Módjával, vigyázva,
szép szerével, nem igen keményen. Csínján kell bánni
ezen gyermekkel. Csínján borotválj, mert megakadsz. Km.

Az sem valószínűtlen hogy eredeti alakja: csin-
nyán, vagy ctínnyan, azon régies frínny gyöktói, mely
csendet, nyugalmat jelent.

CSINMETSZÖ, (csin-metszöj ősz. fn. Kétágú
vaseszköz a bodnároknál, melylyel a hordó csínját,
azaz ontoráj&t, párkányát kikerítik.

CSINNY, 1) elavult fn. ám. csend, nyugalom,
/.ajtalan állapot, honnan a régies mnnyos, csinny/alan
i ma csintalan) ám. csendtclen, nyugtalan. 2*! czinege
madár hangja : <-sinny csere csinny !

CSINNYAN, CSINNYAN, 'csinny-ani ih. Csen-
desen, nyugalmasan, módjával. V. ö. CSÍNJÁN.

CSINNYOS, (csinny-os) régies mn. tt. crinnyim-t,
v:igy —át, tb. —ok. Csendes, nyugalmas.

CSINOGAT, (csin-og-at) áth. m. csinoyat-tam,
tál, —ott, 1. CSINOSGAT.

CSINOL, (csin-ol) irh. m. <wW-t. Hordónak,
kádnak, sajtárnak, stb. csínt, nz.u nntorát. párkányt
kerít, csinál.

AKAD. N A U V 9 Z U T A K .

CSINOLÁS, (csin-ol-ás) fn. tt. csinolás-t, tb.
—ok. Bodnár! munka, midőn a faedény csínját elké-
szítik. Hordó, lödön crinoláta.

CSÍNOS, CSINOS, (csin-os) mn. tt. csinos-t.
vagy —al, tb.: —ok. 1) Széptanilag: a szépen aliíl
álló; a csinos kevesebb a szépnél. 2) Közértelem-
ben : ami szabályos, renden alkotása, tisztasága miatt
tetszik. Csinos arc:, csinos 'öltözet, csinos szoba, csinos
leány. Tisztaság és csínon viselet másod egészffg. (Km).

OSÍNOSAN, CSINOSAN, (csín-os-an) ih. Tisz-
tán, ékesen , finoman, helyesen rendezve, művelten.
Csinosan viselni haját. Csinosan beszélni, társalogni.
Csinosan bútorozott szobák. Csinosan kötött könyvek.

CSINOSBÍT, (csin-os-b-ít) áth. m. Csinosbft-oít,
pár. —s, htn. —ni vagy —ani. Valamit a maga ne-
mében csinosabbá tesz, alakít, csinos voltát fokozza.
Várost, házakat, szobákat cfinosbÜani. Atv. ért. er-
kölcsöket csinosb(tani.

CSINOSBÍTÁS,(csin-os-b-ít-ás) fh.tt. csinosbítás-t,
tb. —ok. Cselekvés, mely által valamit csinosbírunk.

CSINOSBÚL, (csin-os-b-úl), önh. m. Ceinostníl-t.
Csinosabbá, a szemekre kedvesebb hatásúvá lesz; a maga
nemében tisztább, fényesb, tctszctösb alakot ölt. A vá-
rosok közeliben lakó népek viselete és erkölcse csinosbúi.

CSÍNOSBÚLÁS, CSINOSBULÁS, (csin-os-b-
úlás) fn. tt. csíiiosbulás-t, tb. —ok. Állapotváltozás,
midőn valami csinosabbá lesz.

CSÍNOSGAT, CSINOSGAT, (csiu-os-gat) áth.
m. csinosgat-tam, —tál, —ott, pár. csinosgass. Tisz-
tázgat, finomítgat, rendbe szedeget, ékesget. Csinos-
gatni magát, házát, szobáit.

CSÍNOSGATÁS, CSINOSGATÁS, (csin-os gát-
as) fn. tt. csinosgatás-t, tb. —ok. Cselekvés, mely
által magunkat, vagy mást csinosgatunk; ékesgetés,
szépítgetés.

CSINOSÍT, CSINOSÍT, (csin-os-ít) áth. m. csi-
nosit-ott, pár. —s., htn. —ni, vagy —ani. Csinossá
tesz, alakít, rendez valamit. V. ö. CSINOS.

CSÍNOSÍTÁS, CSINOSÍTÁS, (csin-os-it-ás), fn.
tt. csinositás-t tb. —ok. Tisztára, ékesrfi, finomra,
változtatás, alakítás. Bútorok csinosítása; erkölcsök
csinosítása; beszéd, nyelv csinosítása.

CSÍNOSODÁS, CSINOSODÁS, (osin-os-od-ás)
fn. tt. csínosodás-t, tb. —ok. A tisztaság, ékesség,
finomság, műveltség pályáján előrehaladás.

CSÍNOSODIK, CSINOSODÍK, (csin-os-od-ik)
k. m. csinosod-tam, —tál, —ott. Oly állapotban van,
melynél fogva a csín, tisztaság, finomság, műveltség
pályájára lépve halad, előre megy. A m! városunk
szemlátomást csinosodik.

CSÍNOSSÁG, CSINOSSÁG, (csin-os-ság), fn.
tt. cnnosság-ot. Tulajdonsúg, melynél fogva valaki
v. valami tiszta, finom, ékes, müveit külsővel bir.
Csinosság az öltözetben, bútorokban, beszédben, erköl-
csökben.

CSÍNOSÚL, CSINOSUL, (csin-os-úl) önh. m.
csinomtl-t. Külsejére, alakjára nézve csinossá képző-
ik, illetőleg ékes. finom, müveit állapotba megy által.

64
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CSÍNOSÚLÁS, CSINOSULÁS, (csin-os-úl-ás)
fn. tt csinosulás-t, tb. —ok. Ékes, fínom, müveit ál-
lapotba való átmenetel, átalakulás.

CSÍNOSÚLAÍ, CSINOSULAT, (csin-os-ul-at)
fn, tt. csinosutal-ot. Csinosulás elvont értelemben,

C8ÍNOSULT, CSINOSULT, (csin-os-nl-t) mn.
tt. csinosult-at. Finomított, művelt, fényesítctt. Csi-
nosait századunk; csinosult társalgási modor.

CSÍN-SZENTKERESZT, falu Liptó megyében,
helyr, —én, —re, —rSl.

CSINTALAN, (1), (esin-talan) mn. tt cstnía-
lan-t, tb. —ok. Akt, vagy ami nem csinos; hanyag
kiilsejü, mocskos, piszkos, szóval akin v. amin sem-
mi csín nem látszik ; szokottabban: csinatlan.

CSINTALAN, (2), (csinny-talan) mn. tt. csin-
talan-t, tb. —ok. 1) Mint a csendet, nyugalmat je-
lentő csinny tagadója ám. csendtelen, nyugtalan, kü-
lönösen társasági viszonyban, mások irányában dé-
vajkodó, pajkoskodó, pajzánkodó, nem annyira
rósz indulatból, mint túlságos élénkségből, jó kedv-
ből, tréfából, akgatódzó, kötődő, hamis érintéseket,
czélzásokat tevő. Csintalan gyermekek. Csintalan be-
szédek, péZdázgatások. Csintalan élczeskedés.

CSINTALANKODÁS, (csiny-talan-kod-ás) fn.
tt. csmtalonkodas-t, tb. —ok. Csintalan cselekvények
gyakorlása, dévajkodás, pajzánkodás, pajkoskodás,ba-
miskodás.

CSINTALANKODIK, (csinny-talan-kod-ik) k.
m. csintolankod-tam, —ál, —ott. Csintalan cselek-
vényeket űz, gyakorol; gyermekes élénkségből, vagy
jókedvből dévajkodik, pajzánkodik, hamiskodik stb.

CSINTALANSÁG, (csin-talan-ság) fn. tt. csin-
talanság-ot. 1) Pajkosság, apróbb nemű kicsapong&s,
pajzánság. 2) Dévajkodás, kötődés, hamis czélzás,
példázgatás a beszédben. 3) Illetlenség, udvariatlan-
ság, különösen a nőnem irányában, kevésbé szemér-
mes nyilatkozat.

CSINTALANUL, (csin-talan-ul) ih. Pajkosán,
pajzánul, dévajul, kötödöleg, • nem egész illedelem-
mel. Csintalanul kacsingatni, nevetgélni, beszélni, va-
lakit illetni, érdekelni. Csintalanul viselni magát nyil-
vános helyen, templomban, oskolában stb.

C8INU, (csi-ne, v. csih-ne v. csidu-ne). így szó-
líQák Tisza melleién a csikót. Csinu ne! Néhutt:
csidu, csitkó.

CSDÍVAT, (csim-ó-at, vagy csim-b-at) fo. tt.
csinoal-ot. Kétnyfistös fonalú, tömőttebb nemű vászon-
szövet, máskép: Kittől, így nevezik a szintén sürü-
ebb szála sávolyos szövetet is, milyenek az asztal-
kendők, abroszok.

Gyöke azon cn'm, mely a csom(ó) változata, s
jelent tulajdonkép csimós azaz csomós, mintegy
csimbökos szövetet, honnan Balaton mellett: csiwbaí.

CSINVATVÁ8ZON, (csinvat-vászon) ősz. fn.
1. CSDÍVAT. Csinvatvdstonból való nadrágok, csá-
kók. V. ö. KITTŐL.

CSÍNY, CSÍNY, fa. tt. csíny-t, tb. —ék. Lásd
CSÍN (1). Tb csínyek.

CSÍP, (1), hangutánzó, mint némely madarak
kiáltó szava. Származékai: csipog, csipogó*, így hí-
vogatják a kis csibéket is: Csíp.' csíp.' csíp.'

CSÍP, (2), elvont gyöke csipa, ceipalag, csipds,
csipesop szóknak. Azon csép változata, melyből cse-
peg, cseppen stb. származnak.

CSÍP, áth. m. csíp-íem, —tél, —eíí. 1) Fogó-,
vagy ollóféle eszközzel, illetőleg fogókép használ-
ható tagokkal valamely testet öszveszorít. Fogórai
megcsípni és kihúzni a szeget. Két peczek közé csípni
valamit. Csíp az ember ujjaival, a. rák ollójával, a
sas körmeivel. 2) Mondjak különösen bogarakról,
férgekről, midőn falámjaikkal, fulánkjaikkal stb. az
állatok testeibe fogódzanak, s azokat bökik, szúrjak.
Ctip a teW,, a bolha, a légy, a poloska. Csíp a szar-
vasbogár. Serkéböl lett tetü jobban csíp. Km. Ax éh
szúnyog jobban csíp. Km. Akit egyszer a kígyó meg-
csípett, a gyíktól is fél. Km. 3) Mondjuk más testek-
ről is, melyek a bőrt égetik, viszkcttetik, sziirdalják.
Csíp a csalán. Át erSt hideg szél csípi az arcsol. A
savanyú bor csípi a torkol. 4) Erősen fog, megfog-
Nyakon csípni valakit. Megcsípték, becsípték a tolvajt-
Csípd meg ! ebet uszító biztatás. Lecsípték, azaz le-
fogták , hogy megverjék. JVesze csípd fel. 5) Csen,
holmi apróságokat lopogat. Szeret csípni. Amit ér, el-
csípi. Átv. ért. Kicsípni magát, azaz csinosan felöltöz-
ködni, haját, bajuszát, ruháját mintegy ujjaival csip-
kedve, rendbeszedni. Becsípelt, azaz felöntött a ga-
ratra. Lecsípte magát, megittasodott.

Hasonlók hozzá a német : Zwicken, Zupfen,
cseh: stipáni, orosz: csipoty, stb. Mennyiben a csí-
pés gyakran szakasztással jár, hasonló hozzá a ma-
gyar tép is.

Az i hangzó benne hosszú ugyan, de mint min-
den í, tt és ú a tájbeszédben könnyen megrövidül.

CSIPA, (csip-a) fn. tt e«páí. 1) Fehéres, vagy
sárgás geny a szemekben, vagy szcmpillákon. Torölá
ki előbb nemedből a csipát. (Km.) 2) Némely vidéke-
ken átv. ért. mézga, vagy gyanta, mely némely fűk
kérge alól kifoly, p. megyfa, cstresnyefa csipája.

Gyöke csip (2) a csép szónak változata, mennyiben
a csipa nem egyéb, mint csepegő nedv.

CSIPÁDZIK, (csip-a-adz-ik v. -ad-z-ik). Lásd
CSIPÁ7IK.

CSLPÁG, (csip-eg, csip-ked) áth. m. csipóg-tam,
—tál, —ott. Kemenesali tájszó, ám. valamit szemen-
ként, szálanként csipkéd, szedeget, p. a szemetén
keresgélő tyúk csipágja a talált szemeket, a legelő
barom csipágja a fűszálakat.

CSIPAGYÜJTÖ, (csipa-gyüjtő) öszv. fo. Ha-
szontalan here ember, mintegy oly tanya, aki arra is
rest, hogy a csipát kitörölje szemeiből.

CSIPALAG, (csip-al-ag) fn. tt. ctipalag-ot, 1.
C8IPA.

CSIPALAGOS, (csip-al-ag-os) mn. tt csipo/a-
gosf, tb. —ok, 1. CSIPÁS.

CSIPALAGOSSÁG, (esip-al-ag-os-ság) fa. 1.
CSIPÁSSÁG.
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CSIPAliOZ, (csip-úr-oz) üuh. m. csipároz-tom,
—tál, —ott, pár. —z. Somogyi tájazó, mondják ba-
romról, midőn a bogarak, legyek csípkedik, s a miatt
nyugtalankodik, futkároz. Máskép: bogáron, v. bogá-
rozik. Eredetileg, dgy^látszik, vékonyhangon: cstpérez.

CSIPÁS, CSÍPÁS, (csip-a-as) mn. tt csipás-í,
T. —öt, tb. — ok.l) Csipától lepett, beragadt Csi-
pát szemek. Ctipás szemű kutya, macska. Csípős, bag-
lyos gyerek. Menj innen te csipás / 2) Amiből mézga-
féle nedv csepeg. Csipás fák.

CSIPÁSÍT, (csip-a-as ít) 1) áth, m. csipásÖ-ot,
pár. —s. Csipássá tesz, s szemeket vajforma geny-
nyel megtöltí. A tok hús-evés megcsipástíja a kutyákat.

CSIPÁSODIK, (csip-a-as-od-ik) k, m. csípősöd-
tam, — tál. —ott. Szemei csipásak lesznek, csipa-
féle sűrű, ragadós geny gyűl bennük öszve.

CSIPÁSSÁG, (csip-a-as-ság) fn. tt csipásság-
ot. A szemeknek kóros állapota, midőn sűrű geny
gyűl össze bennök, mely gyakran a pillákra ragad,
sőt azokat éjjel össze is ragasztja.

CSIPÁSSZEMÜ, (csipás-szemü) öszv. mn. Ki-
nek szemeiben túrós geny fejlődik ki, s mint Csoko-
nai mondja: Szeme nem sír, mégis nedves.

CSIPÁZIK, (csip-a-az-ik) k. m. csipás-tam,
—tál, —ott, pár. —tál. Csipaféle sűrű nedv fejlik
ki, s gyűl öszve benne. Aíeghiítéstöl csípőnk a szeme.

CSIPBÉL, (csip-bél) öszv. fn. Boncztanilag
ám. a belek leghosszabbika, mely sokféle görbületek-
ben a köldök és alhas körül fekszik. (Intestinum ileum).

CSIPCSONT, (csip-csont) 1. CSIPÖCSONT.
CSIPCSOP, CSIPCSUP, (csip-csop, v. csup)

mn. tt. cstpcsop-ot, vagy: csippet-csuppot. Aprólékos,
holmi. Mindenféle csipcsop jószág. Csippel-csuppal,
azaz aprólékosan.

A maga nemében kicsit jelentő csép szónak
ikeritett változata, mint ezek is: gyim-gyom, lim-lom,
hip-hop, ringy-rongy stb.

CSIPDEL, (csip-del) áth. m. csípdel-t, 1) Gyak-
ran csíp valakit, vagy valamit A kis csibe csipdeli a
kenyeret; a bárányka csipdeli a rüld füvet. 2) Holmi
csélzó, példázgató szókkal bökdös, érintget. Szónok-
latban, vagy gúny vertekben csipdtlni a* álszabadelmifket.

CSIPDELÉS, (csip-del-és) fn. tt. csípdetés-t,
tb. —ék. Gyakorta csipkedés, 1. CSIPDEZÉS.

CSIPDÉS, CSIPDÉSÉS, 1. CSIPDÉZ, CSIP-
DEZÉS.

CSIPDÉZ, (csip-dcz) áth. m. csipdés-tem, —tél,
—eíí, pár. —z. Gyakran, vagy ismételve csíp, ez
igének minden érteményében. V. ö. CSÍP.

CSIPDEZÉS, (csip-déz-és) fn. tt. cstpdézés-t,
tb. —ék. 1) Gyakori csípés, szúrás. 2) Czélzó, példáz-
gató szavak, gúnyos értelmű mondatok általi böködés.

CSIPDÉZÖ, (csip-déz-ő) fn. tt. csipdezó-í. 1)
Aki csipkéd, aki gyakorta csíp, vagy mást némely
példázgató szókkal, mondatokkal karczolgat, bököd,
vagdal. 2) A halhorogra kötött csalétek, melyet a
halak csipdeznek.

CSIPE, (csip-e, T. csipő, csup gyöktől), fn. tt.
csipé-t. Az emberi és állati testnek azon része, mely
a lábszárak fölött, és ágyék alatt fekszik, s a csip-
csout által képeztetik. Csípejét törni, vagy fictaml-
tani valakinek. Csípejére tenni a kezeit. Csípején kéét,
szemetén szeme. Km. munkátlau, gondatlan, hetyke
asszonyra illik. Csípején kötni meg a nadrágot. Szé-
les, magas, vagy keskeny, olocson csipejti.

CSÍPED, (csip-éd) áth. m. csipea-íem, —tél,
—étt. l) Csíp ve apró részekre szakgat valamit Tész-
tát csipedni. 2) Mondják hasbántalomról, midőn oly
fájdalmas érzés van benne, mintha valami csípné, rágná.

CSIPÉDELÉM, (csip-éd-elem), fn. tt. cstpedel-
met. Csipedett tésztaétek.

CSIPÉDÉS, (csip-éd-és) fn. tt cripédés-t, tb.
—ék. 1) Cselekvés, midőn valamit csipegetve ré-
szekre szakgatunk. 2) Nyitra, Hont, Bara vármegyék-
ben són. hasrágás, hascsikarás, kólika.

CSIPEDETT, (csip-éd-étt) mn. tt csipe'dett-et.
Midőn a laposra nyújtott tésztát apró darabokra csi-
pedik, az ily étek neme csipedettnek neveztetik.
Bableves enpedettel. Túrás cstpedett. Máskép : Csipetke.

CSIPEFÁJÁS, (csipe-fájás), öszv. fn. Igen ér-
zékeny fájdalom a csipcsont környékén, melynek
kóranyagúi rendesen a köszvény szolgál.

CSIPÉG, (csip-ég) önh. m. cnpégtem, —tél,
—étt. Éretlen bangón, kis madárfiak módjára sír,
kiáltoz. Máskép : csipog. Csipegnek a verébfiak, midőn
anyjok enniSk hoz; cstpegnek az anyjokat venttett kis
csibék. Hasonló módon csipeg a fias tyúk is, midőn
csirkéit hívja, vagy a tojáson ülő tyúk, midőn még
a tojásban levő csirkéket már mintegy híni látszik.
Csipegj neki, hadd keljen ki. Km., ha nehezen szüle-
tik valamely gondolat.

CSIPÉGÉS, (csip-ég-és) m. tt csipéges-t, tb.
—ék. Madárfi sírása, kiáltozása.

CSIPÉGET, (csip-ég-et) gyak. áth. m. csipé-
get-tem, —tél, —étt, pár. csipegess. 1) Gyakran,
vagy folytonosan, apródonként csíp, csípve, kapkod
valamit A juhok csipegetik a fiivet. 2) Cseneget, apró-
ságokat lopogat A torkos gyermek édességeket, gyü-
mölcsöt csipeget.

CSIl'ÉGETÉS, (csip-ég-et-és) fa. tt cstpege-
tés-t, tb. —ék. Gyakori csípés; lopogatás, csenegetés.

CSIPEGÖRIGÓ, (csipegő-rigó) öszv. fn. Rigó-
faj, mely férgekkel, bogarakkal és szőlővel él; busa
jó ízű, s cstp, csíp bangón kiáltoz. (Tnrdus iliacus).

CSIPELLÉRÉZ, (csip-ell-ér-éz) áth. m. csipel-
léréz-tem, —tél, —M, pár. —z. Mondják legelő juh-
ról, midőn a kopár, vagy lejárt mezőn, hol ökör,
tehén már nem legelhet, apró fogaival valamit fel-
csipkéd. V. ö. CSIPEKÉSZ.

CSIPENTYÜ, (csip-en-tyü, vagy csip-ent-ö) fn.
tt. csipentyii-t. Fogó-, vagy olló-féle eszköz, melylyel
valamit csiptetni, becsiptetni, öszveszorítani lehet

CSIPÉR, (csip-ér) fh. tárgyeset, —t, tb. —e*.
Segítő fogó, melylyel a bodnárok abroncsot húznak,
a hordóra, s hasonló a kovácsok sinvashúzójához.

64*
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CSIPERÉDIK, (csip-er-éd-ik) k. m. ctipereel-
fem,/ —tél, —e'tf. Apródonként, mintegy csippel-
csoppal növekedik, gyarapodik. Másképen : Csepe-
redik.

CSIPERÉSZ, (csip-er-ész) áth. m. estperéiz-
íem, —tél, —éít, pár. —sz. Apródonként csipkéd,
harapdal, legelész. Ctíperétenek a kopár mezőn legelő
juhok. Máskép: Cripelléréz, csikerész.

CSIPERKE, (csip-er-ke) fa. tt. csiperké-t. A ga-
lóczák neméhez tartozó gombafaj ; kalapja fehér, le-
meze rerhenyeg, tönkje vaskos, perecze bő, állandó,
leginkább gyepeken tenyészik. Máskép : weresbéltt
gomba. (Agaricus pratensis).

CSIPERKEGOMBA, (csiperke-gomba) 1. CSI-
PERKE.

CSIPERTES, (csip-er-t-es) mn. tt csipertes-t,
tb. —ék. Vas, Zala, Veszprém vármegyékben ám.
félcsipőre sántikáló, biczegvc járó. A Tisza vidékén
is ösmerctes.

CSÍPÉS, CSÍPÉS, (csip-és), fa. tt. c«pés-t, tb.
—ék. 1) Valamely testnek fogóval, vagy fogószerü
eszközzel, vagy tagokkal szorítása. 2) Férgek, boga-
rak bökése, harapása, fiolhacsipés, szúnyogcsipés,
légycstpés, kigyócstpés. 3) Égetés, viszkettetek, szar-
kálás. Csatáncsipés. 4) Csenés, lopás. V. ö. CSÍP.

CSIPESZ, (csip-esz) fii. tt csipész-t, tb. —ék.
1) Csípő eszköz, nagy fogó a vashámorokban, mely-
nél fogva a vasrndakat összeszorítják, s az égő koh-
ba teszik. 2) Sebészi eszköz, apróbb és finomabb
tárgyak megfogására, s tartusára.

CSIPESZRE, (csip-esz-ke) fa. tt. cstpeszkét.
•Kis csipesz, azaz fogócska, holmi piczin tárgyak
megfogására. Sebészt cstpeszke.

CSIPESZEEDIK, (csip-esz-kéd-ik) k. m. csi-
pes*kéd-tem, —tél, —étt. Valamibe, vagy valamire
kapaszkodik, föggeszkedik, akaszkodik, mintegy csi-
pesz gyanánt belefogódzik. A tSvit ruhámba csipess-
kedett. Nyakamba csipeszkedett és kert. Fára csipess-
kedni.

CSIPET, (csip-et) fh. tt. csipetét. Annyi, ameny-
nyit ujjainkkal fölcsiphetünk, egyfivé szoríthatunk.
Egy csipet liszt, só. Egy csipettel megszeretni valamit.
Atv. ért. a maga nemében igen kicsi, kevés. Egy
csipet az egész gyerek. Csipetet sem kapsz.

CSIPETKE, (csip-et-ke), fh. tt. ísipefké-t. 1)
A csipet kicsinyítője. 2) Csipdesett tészta, csipedett.
Lemébe fbzőít csipetke. Túrót, darát csipetke.

CSIPFÁJDALOM, (csip-ftjdalom), 1. C8IPE-
FÁJÁS.

CSlPÉrrKE, (esip-étt-ke) fa. tt csipéítké-t.
Tésztás étel, melyet ujjal szaggatnak, vagy csipkéd-
nek ; máskép : cstpedett, v. szokgotott.

CS1PISZ, (csip-isz) fo. tt csipisz-t, tb. —ék.
Népies nyelven ám. a maga nemében igen kicsin,
vagy semmi, amit alig lehet megcsípni. Aésse estpiss.
Továbbá ám. ujjal matatott füge.

CSIPKE, (csip-ke) fh. tt csipkét. 1) Finom
czérua-, vagy selyem-mü, melynek szélei mintegy ki

vannak csipkedve, hegyezve. Csipkével laegctt
ágyteríti). Selyemetipke, tót cstpke, hollandi, brtUtdi
csipke, fehér vagy fekete csipke. 2) Vadrózsafa, és an-
nak gyümölcse. Csipkebokor, csipkerózsa, enpkebefS-
tölt, csipketekvár. És megjelenik neki a* Úr egy cstp-
kebokor közepib«l. (Mózs. II. k.). Az 1. értelemben
szenvedőleg : a mi ki van mintegy csipkédre; a
2-ikban cselekvőleg: a mi csíp vagy szűr. Rokon vele
a német: Sptítt, spitzen, megvan a szláv nyelvekben k

CS1PKEAL, (csipke-al) öszv. fh. A csipkeszö
vetnek azoii tömött része, melyből a csipkefogak,
azaz hegyecskék kifelé nyúlnak.

CSIPKEALY, (csipke-aly) 1. CSIPKEAL.
CSIPKEÁRU, (csipke-áru) öszv. fo. Csipkék

bői álló kalmári portéka.
CSIPKEÁRULÁS, (csipke-árulás) öszv. fa

Csipkék eladása. Csipkékkel kereskedés.
CSIPKEÁRUS, (csipke-áras) öszv. fh. Boltot,

vagy házaló. Kalmár, ki csipkékkel kereskedik, más
kép: csipkés.

CSIPKEÁRUSSÁG, (csipke-árasság) öszv. fh.
Kereskedés csipkeféle árukkal.

CSIPKEBÉKA, (csipke-béka) össv. fn. Varán
gyosbéka, melynek bőre némileg a csipkeszövethez
hasonló.

CSIPKEBODOR, (csipke-bodor), öszv. fo. Üsd
CSIPKEFODOR.

CSIPKEBOGÁK, (csipke-bogár) ősz. fii. Fa-
bogár neme, mely a csipkebokor agaira teszi le to-
jásait, mi által moh- vagy taplószerű boborcsék tá-
mad a fán.

CSIPKEBOKOR, (csipke-bokor) ösrv. tű. Vad-
rózsa, csipkerózsa, melynek piros begyóiból csemege-
nemű nyalánkságot, befözöttet készítenek.

CSIPKEBOKR08, (csipke-bokros) öuv. mn
Csipkebokorral benőtt. CWpkebokros árok, eripkebot
rőt erdő* alja. Akgatódzik, mint a cstpkebokor. Km.

CSIPKECZÉRXA, (csipke-czérna) öszv. fo
Igen finom szálú czéraa, melyből csipkeszÖTetekct
készítenek.

CSIPKÉD, (caip-kéd) áth. m. — íem, —tél,
—étt. 1) Gyakran csíp, siúr, éget. CWpkedi a kalit
kába cárt madárka urának t^yait. CSnpkedik 02 eb-
kölyköí a bolhák. CWpkedi a csalán a bSrí. 2) Átr
ért valakit czélzó és példázgató szavakkal bökdös.
érintget.

CSIPKEDÉS, (csip-kéd-és) fo. tt. cs»>tótót-t.
tb. —ék/ 1) Gyakori csipés, szúrás, égetés, bökés.
2) Átv. ért valakinek holmi gdnyssavakkal, s pél-
dázgatásokkal bökdözése.

CSIPKÉDÉTT, (csip-kéd-étt) mn. tt —ét. A-
mi, v. aki gyakran és több helyen meg van csípve,
bökdözve, szarkáivá. Bolháktól 8ssz«csipfacfett cse-
csemé'.

CSIPKEFA, (csipke-fa), öszv. fn. 1. CSIPKE-
BOKOR.

CSIPKEPAL, (csipke-fal), öszv. fo. Balaton vi-
dékén un. csipkésen cziMzott házhomlokiat, előfal
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CSIPKEPÁTYOL, ^ipke-fátyol) ősz. fn. Rit
ka szövetü, átlátszó ^csipkeszerü kelméből készített
finomabb fttyol.

CSIPKEFEJKÖTÖ, (csipke-fejkötö) öszv. fa.
Csipkeszerfi kelméből készített könnyű díszfejkötő.

CSIPKEFODOB, (csipke-fodor) ŐSZT. fit. Ösz-
szetüzdelt csipkéből készttett fodor valamely ruha
ékesitésére, p. a ruhaujj végére, mely azt karperecz
gyanánt keríti. Csipke/odorral diuített ingvjj, ingelő.

CSIPKKFOLTOZÓ, (esipke-foltozó) ŐSZT. fn.
Ki a szakadozott, vagy viselt csipkéket kijavítja,
megtisztogatja.

C8IPKEFONAL, (csipke-fonal) ŐSZT: fa. Fi-
nom vékony szálú fonal, mely különösen a végre
Tan fonva, hogy csipke készüljön belőle.

CSIPKEQOMBA, (csipke-gomba) öszv. fii.
Taploszerfi, eleinte zöld, utóbb sárgavörös kinövés a
csipkefa ágin, mely a csipkebogár sznrása'&ltal szo-
kott eredni.

CSIPKEGUBÓ, (csipke-gnbó), öszv. fa. lásd
C8IPKEGOMBA.

CSIPKEGUBÓBOGÁB , (csipke-gubó-bogár)
L CSOPKEBOGÁH.

CSIPKEGYÁK, (csipke-gyár) öszv. fn. Gyár,
melyben csipkeszöveteket készítenek, BrUsseli, néh-
orttágí csipkegyárak.

C8IPKEGYÁBOS, (c*iiike-gyáros) ősz. fa. 1)
Ki csipkeszöveteket gyárt. 2) Csipkckészítő gyár tu-
lajdonosa.

CSIPKEGYÁRTÓ, 1. CSIPKEGYÁROS 1).
CSIPKEHÍM, CSIPKEHIM, (csipke-him) ősz.

fn. Csipkeminta, csipkefonna, mely szerént a csipkék
virágait s begyeit szövik, hímezik, alakítják.

CSIPKEKENDŐ, (csipke-kendő) ősz. fn. Fi-
nom, piperenemü, disckendő, mely csipkeszerfi kel-
méből készfiit

C8IPKEKERESKÉDÉS , (csipke-kereskedés)
ősz. fn. Kereskedés, melyet valaki csipkearnkkal űz.

CSIPKEKERESKEDÖ, (csipke-kereskedő) 1.
CSIPKEÁEUS.

CSIPKEKÖTÉNY, (csipke-kötény) ősz. fn.
Ceipkeszerü kelméből készített finom dfszkötény.

CSIPKEKÖTÖ, (csipke-kötő) lásd : CSIPKE-
VERŐ.

CSIPKEMADÁB, (csipke-madár) ősz. fn. A
billegények neméhez tartozó madár, melynek vörös
farka van. (Ifotacilla rubentula).

CSIPKEMU8TRA, (csipke-mustra) 1. CSÍP-
KEHÍM.

C8IPKEMŰ, (csipke-ma) ősz. fn. Olyan kel-
me, mely csipkehun szerént készült, vagy: csipkék-
ből alkotott ruhanemű, vagy öltözék! ékesség, pipere.

C8IPKEPÁBNA, (csipke-párna) ősz. fn. Csip-
kekötők, vagy csipkeverők hengerded, s egyik végén
golyódad eszköze, melynek segítségével a csipkéket
készítik. Németül: Ktőpptl.

C8IPKEPITTY, (csipke-pitty) öss. fn. Nö-
vénynem a födetlen magva két föbbhímesek seregé-

ből; bokrétája ásító, a torkolatnál szegett széltt;
alsó ajakának két szélső metszései bitrahajlanak, a
középső csipkés. (Nepeta). Fajai: macska-, bugát-, ké-
kellő-, cziczuka-, nStzS* eiipkepüty.

CSIPKEEÉK, falu Vas megyében; helyr. -re,
— én, —röl.

CSIPKERÓZSA, (csipke-rózsa) ősz. fn. 1)
Vadrózsa, mely a csipkebokron terem. 2) Csipkefa,
csipkebokor.

CSIPKERÓZSABOGYÓ, (csipke-rózsa-bogyó)
ősz. fn. Csipkebokor gyümölcse, azaz piros, kemény-
hasú, hosszúkás bogyó, melynek magvait szaros fe-
hér szálkik borítják. Köznépi tréfás nyelven: Segg-
vakaró. V. ö. CSIGGENYE.

CSIPKÉS, (1), (csip-ke-es) mn. tt csipkés-*, v.
—ét, tb. —ék. 1) Csipkével szegett, ékesített, csip-
kével bővelkedő. Ctipkét fejkotö, csipkés kendő, csip-
kés ruha, csipkés bolt. 2) Aminek széle, kerülete
csipke gyanánt ki van hegyezve, csipkedve. Ctipkét
sarkantyú, csipkés kötény, csipkés hám. 3) Borzas,
fodros. Csipkés káposzta, csipkés gallér, UngelS. 4)
Csipkerózsás, csipkebokros.

CSIPKÉS, (2), (csipke-es) fn. tt rtiplcét-l, tb.
— fk. Csipkeárus.

CSIPKÉS, (3), falu Sáros megyében; helyr.
—én, —re, —rőí.

CSIPKÉSLÁBÚ, (csipkés-lábú) ősz. mn. Mi-
nek lábai ujjak helyett csipkeformára vannak he-
gyezve, p. több vízi állatoknak.

CSJPKESZÖLŐ, (csipke-szőlő) 1. PÖSZMÉTE.
CSEPKEVERÖ, (1), (csipke-verő) ősz. fn. Mives,

vagy gyirmunkés, ki csipkéket készít, minthogy a
fonalakat olyformin kell vernie, mint p. a sinórve-
rőnek, gombkötőnek.

CSIPKEVERÖ, (2), ősz. mű. Ami a csipkeve-
résnél használtatik, p. ctipkeverö párna.

CSIPKÉZ , (csipke-ez) áth. m. cnpkéz-tem,
—Ül, —eü, pár. —z. 1) Csipkével ékesít, beszeg.
FejkSíSket, kalapokat esipkézni. 2) Valaminek széleit,
körületét hegyesre kimetélgeti, kicsipkedi, bevágáso-
kat tesz.

CSIPKÉZÉS, (csip-ke-ez-és) fn. tt. esipkéiés-t,
tb. — Oc. Csipkével ékesítés. Valamely dolog kerüle-
tének kicsipkedése, körilletének hegyesre kivagdalása.

CSEPKÉZET, (csip-ke-ez-et) fn. tt csipkéset-ét.
1) Csipkemti, valaminek csipkével való kerítése,
ékesitése. Nem minden csipkéset ittti mindenféle fej-
kémet. Mái cstpkézet kell a tánctoigalmi, mát a há-
UfejketiSre. 2) Csipkeforma bemetszetek, hegyczetek,
fodrozatok.

CSIPKÉZETÉS, (csip-ke-ez-et-és) mn. tt csip-
ié*et&-t, vagy —ét, tb. —ék. Csipkézettel, azaz csip-
kemüvei ékesített, piperézett, fodrozott. Cripkézt-
tét kendő, ketény, fejkötS, szoknya.

CSIPKÉZETT, (oip-ke-ez-ett mű. tt cmpké-
zett-et. 1) Csipkemüvei szegett, ékesített, piperézett
Gnpkézett menyasszonyi ruha. 2) Caipkeformára he-
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gyezett, metélgetett, fodrozott. Csipkézett bőrtarísn-
nya. Csíphetett kötény.

CSIPOG, (csip-og) m. csipog-tam, —tál, —ott.
L. CSIPEG és SIPOG.

CSÍPŐT, tájdivatos csipet helyett 1. ezt.
CSÍPŐ, (1. Csipe) fn. tt. cnpó'-í. Személyragoz-

va: cstpö'-m, —d, —jé. v. csipej-e. L. CSIPE.
CSÍPŐ,' v. CSÍPŐ, (csip-ő) mn. tt etípö t. 1.

Ami csíp, ez igének minden értelmében vére. Csípő
bolhák, férgek. Ctipö csalán. Csípő eczet. Csípő szél,
hideg. 2) Amivel holmit fogni, szorítani lehet. Csípő
wu, ctipö fogó. V. ö. CSÍP.

CSIPÖBÉNASÁG, (csipő-bénaság) ősz. fh. Be
nasig neme, midőn a csípőnek ruganyossaga, s moz-
gási képessége és ereje megszűnik.

CSIPÖCSAVARÍTÁS , (csipő-csavarítás) ősz.
fn. Görcsös bántalom a lovak csípejében.

CSIPÖCSONT, (csipő-csont), ősz. fn. A csípőt
alkotó csont.

CBIPÖÉR, (csipő-ér) ősz. fn. A boncztanban,
igy nevezik a czombér két ágát, melyek közöl egyik

' kis, másik nagy csipó'ér-nek hivatik. Amaz a csipö kö-
rül több apró ágakra oszlik; emez lenyúlik egész a
lábfejig.

CSIPÖFÁJÁS, (csipő-fájás) 1. CSIPEPÁJÁS.
CSÍPÖFOGÓ, (csípő-fogó) ősz. fn. Kis fogó,

csekélyebb tárgy megszorítására s kihúzására. A se-
bészeknél igen kis eszköz, mivel a sebekből szálká-
kat stb. húznak ki. Az aranymiveseknél erős, éles
kajmóju _eszköz, melylyel az aranyat csipkedik.

CSÍPOKÉS, (csíp-ő-ke-es) mn. tt. csípb'kés-t,
v. —ét, tb. —ék. Aminek kissé csípő ereje van. Csi-

ySkét must, mely még meg nem forrott; csípőkéi ke-
nőé*, Ír valami seben ; csipökés éjjeli ssél.

CSÍPŐS, (1), (csip-ö-ös) mn. tt csipós-f, vagy
—tt, tb. —ék. Heves vármegyében mondják sovány
baromról, melynek kiálló csipeje van. Csípős ökör.

CSÍPŐS, CSÍPŐS, (2),(csip-ő-ös) mn. tt.cs»pbs-í,
v. •—ét, tb. —ék. 1) A csipésre különösen hajlandó.
Eső előtt rendesen etipiStebbek a bogarak ét férgek.
fi) Metsző, éles. Csípős acél, csípőt hideg, csípőt bor,
•csípős must. 3) Szóval, példázgatás által vagdalódzó,
böködő. Csípős vének, csípős gúny, csípős tréfa.

CSIPÖSÍT, (csip-ő-ős-ít) áth. m. csipósit-eYt, pár.
—s, htn. —ni, v. —eni. Általán, eszközli, okozza,
hogy valami csípőssé legyen, illetőleg élessé, met-
szővé, szarossá tesz. A forrás csipösíti a mustot. Fli-
tzeretkel csipbtUeni át ételt.

CSIPÖSÍZÜ, (csipős-ízű) ősz. mn. Minek éles,
metsző, fanyar, savanyús íze van. CsípSsíxü újbor,
ctipSsissU mezei sóska.

CSÍPŐSRE, (csip-ő-ös-ke) l. CSIPÖKÉS.
CSIPÖSÖDÉS, (csip-ő-ös-öd-és) fő. tt. cstpó'sö-

dét-t, tb. —ék. Csipőssé, metszővé, illetőleg, fanyar,
savanyú ízűvé levés. Új bornak crípSsSdése.

CSIPÖSÖDIK, (csip-ő-ős-öd-ik) k. m. ftiposod-
Um, —tél, —ott. Lassanként, fokonként csípőssé le-

szen, metsző, éles ízt kap. Csipősodik forrót által az
eczet, a must; csipósödik az érett túró.

CSIFÖSSÉG, (csip-ő-ös-ség) fh. tt. cstpósség-et.
1) Bizonyos testek tulajdonsága, melynél fogva az
ínyekre élesen , metszőleg, savanyúan hatnak. Új
bornak, eczelnek ctipötsége. Sóska cripSttége, tájinak,
érett túrónak csipőssége. 2) Átv. elménczkedétek, gúny-
szavak ctipötsége.

CSÍPŐSÜL, (csip-ő-ös-ül) önh. m. csipösZl-t.
Csípőssé lesz, illetőleg éles, metsző, fanyar, savanyú
íze lesz. Csipötül át eczet, a sajt, a túró.

CS1PÖVÁNKOS, (csipő-vánkos) ősz. fh. Vin-
kos, melyet némely nők csípőjükre kötnek, hogy a
rajok vett szoknya, ruha dagályosabb legyen. Más-
kép : fargonya, fardagály, puffanta, pufdndti.

CSIPÖVAS, (csipő-vas) ősz. fh. Általán, vas
eszköz, valaminek fogására, szorítására. Különösen,
kohókban, konyhákban használt eszköz, tüzet igaz-
gatni, parázst kotorni, vagy szedni való stb.

CSIPPEL-CSOPPAL , CSIPPEL-CSUPPAL.
ikcrített ih. Apródonként, nem sommásan, nem egy-
szerre, hanem kicsinyenként

CSIPPENT, (csip-ü-en-t, csip-v-en-t, csipp-en-t)
áth. m. csippent —e'tt, pár. —t. 1) Valaminek te-
tejét, hegyét le- v. elcsípi. 2) Csiptet

CS1PPENTÉS, (csipp-en-t-és) fn. tt enppcit-
íés-í, tb. —e'k. Valamely tárgy hegyének lecsípem.
Csiptetés.

CSIPPENTYÜ , (csipp-en-tyü) v. csipp-en-t-öy,
fn. tt cstppentyü-t. Eszköz, melylyel valamit becsip-
tetni, beszorítani lehet, kis csípő.

CSIPSZAR, (csip-szar) ősz. fn. Veréb ganaja.
Szűrül, veréb ül, közepeit a cstpszar, köznépies nyel-
ven a károm egymás mellett ülők között a középső.

CSIPTÁJ, (csip-taj) ősz. fa. Az ember, vagy
más állatok csípejének környéke, kerülete.

CSIPTÁJBETEGSÉG, (csip-táj-betcgség) ősz.
fn. Betegség, mely a caiptájt, vagy is csípő környé-
két gyötri.

CSIPTET, (csip-tet) áth. m. csipiet-ttm, —tel,
—élt, pár. csiptess. 1) Valamit szűk helyre szorít,
vagy szorulni enged. A dongák közé kákát ctiptrtni.
Ujját az ajtó közé ctiptetni. 2) Feszítés által rúgásra
kényszerít, p. az egérfogót, vagy vidravasat.

CSIPTETÉS, (c«ip-tet-és) fn. tt csjptetés-t, tb.
—ék. Szűk helyre szorítás. Feszítés által rugú>ra
kényszerítés.

CSIPTETÖ, (caip-tet-ő) mn. és fn. tt ctiptttü-i.
Általán, kétágú, rugalmas, olló- vagy fogóalakú esz-
köz, vagy készület, melylyel valamit üsvzeszoritani
szoktak. Vidravas ctíptetöje. Bodnárok, attlalos,,k
csíplelöje. Fodrászok, hajigetők ctiptetöje. Különösön
igy nevezik a madarászok lépfáját is, mely a rá-
szálló madarakat megfogja.

CS1PTETÖDIK, (csip-tet-őd-ik) belsz. m. c«>
tetöd-tem, —tél, —ott. Él ezen igével Pázmán 1».
Kalauz 664. 1. Egyébiránt, amennyiben csiptettetik
helyett áll, szabálytalan.
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Í'SLR, (1), némely madarak szólását utánzó
gyök, honnan : csirip, csirke stb. Rokon vele a hellén:
KVQÓ<a, yrfQVto, latin: /lirrio, garrío, német: girren,
kirren, zirpen stb.

CSIR, (2), fn. tt. csir-t, tb. —ok. A növény-
magnak, vagy tőnek gyönge hajtása, mely szemmel
látható eleme a növénynek. Fiatal, gyönge fair. Bú-
za csirja, fa csirja. Elcsípni a fa csirját. Bodza csir-
•jából főtt ital. Átv. ért. jelenti valamely tárgy vagy
létei első eredetét. Míg akkor csírjában volt nálunk
a tudományosság. Csirjában elfojtani a gonoszságot.
Divatosabb helyette: csira.

Származékai: csira, csirádzik, csirát, csíráz,
csírázik, csírka stb.

Rokonai a fiatal, apró növényeket jelentő cserj,
cítrji-, (Szabó Dávidnál csira, máskép : c.tire), sarj,
sarju, sereng, surján, valamint a latin germen gyöke
yi'r is. Továbbá a perzsa csllír (mag, csira), zend
csithra. Si'nai nyelven esi ám. bcrbaruui germen.

CSIRA, (1), (csir-a) fn. tt. csirát. 1) A növé-
nyek első zsenge kifakadúsa, magból vagy tőből. A
fölhasadt magból kibújik a faira. A kiiö búzának,
rozsnak csirája. Megnőtt a csirája, rátartja magi'it.
Km. Le«illt a csirája, mcgalAztatott, meghúzza ma-
gát. Km. 2) Átv. őrt. valaminek kezdető, első eleme.
Csirájában el kell fojtani a bKnt. 3) Apró, kurta,
mintegy sarjadzó szarvu. Csira ökör, csira fehcii. 4)
Lónyavalya, mely bizonyos böszüléssel s clszilajo-
dással jár. V. ö. CS1H, (2).

CSIRA, (2), (csir-a) fn. tt. csirát. Korcs em-
beri szülemény, vagy személy, kinek férfi és női,
többé-kevesbbé kifejlett szeméremtagja van. Máskép:
Itímnö.

CSIRABIBIRCS, (csira-bibircs) ősz. fn. Bibir-
c.sőforma kis pont, melyből a növény csirája kibúvik.

CS1RABOGÁK, (csira-bogár) ősz. fn. Közön-
séges földi bolha, a kertészek nagy csapása, mely a
gyönge növények csiráit elpusztítja, elrúgja.

CSLKADZAS, (csir-a-adz-ás, v. -ad-oz-ás) fn. tt.
rsirádzáx-t, tb. —ok. A növénynek, vagy növény-
magnak azon állapotú, midőn belőle gyönge csirafélc
.sarjadék fakad ki.

CSIRÁDZIK, 1. CSÍRÁZIK.
CS1KAG, (csir-a-ag) ősz. fn. Gyönge szára,

vagyis hajtása azon ismeretes mezei s kerti növény-
nek, mely köz nyelven spárga név alutt ismeretes.
E növény porhunyós, s/.áray. földet és nagy meleget
kivún (Asparagus). Máskép , föle^ a vadon termett-
nek, nyúlárnyék a neve.

CSIKAftULYA, (csira-gulya) ősz. fn. Csira,
azaz apró szarvu, úgynevezett svájczi tehenekből
álló gulya.

CSLRAHIMLÖ, (csira-himlő) ősz. fn. Álhimlii,
fattyuhimlő.

CS1RAKÁPOSZTA, (csira-káposzta) ősz. fű.
Kerti növény, a káposzták néniéhez tartozó, melynek
levelei össze nem borulnak, s kedves tavaszi főzelé-
kül szolgálnak. (Broccoli).

CB1RALEVEL, (csira-levél) ősz. fn. Azon
gyönge levél, mely a szétpattant magból legelőször
kibúvik.

CS1RAMÁLÉ, (csira-máié) ősz. fh. Kicsirázta-
tott s liszttel vegyitett búzaléből való édes sütemény.
Máskép: Szalados, vagy költés.

CSIRAÖKÖR, (esira-ökör) ősz. fn. Apró szar-
vu, hegyes vidékbeli ökör, máskép : Söre. Bukovinai
csira ökör.

CSIRÁS, (1), (csir-a-ás) mn. tt. csirás-t, v. —át,
tb. —ok. 1) Minek csirája, azaz gyönge hajtása van,
kicsirázott. Csirás búzaszem, csirát burgonya, csirái
Itajma. 2) Csiranyavalyában szenvedő, azaz bőszült,
szilaj (ló).

CSIRÁS, (2), (csir-a-as) fn. tt. csirás-t, tb. —ok.
Túl a Dunán gulyás, ki csira tehenekkel bánik, sváj-
ezi tehenész.

CSIKÁ8AN, (csir-a-as-an) ih. Csirás vagy csi-
rázott állapotban.

(ISIRATEHÉN, (csira-tehén) ősz. fű. Hegyes
vidéki, apró szarvu tehén, milyenek a bukovinai,
vagy svájczi és stAjerorsziigi tehenek.

CSÍRÁZ, (csir-a-az) átli. m. csiráz-tam, —tál,
—olt, pár. —z. C.-iirákiit, aziiz gyönge hajtanokat ki-
tép, elcsíp, elmetsz. K/ikui-iczát csírázni', bodzát csí-
rázni, r<:]iát cginizii!.

C'íMHAZAí.'SKO, (r.-.ira-ziicskó) ősz. fn. Finom,
vt !kony húrtyaburok , mely n csirát takarja. V. ö.
CSIRA.

CSÍRÁZÁS, fn. tt. csivázás-t, tb. —ok. 1) Cse-
lekvő ért. a növény c.siriijának elesipkcdéso, kilépése,
li'inetszéso. Képaesiniziis. "2) Szenvedő ért. csirára
változás, gyönge hajtásba menés, csirádzás.

CSIKÁZ1K, (esir-a-az-ik) k. m. csirát-tam,
— tál, —ott, pár. —zál. A növény, vagy nő vény mag
gyönge sarjat hajt. Csírázik a beáztatott búza. Csírá-
zik íavaszszal a hajma, burgonya. Csírázik a kivágott
fűzfa tíjcc.

CS1KÁZTAT, (csir-a-az-tat) áth. m. csiráztat-
titm, — t / í l , —o//, pár. csirástass. Valamit mestersé-
ges módon csírázni kényszerít, fízaladosnak vagy
kütlrsnek való búzát csiráztaln!. Sörnek való árpát
csiráztd/ni.

CS1RÁZTATÁS, (csir-a-az-tat-ás) fn. tt. csi-
ráztatás-t, tb. —ok. Működés, melynél fogva a nö-
vény, vagy növénymag mesterséges utón módon esi-
rázAsnak indul. V. ö. CS1KÁZTAT.

CS1KÁZTATÓ , (csir-a-az-tat-ó) fn. tt. csiráz-
tató-t. Edény, kád, vagy akármily hely, hol a csírá-
zás mesterségesen vitetik véghez. Sirfözök csiráz-
talója.

CSllíES, falu Sáros megyében, helyr. —én,
— re, —ró'i.

CS1KHÁRTYA, (esir-hártya), ősz. fn. L. CSI-
KAZACSKÓ.

CSÍKI, 1), hangutánzó, mely a verebek szavát
fejezi ki. Innen: cxirib, csiribel, vagy csirip, csiripel,
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vagy cfirípol; 2) a maga nemében apró, mintegy
csirányi, ikerítve: csiribiri, ám. aprócseprő.

CSIKIB, (csir-ib) természeti hang, mely a ve-
rebek kiáltozását utánozza. Qririb, esirib .' vagy est
rip, etiríp !

CSIBIBÉL, 1. CSIRIPEL.
CSIRIBÉLÉS, 1. CSIRIPÉLÉS.
CSIRIBIRI, (csiri-biri) ősz. mn. Apróuemü,

hitvány, kicsinféle. Csiribiri marhák, azaz holmi rú-
gott borjúk, tinócskák, másodfu üszők. Csiribiri rósz
emberek, így nevezte Mátyás király a madiakat Csa-
lóközben. 1. Belii Nőt. Ilung. Töm. 2. p. 345.

Első alkatrésze: rsiri ám. csirboz hasonló ki-
csiségü, második: biri ám. piri, azaz parányi.

CSIRICSÁRÉ, (csiri-csáré) ősz. fh. 1) Öszve-
vissza kuszáit, üres, haszontalan beszéd. 2) Rendet-
len vonásu irka-firka, ákom-bákom. Mindegyik érte-
menyben a Cíffó', csálé szókkal rokon.

CSIRIP, hangutánzó, 1. CSIRIB.
CSIRIPEL, (csir-ip-él) önh. és áth. m. csiri-

pél-t. Mondjak verebekről, midőn ilyfóle hangon cse-
vegnek : csirtp, csirtp. Ett már a verebek is kicnri-
pelíék, ám. mindenütt beszélik, tudják. Km.

CSIRIPÉLÉS, (csir-ip-él-és) fh. tt. csirip«lés-«,
tb. —ék. Verebek csevegése, verébfiak sfró kiálto-
zása anyjok útin.

CSIBIPOL , csmiPOLÁs, i. CSIRIPEL, CSI-
RIPÉLÉS.

CSIRIZ, CSffilZ, (csir-íz, csirnak íze) ősz. fn.
Áztatott, vagy csiráztatott lisztből, keményítőből ké-
szített enyvszerű kása, vagy pép, (nébatt íz), mely
papiros'-, bőr- stb. ragasztásra alkalmas anyagúi szol-
gál. Vargacsiriz, könyvkötöcfiri*. Csirárágó, a csiz-
madiák gúnyneve. Ctiriztel bekenni, csirizzel ragasz-
tani, csirizt keverni. Csirfe a markodba, aki nem tud
valamit kezével megfogni, vagy könnyen elejt vala-
mit Csupa csiriz a fejében km., ostoba.

Rokon a török csiris (Kleister), kireds (Kitt).
CSmíZÉL, CSIRIZÉL, (csir-iz-él) áth. m. csi-

riztí-t. Csirizzel beken, csirizzel ragaszt valamit Pa-
pirost, vagy btirt feszecsiráelni.

CSIRÍZÉLÉ8, CSIRIZÉLÉS, (csir-íz-él-és) fh.
tt. csirfee'lés-t, tb. —ék. Csirizzel bekenés, ragasztás.

CSmlzÉS, CSIRIZÉS, (csir-íz-és) mn. tt. csi-
rí»«s-í, vagy —ét, tb. —ék. 1) Csirizzel kent, ra-
gasztott. Csirwes papiros, emWz?* kéz. 2) Csiriztartó,
űriráes csésze, t-ogy tányér.

CSIRÍZEVICZK, (csiríz-eviczk) ősz. fn. Apró
férgecskék, eviczkelő nyüvek, melyek a csirizben te-
remnek. (Chaos redivivum).

CSIRKA, (csir-ka) fn. tt. ctirká-t. A csir név
kicsinyitője, s jelent kis csirt ('vagy csirát), kis sar-
jat, hajtást

CSIRKÁDZIK, (.csir-ka-ad-oz-ikj k. m. <-«r-
káds-tom, —tál, —ott. 1) Mondják növényről, mi-
dőn csirája fejledezik. CWrkádsik már a búca. A le-
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tarolt nád, káka töve csirkádwk. 2) Itv. ért. virrad,
mintegy kifakadó csira gyanánt bújni kezd a nap.

CSIRKÁKA, (cár-káka) ősz. fh. Apró, gyönge
sarjadzásu káka, melynek bugája vagy bakája, vagy
buzogánya még ki nem fejlett

CSIBKÁZIK, 1. CSIRKÁDZIK.
CSIRKE, (csir-ke) fii. tt CWrké-t. Régente

ielentett mindenféle apró madárfiat Jelennen a tyúk
5at hivjuk csirkének, máskép : csibe. 5<ilt csirke,
rántott csirke. flSW tojásból nem tok csirke kél. (Km).
Ne legyen a csirke okosabb a tyúknál. (Km). Crirkf
csipog a nád alatt km., elárult titok, leginkább mi-
kor a leány anyának érzi magát Én sem vagyok mai
csirke Km. Hamarább forr wize, mint a csirkét meg-
fogta Km.

Elemezve: csir-ég-6', csir-eg-e, öszverántva: csir-
ke, mint: ctinegS, czinege, ennke; féotégS, feesfge,
fecske; ^cz*g«, Jíczege, fiáké, és több mások.

CSffiKEBECSlKÁLT, (csirke-be-csinált) ősz.
fn. Becsinált étel csirkehússal.

CSIRKEBÉKA, (csirke-béka) ősi. fn. Varan-
gyos, vagy varacskos béka. Eredetileg, valósxinfien :
cserkebéka, minthogy bőre mintegy cserhéja, göröncsös.

CSIRKEFOGÓ, (csirke-fogó) ö«. fii. Aki v«gy
mi csirkét fogdos; a baromfi-piaczokon ácsorgó,
hogy az elszabadult csirkéket elfogja. Átv. ért mun-
ka nélküli lebzselő.

CSIBKEPEC8ENYE, (csirke-pecsenye) lásd:
CSIRKESŰLT.

C81KKE8ÜLT, (csirke-sült) ősz. fn. Csirkehús,
nyárson vagy tálban, tepsiben sütve.

CSIRKÉSZ, (1), (ceir-ke-ész)áth.m. csirken-tem,
— tél, —e'tí, pár. —sz. Csirkéket fogdos, lop, r«gm-
doz. Csirkennek a szarkák, kurhéjok.

CSIRKÉSZ, (2), (mint föntebb) fn. és mn. tt
csirkesz-t, tb. —ék. Cairkefogdosó, csirkengadocő.

CSERKÉSZÖHÉJA, (csirkésző-héja) ősz. fa.
Héja, mely csirkéket ragadoz. V. ö. HÉJA.

CSIRKEVAKÍTÓ, )csirke-vakító) ősz. fn. He-
ves megyei tájszó, tavaszi kék virág neme; máskép:
tyúkeakitó.

CSIKKÓ, (csirk-ó, vagy csórk-ó; v. ö. CSÉRK),
mn. tt csirkó-t. Köromyirt, kurta. Kemenesalyi szó.
Gyöke a kis sarjadékot jelentő csir.

CS1RKÖLES, 1. CZIRKÖLES.
CSISZ, hangntánzó elvont gyök, melyből ««-

sza, csiszol, csiszamlik, csiszár stb. és származékaik
eredtek. Utánozza azon éles, vékony hangot, melyet
kemény, sima test ad, midőn mis kemény test surló-
dik hozzá. Rokonai a szintén súrlódásra vonatkozó
csesz, csősz, csúsz, s a tiszta gyöke íisz, további m
szanszkrit <wd, cudh (tisztít), innét cuddhosz (tís«ta).

CSISZA, (csisz-a) mn. mely csak öszvetételek-
ben használtatik, s ám. csiszoló.

CSISZAKÖ, (csisza-kő) ősz. fn. Sima k6, mely
kések, metsző eszközök, fegyverek stb. csiszolására.
illetőleg élessé, fényest tételére hasznalutík. milye-
nek : beretvahuzó, kő. kaszakő, köszSrükő.
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CSISZAM, (csisz-am) elvont, vagy kiavult fő-
név, hasonló a folyam, futam nevekhez. Származé-
kai : csíszamik, csiszamodik stb. Jelenti azon állapo-
tot, midőn a test valamely sima, síkos testen orlább
csúszik, vagy nyomul.

CSÍSZAMIK, (csisz-ain-ik) k. m. csiszam-tam,
— tál, —t, v. — alt. Szokottabban 1. CSISZAMLIK.
Kégics alak, mint özek is : futamik, sikamik, csusza-
mik, a divatosabb futamuk, sikamlik, csiiszainlik
helyett.

CSISZAMLÁS, (csisz-am-1-as) fn. tt. csiszam-
Ids-t, tb. —ok. Valamely kemény testnek egy más
sima testen odább csúszása, sikamlása.

CSISZAMLIK, (csisz-am-1-ik) k. m. csiszaml-ott,
htn. —ani. Más sima testhez surlódva tovább csú-
szik, sikamlik.

CSISZAMLO, (csisz-am-1-ó) mn. tt. csiszamló-t.
Csúszó, surlódva tovább toluló, sikmnló.

CSISZAMLOS, (csisz-am-1-ó-os) mű. tt. cjiszaw-
lóg-t, v. —át, tb. —ak. Igen sima, csúszós, amin
könnyen csiszamlik a hozzá surlódó test. Csiszamlós
szobapadló. Csissamlós fenkö.

CSISZAMODÁS, (csisz-am od-ás) fn. tt. csisza-
modás-t, tb. — ok. 1. CSISZAMLÁS.

CSISZAMODIK, (csisz-ara-od-ik) k. m. wísza-
mod-/am, —tál, (—ott. 1. CSISZAMLIK.

CSISZAMÓS, (csisz-am-ó-os) mű. lásd: CSI-
SZAMLÓS.

CSISZANEMEZ, (csiszti-ncmoz) ősz. fn. Nemez,
vagyis tömör, vastag posztódarab, mely kések, fegy-
verek s egyéb hasonló eszközök csiszolására, tisztí-
tására, fényesítésére szolgál. Máskép : Sibárnemrz.

CSISZÁK, (csisz-ár) fn. tt. csiszár-í, tb. —ok.
l) Fegyver-, különösen kard-csiszoló, köszörülő, kard-
csin&ló. 2) Átv. ért. használtatik a borivókról és ló-
kupeczekröl: boresiszár, ki a bort szereti Iccsiszam-
tatni, azaz csúsztatni; lócsiszár, ki holmi álfogások-
kal, mesterségesen megszépíti, kicsiszolja a vásárra
viendő lovakat. Néhutt: csiszér (Lugossy József).

CSISZÁRHÁZ, (csiszár-ház) ősz. fn. Műhely,
hol fegyvereket csiszolnak, fdnyesítenek, kardokat
készítenek.

CSISZÁRL^S, CSISZÁUOLÁS, (csisz-Ar-ol-ás)
fn. tt. csiszárlas-t, tb. —ok. Simára dörzsölés. V. ö.
CSISZÁRUL.

CSISZÁRUL, (csisz-ár-ol) &th. m. cstszdYol-<am,
v. csiszárlottam, —tál, v. csiszárloltdl, csiszárloft, htn.
—ni, v. csiszárlani. Valamely kemény testet simára,
(tikosra, fényesre súrol, dörzsöl. Kést, kardot, kaszát
rsiszárolni.

CSISZEL, (csisz-el) 1. CSISZOL.
CSISZÉR, (1), l. CSISZÁR.
CSISZÉR, (2), 1. CSIZÉR.
CSISZKORÁL, 1. CSUSZKORÁL.
CSISZLIK, (csisz-el-ik, vagy csiszel-ék) fn. tt.

csiszlik-ét. A csizmadiáknál azon .>;irkbőr, melylyel >\
kérget belülről beborítják.

AKAD. KAQY tZÚliu.

CSISZOL, (csisz-ol) áth. m. csiszol-t. Valamely
testet dörzsölés által simít, síkossá tesz, fényesít.
Összetételei: Kicsiszol, azaz csiszolás által fényessé
tesz; flcsiszol, azaz dörzsölés által elkoptat, p. a
kerék elcsiszolja a kifityegö ruhát; felcsiszol, azaz fel-
tör, p. a szoros csizma felcsiszolja a lábat. Máskép:
csisíd. (Lugossy József).

CSISZOLÁS, (csisz-ol-ás) fa. tt c*iszoiás-í, tb.
—ok. Valamely testnek dörzsölése, súrolása, siká-
lása, fényesítése, mi alatt bizonyos csisz-féle hangot
hallani. Kések, kardok csiszolása. Csiszolás által éle-
sített beretva.

CSISZOLÓ, (csisz-ol-ó) mn. tt csiszoló-í. Sú-
roló, dörzsölő, simító, fénycsítő; amivel csiszolnak.
Csiszoló kő.

CSISZOLÓDIK, (csisz-ol-ód-ik) belsz. m. csi-
szolód-tam, —tál, —ott. Dörgölődik, surolódik ; dör-
zsölés, súrlódás által kopik. A forduló szekér kereke
az oldalhoz csiszolódik. A hajókötél sok használat után
elcsiszoiódífc.

CSISZONKÁZ , (csisz-on-ka-az, v. csusz-on-ka-
az) önh. m. csiszonkáz-tam, —tál, —ott, pár. —z.
Székclyszó, ám. jégen csuszkái, csuszkor&l. Ugyan a
székelyeknél máskép : iszánkodik, egyebütt is : sikán-
kodik, sikárkotik.

CSISZTÉRÉG, (csisz-t-ér-ég) önh. m. csiszíé-
rég-tcm, v. csisztérg-t'ttem, —tél, v. —e'ttél, cstszíérg-
ett, htn. —ni, v. csisztérg-eni. Mondják nyers fáról,
midőn a tűzön zsizsereg, sistereg, sustorog.

CSIT, 1) 1. CSITT. 2) Azon csat, v. csati fen-
hangú változata, melyből csata, csattan, csattog stb.
származtak.

CSITÁR, falvak Nógrád és Nyitra megyében ;
BODOK—, falu Nyitra megyében ; helyr. —rá, —ön,
—ról.

CSITIPATÉ, (csiti-paté) ősz. fn. 1. CSETEPATA.
CSITÍT, (csit-tt) ath. m. csitü-ott, htn. —ni. v.

—ani, pár. —s. Valakit, vagy többeket ezen felki-
áltó szóval csii ! v. csitt ! elhallgattat, lecsendcsít, a
l&rmázókat, haragosokat, perlekedőket csendességre
inti, vagy kérleli.

CSITÍTÁS, (csit-it-ás) fn. tt. csiíííás-t, tb. —ok.
Csendcsségrc intés, cseudesítés.

CSITKÓ, tájszó, 1. CSEDKÓ.
CSITKÓCZ, falu Szála megyében; helyr. —ön,

—rá, —ról.
CS1TOL, (csit-ol) áth. m. csitol-t. Székely szó,

ám. esitít, csendesít, hallgattat, csillapít.
CSITRI, mn, tt. r.sitrí-t. Mondják kurtára nyírt

hajról, s oly emberről, kinek kurtára nyirt haja van.
CsíVri haj, csitri gyerek.

Valószíuü, bog}' gyöke a kis sarjat jelentő csir,
melyből eredetileg lett csirdi, csirti, átvetve csitri,
mint: terdf, télre, herde, hétre, kertccz, ketrec*, fef-
tcng, fetreng, cserles (cseres, sáros) csttrtt stb.' Kü-
lönben alakra hasonló a bodn, ctudri, czwfri-BiHSlAiozJ''
melyek a maguk nemében szintén kicsinfMW. ^i^'"^'-

65
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CSITT, (1). 1) indulat-szó, mely által a zajon-
góknak, lármázóknak hallgatást parancsolunk. CriU !
patt! CtiU vásár / Csitt, gyermekek / Czítt! szót sem
többit! Bókon vele a franczia st (olvasd: szit), né-
met síül, angol tehút, görög rjffv%ij, vagy ijovjo,
latin taceo, tacitua stb. 2) Hangutánzó, mint a
csott (csattog) fenhangú változata, máskép: esett.}

CSITT,(2),fn. tt csiíí-éí. Közismeretü kártyajáték
neme (Whist), mely angolok után terjedt el Európa-
szerte. Csittet játszani.

CSITTÉGET, (esitt-ég-et) áth. m. csiítéget-íem,
—teT, —éít. L. CSITÍT.

C8ITTENT, (csitt-en-t) áth. m. csittent-ett, htn.
—ni, v. — eni, pár. —s. Valamely eszköz által oly
hangot ad, mely a csitt hangot utánozza, p. koppan-
íóí, v. koppantottal csittenteni, puskát csittenteni, vagy
kerteszoUót becniíenteni. Máskép: csettent, s vastag
hangon csattant. Mindenik a hangnak, s ekképen az
általa jegyzett értelemnek is különböző fokozatait
jelenti; legerősebb a csattant, leggyöngébb a csitten/,
középen áll: csettent.

CSITTENTÉS, (csitt-en-t-és) fn. tt. esitteníés-t,
tb. —ék. Cselekvés, midőn valamit vagy valamivel
csittentünk.

CSITTÉZ, (csitt-éz) önh. m. csittéc-tem, —tél,
—itt, pár. —s. Csittet (Whistet) játszik.

CSrTTÉZÉS, (csitt-éz-és) fa. tt. cnttétb-t, tb.
—ék. Csitt játszása.

CSITTJÁTÉK, (csitt-játék) ősz. fn. 1. CSITT,
CSITTPATT, 1. CSITIPATI.
CSITÜRKE, 1. CSÜCSÖKKÉ.
CSFV, apró madarak hangja, honnan a crivog

ige származik. Azonos eset; gyökkel cseveg szóban.
CSÍV, fa. 1. CSÉV, CSŐ.
CSIVAG, 1. CSIVOÖ.
CSÍVEL, (csível) áth. 1. CSÉVÉL.
CSÍVES, (csfv-es) mn. 1. CSÉVES.
CSIVOÖ, (csiv-og) önh. m. cswog-tam, —tál,

—ott. Mondjak apró madarakról, midőn vékony ban-
gón szólanak, sipognak, csevegnek.

CSÍZ, (1), fh. tt cm-t, v. —eí, tb. —ék. Für-
ge, sárguöld, kis madár, melyet tanulékonysága mi-
att a madárkedvelők kalitkában tartanak. (Fringilla
Spinűt).

Hangutánzó önálló gyök, (rokonságai a hellén
tfi'ffif, atitaxóf, tcrri|, nöá*;, német Zeitig, né-
mely szójarásokban : Zittke, Zietle, Zeitlein, Zei-
teken , "ZeMng, Zeiteri stb., lengyel czyk, czyzyfc,
cseh ttitteck, angol siskin, izlandi tita stb.

CSÍZ, (2), CSÍZ, falu Oömör megyében; helyr.
—én, —re, — ríU.

CSIZÉR, v. CSISZÉR, falu Kraszna megyében;
helyr. —re, —én, —rb7.

. CSÍZIKE, (csiz-i-ke, vagy cslzik-e) fn. tt. esizi-
két. A csíz madárnak kicsinyező neve. drdl, min( ka-
litkában a osMke. Km.

CSIZMA, (csisz-ma) fn. tt. csizmá-t. A magyar-
nak keletről hozott sajátságos szabású lábbelije bőr-
ből, melynek talpán kívül feje és hosszú szára van.
Kordovdny-, szattyán-, borjubbV, tehenbór csizma.
Kurta csizma, így csúfolják a buszárok a bakancsot:
Piros, sárga csizma. Sarkantyút, bakaUós csizma. HÍ-
gyet orrú, magas sarkú csizma :

„Szól bátyám dudája,
Hipp-hopp a nótája,
Ugorjunk a tánczba,
Sarkantyús csizmába."

Horvát Ádám.
Férfi-, asszony-csizma. Csizmái varrni, foltozni,

fejelni. Csizmát húzni, viselni, levetni. Csizmát patkol-
tatni. Számos közmondásokban használtatík. Új csiz-
ma szőrit. Ifjú úr, új csizma, kedvesebb az ónál. Kilci
legjobban tudja, hol szőrit csizmája. Új csizma fSt-
tartja sarkát, majd félre törik. Üresen hagyta csizmá-
ját, azaz meghalt. Piros csizma tánczba, sárga csizma
sárba (régibb szokásra vonatkozó km.), azaz, mi
hová való, arra használd. Csizmájában sem töri a
vizet; annál kevesebbé a szájában, mert csak a bort
szereti. Fargát rántott csizmája, máskép : csizmadiát
fogott, azaz csizmáját tűzhöz tette, vagy tartotta me-
legítés végett, s megégette. Mas jött ki belőle, mint
akarta. Csizmában kereste, mezítláb költötte. Bocskai-
ban keresni, csizmában költeni. CUzmában kezdte, (öcs-
korban végezte.

Valószínűnek látszik, hogy gyöke csisz a csiszol,
csinál szók gyökével azonos, mennyiben (kivált ré-
genten) a csizma fényesre csiszolt bőranyagból ké-
szült, különböztetésfil a finomítatlan bocskorbőrtől.
Képzési alakra nézve hasonló a hajma, fityma, tuty-
ma, szuszmo, duzma szókhoz. Egyébiránt megvan a
török, oláh, szláv stb. nyelvekben is. Sinai nyelven
ti ám. calcei coriacei (Schott).

CSIZMABÉLLÉS, (csizma-béllés) ősz. fa. Vé-
kony foszlánybőr, rendesen szattyán, melylyel a csiz-
mát megbéllelik.

CSÍZMADÁR, (csíz-madár) ősz. fn. 1. CSÍZ.
CSIZMADIA, (csizma-dia) ősz. fn. tt csúma-

diá-t. Mesterember, ki csizmákat varr. Különbözte-
tesfil v. ö. VARGA. Ckéhbeli, kontár, foltozó csizma-
dia. Csizmadia, Itten fia. Km.- Akkor oXIt a csizma-
dia, mikor fáradt muzsikust lát, mert tánczban ko-
pik, szakad a csizma. Km. .Ritka csizmadiának jó
csizmája. Km. Csizmadiát fogott, azaz lábmelegítés-
beu megégette a csizmáját, átv. ért. valamely ügyet-
lensége, különösen ügyetlen beszéde által megjárta.

Máskép csizmozia, azaz, csizma-csia, csizma-
cseáló, v. csináló, mint: zubbonyén ám. zubbonycsi-
náló, vagy paplanos. A török dsi képző szintén ez
értelemben használtatík, péld. kosán (réz), kazán-
ősi (rézmíves); sapka, tapkadti, sapkaesináló v. kala-
pos ; csikir (esztergály), csikirdsi (esztergályos); ba-
lek (hal), bolekdsi (halász); bilmek (tudni), biíidsi
(tudó, csizmodsi (cdzmadia).
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CSIZMADIACZÉH, (csianadia-czéh) ősz. fn.
Csizmaziák egyesülete, mely bizonyos, felsőbb hely-
től adott, szabályok (artículusok) szerént intézi belső
ügyeit

CSIZMAFEJELÉS, (csizma-fejelés) ősz. fn.
Csizmadiai munka, midőn az elkopott, elszakadt csiz-
mafej helyett újat varrnak a régi szárra.

CSIZMAFŰL, (csizma-fül) ősz. fn. A csizma-
szár felső széleihez kétfelöl odavarrt falalakd csin-
vat szalag, melynek segítségével a csizmát köny-
nyebben föl lehet húzni Kiálló, kifityegi} ctizmafOlek.
Betűzni a csűmafttleket.

CSIZMAHÚZÓ, (csizma-húzó) 'ősz. fh. Fanyél-
be csinált kis kajmós vaseszköz, melyet a csizmafü-
lekbe akasztva, a csizmát könnyebben föl lehet
húzni.

CSIZMAÍB, (csizma-ír) ősz. fa. 1. CSIZMA-
KENŐCS.

CSIZMAKENÖCS, (csizma-kenőcs) ősz. fn. 1)
Kenőcs, melylyel a csizmákat fényesítik. 2) Halzsir,
báj stb., melyeket közemberek, révészek, balászok,
hajósok használnak csizmáik kenésére.

CSIZMÁS, (csiz-ma-as) mn. tt. csitmás-t, vagy
—át, tb. —ok. Csizmát viselő, csizmában járó; csiz-
mával takart. Csizmás lábbal vízbe menni; csizmás
asszonyok. Sárgactümát Miika sárban jár, Panni
patakon túl reá vár. (Népdal).

CSIZMÁSÁN, (csiz-ma-as an) ih. Csizmában,
csizmával.

CSIZMÁSAKÉ, (csizma-sark) ősz. fa. A csiz-
mafejnek hátsó része, mely a lábsarkat körülveszi.
Innét 1) jelenti a talp hátsó végéhez raggatott bőr-
réteget, mely a lábsarkat magasabbra emeli, 2) a
kérget, mely a szár tövét erősíti és szilárdítja. Félre-
gyúrni a csizmasarkat.

CSIZMASZÁR, (csizma-uár) ősz. fh. A csiz-
mának hengeralakú felsőbb része, mely az .allábsza-
rakat fogja körfii. CSrizmoszár a torka. (Km). CVitma-
ssárában (vagy csizmájában) sem tűri a vitet. (Km).
Ctitmaszdrába szállott az éne. (Km). CSrizmaszár mellé
dugni valamit. Tdnctkötben a csizmassárat verni. Ócs-
ka csizmaszárakat bevásárolni, megfejelni.

CSIZMATALP, (csizma-talp) ősz. fh. Keményre
kikészített ökörbőr, mely a csizmának alapjául szol-
gál, s melybez a csizma fejét és sarkát szurkos fonal-
lal (dratyvával) hozzávarrják. Kemény, mint a csiz-
matalp. (Km). A csizmám talpát te kenném hozzá.
(Km). Ha csizmám talpát nyalja, sem bocsátók meg
neki. (Km).

CSIZMA VETŐ) (csizma-vető) ősz. fh. Külön-
féle alakú eszköz, melynek segedelmével a csizmát
lábainkról lehúzzuk. Különbözik : Csizmahúzó.

CSIZMAZIA, (csizma-zia) 1. CSIZMADIA.
CSÍZZÖLD, (csíz-zöld) ősz. mn. Olyan színű

zöld, mint a csízmadár zöld tollai.
CSÓ, elvont gyöke csódik, csónak, csóva, csószt,

ctótolog, csóvád, csovasz származékoknak, melyek
alapfogalomban valami könnyű subanásra, tovább

csúszásra vonatkoznak. Rokon csú és su gyökök-
kel a esúsz, suhan, szókban. Eredetileg hangutánzó.

CSÓ, NEMES-CSÓ, falu Vas vármegyében;
helyr. Ctó-n, —rá, —ról.

CSOB, 1) Hangutánzó gyöke csobban, csobog
szóknak, jelenti azon tompa, mély hangot, melyet
valamely test ad, midőn gödörbe, mélységbe esik.
Nagy ctobbal a koporsóba hullanak. Prágai. 2) Né-
mely edényeket jelentő szók gyöke, milyenek: csó-
tány, csobáncz, csobolyó, zárt hangon: csöb, a csöbör
származékban. Rokonai: csup, köb, kö6, mint a szin-
tén edényeket jelentő csupor, kobak, k$b#l szók gyö-
kei. Mennyiben mindezek a gömbölyfiség alapfogal-
mában egyeznek, ide tartozik a fáról levágott göcsöt,
csomót jelentő csobok. V. ö. CSŐM, CSŐM, gyök.

CSOBA, (csob-a) elvont, vagy kiavult törzsök,
melyből csobány, csobáncz közvetlenül származnak.

C80BAD, falu Abaúj megyében; helyr. dobád-
on, —rá, —rói.

CSOBAJ, fala Szabolcs megyében; helyr. Cso-
baj-on, —rá, —ról.

CSOBAK, (csob-ak) fa. tt csobok-ot. Bodrog-
közben ám. fáról levágott száraz göcs, csomó. Ha-
sonló bozzá, s ugyanazt jelenti az Őrségben divatos
csőrnek. A persában csub így értelmeztetík : Stamm
eines abgebanenen Baumes.

CSOBÁN, 1. CSOBÁNY.
CSOBÁNCZ, (1), (csob-a-ancz) fa. tt Csobáncz-

ot. Kétfülü vízmerítő, vederforma edény fából.
CSOBÁNCZ, (2), falu és var Szála vármegyé-

ben ; helyr. CSrobáncs-ra, —ön, —róí.
CSOBÁNKA, több helység neve Magyarorszá-

gon ; helyr. Cvobánká-n, —rá, —ról.
CSOBÁNY, (csob-a-any) fn. tt. csobony-t, tb.

—ok. Hengerded, vagy gömbölyű ivó edény, melyet
az utasok oldalaikon bordának. Persául csubin. Más-
kép: kobak, iégely. V. ö- CSOBOLYÓ.

CSOBATFALVA, helység Erdélyben, Csík
székben; belyr. —falván, —falvára, —falváríl.

CSOBBAN, (csobb-an = csob-u-an) önh. m.
csobbon-t. Valamely leesett, vagy megütődött na-
gyobb mennyiségű, vagy tömegű híg test osob han-
got ad.

CSOBBANÁS, (csobb-an-is) fa. tt- osobbonás-t,
tb. —ok. Leesése, megtttődése valamely nagyobb
mennyiségű, vagy tömegű híg testnek.

CSOBODFALVA, l. CSOBATFALVA.
CSOBOG, (csob-og) önh. m. csobog-tam, —tál,

—ott. Valamely híg test nagyobb mennyiségben tttő-
dés által, péld. a víz a rázott edényben, hordóban,
folytonos esob bangót ad. Jelent annyit iá, mint
pocsog.

CSOBOGÁS, (csob-og-As) fn. tt. csobogás-t, tb.
—ok. Híg test folytonos, vagy gyakori ütődése. Po-
csogás.

CSOBOKA, puszta Baranya megyében; belyr.
Csoboká-n, —rá, —ról.

66*
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CSOBOLYÓ, (csob-oly-ó, vagy csob-ol-6) fa.
tt ctobolyó-t. Kis kézi hordócska, melyben a mezei
munkások ivó vizet szoktak magokkal vinni és tarta-
ni. Nébutt: votalé, vagy vaíalej.

CSOBOTFALVA, 1. C80BATPALVA.
CSÓCS, dajkaszó, melylyel a gyermekcsókot

nevezik. Csócs fiam ! az az csókolj meg.
CSÓCSA, (csócs-a) fa. tt. csócsá-t. Kis gyermek

szájába rágott pép.
CSÓCSÁL, (csócs-a-al) áth. m. csócsál-t. Mond-

ják kis gyermekről, midőn szájába rágott pépet eszik.
CSÓCSI, (csócs-i) dajkaszó, ám. csókolj, vagy

csókold meg. Csócti fiam apádat, anyádat.
CSŐD, vagy CSÓD, elvont törzse csoda és csó-

dik, vagy csóddik szóknak. Jelentése csúszás, suha-
nas, illetőleg, hirtelen föl- és eltűnés.

CSODA, (csod-a) fa. tt csodá-t. 1) Rendkívüli
tünemény, vagy esemény, melyet s természet törvé-
nyeiből meg nem fejthetünk, s azért rendkivüli, ter-
mészet fölötti erő munkájának tulajdonítunk. Üdvö-
zítőnk csodákat mivele, midbn halottakat feltámasztott,
vakokat, sántákat egyszerű parancsszóval meggyógyí-
tott. 2) Tágasabb ért. oly esemény, mely újsága és
szokatlansága által az emberi ész előtt feltűnő, s azt
meglepi és bámulatba ejti. Ez értelemben csoda le-
het valami egyik ember előtt, mi a másikra nézve
épen nem az. A világ hét csodája, azaz rendkivüli
müvei. Természet csodája. Müy Isten csodája ez f Ide
tartoznak ezek is: kicsoda f micsoda f 3) Legtágabb
ért. szokatlan, új, váratlan, a maga nemében ritka,
rendkivüli valami. Csoda, hogy eljöttél. Nem volna
csoda, ha búmban meghalnék.

„Csodát mi veit a természet,
Midőn téged alkotott"

Csokonai.
4) Tőre alak, korcs szülemény, mely nemének s fa-
jának alakjától elüt, péld. két fejjel született gyer-
mek, szárnyas borjú stb.

Általán mint rendkivüli tünemény nevét, a csó-
dó vagy c«óddó (az az, suhanó t i. elő- vagy elsu-
hanó, hirtelen föl- és eltűnő) szókkal rokonfthatjuk.
Eléfordúl a szláv nyelvekben is, ú. m. az oroszban :
trndo, a lengyelben :ccud. Figyelmet érdemlőnek tart-
ják, hogy a persa. nyelvben khoda istent jelent, mely-
lyel rokonítják némely nyelvészek a német Oott szót
is.; de khod törzs a persában, azt jelenti: önmaga
(ipsémet), innen khod-á ám. qui ex se ét per se venit
eutititqne (Vullers).

CSODA, (csod-a = csod-ó, 1. CSODA, fn.) mn.
tt csodá-t. 1) Tennészetfólötti, természet erejét fö-
lülmúló. Csoda hatalmat gyakorló Isten. Csoda tűrte-
Mt. 2) Bendkivfili, első tekintetre megfoghatlan va-
lami. Csoda müvei át emberi estnek. 3) Új, szokatlan,
meglepő, ritka. Csoda erővel bíró vitet, vtvmester.
<2waV» dolgok történnek, mióta a göt erejét használni
kesdik a természettudósok.

CSODAÁLLAT, (csoda-állat) ősz. fn. Állat,
mely sJakjára néive saját nemétől és fajától elüt, p.

csikófejjel vagy kecskelábbal született gyermek. Más-
kép: szörny, szörnyeteg.

CSODABALZAM, (csoda-balzam) ősz. fn. Baj
zam, mely hathatós gyógyereje által rendkívüli ha-
tást eredményez.

CSODADOLOG, (csoda-dolog) ősz. fh. Rendki
vüli, váratlan, meglepő tünemény, esemény, mivelet.
Csodadolgokat fogok beszélni nektek, ha figyelmetttk.

CSODAEREJÜ, (csoda-erejű) ősz. mn. Bendki-
vüli, meglepő, természetfelettinek látszó erővel bíró.
A csodaerejü Sámson, Herkules, Toldi Miklós.

CSODAERÖ, (csoda-erő) ősz. fn. Erő, mely
rendkivüli, meglepő, szokatlan hatást eszközöl. A gS*
csodaerejét ki ne bámulná f

CSODAFA, (csoda-fa) ősz. fa. 1. HIMBOLY.
CSODAFAJ, (csoda-faj) ősz. fa. lásd: CSODA-

ÁLLAT.
CSODAFI, (csoda-fi) ősz. fa. 1) Mesebős, ki

csodás kalandokat visz végbez. 2) Lásd : CSODA-
GYERMEK.

CSODAGYERMEK, (csoda-gyermek) ősz. fn.
1) Fajától elütő, rendkívüli alakkal született gyer-
mek. 2) Korához kúpest kitűnő lelki tulajdonságú és
képességű gyermek.

CSODAGYÉRSÉGÜ, (csoda-gyérségfi) ősz. mn.
A mi rendkívül ritka, szokatlan, minek mása sJig
találtatík.

CSODAHATALOM, (csoda-hatalom) öss. fa. A
szellemi vagy anyagi erőnek rendkivüli, meglepő,
természetfölöttinek látszó működése.

CSODAHIT, (csoda-bit) ősz. fn. Hit • felől,
hogy csodák történhetnek s valóban történtek is;
erős vallási bizalom.

CSODAÍR, (csoda-ír) ősz. fa. ír, mely külön-
féle sebek gyógyítására bámulatos sikerrel használtatik.

CSODAJEL, (csoda-jel) ősz. fn. 1) Tágasabb
ért rendkívüli tünemény, mint előjele valamely nagy
eseménynek. 2) Szoros ért csodamfi, természetfölötti
esemény.

CSODAKENŐCS, (csoda-kenőcs) ősz. fn. lásd:
CSODAÍR.

CSODAKÉP vagy — KÉPEN, (1), (csoda-képen)
ih. Csoda gyanánt, csodálatosan, rendkivüli, meglepő,
vagy természetfölötti mű gyanánt. Urunk csodaképe*
járt a vitek fSlb-tt.

CSODAKÉP, (2), (csoda-kép) ősz. fn. Szent
kép, mely a jámbor hívek bité szerint az ajtatoean
hozzá járulóknak isteni kegyelmeket eszközöl. Külö-
nösen : a kegyelmes szflz Anya képe, vagyis maga
a kép által ábrázolt szűz Anya.

CSODAKICSI vagy— KICSIN, (csoda-kicsi) öcs-
im). Igen igen kicsi; a mi maga neménél, fajánál
aránylag sokkal kisebb. Két láb magasság* csodaki-
csi emberke. Ilyen a uépmesebeli egy sing ember, más-
fél arasznyi szakálával.

CSODAKICSISÉG, (csoda-kicsiség) őst, fn. A
maga nemében és aránylag véve rendkívüli kicsiség,
mely csodálkozásra indít.



1033 CSODAKÍMÉRAHAL—CSODÁLKOZIK. CSODÁLKOZÓ—CSODASZER. 1084

CSODAKÍMÉRAHAL, (csoda-kimdra-hal) ősz.
fn. Tengeri hal, melynek hátán hat hüvelknyi hosz-
sztuágn tövisek vannak. (Chimaera monstrosa).

CSODÁL, (csod-á-al) áth.m. csodál-t. Valamit
ritka, meglepő, váratlan, rendkívüli alakja, megjele-
nése, működése stb. miatt csoda gyanánt tekint, bá-
mul. Csodálom, hogy rögzött iszákosságodat félbe-
hagytad. Csodálni az /«ten müveit. Nagyon, erősen,
véghetetlen, kimondhatatlanul csodáim valamit. Csak
azt csodálom, hogy stb.

CSODÁLÁS, (csod-al-ás) fn. tt. csodálás-í, tb.
—ok. Az észnek azon szenvedő merengése, midőn
valamely szokatlan, rendkívüli, megfoghatatlan dolgon
tűnődik. A nagy csodálatban neme szája tátva ma-
radt. V. ö. BÁMULÁS.

CSODÁLAT, (csod-a-al-at) fn. tt csodálat-ot.
Lelki állapot, mely valamely rendkívüli, szokatlan,
megfoghatatlan dolog, esemény által támad.

CSODALÁTÁS, [(csoda-látás) ösz.fn. Valamely
rendkívüli, a természet erejét meghaladni látszó tü-
neménynek szemlélése. Ilyen csudalátás volt a zsidó-
kat pusztában vezető tfizoszlop, vagy a született Id-
vezftő felkeresésére indáit keleti bölcseket vezérlő
csillag.

CSODÁLATOS, (csod-a-al-at-os) mn. tt csodáta-
tos-t, vagy —öt, tb. —ok. 1) Ami rendkivülisége,
szokatlansága miatt bámulatra gerjeszt. Csodálatos
dolog, esemény. 2) Furcsa, különös, idegenftö, hóbor-
tos, szüntelen változó. Csodálatos ember lett ez az én
bátyám. Csodálatos altosét, csodálatos fagyva beszéd,
csodálatot szent.

CSODÁLATOSAN, (csod-a-al-at-os-an) ih. Cso-
daképen, rendkívüli, megfoghatatlan, természetfólöttí
módon. Pál apostol csodálatosan kiszabadult a bffr-
tönbSl. Csodálatosan jámi; csodálatosan ment dolga.

CSODÁLATOSSÁG, (csod-a-al-at-os-ség) fn. tt
csodálatossdg-ot. A dolgok olyatén helyzete, állapota,
mely első tekintetre meglepő, megfoghatatlan, s bá-
mulatot gerjeszt.

CSODÁLATOSUL, (csod-a-al-at-os-ul) ih. lásd:
CSODÁLATOSAN.

CSODÁLKODÁS, (csod-a-al-kod-ás) fn. lásd :
CSODÁLKOZÁS.

CSODÁLKQDIK, 1. CSODÁLKOZIK.
CSODÁLKOZÁS, (csod-a-al-koz-ás) fn. tt cso-

dálkozás-í, tb. —ok. Szenvedő lelki állapot, midőn
az ember valamely rendkívüli, meglepő, váratlan, meg-
foghatatlan, természetfölöttinck látszó eseményen, lát-
ványon elbámul, annak a körülményekkel összefüg-
gését fel nem fogja. Csodálkozásba merülni, csodál-
kozással eltelni.

CSODÁLKOZIK, (csod-a-al-koz-ik) k. m. csod-
a-al-kon-tam, —tál, —ott. Valamely szokatlan, vá-
ratlan, meglepő, természetfölöttinek látszó, rendki-
vfili esemény, látmány, tünemény összefüggését fel
nem fogja, s álmélkodik rajta. Állapító ragu neveket
vonz maga mellé, p. csodálkozom rajta, azon csodál-
kozom; hogy stb. csodálkozom az Isten mindenhatósá-

gán. Nagyon, igen, fölötti, rendkívül, kimondhattam*!,
végtelenül csodálkozni.

CSODÁLKOZÓ, (esod-a-al-koz-ó) mn. tt cso-
dátkozó-t. Valamley rendkívüli, meglepő dolog fölött
bámuló. V. ö. CSODÁLKOZIK. Csodálkozó helyzet-
ben állani, csodálkozó arcsczal bámulni.

CSODÁLKOZÓLAG, (esod-a-al-koz-ó-lag) lásd:
CSODÁLKOZVA.

CSODÁLKOZVA, (csod-a-al-koz-va) ih. Rend-
kívüli eset, tünemény által meglepetve. Csodálkozva
szemlélni némely emberek vakmerőségét. Cstdálkonea
hallani valamit. Elcsodálkozva visszadSbbenni.

CSODÁLÓ, (osod-a-al-ó) főn. és mn. tt csodá-
ló-t. Valamely rendkivüli, meglepő dolgon bámuló, meg-
ütköző , fennakodó. Az először sikeröK gőzhajózásnak
számtalan csodálat voltak. Mindent csodáló bambák.

CSODAMÜ, (csoda-mü) ősz. fn. Természet ere-
jének, vagy emberi észnek, ügyességnek olyatén
munkája, mely bámulásra gerjeszt rendkivülisége mi-
att Ily csodamüvek az úgy nevezett világ hét csodái,
pl. az egyiptomi gúlák, a rhoduszi óriás szobor stb.

CSODANAGY, (csoda-nagy) ősz. mn. Mi rend-
kívüli terjedelme által csodálatot gerjeszt; szerfölött
nagy. Ezen tulajdonság mindenkor aránylag! érte-
lemben vétetik, pl. csodanagy gyermek, ki két éves
korában nyolczvan fontot nyom ; egy mérő' litttbSl stt-
tött csodanagy kenyér.

CSODANAGYSÁG, (csoda-nagyság) ősz. fii. A
maga nemében rendkivüli, meglepő, csodálatra ger-
jesztő nagyság.

CSODANAGYSÁGU, (csoda-nagyságú) ősz. mn.
1. CSODANAGY.

CSODARTTKASÁGU, (csoda-ritkaságn) ősz.
mn. 1. CSODAGYÉRSÉGÜ.

CSODÁS, (csod-a-as) mn. tt. csodás-t, v. — <it,
tb. —ok. 1) Megfoghatatlannak látszó, csodával ha.
táros. Csodás jelenetek az égen. 2) Rendkivüli, ritka,
meglepő. S) Kalandos. Csodás történetek, elbeszélések.

CSODÁSÁN, (csod-a-as-an) ih. 1) Megfogha-
tatlanul, természetfölötti erővel. A keresztény kit cso-
dásán férjedéit el oly hamar annyi viszontagság kö-
zött. 2) Rendkivüli, meglepő módon. 8) Kalandosán.
Csodásán általesni a legnagyobb veszélyeken.

CSODASÓ, (csoda-só) ősz. fn. Többféle, vegy-
tanilag készült savak neve, melyeknek csodaerőt tu-
lajdonítanak. Különösen: Qlauber csodasava.

CSODASZENT, (csoda-szent) ősz. fn. Furcsa
természetű, különczködő életmódú ember, hóbortos,
nadragulya- eszü.

CSODASZÉP, (csoda-szép) ősz. mn. Rendkivüli
szép, minek szemlélete csodálkozásra gerjeszt. Na-
gyító, túlságosan dicsérő kifejezések egyike.

CSODASZÉPSZÉGÜ, (csoda-szépségű) ősz. mű.
1. CSODASZÉP.

CSODASZER, (csoda-szer) ősz. fn. Gyógyszer,
vagy más eszköz, mely rendkivüli, bámulatos hatás-
sal, sikerrel bír. Csodadolog.
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CSODASZERÜ, (csoda-szerű) ősz. mn. csodás,
csodálatos.

CSODASZÜLÖTT, (csoda-szülött) ősz. fa. Ál-
lati fajzat, mely saját nemétől és fajától, akár kü-
lönös jelességeire, akár eltorzított alakjára nézve
elüt

CSODATEHETSÉG, (csoda-teheteég) ősz. fn.
Rendkívüli jeles testi, vagy lelki tulajdonság, mely-
nél fogva valaki a köztehetségeket sokkal túlha-
ladja.

CSÖDATEHETSÉGÜ, (csoda-tehetségű) ősz.
mn. Rendkívüli lelki tulajdonságokkal, vagy testi
ügyességgel bíró. Ctodotehstségif gyermek, lángész.

CSODATÉKONY, (csoda-takony) ősz. mn. Szo-
kottabban, 1. CSODATEVŐ.

CSODATELJES, (csoda-teljes) ősz. mn. Amin,
vagy miben igen sok csodálni való van. A* isteni
mindenhatóság csodateljes működései. . •

CSODATEREMTMÉNY, (csoda-teremtmény)
ősz. fa. A természetnek rendkívüli műve, mely szo-
katlan alakja, vagy szerfölött jeles tulajdonságai,
vagy torz külseje által csodálkozást gerjeszt

CSODATÉT, (csoda-tét) ősz. fa. lásd: CSODA-
TÉTEL.

CSODATÉTEL, (csoda-tétel) ősz. fn. Legszo-
rosabb értelemben vett csodamü, melyet Isten köz-
vetlenül, vagy más szellemi lények által természet-
fölötti erővel, a természet rendes törvényeit mintegy
felfüggesztve viszen végbe. .Krisztus urunk csodatéte-
let; apostolok csodatételei.

CSODATEVŐ, (csoda-tevő) ősz. fo. és mn. 1)
Aki szoros értelemben vett csodákat mivel. Csodatevő
Itten. 2) Szélesb ért rendkívüli dolgokat mivelő.
CtodatevS ember, csodatevő gyűrű.

CSODATÖRTÉNET, (csoda-történet) ősz. fa.
Történet, melynek fő eseménye rendkívüli, megfog-
hatatlan. IdvetitSnk csodatörténetei.

CSODATÖVIS, (csoda-tövis) ősz. fn. Növény-
nem a húszbímesek seregéből, és egy anyások ren-
déből (Cactus). Különösen ennek póznafonna faja,
mely minden ág és levelek nélkül nő fel: oszlopos
csodatövis.

CSÓDIK, v. CSÓDDEK, (csód-ik, v. csódd-ik)
k. m. csód-íam, —tál. —ott, htn. —ni, vagy —ani.
Csnszszan, sikamlik, suhan, suvad. Csódik a madzag,
ha rostul van megkötve is eloldódik. Ritka haszná-
latú szó.

CSÖK, elvont gyöke csokmány szónak. L. ezt
CSÓK, fa. tt. csók-ot. Valamely testnek szelíd

illetése, nyomása, öszvecsuporított s félig nyilt ajak-
kal, szeretet, gyöngédség, vagy tisztelet jeléül. Csó-
kot adití, kapni, viszonozni. Csókot nyomni a szájra,
homlokra, arcéra, késre. Anyai, apai, testvéri, baráti
csók. Forró, Hites csók. Odvötlb' csók, bticsu-csók. Ju-
dot csók, melyről Idvezítőnk mondja: Hát te csókkal
árulod el az ember fiát f Karcsú, v. könnyű, v. hideg
ruha a csók. Km. Jobb a szeretőnek a sebe, mint a

gyűlölőnek a csókja. Km. Két, három csók nem a vi-
lág, bomoljon meg a ki nem ad. Népdal.

„Tiz rózsát hintek lovára,
Száz annyi csókot magára."

Csokonai.
Eredetire nézve hangutánzó. Egyezik vele a ro-

mán tsuk, szanszkrit kusz, német Kuss, kitssen, góth
kttkia stb.

CSÓKA, (csók-a = csáv-og-a = csáv-og-ó)
fn. tt csóká-t. A varjak neméhez tartozó, de kisebb
fajd madár, fényes, fekete tollakkal, s benyomott
horgas orral. Könnyen szelídíthető és tanulékony.
A hollóval abban megegyezik , hogy csenni szeret, a
a fényes tárgyakat fészkébe hordja. (Corvos mone-
dula). Hiába foVdik a csóka, nem les* hattyú belőle,
(Km). Fekete, mint a csóka. (Km). Csóka csókának
nem vájja ki szemét. (Km).

Nevét hangja utánzásától kapta, t. L a csóká-
ról mondjak, hogy csávog, honnan: csávogó, ctávoga,
s ebből lett csóka, mint: fecsegő, fecske, locsogó, lőcs-
ka, czinegS, ctinege, czinke stb. Egyezik vele a fran-
czia choucas, német tájdivatos Kauke, török csauko,
román cioca, szanszkrit kokasz, szláv tsavka, kavka,
finn: hokkinen.

CSÓKAFALVA, helység Erdélyben, Maros-
székben ; belyr. Csókafalvá-n, —rá, —ró!.

CSÓKAFI, (csóka-fi) ősz. fn. Kis csóka, fiatal
csóka, mely még szárnyakra nem kelt Csáta/iakat
keresni, fészkűkből kiszedni. Átv. ért mondatík a na-
gyon barna gyermekekről is.

CSÓKAKŐ, falu Fejér- és puszta Vas megyé-
ben ; helyr. Csdkakö-n, —re, —rb7.

CSOKALÁB, (csóka-láb) ősz. fn. A gólyaorr
nemű növények egyik faja. (Geránium sanguinenm).

CSOKANY, (csok-ány) fa. tt. csokány-í, tb.
—ok. Székely tájszó, ám. káposzta-torzsa.

CSÓKÁÉ, (csók-ár) ősz. fa. Képes kifejezéssel
ám. forró szeretetből, vagy szerelemből osztogatott
csókok sokasága. Csókárral borítani a kedves gyer-
meket.

CSÓKÁS, (1), (csók-a-as) mn. tt csókas-t, vagy
—át, tb. —ak. 1) Csókákkal bővelkedő, csókáktól
lakott. Csókás erdő, csókás vidék. 2) Lásd: CSÓKA
SZEMŰ.

CSÓKÁS, (2), puszta Kis-Kunságban; helyr.
Csókás-ön, —rá, —rói.

CSÓKAS/ÉM, (csóka-szem) ősz. fa. Szem,
melynek ívhártyiját üvegalakú gyűrű keríti, mely a
szemgolyó nagyobb részére kiterjed, pl. a lovaknál.
Jelent oly szemet is, mely homályos üveg gyanánt
világít, élénkség és kinyomás nélkül.

CSÓKASZÉMÜ, (csóka-szémü) ősz. mn. Akinek
vagy minek úgynevezett csókaszemei vannak. V. ö.
CSÓKASZÉM.

CSÓEATOLL, (csóka-toll) ősz. fo. Fekete fé-
nyes toll, mely a csókát, a varjú- és hollónemfiektöl
megkülönbözteti.
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CSÓKDOS, (csók-dós) áth. m. csókdos-tam,
—tál, —ott. Csókolgat, azaz gyakran csókol.

CSÓKDOSÁS, (csók-dos-ás) fa. tt csókdosás-t,
tb. —ok. Gyakori csókolás.

CSÓKDOZ, CSÓKDOZÁS, lásd : CSÓKDOS,
CSÓKDOSÁS.

CSÓKFALVA, 1. CSÓKAFALVA.
CSÓKJEL, (csók-jel) ősz. fa. Látszatos jel,

mely valamely testen, tárgyon csóknyomás után marad.
CSOKMÁNY, (1), (csok-mány) fa. tt csok-

mány-t, tb. —ok. Sziget vidéki szó Baranyában, ám.
faragó fejsze, másutt: votaska, mátéfejsze, több he-
lyütt scekercce, v. szokócso.

Gyöke csök a magyar szak, szeg, és szanozkritt
mag (vágni) szókhoz hasonlítható.

CSOKMÁNY, (2),falu Kővár vidékében; helyr.
Ctokmdny ön, —rá, —róí.

C80KNYA, fala Somogy megyében; helyr.
Csoknyá-n, —ró, —ról.

CSÓKOL, (csók-ol) áth. m. csókol-í. Csókkal
illet, csókot ad. V. ö. CSÖK. Orczáját, homlokát, aja-
kát csókolom. Kezét, lábát csókolom. Még a talpam
nyomát is megcsókolnád. Oh csókollak, oh ölellek, mig
moczczanok, mig lehelek (Csokonai). Oltárt, keresztet,
szent képeket csókolni; földet csókolni; a kést csókolni,
mely torkodat metszi. Megcsókolni, bVzvecsókotni, ösz-
sze-trisszacsókotni, visszacsókolni valakit; lecsókolni ár
arczra pergő* kortyukét.

CSOKOLÁDÉ, (francziául chocolat, olaszul
cioccolota, talfin cacao szóból vette származását) m.
tt. csokoládé-t. Tápláló eledel, mely cacaoból, czu-
korból ős indiai borostyánfa héjából áll, melyekhez
néha vanília, vagy más fűszer is vegyíttetík. Vaní-
liás, hoszonszenvi csokoládé; csokoládé-szelet.

CSOKOLÁDÉS, (csokoládé-s), mn. tt csokolá-
des-í, v. —öt. tb. —ok. 1) Csokoládéval bővelkedő,
kereskedő, csokoládéval rakott Csokoládét bolt, cso-
koládés láda. 2) Csokoládéval készített, fűszerezett.
Csokoládés leves, csokoládés tejes-kása. V. ő. CSO-
KOLÁDÉ.

CSÓKOLÁS, (csók-ol-ás) fa. tt csókolás-t, tb.
—ok. Valamely testnek, vagy test részének csókkal
illetése, 1. CSÓK. Kézcsófcolás, lábcsókolás, arczcsóko-
lás, fSidesókoJás, fesztiletcsókolás, oltárcsókolás. Meg-
csókolás, östvecfókoldg, viszssacsókolás.

CSÓKOLGAT, (csók-ol-gat) áth. m. csókolgat-
tam, —tál, —ott. Gyakorta, s különös gyöngédség-
gel, szerelemmel csókol valakit, vagy valamit Az
anya csókolgatja szerelmes gyermekét. Megcsókolgatni,
gszvecsókolgatni.

CSÓKOLGATÁS, (esók-ol-gat-ás) fa. tt. csókol-
gotás-t, tb. —ok. Gyakori, s különös gyöngéds^gű
csókolás. A síró kisdedet csókolgalással kérleli dajkája.

CSÓKOLKODÁS, (csók-ol-kod-ás) fa. tt csó-
kolkodas-t, tb. —ok. Csókváltás, viszonyos csókolás,
midőn ketten egymást csókolgatják. Szerelmesek, gi-
ttetek, galambok csókoikodáso.

CSOKOLKODIK, (csók-ol-kod-ik) k. m. csókol-
kod-tam, —tál, —ott. Csókokat vált, azaz csókot
ad és kap. Cbókotkodnok, mint a szerelmes galambok.

CSÓKOLKOZÁS, (csók-ol-koz-ás) fa. 1. CSÓ-
KOLKODÁS.

CSÓKOLKOZIK, (csók-ol-koz-ik) k. 1. CSO-
KOLKODIK.

CSÓKOLÓ, (csók-ol-ó) mn. tt csokoló-t. Aki
valakit, vagy valamit csókkal illet; aki csókot ad.

CSÓKOLÓDÁS, (csók-ol-ód-ás) fn. L CSÓKOL-
KODÁS.

CSÓKOLÓDIK, (esok-ol-od-ik) 1. CSOKOL-
KODIK.

CSÓKOLÓDZIK, CSÓKOLÓZIK, 1. C8ÓKOL-
KODIK.

CSOKONYA, mváros Somogy megyében; helyr.
ftokonyá-n, —rá, —ról.

CSOKOR, 1. CSUKOR.
CSÓKOS, (csók-os) mn. tt csókos-t, v. —öt,

tb. —ok. l) Örömest csókoló, aki csókolni szeret
Csókos kisded, csókos leány. 2) Ami csókkal jár, csók-
kal van öszvekötre. Csókot mulalság, csókos játék,
csókos üdvözlet.

CSŐKÖZÖN, (csók-őzön) ősz. fa. Számtalan
csók.

CSÓRVA, fala Borsod megyében; helyr. Csok-
vá-n, —rá, —ról,

CSOLLÁN, túl a Danán divatos tájszó. Lásd:
CSALÁN.

CSOLNAK, 1. CSÓNAK.
CSOLNAKÁZ, 1. CSÓNAKÁZ.
CSOLNAKOS, falu Erdélyben Hányad megyé-

ben ; helyr. Csolnokos-on, —rá, —róí.
CSOLNOK, (1), 1. CSÓNAK.
CSOLNOE, (2), falu Esztergom megyében;

helyr. Csolnok-on,.—rá, —rói.
CSOLT, falu Kővár vidékén; helyr. CsoÜ-on,

—rá, —róí.
CSOLTÓ, NAGY-CSOLTÓ , falu Gömör me-

gyében ; helyr. Csoltó-n, —ró, —ról.
CSÓLYOS, puszta Kis-Kunságban; helyr. CW-

lyos-on, —rá, —róí.
CSŐM, elvont gyök, melyből csórna, csomó,

csomó, csombolék stb. származtak. Jelent kerekded, göm-
bölyű, szvegöngyörödött testet. Felhangon : csőm, hon-
nan : csömör, csombolék stb. továbbá éles hangon: csim,
melytől csima, csimota, csimbók stb. erednek. Alap-
hangra és fogalomra hasonlók hozz&: gom, göm, hóm,
hűm, kom, zsom, czom, mint szintén gömbölyű vala-
mit jelentő szók gyökei, p. gomb, gömb, homola, kom-
poty stb.

CSOMA, (1), (csom-a) fn. tt csomá-t. 1) Ta-
vaszszal a torzsából kinövő csira; máskép: csima,
honnan csimota. 2) Átv. ért a székelyeknél ám. mi-
rigyes halálvész, minthogy ez csirafonna kinövés ál-
tal jelenkezik. 3) Több magyar család vezetékneve.

Alapfogalomban csomó-alakú valamit jelent. V.
ö. CSOMÓ,
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CSOMA , (2), több helység neve Magyarorszá-
gon ; helyr. Ctomd-n, — ró, — ról.

CSOMÁD, falu Pest megyében ; helyr. Csornád.
OH, — rá, — rói.

CSOMAPÁJA, falu Erdélyben, Doboka megyé-
ben ; helyr. Ctomafájá-n, — rá, — ról.

CSOMAPALVA, helység Erdélyben, Csik-szék-
bcn ; helyr. Csomafalvá-n, — rá, — rói.

CSOMAG, (csom-ag) fa. tt esomag-ot. Helye-
sen alkotott újabbkori szó a csőm gyökből , s jelent
általán csomóba kötött, csomót képező holmit, pod-
gy&szt, szállítmányt. Mint gyfinév az illető anyagnak
sokaságát jelenti. Csomag irományok, könyvek.

CSOMAHÁZA, falu Vas megyében ; helyr. Cso-
muhátá-n, — rá, — rói.

CSOMAK, (csom-ak) fn. tt. csomok-ot 1. CSÖK-
MÁNY.

CSOMAKÖZ, falu Szathmár megyében ; helyr,
Csúmakoz-Sn, — re, —ró?.

CSOMANFALVA, helység Máramaros megyé-
ben ; helyr. Ctománfalvá-n, — rá, — róí.

CSOMB, elvont vagy kiavult törzsök, mely nem
ügy eb, mint csomó az ó-t b-re változtatva, (csomó =
caomd = csomvsr csomb). Közvetlen származékai :
csőmből, csomboly, csombor stb. A czomb szóval mind
hangra, mind értelemre rokon. Képzésre olyan, mint:
gomb, gömb, domb, domb, ssomb stb. V. ö. B, mint
kép«ő.

CSOMBARD, falu Somogy megyében; helyr.
Csombárd-on, — rá, — ról.

CSOMBÓK, (csom-b-ók) m. tt csombók-ot. Ösz-
vegöngyölités , öszvehajtogatás , kötözgetés által tá-
madt csomó, p. az öszvebajtott és kötött Üstök csőm.
fcc.tnak mondatik. Csombókra viseli haját. Csombókra
köti üstökét. Máskép : csimbók.

CSOMBÓKLIK, (csomb-ók-1-ik) k. m. aombókl-
oM,btn. — ani. Csombókba tekeredik, zsugorodik.
Csombóklik a fésületlen haj, a sárban, ganajban járó
A-owondor szőre.

CSOMBÓKOL , (csom-b-ók-ol) áth. m. esombó-
kol-t. Csomóra köt, csomóz. Lófarkat csombókolni.
ÜetSkSt csombókolni.

CSOMBÓKOS , (csom-b-ók-os) mn. tt. csombó-
kos-t, v. ••— aí, tb. — ok. A mi csombókra van kötve;
csombókba tekeredett. Csombókos üttök, csombókos
lósfrény, csombókos szörtt komondor.

CSŐMBŐL, (csom-b-ol) áth. m. ctombol-t. Va-
lamit csomóba köt, öszvegöngyölít. flotmi útravaló
ruhákat ládába csombolm.

CSOMBOLÁS, (csom-b-ol-ás) fn. tt csombolás-t,
tb. —ok. Csomóba kötés.

CSOMBOLÉK, (csom-b-ol-ék) m. tt csombolék-
ot. Csomóba hajtott, öszvegöngyölített holmi, pod-
gyívsz. Ciombolékba tekert katona-köpeny. Ganaj-csom-
b-Mk a kuvaszon. Hajcsombolék. Magashangon : csőm-

CSOMBOLÉKOS, (csom-b-ol-éVos) mn. tt.
wuiboíékos-t, tb. — ok. Aminek szőre, haja, serénye,

gyapja csombolékba tekeredett. Magashangon: csöm-
böiékés.

CSOMBOLGAT, (csom-b-ol-gat) gyak. átbat.
Gyakran, folytonosan többeket csőmből, csomóba v.
csomókba tekerget, fonogat.

CSOMBOIJT, (csom-b-ol-ít) áth. m. c*omboiit-
oí, hat. —ni, v. —ani. Csomóba tekerget, Lengerget,
gyöngyök*!

CSOMBOLÍTÁS,CSOMBOLITAS,(csom-b-ol-ít-
ás) fa. tt csombolttás-í, tb. —ok. Csomóba tekergetés.

CSOMBOLY, (csom-b-oly) fo. tt. csomboíy-í, tb.
—ok. Öszvehajtott, tekert, csomóba göngyölített va-
lami. Hasonló gomboty, gömböly, zsomboly, hömböíy
szók képzéséhez. V. ö. CSOMBOR.

CSOMBOLYODIK, (csom-b-oly-od-ik) k. m.
csomboíyod-tom, —tál, —ott. 1) Csomóba tekeredik,
göngyölödik, p. a baj , szőr, kender, szösz, fonal. 2)
Kászálódik, rendetlenül csomósodik. Magashangon:
cstmbölyödik.

CSOMBOR, (csom-b-or) fa. tt csombor-t, tb.
—ok. 1) L. CSOMBOLY. Az ly és r több hasonló
képzésű szókban váltakozik. 2) Növény a menták
neméből, keresztben álló virágokkal, tojásdad, tomp*.
s kevéssé csipkés levelekkel, melyről azt tartjak,
hogy a bolhákat elűzi. (Mentha pulegium).

CSOMBORD,(l),(csom-b-or-d) fa. tt csombord-
ot. Székely tájszó, ám. borsfii.

CSOMBORD, (2), fala Erdélyben, Alsó-Fejér
megyében ; helyr. Csombord-on, —rá, ról.

CSOMBORFÜ,(csombor-ftt) ősz. fa. 1. CSOMBOR.
CSOMBOROLAJ, (csombor-olaj) ősz. fn. Csom-

borfiíböl készített olaj.
CSOMBORVÍZ, (csombor-víz) ősz. fn. Csom-

borfüvei főtt, s bázi gyógyszerül használt víz. Más-
kép : putnok- vagy putnikvü.

CSOMISZOL, (csom-isz-ol) áth. lásd: CSOMÓ-
SZOL, CSÖMÖSZÖL.

CSOMÓ, (esom-ó) fh. tt csomó-t. 1) Gömbölyües
tömör alakba öszvenőtt test. Csomó a fában, csomók
a csömoVös testben, csomó a btfcaszáron, a kukoricza-
száron. Kákán csomót ne keress. (Km.) 2) Öszrehaj
togatott, gömbölyűre tekergetett, Öszvekötött holmi.
Szénacsomó, kendercsomó; csomóba kötött kukortcta,
csomóra kötött üstök, csomóba fitoStt vessző, virageto-
mó, dohánycsomó. Csomóba fonni, csomóra fojtani,
csomóra ssalasztani. Barátcsomót csinálni. Csomót ol-
dani, csomót elvágni. 3) Különösen a kévés gaboná-
ból egy-egy rakás, másképen kereset. Stás csomó, —
azaz száz kereszt búza. 4) Átv. ért valamely ügynek
bonyolódott része, melynek megoldása által lehet
csak annak többi részein eligazodni. Hasonló érte-
lemben jelent költői bonyolítást az elbeszélő költe-
ményekben és színmüvekben. Ily csomó az Iliászban
Agamemnon és Achill öszvekoczczanása. Jól megkötni
valamely ügynek, vagy miinek csomóját, ázás ügye-
sen elrendelni azt. Egy csomóba köt vele km., az az
egyenlőnek tart engem valakivel. Finnül: *O&HN,
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CSOMÓCSKA, (csom-ó-ocs-ka) kies. fű. tt. cso-
mócskd-t. A maga nemében kisded csomó.

CSOMÓDOHÁNY, (csomó-dohány) ősz. fn.
Apróbb kötésekbe szorított dohánylevelek. Több cso-
mó őszvekötye bálnak mondatik.

CSOMÓDZÁS, (csom-ódz-ás, v. csom-ód-oz-ás)
fii. tt. csomódzás-t, tb. —ok. Csomósodás.

CSOMÓDZIK , (csom-ódz-ik, v. csom-ód-oz-ik)
k. m. csomóds-tom, v. —ottam, —tál, v. —úttal,
—ott, htn. —ni, v. —ani. Csomókat bajt, csomóssá
leszen. Csomódnk a vén fűzfa, csomódzik a nedves he-
lyen tartott, és föl nem keuért liszt. V. ö. CSOMÓ.

CSOMÓGALY, (csomó-galy) ősz. fa. Egy cso-
móba kötött gályák vesszőszálak, vesszőkévé; tencs
v. tincs vessző.

CSOMONYA, falu Beregh megyében; helyr.
Ctomonyá-n, —rá, —ról.

CSÖMÖR, (csom-or) fa. tt csomor-t, tb. —ok.
A szabdalt levelű, sárga virágú, sima magvu sziron-
ták alneméhez tartozó növényfaj, mély tavakban és
vízárkokban tenyészik. Nedve igen erős és mérges.
(Ranunculus sceleratus). Máskép : torzsika, istáij,
vitt méreg, lator, koldus, sebesitó'fö.

CSOMÓKKÁ, (csom-or-i-ka) fn. tt. csomoriká-t.
Növénynem az öthímesek seregéből és kétanyások
rendéből; ernyője gallértalan, gömbölyflded; ernyő-
kéje sűrű sertegtűléru; gyümölcse tojásdad (csomós)
szabású; magvai barázdások (Cicuta).

CSOMORTÁN, CSOMOKTÁNY, fsJvak Erdély-
ben, Csík és Kezdi székben; helyr. Csomortány-ba,
—bán, —Ml.

CSOMÓS, (csom-ó-os) mn. tt. csomós-l, v. —öt,
tb. —ok. 1) Aminek csomója van, csomókkal bővel-
kedő, görcsös, öszvegöngyölödött, tekeredett Csomós
somfa, csomós pallódeszka, csomós liszt, csomós gyap-
jú, ssór, haj, sorény, csomós kötél, madzag. 2) Púpos.
Csomós hátú, csomós mellű.

CSOMÓSÁN, (csom-ó-s-an) ih. csomókkal, gör-
csösen; púposán.

CSOMÓSODÁS, (csom-ó-os-od-ás) fn. tt csomó-
íodás-í, tb. —ok. Csomó vagy csomók fejlődése,
növése.

CSOMÓSODIK, (csom-ó-os-od-ik) k. m. csomó-
tod-tam, —tál, —ott. 1) Csomók nőnek, fejlődnek rajta.
Csomósodik az agg fa. 2) Kászálódik, göngyölödik,
öszveragad. Csomósodik a kutya szőre, a fésületlen
haj, a nedves liszt. 3) Pdposodik. Csomósodik a háta.

CSOMÓSSÁG, (csom-ó-os-ság) fit. tt csomós-
tdg-ot. Valamely testnek csomós állapota, tulajdon-
sága, alakja. Némely fát csomóssága miatt alig lehet
felvágni. Nincs somfa csomósság nélkül.

CSOMOSZLÓ, (csom-osz-o-ló) fn. tt csomoszló-t.
Szüretelők rúdja, dorongja, melylyel a kádban vagy
csöbörben a szőlőt öszvezdzzák. Máskép: csomiszló,
ctomöttUS.

CSOMOSZOL, (csom-osz-ol) áth. m. csomossol-
tam, vagy csomosslottam, —tál, vagy csomoszlottál,
—(, vagy csomoszloít; htn. —ni, vagy csomosslani.
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Rúddal vagy doronggal szőlőt, vagy más gyümölcsöt
a kádban vagy csöbörben öszvetör, zúz. V. ö. CSÖ-
MÖSZÖL.

CSOMOSZOLÁS, (csom-osz-ol-ás) fn. tt. csomo-
szolás-t, tb. —ok. Cselekvés, midőn csomoszolunk.
Magashangon: ctömöstöiés.

CSOMÓSZORITÓ, (csomó-szoritó) ősz. fh. Se-
bészi eszköz, melylyel a sebészileg kötendő csomót
megszorítják.

CSOMOTA, 1. C8IMOTA és CSEMETE.
CSOMÓTA, (csom-ó-ta) fh. tt oomótá-t. Föl-

felé álló szőlőfej. (Corymbus).
CSOMÓT ALÁN, (csom-ó-talan) mn. tt csomó-

talan-t, tb. —ok. Aminek szálai, rostjai simán fej-
lődtek, nőttek ki, aminek csomói, buczkói, göcsei
nincsenek. Csomótolan kákaszár, csomótalon fa, desz-
ka, csomótatan fonal.

CSOMÓTLAN, l, CSOMÓTALAN.
CSOMÓVETÖ, (csomó-vető) ősz. fa. Sebészi

eszköz a sebészi csomó alkalmazására.
CSOMÓVONAL, (csomó-vonal) ősz. fn. Az ál-

lati vagy növényi test szervezetében vonalkép ala-
kult csomók.

CSOMÓZ, (csom-ó-oz) áth. m. csomós-töm,
—tál, —ott. 1) Csomóba vagy csomókba kötöz, ra-
kosgat, fttzöget. Csomózni a dohányt, kukoricását / cso-
mózni a kévébe kötött gabonát. Becsomózni oc iromá-
nyokat. 2) Csomóra szorít, csomókat köt valamin.
Kötelet, madzagot csomózni.

CSOMÓZÁS, (csom-ó-oz-ás) fn tt csomózás-t,
tb. —ok. 1) Csomóba kötés, füzes, rakás. Dohány
csomózása, gabona csomózása. 2) Csomóra szorítás. 3)
Szeuvedőleg csomódzás.

CSOMÓZAT, (csom-ó-oz-at) fn. tt. csomózat-ot.
1) Több csomóból álló kötés, p. a szátlitott árúk,
kelmék csontozata. 2) Csomós állapot .Deszka cso-
ntozata.

CSOMÓZIK, (csom-ó-oz-ik) k. 1. CSOMÓDZIK.
CSÓN, elvont törzsöké csónak, és csóniga szók-

nak. Annyi mint suhan. Y- ö. CSŐ.
CSÓNAK, (csón-ak) fn. tt csónok-ot. Kis, su-

dár, könnyű ladik, kis hajócska, melyet egy ember
el bír hajtani, egyszersmind kormányozni is. Halá-
nak csónakja, csónak orra, fara. ̂ Csónakon járni.

„Szép Lenke vár a part fölött,
Csónakban a halász."

Kölcsey.

Nevét könnyen suhanó, mintegy csódó, vicén
csusszanó tulajdonságától kapta, valamint a gyer-
meki játékszer neve csóniga is. A szláv nyelvekben
divatozó cslomek, cslunek, valamint a magyarországi
német 3>inackel nem egyéb, mint a magyar csónak
átalakítása. A persában csüng vagy dsung nagyobb-
féle hajót jelent, a törökben pedig csanak valamely
edényt; csónak törökül csernik, és a sínai nyelvben
csuén ám. hajó (navis). Tájejtéssel: osónik, csónyik.

66
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A csalnak szóban az l betoldott betű, mint a
csőik (csók), csolka (csóka) szókban is.

CSÓNAKÁZ, (csón-ak-áz) önh. m. csónokáz-tam,
—tál, —ott. Csónakon járja be a vizet Dunán, pa-
takon, tavon csónakázni. Vizi madarak után a nádas
közé csónakázni.

CSÓNAKÁZÁS, (csón-akNáz-ás) fn. tt. csónoká-
cás-t, tb. —ok. Csónakon járás, vízi sétálás, ladi-
kázás.

CSÓNAKÁZÓ, (cson-ak-áz-ó) fő- és mn. tt. esó-
nokázó-t. Aki csónakon jár. Tavon, patakon csóna-
kácó/iúk.

CSÓNAKDA, (csón-ak-da) fii. tt csónakdd-t.
Hajógyároknál, vagy kikötőkben azon hely, hol a
csónakokat tartjak. A halhatatlan gróf Szécsenyi Ist-
ván alkotta új szó.

CSÓNAKORRÚ, (1) (csónak-orrú) ősz. mn. Ami-
nek hosszúkás, hegyes orra van , mint némely csó-
nakoknak.

CSÓNAKORRÚ, (2) (mint föntebb) ősz. fn. Gém-
faj, mely hosszúkás, hegyes orrával rákokat fogdos.
(Cancroma).

CSÓNAKOS, (csón-ak-os) mn. tt. esónakos-í, v.
—aí, tb. —ok. Aminek csónakalakja van, ami csó-
nakhoz hasonló. Csónakot kalap, azaz éghatitó.

CSÓNAKOS, (csón-ak-os) fh. tt. csónokos-t, tb.
—ok. Személy, ki csónakot igazgat, ki embereket
vagy más holmit csónakon szállít ide-oda. Olyan,
mint hajóból hajós, tutajból tutajos, sajkából sajkás,
talpból talpas.

CSONGOLYA, (cson-g-oly-a) fn. tt. csongolyá-t.
Csombolyék, gombolyék. Székely tájszó.

CSONGOVA, Nagy—, Kis—, falvak Ugocsa
megyében; helyr. Csongová-n, —rá, —ról.

CSONGRÁD, megye és mezőváros neve; utóbbi
helyragozva : Csongrád-ra, —ön, —ról.

CSONI, csonika, csondika, sertéseket hívogató
szó Csalóközben és némely vele határos tájakon.

CSÓNiaA, (csón-ig-a, v. csón-og-ó) fa. tt. csó-
nigá-t. Gyermeki játékszer, kis fából faragott ék,
melynek széles végébe jobb és bal felől tollacska
van csíptetve, és ezt kis ostor segítségével magasra
lövi a játszó gyermek. Győr vármegyei szó.

Nevét suhanó, csódó, csuszszanó tulajdonságá-
tól kapta, s ennélfogva alapfogalomban rokon csónak
szóval.

CSÓNIGÁZ, (csón-ig-a-az) önh. m. csonigá*-
<am, — tál, —ott. Csóniga nevű játékszerrel játszik.
V. ö. CSÓNIGA.

CSÓNIK, (csón-ik, 1. CSÓNAK) fh. tt. csónik-oí
Vág mellett ám. csónak, ladik. Cióniktít, ázás ér,
melyben csónakon járhatni. StémS és Tót-Megy ér
közti csónakul.

CSONK, (csom-k) elvont törzsök, melyből cson-
ka, csonkít, csonkul stb. származnak. Jelent oly testet
melynek kiálló részei, tagjai, hegyei, végei elmetsz-
vék, s így íó'ke, tuskó értelme van. Brtűcserével ha-
wiló hozzá: tönk (tonka), felhangulag ejtve: tönk.

Hind ezek rokonok a) mint a maguk nemében vala-
mely tömör, csomós alakú testet képezők, minélfogva
a csórna, csomó szókhoz hasonlíthatók; b) mint vala-
mely v&gott, metszett testet jelentők, mely esetben a
csőm gyök ám. töm, töm, lem, melyekből tonka (töm-
ka), tompa, tömpe, tönk, tenk származtak, s fordítva
liasonló hozzájok a metél, metsz, meddő (metdő) gyöke
met, továbbá s latin meto, mutilus, a hellén itprti,
róftog stb.

CSONKA, (csom-k-a) mn. tt csonká-t. Mondjak
oly testről, melynek tagjai, ágai, hegyei stb. el van-
nak metszve, vágva, törve. Csonka két, kard. Ctonka
kézit, ujjú, karú ember. Csonha csizma, ellentéte: he-
gyes orra. Csonka kémény. Ctonka torony. Ctonka
szám* ökör. Még a csonka, béna sem tit mindig ott-
hon. Finnfii: íynki.Km.V.ö. Tbnka, Tompa. Elemzé-
sére nézve 1. CSONK.

CSONKA-BONKA, (csonka-bonka) ikerített mn.
Ami több részről meg van csonkítva, kurtítva. Cton-
ka-bonka nyomorék, koldus. Képzésre olyan, mint a
népmesében előforduló : róka-bóka, kakas-bakot, nyú-
lom-btttom, farkas-barkós, tyUkom-búkom, t i. az alap-
szónak első betűje b-re változtatik. V. ö. B, hang.

CSONKACSÜTÖRTÖK, (csonka-csütörtök) ősz.
fn. Csütörtöki nap, a nagy böjtnek első hetében,
mely csonka hétnek neveztetik. V. ö. CSONKAHÉT.

CSONKAHÉT, (csonka-bét) ősz. fn. Azon bét,
melynek négy utolsó napja nagy böjtre esik, t i.
hamvazó szerdától kezdve. Csonkának neveztetik,
mert bárom első napja nem tartozik a böjti időszak-
hoz, vagyis a nagy böjt többi heteinél kurtább.

CSONKAGULA, (csonka-gúla) ősz. fa. Gála,
melynek teteje nem hegyesen, hanem csonkán, ton-
kán van bevégezve, vagy Amelynek hegyét az idő vi-
szontagsága letörte. L. GÚLA.

CSONKAKÚP, (csonka-kúp) ősz. fh. Csonkán
épített, csinált, vagy csonkává lett kúp. L. KÚP.

CSONKÁNY, (cson-k-á any) fn. tt csonká»y-í,
tb. —ok. Zömök testű hangyafaj, mely a méhesek-
ben szeret tenyészni.

CSONKAMAKK, (csonka makk) ősz. fn. Gomb-
kötő munka, ám. csonkított makkhoz hasonló gomb,
szőrből vagy selyemből.

CSONKÁN, (csom-ka-an) ih. kurtítva, valamely
részétől, begyétől, ágától, tagjától megfosztva. Cton-
kdn térni vissza a karaiból.

CSONKÁS, (1), (csom-ka-as) mn. tt. csonkás-/,
—át, tb. —ok. Valamely részétől, tagjától fosztott,
hegyetlenül, tetőtlenül hagyott; de ezen értelmet ki-
sebb mértékben jelenti, mint a csonka szó. CVonkás
kés, melynek begye kevéssé el van metszve.

CSONKÁS, (2), paszta Abaújban; helyr. GMM»-
kás-on, —rá, rói.

CSONKASÁG, (csom-k-a-aág) fii. tt csonkaság-
ot. Csonka tulajdonság, vagy állapot. V. ö. CSONKA.

CSONK ÁSÍT, CSONKÁSIT, (csom-ka-as-ít) áth.
m. csonkásft-ott. htii. —ni, T. —ám. Csonkássá teás,
valaminek részeit, tagjait stb. elmetszi, elvágja, töri.
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CSONKÁSÍTÁS, CSONKÁS1TÁS, (csom-ka-as-
it-ás) fű. tt. Cíonkástíát-t, tb. —ok. Valaminek cson-
kássá tevése, azaz valamely részétől, tagjától stb.
megfosztása.

CSONKÁSÍTOTT, CSONKÁSITOTT, (csoin-
ka-as-ít-ott) mn. tt. esonkásiíotí-ot. Hegyétől, részei-
től, tagjától megfosztott

CSONKASZABVÚ, (csonka-szarva) ősz. mn.
Aminek szarva el van törve, fűrészelve. Csonka szar-
fúbika.

CSONKATAGÚ, (csonka-tagú) ősz. mn. Aki-
nek vagy minek valamely tagja csonka; elvágott,
eltörött tagú. Csonka tagú nyomorék, koldus.

CSONKÁZ, (csom-ka-az) áth. m. csonkái íom,
— tál, —ott. Valaminek hegyeit, ágait, tagjait el-
csipkedi, elmetélgeti, f ürészelgeti. Fákat csonkázni,
szcÜb't esonkácni. Gyakorító értelemmel bír, s ez által
különbözik az egyszerű csonkít igétől.

CSONKÁZÁS, (csom-ka-az-ás) fn. tt csonká-
zás-t, tb. —ok. Valamely test hegyeinek, tagjainak,
ágainak ebnetélgetése, megkurtítása, tompítása.

CSONKÍT, CSONKIT, (csom-k-ít, v. csom-ka-ít)
áth. m. csonkit-ott, htn. —ni, v. —oni. Valamit egy
vagy több részeitől, tagjától, áfától, hegyétől meg-
foszt Szarvat, fát, szb'löt csonkítani. Kezét, lábát, uj-
ját csonkítani valakinek. Átv. ért elvesz valamit,
kárt teszen. Megcsonkították ősi vagyonúnkat.

CSONKÍTÁS, CSONKÍTÁS, (csom-k-ft-ás) fa.
tt. csonkitás-t, tb. —ok. Csonkává tevés, valamely tag-

• nak, résznek elvágása, metszése. V. ö. CSONKA.
CSONKÍTOTT, CSONKÍTOTT, (csom-k-ft-ott)

mn. tt. csonkított-at. Aminek valamely része, tagja,
ága, hegye stb. hiányzik, el van metszve, vágva, tör-
ve. Csonkított szobor, csonkított fal, csonkított könyv,
csonkított kezek, lábak.

CSONKUL, CSONKUL, (csom-k-úl, v. csom-ka-
úl) önh. m. csonkút-t. Csonkává leszep, csonka álla-
potba megy által. Csonkulnak az agg fák. Megcson-
kúlnak az elhagyott tornyok.

CSONKOLÁS, C80NKULÁS, (csom-k-ul-ás)
fn. tt. csonkulás-t tb. —ok. Állapot, midőn valaminek
részei, tagjai, ágai stb. eltörnek, el vesznek, elvágatnak.
Átv. ért kárszenvedés, rövidség. Csonkulást szenvedni.

CSONKÚLAT, CSONKULAT, (csom-k-nl-at)
fn. tt csonkúlot-ot. A testnek azon alakja, melyet vala-
melyjrészének, tagjának, hegyének elvesztése által kap.

CSONKULT, (csom-k-ul-t) mn. tt. csonkult-at.
Ami mintegy önmaga által, önmagában valamely ré-
szétől, tagjától, hegyétől meg van fosztva. Csonkult
fogak.

CSONKULTAN, (csom-k ult-an) ih. Valamely
részétől megfosztott állapotban.

CSÓNOK, 1. CSÓNAK.
CSONT, (csom-t, mint ont, önt, ezekből: om-t,

öm-t) fn. tt. csont-ot. Az állati testnek azon kemény
tetemei, melyeket hártya és hús takar, belül pedig
némelyeket velő tölt ki. láboson/, mellcsont, kereszt-
csont , oldalcsont, éfralokú csont, képtelen, kis sok-

szegtt, nagy sukszegii, névtelen, örvényes csont. Hal-
csont, lócsont, elefántcsont, embercsont stb. Csonton
rágódni; csontját törni valakinek; csontba harapni.
Kemény, mint a csont. Kövér csont, derék csont, húsos
csont, meztelen csont. Hamis csont vagy gonosz csont,
azaz ravasz, gonosz ember. Csontig hatott. Csont és
nem pohánka (km.), azaz nehezebb munka, mint
gondolád. Csontra l azaz munkára. Meztelen csonton
veszekednek. (Km.) Csak a csontja, bőre. (Km.) Úgy
áll, mintha csont volna a hasában. (Km.), nem tud,
vagy nem akar hajolni; nőszemélyre értre: terhes.
Kemény csontba harapott. (Km.) Akkor már diót do-
bálnak csontjaimmal. (Km.) Nehezen alkustik meg két
eb egy csonton. (Km.) Csonton van a jó hús, v. csont
mellől jó a hús. (Km.), az esik jól, a mi munkába
kerül. Másutt is le szokták csontról enni a húst. (Km.)
Csont, rágd, azaz kemény vádra vagy czáfra talál-
tál. Oszvevesztek, mint ebek a csonton. (Km.) Hasznai-
tátik melléknév gyanánt is, mint valameunnyi anyag-
nevek (például, arany, ezüst, fa, kő, gyapjú, föld,
cserép stb.), midőn jelent 1) csontból valót. Csont
nyeld kés. Csont por, csont roü. 2) Szaruból valót
Csont stopoka, csont sttlencze, csőrit kalamáris. Mint
melléknevet, jobb ha őszre nem Írjuk, mert más:
csontolló és csont olló.

CSONTÁLLOMÁNY, (csont-állomány) ősz. fn.
Test, melynek alkató anyaga csont

CSONTÁLLVÁNY, (csont-állvány) ősz. fn. L.
CSONTVÁZ.

CSONTANYAG, CSONT ANYAG, ösz.fn. Csont,
mely bizonyos eszköznek, tárgynak alkotó részfii
szolgál. Csonlanyagból készült kardmarkolat. Csont-
anyagból faragott, esztergározott különféle müvek, edé-
nyek, eszközök.

OSONTÁK, (cso-m-t-ár) fn. tt csontár-t, tb.
— ok. Némely gyümölcsmagoknak csontkeménységü
hüvelye, tokja, p. csontára van a mondolának, szil-
vának, baraczknak stb. (Drapa).

CSONTÁRGYÜMÖLCS, (csontár-gyümölcs) ősz.
fa. Gyümölcs, melynek inagvát kemény esoutszerü tok
borítja. Ilyenek: a szilva, baraczk, cseresnye, meggy stb.

CSONTÁKOS, (csont-ár-os) mn. tt. csontárt»s-í,
v. —át, tb. —ak. Minek csontira van. V. ö. CSON-
TÁR. Csontáros gyümölcsök.

CSONTATLAN, (csont-at-lan) mn. tt csontat-
lan-t, tb. —ok. Minek csontja nincsen, vagy miben
nincs csont Csonlatlan hússzelet, csontattan férgek,
bogarak.

CSONTBEHORPADÁS,(csont-be-borpadás)ösz.
fn. Állapot, midőn erős nyomás, ütés, sujtás követ-
keztében a csont behorpad. V. ö. HORPAD.

CSONTBÉKÓ, (csont-békó) ősz. fn. Közvdny,
láb-köszvény, mely a szárcsontokat mintegy békóban
tartja.

CSONTBÉL, (csont-bél) ősz. fa. A széles csont
lapoczkái között levő tetemek.

CSONT-BŐR, ősz. mn. Mondják igi-n sovány
emberről, vagy más állatról. Csak csont-bóV.

66*
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CSONTBUJÁLKODÁS, (csont-bujálkodás) ősz.
fn. A csontnak rendkívüli nagysága,, csont kinörés.

CSONTCSEKARÓ, (csont-csikaró) ősz. fn. Kín-
zó eszköz, csavarféle készület, mely által a szárcson-
tok megfeszíttetnek.

CSONTCSOMÓ, (csont-csomó) ősz. fn. Csomó,
dudorodás, kinövés a csonton.

CSONTDAG, (csont-dag) ősz. fa. Csontnak fe-
kélyes bántalmn, kidudorodása.

• CSONTDAGANAT, L CSONTDAG.
CSONTDÚZ, (csont-ddz) ősz. fn. Csont kinö-

vése, vastagodása, kóros kiterjedése, felduzzadása.
CSONTDUZZADÁS, 1. CSONTDÚZ.
CSONTELHALÁS, (csont-el-halás) ősz. fn. Kó-

ros állapot a csontban, midőn érző s működő erejét
veszti. Külön irva: csont elhalása nem oly feszes.
Máskép: csonthalál.

CSONTEMELÖ, (csont-emelő) ősz. fn. Sebészi
eszköz, a koponyacsontnak fölemelésére, vagy ki-
nyujtására.

CSONTENYV, (csont-enyv) ősz. fn. 1) Enyv,
mely a kifőzött csontok velejéből készül. 2) A fák gyö-
kereihez ragadó, s mészből, finom homokból és ro-
hadt növényrészekből álló csontforma anyag, mely
a csonttörések ellen hasznos gyógyszernek tartatik.

CSONTESZTERGÁJROS, (csont-esztergáros) ősz.
fn. Mesterember, ki csontból és szarokból különféle
eszközöket, müveket készít. V. ö. ESZTERGÁROS.

CSONTPA, 1. VÉRESÖYÜBÜ.
CSONTFAGGYUDAG. (csont-faggyú-dag) ősz.

fn. Csonthártyában fészkelő tömlős daganat, mely-
ben faggyuféle anyaggal csontrészek vegyfilvék.

CSONTFÁJÁS, (csont-fájás) ősz. fn. Szskga-
tással járó kóros állapot a csontokban.

CSONTFÁJDALOM, (csont-fajdalom) ősz. fn.
L. CSONTFÁJÁS.

CSONTFALVA, Alsó—, Felső—, puszták Nó-
grád megyében; helyr. Caonifalvd-n, —rá, —ról.

CSONTFEJ, (csont-fej) ősz. fn. A csontnak fő-
része, vastagabb vége.

CSONTFEJEZÉS (csont-fejezés), ősz. fn. Se-
bészi műtét, midőn a csont fejét elvágják, lefuré-
szelik.

CSONTFEKÉLY, (csont-fekély) ősz. fn. A
csonthártyán támadó fekélyféle daganat, seb.

CSONTFEKETE, (csont-fekete) ősz. mn. Égett
csont színéhez hasonló feketeségfi.

CSONTFENE, (csont-fene) ősz. fn. A csont lágy
részeinek elhalása, mi által a csont maga elvész, ki-
szárad. Máskép: csontüttög.

CSONTFICZAMODÁS, (csont-ficzamodás) ősz.
fa. Kóros állapot, midőn valamely csont természetes
helyzetéből, illetőleg csuklójából kimozdul.

CSONTFOGLALVÁKY, (csont-foglalvány) ősz.
fn. A csontoknak egymással való öszvekapcsolódása.

CSONTFOGÓ, (csont-fogó) ősz. fn. Sebészi
eszköz, kis fogó, melylyel műtéteikor a csontot ösz-
vMzorítjtk.
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CSONTFORRASZTÓ, (csont-forrasztó) ősz. mn.
Mi a törött csontokat öszvenöveszti. Csontforrasctó
ffi (hamaecistus). Csontforrcuttó kS (osteocolla).

CSONTFÚRÓ, (csont-fúró) ősz. fn. 1) Sebesei
eszköz, melylyel a csontot átfúrják. 2) Csontból dol-
gozó némely mesteremberek szerszáma.

CSONTFÜRÉSZ, (csont-fűrész) ősz. fn. Sebészi
fűrész, melylyel a műtét alá kerülő csontokat el-
metszik.

CSONTGENYEDÉS, (csont-genyedés) ősz. fh.
Oenyedés a csontokon. V. ö. QENY, GENTEDÉS.

CSONTOOMB, (csont-gomb) ősz. fn. Csont
anyagból készített gomb.

CSONTGÖB, (csont-göb) ősz. fn. A tömöttebb
csontokon támadó, az egészséges résznél porhanyóbb,
fájdalmas, sima, mozdítbatlan daganat (tophus).

CSONTGÖRVÉLY, (csont-görvély) ősz. fa. L.
ANGOLKÓR.

CSONTQUMÓ, (csont-gumó) ősz. fn. A törött
csontok öszveforradásánil képződni szokott kéreg.
(Callus osteus).

CSONTGÜMÖ, 1. CSONTGUMÓ.
CSONTGYURMA, (csont-gynrma) ősz. fh. Ösz-

vezúzott, vagy égetett csontból gyúrás által készített
tömeg.

CSONTHAL, (csont-hal) ősz. fn. Tengeri ki-
sebb halak neme, ezüst szintt hassal, barna fejjel és
háttal, széles és hegyes fogakkal. (Synagris).

CSONTHALÁL, (csont-halál) ősz. fa. Lásd :
CSONTELHALÁS.

CSONTHAMU, (csont-hamu) ősz. fn. Hamu,
mely égett csontokból kerül.

CSONTHÁRTYA, (csont-hártya) ősz. fa. Ke-
mény bőr, mely a csontot körülveszi, sok vért és
egyéb edényeket foglal magában, s különösen a
csontok képzésére és táplálására szolgál.

CSONTHÁRTYALOB, (csont-hártya-lob) ősz.
fn. Gynladasféle b&ntalom a csonthártyán. Cnoot
csonthártyalob. V. ö. LOB.

CSONTHÁRTYAVAKARÓ, (csont-hártyá-va-
karó) ősz. fh. Sebészi eszköz, a csonthártyának le-
hántására.

CSONTHASADÁS, (csont-hasadás) őse. fn.
Erős ütés, nyomás következtében a csontnak megre-
pedése.

CSONTHASADÉK, (csont-hasadék) ősz. fh. A
csonton támadott nyilas, repedek, főleg hosszában.

CSONTHÁZ, (csont-ház) ősz. fa. Különös épü-
let a temetőkben, vagy hely a nagyobb sírboltokban,
hová a sírokból kiásott, kiszedett csontokat rakják.

CSONTHUSANY, (csont-husany) ősz. fa. Ál-
képlet neme, midőn a csont meglágyul, s húshoz ha-
sonló tömeggé alakúi. (Osteosarcoma).

CSONTHUSANYULÁS, (csont-bosanynlás) öex.
fn. A csontoknak húsnemfi állománynyá elfajulása.

CSONTIRA, (csom-t-i-ka) fn. tt. csontiká-í. Gö-
cseji tájszó, ám. gyantás fából készfiit fáklyának,
szövétneknek el nem égetett darabkája.
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CSONTÍT, (csom-t-ft) áth. m. csontö-ofí, htn.
—ni, v. —ani. Csontalakuvá, csontkeménynyé tesz,
csonttá képez.

CSONTÍTÁS, (csom-t-ít-ás) fii. tt. csontftás-t, tb.
—ok. Csonttá alakítás.

C8ONTÍZ, (csont-íz) ősz. fn. íz, mely a csonto-
kat egymással öszveköti. V. ö. ÍZ.

CSONTIZÜLÉS, (csont-izülés) ősz. fn. A cson-
toknak bek általi összekapcsolódása.

CSONTÍZVÉQ, (csont-íz-vég) ősz. fn. A esontíz
vége. V. ö. CSONTÍZ.

C8ONTÍZVÉGLOB, (csont-íz-vég-lob) ősz. fh.
Gynladási bántalom a csontízvégben.

CSONTKALAMÁRIS, (csont-kalamáris) ősz. fn.
Csont anyagból esztergározott kalamáris, azaz tin-
tatartó.

CSONTKEMÉNY, (csont-kemény) ősz. mn. Oly
kemény, mint a csont, a maga nemében igen kemény.
Csontketnény héjú barocckmag. Csontkeménynyé fagyott
sár, föld.

CSONTKEMÉNYSÉG, (csont-keménység) öaz.
fa. Valamely testnek tulajdonsága, melynél fogva
oly kemény, mint a csont.

CSONTKEMÉNYSÉGÜ, (csont-keménységű) L
CSONTKEMÉNY.

CSONTKÉPLET, (csont-képlet) ősz. fn. Csont-
alaknlat, csonttá képződött állomány, csontulat.

CSONTKÉPÜLÉS, (csont-képülés) ősz. fii.
Azon természeti működés az állati test kifejtésében,
mely által a csontok alakulnak. Jobban: csontulás.

CSONTKÉPZŐDÉS, 1. CSONTKÉPÜLÉS.
CSONTKÉREG, (csont-kéreg) ősz. fii. Az eltört

csontok öszveforradása körül támadt kemény szegély.
CSONTKOCSONYA, (csont-kocsonya) ősz. fh.

Megfőzött nyers, velős csontokból való kocsonya.
CSONTKOROM, (ctont-korom) lásd: CSONT-

• SZÉN.
CSONTKORONG, (csont-korong) ősz. fn. For-

gócsont, p. a térdekben.
CSONTKUSZTORA, (csont-koszton) ősz. fn.

Sebészi kés, csontmetszési műtétetekre.
CSONTKÜLLÖ, (csont-küllő) ősz. fii. Sebészek

fakészUlete, melybe a törött csontokat beleszorítják,
hogy egy helyzetben maradván, öszveforrjanak.

CSONTÍLÁ.GYÍTÓFÜ, (csont-lágyító-fa) ősz. fa.
Tőrleveltt és molybos porhond fUnem, melyről ré-
gen azt mesélték, hogy ha a barom eszik belőle,
csontjai ügy meglágyulnak, hogy lábaira nem állhat.

CSONTLÁGYULÁS, (csont-lágyulás) ősz. fn.
A csontok kór állapota, midőn tömörségüket vesztik,
lágyakká lesznek.

CSONTLAZULAT, (csont-Iazulat) ősz. fa. Kó-
ros állapota a csontnak, midőn nedveitől megfosztva
mindig likacsosabb, könnyebb s lazább leszen.

CSONTLOB, (csont-lob) ősz. fh. Gyuladásféle
bántalom a csontban, különösen a csonthártyában.

CSONTMAG, (csont-mag) ősz. fa. 1. CSONTÁR.

CSONTMETESZ, (csont-netesz) ősz. fa. Cson-
tok metszésére való sebészi eszköz.

CSONTMIVES, (csont-nives) ősz. fa. Míves,
ki holmi szereket, edényeket eszközöket stb. csont-
ból készít.

CSONTMÜ, v. CSONT MŰ, ősz. fa. Csont anyag-
ból metszett, faragott, vesét, esztergározott eszköz,
edény, ékszer stb.

CSONTNEMŰ, (csort-nemü) ősz. mn. A cson-
tok neméhez tartozó, cscntféle, csonthoz hasonló.
Ctontnemil kinövések.

• CSONTNÖVÉS, (csint-növés) ősz. fn. 1) Álta-
lán, a csontnak képződéie, alakulása. 2) Különösen
oly nemű csont, mely kó-os működés által képződik.

CSONTLISZT, (cscnt-liszt) ősz. fh. Liszt fínom-
ságn porrá zúzott őrlött esőnk

CSONTOCS, (csort-ocs) fii. tt csontocs-ot. A
csont szó kicsinyezője, töznyelven : csontocska. A
boncztanárok nyelvén: rena csontosok (ossicula plana).
Sylviítt csontocsa (ossica'am Sylvii), Worni contocsa
(ossiculum Wornianum).

CSONTOCSKA, (ctont-ocs-ka) kies. fh. tt. cson-
tocská-t. A maga nemébm kicsided csont

CSONTOK, (csontok) mn. tt csontók-ot. Nagy,
tetemes csontokkal bírd Oly formára van alakítva,
mint: pofok, ccombók, srmök, Szokottabban: csontos.

CSONTOLLÓ, (esoit-olló) ősz. fn. Sebészi met-
sző eszköz, a csont részdt leválasztására.

CSONTONKÉNT, ;csont-on-ként) ih. Egyik da-
rab csontot a másik utáa, csontról csontra.

CSONTOKKÁ, (ciont-or-ka) fn. tt. csontorká-í.
Csorba, törött, üres fog.

CSONTOS, (1), (xom-t-os) mn. tt. csontos-t, v.
—át, tb. —ok. 1) Miien csont van, csonttal bővel-
kedő. Csontot hús. 2) Erős, vastag csontú. Csontos
ember.

CSONTOS, (2), (nint föntebb) fn. tt csontos-t,
tb. —ok. Több magyar család neve.

CSONTOSFALVA, helység Abaú>an; helyr.
Ctontosfalvá-n, —rá, —rrft.

CSONTOSODAS (csom-t-os-od-ás) fa. tt. cson-
tosodás-t, tb. —ok. 1) Az állati test képződésének
tulajdonsága, melynél fogva erős, izmos, vastag csont-
jai nőnek. 2) Átv. ért. valamely eszmének, szokásnak
megrögzése.

CSONTOSODIK, (csom-t-os-od-ik) k. m. cson-
tosod-tam, —tál, —ott. 1) Az állatról mondatik, mi-
dőn csontjai erősödnek, izmosodnak, vastagosznak.
2) Átv. ért rőgzik, negrögzik, hajtbatlanná leszen.
Megcsontosodott nemseti előítéletek, hibák.

CSONTOSHÚS, (csontos-has) ősz. fn. Hds da-
rab, hdskoncz, melyben csont is van.

CSONTOSÚL,CSONTOSUL, (csom-t-oe-úl) önh.
m. csontosúl-t. Olyanná lesz, mint a csont, csontke-
ménységfire változik. Átv. ért. rögösül, merevül, meg-
merevfil, hajthatlanoá leszen.

CSONTOSÚLÁS, CSONTOSÜLÁS, (csom-t-os-
u-lás) fa. tt. cscmtosulás-t, tb. —ok. Állapot, midőn
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valamely test csontaukot, csontkeménységet ölt. Átv.
ért rögösfilés, merevedés, hojthatlauná levés.

CSONTPIKKELYŰ, (csont-pikkelyü) ősz. mn.
és fn. 1) Minek csontkeménységfi pikkelyei vannak.
2) Tengeri halfaj cson&emény pikkelyekkel. Lásd :
CSONTHAL.

CSONTPÓK, (csoit-pók) ősz. fű. .Csomó alakú
álképlet, kóros kinövés a csonton, különösen a lovak
lábszárain. V. ö. INPÓK.

CSONTPONT, (cscnt-pont) ősz. fn. Azon idő-
pont az állati test fejlődélében, midőn a porczogók
csonttá kezdenek válni, száz, midőn a porczogók-
ban vörös vérrel tölt edéayek mutatkoznak. Rósz
hangzata szó, inkább irasstk : csontulási pont.

CSONTPOR,(csont-p«r) ősz. fn. 1. CSONTLISZT.
CSONTPORHANYÓSÁG, (csont-porhanyóság)

ősz. fn. A csontnak azon tulajdonsága, minél fogva
azt dörzsölés által öszve lehet zúzni. Továbbá a
csontnak kórállapota, midőr tömörségét vesztvén por-
hanyóvá lesz.

CSONTRÁK, (csont-raó ösz.fn. 1. CSONTFENE.
CSONTREDV, (cson>redv) ősz. fn. A meg-

gyúladt csontdaganat feketedése, midőn a lágy ré-
szek éa csonthártya lepusztilta után a csontok nagy
területen lemeztelenülnek, kifekélyesednek, s kisebb-
nagyobb darabokban lemáludoznak.

CSOflTREKESZ. (csoit-rekesz) ősz. fn. Faké-
szület a sebészeknél, melyle a törött csontokat be-
szorítják , hogy egyenes helyzetben maradjanak, s
meggyógyuljanak.

CSONTRENDSZER, 'csont-rend-szer) ősz. fn.
A csontoknak az állati test szirvezetében összefüggése

CSONTREPEDÉK, (isont-repedék) ősz. fn.
Csontrepedés következtében támadott nyilas, héza-
gocska, vonal. V. ö. CSONT.ÍEPEDÉS.

CSONTEEPEDÉS, (csont-repedés) ősz. fn. Erős
nyomás, zúzás, törés következtében a csont szöveté-
nek elválása, szétnyílása.

CSONTRESZELÖ, (cs.nt-reszelő) ősz. fn. 1)
Személy, ki csontot reszel, S) Lékezésnél és csont-
vágásnál használható sebészi eszköz.

CSONTRÉTEGZÉS, (etont-réteg*és) ősz. fn. A
romlott csontlemezek leválás, lehámlása, rétegen-
ként

CSONTROMLÁS, (csont-romlás) ősz. fn. Álta-
lános neve minden csontbajnak, mely a csontok szi-
lárdságát, tartósságát veszélyesteti.

CSONTSEBZÉS, (csont-sebzés) ősz. fn. Sértés,
mely az eleven csonton ütés, teres, zúzás, vágás stb.
által történik.

CSONTSENYV, (csont-s«nyv) ősz. fn. 1. AN-
GOLKÓR.

CSONTSENYVES, (csont-jenyves) ősz. mn. An-
golkórban szenvedő, 1. ANGOLKÓR.

CSONTSIPOLY, (csont sipoly) ősz. fn. Csont-
ban támadó szűk csöves fekély. V. ö. SIPOLY.

CSONTSOEVADÁS, (csont-sorvadás) ősz. fh.
Csontok elaszása, kiszáradása.

CSONTSOBVÁLY, (csont-sorvály) ősz. fa. L.
CSOTSORVADÁS.

CSONTSZÁLKA, (csont-szálka) ősz. fn. A tört
csontnak vékony, hosszú levált részecskéje.

CSONTSZALKAFOGÓ, (csont-szálka-fogó) ősz.
fa. Csipeszféle sebészi eszköz, a törött csontok szál-
káinak kiszedésére.

CSONTSZEDÉS, (csont-szedés) ősz. fii. Ki-
hányt, elszórt csontok öszvegyüjtése, különféle cxé-
lokra, p. csontliszt, csontszén készítése végett

CSONTSZEDÖ, (csont-szedő) ősz. fn. Személy,
ki csontokat gyűjtöget, p. a czukorfínomító gyárak
számára.

CSONTSZÉN, (csont-szén) ősz. fn. Egetett
csontokból készített szén. Lisztté SrlöU csontszé*.

CSONTSZÖVET, (csont-szövet) ősz. fn. A csont
alkotó részeinek egymásközti összefüggése.

CSONTSZÚ, (csont-szú) ősz. fn. Nyavalya a
csontban, mely azt szú gyanánt emészti, azaz : csont-
cv, idült, fekélyesedéssel párosult csontlob, és a
csontállomány elernyedése. (röVuétyes, központi, tap-
lót csontszú.

CSONTTÁLYOG, (csont-tályog) ősz. fa. A
csontoknak nagy darabon elterjedt daganata, a kon-
czok velőüregében támadt gyuládéi, s azoknak puf-
fadása következtében. V. ö. TÁLYOO.

CSONTTAN, CSONTTANITMÁNY, (csont-tan,
v. —tanitmány) ősz. fn. A boncztannak egyik fö ré-
sze, mely a csontok természetét, kttlönféleségét stb.
ismerteti. (Osteologia).

CSONTTOBOLY, (csont-toboly) ősz. fn. Kóros
kinövés, csomósodás a csonton. (Ezostosis).

CSONTTÖREDÉK, (csont-töredék) ön. fű. Az
eltörött csontnak egyes darabja, része.

CSONTTÖREKÉNYSÉG, (csont-törékenység
ősz. fn. Általán a csontnak azon tulajdonsága, mely-
nél fogva kisebb-nagyobb erőnek engedve eltörik.
Különösen a csontnak kóros porhanyó állapota.

CSONTTÖRÉS, (csont-törés) ősz. fn. A csont
szövetének erőszakos megszakasztása, ütés, nyomás,
túlfeszített meghajtás stb. által. *

CSONTTÖRÖ, (1), (csont-törő) ős*, mn. Altalán,
ami a csontokat erőszakosan több részekre szakasztja.
választja. CíonttörS »a».

CSONTTÖRÖ, (2), (mint föntebb) ősz. fa. Esz
köz, melylyel p. az égctlen vagy égett csontokat ősz-
vezúzzák.

CSONTUL, CSONTUL, (csom-t-úl) önh. m. r*m-
túl-t. Csonttá válik, csonttá alakul.

CSONTÓLÁS, CSONTÜLÁS, (csom-t-ul-áa) fn.
tt. csontulás-t, tb. —ok. Csonttá alakulás.

CSONTÓLAT, CSONTULAT, (csom-t-úl-at) fn.
tt. csontulot-ot. A csonttá alakult test állapota.

CSONTÚJRATERMÖDÉ8,(csont-űjra-termSdé6:
ősz. fű. A zúzott, törött csontnak újra kinövése, új
növés általi kipótolása. Különválasztva: csont újra-
termödéte fesztelenebb.
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CSONTÜREG , (csont-üreg) ősz. fn. Csöalakú
üreg a sípcsontok belsejében, mely kocsonyanemű
anyagot, velőt foglal magában.

CSONTÜSZÖG, (csont-üszög) ősz. fn. Lásd:
OSONTFENE.

CSONTVAKARÓ, (csont-vakaró) ősz. fn. Se-
bészi eszköz, a műtét alá vett csonthártya luvaka-
rására.

CSONTVÁZ, (csont-vár) ősz. fn. 1) Valamely
RCrinczcs állat alakja merő csontokból öszveálh'tva,
mely az illető állat csoutszerkczctét elétüntcti. 2)
Átv. ért. igen sovány állati test, melynek csak csontja
böro van. V. ö. VÁZ.

CSONTVELŐ, (csont-velő) ősz. fn. Sajútucmfi
lúfry anyag a sípcsontok üregeiben. V. ö. VELŐ.

CSONTVESZÉS , (esont-vcszés) ősz. fn. Lásd :
CSONTFENE.

CSONTVÍZKÓR, (csont-víz-kör) ősz. fn. Víz-
kór nemű bántalom a csontokban. V. ö. VÍZKOR.

CSONTZSÍR, (csont-zsír) ősz. fn. Kaírnemii kö-
vérség a csont szövete között, mely főzés által kiforr
belőle.

CSOP, (1), elvont gyök, mely a csoport, cso-
portos , csoportosodik sz&nnuzékokban egy tömeget
képező gyiísokiiságot jelent, s rokonai a vékonyhan-
gu csrp, csöp, mint a cst'plesz, csepó'tc, csöplí szók
gyöke. Mennyiben a csoport rakásra halmozott soka-
ságot jelent, rokon a csup, kúp, litip gyökökkel is.

CSOP, (2), elvont gyöke csopor, csoporodik
szóknak. Rokonai a gömbölyüségrc vonatkozó csob,
<w>6, köb, mint a csobán, csobolyó, csöbör, kobak edé-
nyek neveinek gyökei.

CSOPAK, falu Szála megyében ; helyr. Cvtpak-
i»i, —rá, —ról.

CSOPÁKA, CSOPÁKÁS, 1. CZOPÁKA. CZO-
I'ÁKÁS.

CSOPOR, (csop-or) fn. L. CSITOH.
CSOPORODIK, (csop-or-od-ik) k. 1. CSITO-

RODIK.
CSOPORT, (csop-or-t) fn. tt. ctoport-ot. 1) Több

részekből, darabokból, egyedekből öszveúllott vagy
állított, egybegyült sereg, halom, rakás. Csoport ka-
tona, csoport kő, csoport juh. 2) Valamely egész részei-
nek többfelé osztályozása, melyek ismét egy egészet
képeznek, p. a virágos kert többféle virág ff oportukra
felosztva. 3) Táj divatosan: rög, göröngy. Csoportok
hei-ernek a felszántott földön.

„Forgószél megy vit közepén,
Csoportokat dobál felém."

Vörösmarty.

Tájejtéssel: csopor, s úgy látszik, ez az eredeti
alak, melybez a t csak toldalékhangul járult, mint
yüctiSrl, csipert, választ, e némely más szókban.

CSOPORTONKÉNT , (csop-or-t-on-ként) ih.
Csoportosan, csoport számra; egész halommal, raká-
sonként. V. ö. CSOPORT.

CSOPORTOS, (csop-or-t-os) mű tt. csoportot-1,
vagy —aí, tb. —ak. 1) Bőven öszvegyiilt, halmo-
zott, rakásos. Csoportos nép. 2) Rögös, göröngyös.
Csoportos út. Ha útnak indultál, törd, a hol csopor-
tos. (Km.)

CSOPORTOSAN, (csop-or-t-os-an) ih. Seregc-
scn, halommal, rakással, öszvcgyülekczve. Csoporto-
san tódul a nép valamely rendkii-llli látmányra.

CSOPORTOSÍT, (csop-or-t-os-ít) áth. m. cso-
portosít-ott, htn. —ni, vagy —ani. Csoportba, vagy
csoportokba szed, gyűjt, rak, halmoz. V. ö. CSO-
PORT.

CSOPORTOSODIK , (csop-or-t-os-od-ik) k. m.
csoportosod-tam, —tál, —olt. Csoportossá löszén, az-
az öszvcgyülckczik, halmozódik, rögösödik, görön-
gyösöclik. Csopnrtosodik a mhidllnnfti gyülekező nép.
Csopartonndik a barmoktól feltiport és megszáradt sár.

CSOPORTOSSÁG, (csop-or-t-os-sAg) fn. tt. cso-
portosság-ot. A mcgíizott, sáros, fbltiport stb. földnek
rögössége, göröngyösségo, darabossüga.

CSOPORTOSUL, CSOPORTOSUL, (csop-or-t-
os-űl) Buli. I. CSOPORTOSODIK.

('SOPÍ)KTOZ , (csop-or-t-oz) íitli. m. rsoportoz-
lam, —tál, —ott, pár. —z. Valami egészet kisebb
részekre osztályoz, mely részek önálló pgésa gyanánt
tekintendők, pl. midőn a gyakorlott ezredet több
csoportokra sx.akiisztják , vagy a virágos kertet több
viriigiigyakra különítik.

CSOPORTOZÁS, (csop-or-t-oz-ás) fn. tt, cso-
portuzás-t, tb. —ok. 1) Áth. ért. valaminek csopor-
tokra osztása. 2) Szcnv. ért. halomra gyűlés, öszve-
gyülckczés , scroglés. AVpcsoportosás. 3) Rögösödés,
göröngyösödéa.

CSOPORTOZAT, (csop-or-t-oz-at) fn. tt. cso-
portozat-nt. Több csoportnak bizonyos arányban,
rendben clhelyezéüc, p. rsoportozatok a mrágkertek-
ben, csoportosatok valamely rajzolaton.

CSOPORTOZIK, (csop-or-t-oz-ik) k. m. csopor-
toz-tam, — tá l , —ott. 2) Seregük, gyülekezik. Cso-
portozik a nép. Oszvecsoportozik. 2) Göröngyössé vá-
lik. Csnportozik a megázott, s baromtól feltiport út,
föld.

CSOPORTOZVA, (csop-or-t-oz-va) ih. Sere-
geivé, gyülekezve, halmozódva. Csoportnzva járnak
kelnek.

CSOPPAL, (csop-val) 1. CSIPPEL-CSOPPAL.
CSÓR, elvont gyök, mely különféle családu

származékokban más-más alapérteimii. 1) Hangutánzó
ezekben : csorog , csordul, csordtí , csorgat, csorran,
csórsz, csorszog. Tájejtéssel: rs«r, csurog stb. Egyezik
vele a szanszkrit erű (sprudelu), honnan crupast (folya-
dék), német traufen, tríefen, finntirisen,török csorba (le-
ves) stb. 2) Feketét jelent a csormoly, vagy ctormolya
származékokban, vékonyhangon: csőr, csörmölye. Ez
értcménybon rokon vele kor, mint a korom gyöke, s
hasonló a török kara, szláv cser, rsar, cserni, csórni.
3) Metszésre, törésre vonatkozik a csoroszla, csoro-
szol, csorba szókban, s rokona : sár, honnan lett
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tarló, sarából, ét kár. 4) A csorda származékban
ám. sor, vagy ser (sereg).

CSÓR, (1), elvont gyöke a) csórói, csórigál
származékoknak, s mint ezek érteménye matatja,
nem egyéb, mint a lassú folyást jelentő csorog gyöke :
csór; b) a kopaszt, vagy meztelent jelentő csóré
szónak.

CSÓR, (2), áth. m. csór-t. A csavar igének ösz-
vehűzott módosítványa, melylyel ikerítve használta-
tik : csórcsacar, vagy csúrcsavar, vagy csiírcsavar.
Származékai: csorog, csórál.

CSÓR, (3), fala Fehér vármegyében, helyr. Csór-
ra, —ön, —ról.

CSÓRA, több helység neve Erdélyben; helyr.
Ciórá-n, ^—rá, —ról.

CSÓRAG, (csór-ag) fa. tt. csórag-oí. Baranyá-
ban ám. dorongféle kézbeli, fütykös, furkó, melyet
kézben forgatni, csiráin!, csavarni szoktak.

CSÓRÁL, (csór-ál, vagy csór-a-al) áth. m. cso-
rál-í. Valamely dolgot csürcsavar, nagy feneket ke-
rít neki. Csórát-mórát. Ne csóráld-móráld, hanem
mondd M. ami lelkiden van.

CSÓRANY, (csor-any, vagy csavar-any) ősz.
fa. 1. ANYACSAVAR.

CSORBA, (1), (csor-ba) ran. tt. csorbá-t. Ami-
nek éle, lapja, széle, szöglete meg van törve , bevág-
va, csonkítva. Csorba kés, kard, szántóvas, dórba fa-
zék, pohár, tányér. Csorba fog, csorba fogú, csorba
szájú.

Palóczos tájejtéssel: cserba. Képzésre hasonló
a túrba, gurba, görbe, törpe szókhoz. Egyezik vele a
szanszkrit karú, vagy karp (brecben, verringern), la-
tin carpo, szláv sírba. V. ö. CSÓR, gyök.

CSORBA, (2), fala Liptó megyében; helyr.
Oorbá-n, —rá, —ról.

CSORBA, (3), (csor-ba) fa. tt cscrbá-í. 1) Ha-
sadék, hézag, törés, törés által okozott hiány. Csor-
bát ejteni valamely edényen. Csorbája van a kardnak.
2) Hiány, szükség, hiba. Csorbát szenvedni. Csorbát
kitölteni.

CSORBAFOGÚ, (csorba-fogú) ősz. mn. Kinek
repedt, törött, vagy likas foga van. Csorbafogd vén
ember.

CSORBÁRA, 1. CSORBÓKA.
CSORBÁNAK, paszta Nagy-Kunságban; helyr.

C«orbánafc-on, —rá, —ról.
C80RBÁS, (csor-ba-as) mn. tt. esorbás-t, vagy

—öt, tb. —ok. Aminek több csorbája van, több he-
lyen repedt, törött, csonkított szélű, szegletit, élű.
CSrorbás korsó. Csorbát kosta.

CSORBASÁG, (csor-ba-ság) fn. tt. csorboság-ot.
Általán bizonyos kemény állományú testek 'tulaj-
donsága, midőn csorbák, repedtek, törött szélttek,
hegyűek stb. Fogak, edények csorbasága.

CSORBASZÁJU, (csorba-szájú) ősz. inu. Kinek
vágott, metszett ajakai vannak, nyúlszáju.-Átv. ért
törött nyilasa, p. csorbascáju palactk, csorbassáju
korsó.

CSORBÍT, (csor-b-it, vagy csor-ba-it) áth. m.
csorbit-ott, htn. —ni, vagy —ont. Valaminek élét,
szélét, lapját, szögletét megsérti, csonkítja, hiányossá
teszi. Kést, kardot csorbítani ; szántóvasat fcoVes föld-
ben megcsorbítani; fogat csorbítani.

CSORBÍTÁS, (csor-ba-ít ás) fii. tt csorbitás-t,
tb. —ok. Cselekvés, midőn valamit csorbítunk.

CSORBÓKA, (csor-b-ók-a, vagy csor-ba-ók-a)
fh. tt csorbóká-t. Az együttnemzők seregébe, s
egyenlőnösök rendébe tartozó növénynem ; vaczka
kopasz, csészéje födelékes; fészke tövön kihasasodik;
bóbitája szőrös, száratlan. Fajai: zsemlyéki, mttti,
dudva-, havasi csorbóka. Mind ezeknek levelei sza-
rosak, vagy hegyesek, láncsásak, kaczúrosak, s mint-
egy csorbásak.

CSORBUL, CSORBUL, (csor-ba-ul) önb. m.
csorbul-t. Csorbát kap, csorbává leszen, illetőleg
széle, szöglete, éle kitörik, repedést kap. Csorbul a
köbe vágott kasza éle. Csorbul a korsó szája. Csorbul
a fog. Megcsorbúl, fcicsorbúl. V. ö. CSORBA.

CSORBULÁS, CSORBULÁS, (csor-ba-ul-ás)
fh. tt csorbulás-f, tb. —ok. Bizonyos szilárd állomá-
nya testek szélein, élein támadó sérülés, csonkuUU,
midőn letörnek, berepednek, rés nyílik bennök. Kard
csorbulása. Fogak csorbulása.

CSOBBULAT, CSOKBÚLAT, (csor-ba-nl-at)
fn. tt csorbutat-ot. Csorbulás által támadt rés, hézag.

CSORBULT, (csor-b-ul-t) mn. tt. csorbúK-oí.
Éle, lapja, széle tört, hasított, csonkított Csorbttlí
fegyver, csorbult korsó. Kicsorbult, megcsorbult, el-
csorbult. Csorbult fogak.

CSORDA, (1), (csor-da) m. tt csordá-t. Cso-
portban, seregben, falkában járó, legelő szarvasmar-
hák és sertések sokasága. Ökörcsorda, tehéncsorda,
borjúcsorda , disznócsorda. Reggel kihajtom, estre
haza ereszteni a csordát. Őrizni, legeltetni, megitatni
a csordát. Derék dolog, három tehén egy csorda, vala-
mi számot kicsinylő gúnyos km. Egy-két tehén nem
nagy csorda, a* osszong csak oldalborda. Km. Átv.
ért megvetőleg mondatik oly emberek gyülekezeté
ről. kik baromi állapotban élnek. Csorda népek. Kfi-
lönböztetésUl v. ö. GULYA, NYÁJ, MÉNES.

Gyöke csór hasonló a vékonyhangu sereg, str
gyökéhez, és az egymás után (mint csorda szokott)
következő számokat, sokaságokat jelentő sor szóhoz.
Egyezik vele a német Heerde, Schar, tatár horda,
ehorda, persa csórandó, török scttrtt, és a latin co-
hors második alkatrésze.

CSORDA, (2), fáin Krassó megyében; helyr.
Csordá-n —rá, —róí.

CSORDABELI, (csor-da-bel-i) mn. tt csorda-
beli-t, tb. —ék. Csordába való, csordában legelő,
csordához tartozó. CsordabeK ökrök, tehenek, borjúk.

CSORDABIKA, (csorda-bika) ősz. fa. Csorda-
béli tehenekkel együtt járó, legelő bika.

CSORDÁI, (csor-da-i) mn. tt csordat-t, tb.
—ok. Csordába, vagy csordából való, csordában já-
ró, legelő. Csordái ökör, tinó.
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CSORDAKÚT, puszta Fejér megyében; helyr.
Gsoidalcúí-ott, —rá, —ról.

CSORDÁLY, (csor-da-aly) fn. tt. csordály-t, tb.
—ok. Seregesen, mintegy csordában járó kis mada-
rak faja a verebek neméből. V. ö. SORDÉLY.

CSORDANÉP, (csorda-uép) ősz. fn. A társa-
dalmi élet alsó fokán álló vadnépek, melyek barom-
tenyésztésből élnek, s helyről-hjelyre vándorolnak.
(Nomades).

CSORDÁNKÉNT, (csorda-an-ként) ih. Csorda-
számra, csorda csorda után, falkánként. Az ökröket
csordánkínt hajtják Magyarországból .Bécsbe. Csor-
dánként döglenek a marhák.

CSORDAPÁSZTOR, (csorda-pásztor) ősz. fn.
L. CSORDÁS.

CSORDÁS, (csor-da-as) fn. tt. csordás-t, tb.
—ok. Aki csordát, különösen ökröket, teheneket
őriz. A disznópásztor kanász, vagy kondás, a borjú-
kat legeltető borjúpásttor, vagy hornyán, a juhlegel-
tetö juhász, a lovakat őrző csikós stb. V. ö. GU-
LYÁS.

CSORDÁSKÖRTE, (csordás-körte) ősz. fn.
Apró körtefaj, mely csoportosan terem.

CSORDÁZ, (csor-da-az) önh. múlt. csordáz-tam,
—tál, —ott. Csordával vagy csordaként jár, csor-
dástul ide-oda vándorol. . .

CSOBDÁZÁS, (csor-da-az-ás) fn. tt csordácás-t,
tb. —ok. Csordával vagy csordánként járás.

CSOEDÁZÓ, (csor-da-az-ó) mn. tt. csordázó-t.
Csordákkal, vagy csordástul ide-oda vándorló. Qror-
dá*ó népek (Nomades).

CSOBDÍT, (csor-d-ít) áth. m. csordü-ott, pár.
—«, htn. —ni, v. — ám. Eszközli, okozza, véghez-
viszi, hogy valami csorduljon. Kortóból földre, csor-
ditani, Kcsordtíani a vizet. Érzékeny bestédével kön-
nyeket csordüott a hallgatók Kémeiből.

CSORBÍTÁS, (csor-d-ít-ás) fn. tt csorditás-t,
tb. —ok. Cselekvés, midőn bizonyos nedvet csordít-
nak j csordulás eszközlése.

CSORDOGÁL, (csor-d-og-ál) gyak. önh. m.
ctordogál-t. Lassan, de folytonosan csorog. Kis erecs-
ke csordogál a völgyben. A repedt edényből csordogál
a víz. A háztető' résein becsordogál az eib'. Bánatában
hallgat, s csordogálnak könyei.

CSORDOGÁLÁS, (csor-d-og-41-ás) fn. tt esor-
dogálás-t, tb. —ok. Lassú, folytonos csorgás.

CSORDUL, CSORDUL, (csor-d-úl) önh. m.
csordúl-t. Csorogni kezd, csorogni indul, valami ned-
vesség ki-, elő- vagy alácseppen. Ha nem csordul,
cseppen (Km.), azaz, ha bőven nem is, de valamit
mégis jövedelmez. Kicsordul nemiből a könyii.

CSORDULÁS, CSORDULÁS, (csor-d-úl-ás) fa.
tt. csordulás-t, tb. —ok Ki-, elő- vagy alácseppenés;
csorogni kezdés. Csordulásig megtolt edény.

CSOKDULAT.CSORDÚLAL, (csor-d-úl-at) fa.
tt. ctordulat-ot. Csordulás elvont értelemben.

CSORDULT, (csor-d-ul-t) uin. tt. c*0rdult-at.
Csordulni kezdett, indult; elő- v:igy alácseppent.

ACAD. iuay szória.

CSORDULTIG, (csor-d-ul-t-ig) ih. Annyira meg-
telve, hogy a mértéken túli nedv csorogni kezd; te-
lides teli. Csordultig telt pohár. Átv. ért. mondatik
nem-folyó testekről, sőt szellemi, elvont tárgyakról
is, midőn a mértéket túlhaladják. Csordultig megtolt
emberekkel arctanok. Csordultig meggyűltek bajaim.

CSÓRÉ, (1), (csór-é, vagy csav-ar-é, v. csor-é)
fn. tt. csóré-t. Fiatal sajt, vagy túró, melyet csak
most csavartak, azaz sajtoltak ki, mely még nedves,
és csorog. Ennélfogva vagy ám. kicsavart, kicsórt
túrós anyag, vagy csorgó táró, sajt

CSŐBE, (2), (csór-i, vagy csir-i) mn. tt csóré-t.
1) Csupasz, tar, kopasz. Csóré árpa. 2) Meztelen,
ruhátlan. Csóré fej. Csóré czigány pvrdé. Ezen jelen-
téseinél fogva valószínű, hogy a tart jelentő csiri
szónak változata.

CSÓRÉÁRPA, (csóré-árpa) ősz. fn. Árpafaj,
melynek tar azaz szálkátlan feje van, tar árpa,
mint: tarbúsa.

CSÓRÉRNYOMASZ, (csór-ér-nyomasz) ősz. fn.
Jelent tagcsonkítás-, érbekötés-, sebvarrásnal hasz-
náltatni szokott sebészi eszközt. V. ö. CSÓR és ÉR-
NYOMASZ.

CSÓRÉSOD1K, (csór-é-s-od-ik) k. m. csórésod-
tam, —tál, —ott. A tejről mondatik, midőn öszve-
fut és túró lesz belőle. V. ö. CSÓRÉ.

CSORG, 1. CSOROG.
CSORGA, (csor-g-a, vagy csor-og-a) fa. tt csor-

gá-í. L. CSORGÓ 2).
CSORGÁL, (esor-og-ál) önh. m. csorgál-t. Las-

san és folytonosan csorog; csordogál.
CSOEGÁS, (csor-g-és) fa. tt.»csorgás-í, tb. —ok.

A le-, ki-, elfolyó víznek, vagy más híg anyagnak
bizonyos hangja. Vitcsorgás, esöcsorgás. V. ö.
CSOROG.

CSORG AT, (csor-g-at) áth. m. csorgat-tam, —tál,
—olt, pár. csorgass. Eszközli, okozza, vagy engedi,
hagyja, hogy valamely nedv csorogjon. Ferdén tar-
tott edényből a bort földre csorgatja. A megölt ba-
romfi vérét medenctébe csorgatni.

CSÓRGÉP, (csór-gép) ősz. fn. Csórral, azaz
csavarral ellátott, csórón járó gép.

CSORGÓ, (1), (csor-g-ó) mn. tt. csorgó-t. Csór
hanggal ki-, elfolyó. Ctorgó vfa. Orrból csorgó wér.
Továbbá, amiből valami csorog. Crorgó edény.

CSORGÓ, (2), (csor-g-ó) fn. tt. csorgó-t. 1)
Forrás, melyből a víz csorogva bugyog. 2) Azon vo-
nal az épületek födelei alatt, melyre rolók az esővíz
lecsepeg; miért néhntt csepegőnek is hívják. EsS elöl
csorgó alá menni, vagy eső elb'l futottunk, csorgó alá
jutottunk. Km. 3) Fa- vagy kőedény, melybe a for-
rásvíz bele foly. 4) Valamely ruhának olyan állása,
hajlása, mintha víz folyna le rajta. Csorgóra ált a
kalapja, az az lekonyulva.

CSÓRI, (1), (csór-i) fa. 1) L. CSÓRÉ, fh. 2)
Csórra való. Csórt csuka nincs mája.

CSÓEI, (2), falu Nógrád megyében; helyr.
CWri-bo, — bon, —ból.

67
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CSÓRIGÁL, (csór-ig-ál) gyak. önh. Lassan, vé-
konyán, de folytonosan csorog.

CSORMÁNTFÜ, (csormány-fíi, a latin tormen-
tilla után) Ősz. fn. L. TIMPO.

CSORMOLY, (csor-m-oly) fa. tt. esormoiy-*, *.
—ok. Növényfaj a fintorok neméből, mely gazként
a gabona között szokott teremni, s magvának lisztje
a kenyeret megfeketítí, máskép csormolya, vagy csör-
mSlye. (Melampyrum arvense).

Törzse csorm, vagy csórom azonos korm, korom
szóval, s nevét (valamint a hellén melampyrum) fe-
ketítő tulajdonságától kapta.

CSORMOLYA, vékonyhangou esoVmöiye, lásd:
CSORMOLY.

CSORMOLYÁS, (csor-m-oly-a-as) mn. tt. csor-
molyás-t, vagy —öt, tb. —ok. Csormolyával kevert,
miben csormolya Tan. Csormolyás búza, liszt, esor-
molyás kenyér. V. ö. CSORMOLY.

CSORNA, mváros Sopron megyében; helyr.
Csomá-n, —rá, —ról.

CSORNOK, 1) 1. CSORNOK. 2) Falu Alsó-
Nyitra varmegyében ; belyr. Csornok-ra, —ön, —ról.

CSÓRÓ, (csór-ó) mn. tt csóró-t. Csavaró, te-
kerő. Csóró-csat>aró.

CSOROG, (csor-og) önh.m. csorog-tom,v. csorgat-
tam, —tál, v. csorgattál, csörgött, htn. —ni, vagy
esorgani. Mondatik a vízről, vagy más big, folyó
anyagokról, midőn szűk, vagy más helyről kieredvén
bizonyos hangad&ssal ki-, el- vagy aláfolynak. Cso-
rog a f orrát vize. Csorog a kis patokocska. Csorog ac
orra vére. Ha nem csorog, csepeg. (Km.) Képes kifeje-
zésben mondatik a'helyről, vagy edényről is, mely-
ből valami kifoly, pl. csorog a horda, csorog a korsó,
palactk; csorog a hátfödél. Sőt hallani ilyeketis:
csorog a búza, csorog a zsák. Kicsorog, elcsorog, ie-
csorog, becsorog.

CSOROGDOGÁL, (csor-og-dog-ál) gyak. önh.
L. CSORDOGÁL.

CSÓKOL, (csór-ol) áth. m. csórol-t. A tehén tő-
gyét fejeskor csavarja, hogy a tejet leadja. Xicsóroi-
ni a tehén tSgyét utolsó cseppig.

CSOROMFÖLDE, falu Szála megyében; helyr.
Csoromföldé-n, —r«, —ról.

CSOROSZOL, (csor-osz-ol) áth. m. csorossol-t, v.
csoroselott; btn. —ni, v. csorosclani. Csörögve hasít,
barázdál, barázdát metsz, barázdavonalt húz. Ha-
sonló hozzá: doroscol.

CSOROSZLYA, (csor-osz-lya, v. csor-osz-ol-ó)
fn. tt. csorostlyá-t. Az ekegerendelyből lenyúló s ba-
rázdát vonalkép hasító (csoroszló) késalakú vasszer-
szám. Át. ért. vén cíorosztya, ám. vén banya, vén
szatyor. Fargához viszi a csoroszlydt élesíteni. (Km.)
Idővel csorosslya is elkopik. (Km.) Hasonló hozzá do-
roszló. L. ezt

CSÖRSZ, hangutánzó törzsöké csorszog igének.
CSORSZOG, (csorsz-og) önh. m. csorszog-íom,

—tál, —ott. Hangutánzó ige, s jelenti azon hangot,
melyeta fagyos fuvön járónak lábai adnak. Szé-kely szó.

CSORSZOGÁS, (csor-sz-og-ás) csórsz hangot
adva járás.

CSORTARAJ, (csőr-taraj) öw. fh. Grifinadir.
(Vultnr gryphns).

CSÓRTOK, (csór-tok) ősz. fn. Tok, mely által
a csórt (vagy csavart) tekerni, be- vagy kicsavarni
lehet.

CSÓRVA, (csqr-va) m. tt ctorod-t. 1) Homok.
2) Öszvegyült tisztátalanság a bélbnzamban, milye-
nek az emésztetlen étel, ital, rósz epe, takony stb.

Az első pont alatti értelemben, mint folyó hóm-
kot (saburra, sabulom) jelentő szónak gyöke azon
csór, melyből csorog származott, tehát = csorgó ho-
mok. Innen átv. ért az orvosi latin nyelvben hasz-
nált saburranak szószerinti fordítása.

CSORVAELLENE8, (csorva-ellenes) ősz. mn.
Csórva nyavalya ellen való, csorvát tisztító, elűző, meg-
gyógyító. CsorvaeUenes gyógyszerek. V. ö. CSÓRVA 2).

CSOBVAEPÉS, (csorva-epés) ősz. fn. Kinek
beleiben a roszűl emésztett étel-italoktól sok epe
Öszvegyült. Csorvaepés betegek.

CSORVALÁZ, (csorva-láz) 1. GYOMORLÁZ.
CSORVÁS, (1), (csor-va-as) mn. tt csorvát-t,

v. —öt, tb. — ak. 1) Folyó homokkal födött Csór-
vas puszta. 2) Csorvaféle betegségben szenvedő, epével
tölt gyomni. Csoryás beteg.

CSORVÁS, (2), puszta Békés megyében; helyr.
Csorvás-on, —ró, —róí.

CSŐSZ, hangutánzó elvont gyök, mely csoszog.
csontot, csoszszan származékoknak alapul szolgál. Je-
lenti azon gyönge hangot, melyet lábainkkal csiná-
lunk, midőn azokat a földön húzzuk, vagy csúsz-
tatjuk. Csisz-csosz. Rokon csúsz, csúszik igével, s en-
nek értelmében mint parancsoló ige előfordul e köz-
mondásban : Csoscsz elé szilváié, téged is megoor-
snlnok.

CSOSZKAT, (csosz-kat), v. csosz-og-at) önh.
m. csoszkat-tom, —tál, —ott. Csoszogva, aza* lábait
a földön húzva, csúsztatva jár.

CSOSZOG, (csosz-og) önb. m. csoszog-tam,
—tál, —ott. Lábait maga utftn húzva, talpait a föl-
dön csúsztatva jár. Oly gyönge, hogy alig csoszog.
CMszeg-csoszog.

CSOSZOGÁS, (csosz-og-ás) fn. tt. csoscogás-t,
tb. —ok. Lábhüzva, lábcsúsztatva járás. Fen ember
csattogása, sánta ember csoszogáso.

CSOSZOÖAT, (csosz-og-at) önh. m. csostogat-
tam, —tál, —ott. Lábát húzva, csúsztatva járkál,
lépdegel.

CSOSZOGATÁS, (csosz-og-at-4s) fa. tt csos*o-
gatás-t, tb. —ok. Lábát csúsztatva járkálas.

CSOSZOGD, (csosz-og-ó) mn. tt csoszogok. Aki
lábát maga után vontatva, vagy csúsztatva, földön
húzva jár. Csoszogó banya. Csoszogó béna, maszakadf
ember.

CSOSZOGTAT, (csosz-og-tat) áth. m. esossoy-
tat-tam, —tál, —ott, pár. csossogíoss. Lábait menés
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közben csúsztatja, úgy húzza magú után, hogy cso-
szogjanak.

CSOSZOGVA, (csosz-og-va) ih. Lábát földön
húzva, csúsztatva. J. béna, inaszakadt ember csoszogva
jár. Csoszogva lépő f áradt ló.

CSOSZSZAN, (csosz-ú-an, cso82-van, csossz-an)
önh. m. esoscszan-t. Hirtelen egyet csdsz, lábával a
földön egy csúszást tesz. Átv. ért. Kedve, jó kedve
ctoszstan, azaz hirtelen, egyszerre neki vidúl.

CSOSZSZANÁS, (csoszsz-an-ás) fn. tt esosz-
szonás-t, tb. —ok. A lábnak egy csúsztatása. Átv.
/fedvcsosztxanás.

CSŐSZT, CSŐSZT, (csoaz-t, v. csósz-t) áth. m.
csoszt-ot, htn. —ni, v. —oni. Valamit úgy húz ma-
gával vagy tol, taszít, hogy csősz hangot ad, más-
kép : csússt, csúsztak

CS9SZTAT, (esosz-tat) 1. CSŐSZT, CSÚSZTAT.
CSÓT, fáin és puszta Veszprém megyében;

helyr. Osóí-ra, —OH, —róí.
CSÓTÁN, (csó-ta-an, v. cső-dán) fű. tt csótán-t,

tb. —ok. Fekete bogár, olyantorma, mint a tücsök,
de laposabb és hosszabb farú; a konyhákban szeret
tartózkodni, nappal elbújik, éjjel kimász; máskép:
sváb, perzsiai féreg.

Gyöke a sikamlóst, elsohanást jelentő csód, v.
csódik, minthogy lapos testénél fogva a legszűkebb
réseken elcsódik, elsikamlik.

CSÓTÁNY, (csó-ta-any) 1. CSÓTÁN.
CSÓTÁR, (csót-ár) fn. tt. csó/ár-t, tb. —ok. 1)

Lószerszámokat ékesítő czafrangok, salangok. 2) Túl
a Dunán így nevezik a lótakaró posztót, melyet a
nyereg alá terítenek, máskép : csobrág. 3) A vasvár-
megyei Őrségben ám. caoroszla.

Az első pont alatti jelentésénél fogva ám. sajtár,
sujtás. Innen a lótakaróra is átv l letett, mennyiben
ez is néha sujtáaosan van készítve. A harmadik pont
alatti értelemben valószínűen a csoroscla gyöke csór
rejlik, mintha csortár volna.

CSÓTÁKOS, (esót-ar-os) mn. tt. csóíáros-í, v.
—öt, tb. —ok. Csótárral ékesített, salangos, czaf-
rangos, illetőleg csabraggal takart. Cfeótáros kantár,
farmotring, lószerszám. Csótáros paripa.

„Csótáros paripák, patyolat kontyokra tiporván
Pajkos arabsoknak, gőzölgő verőket itták."

Horvát Endre.

CSÓTH, 1. CSÓT.
CSÓTOLOÁS, (cso-tol-og-is) fh. tt. csótolgás-t,

tb. —ok. Tétova, mintegy csára, csaléra, ide-oda
járkálás.

CSÓTOLOG, (csó-tol-og) önh. m. csótolog-tam,
v. csétolg-ottam, —tál, v. —ottál, csótolg-ott , htn.
—ni, v. csótolg-ni, v. —ani. Görbe, gurba utakon
tétovázva csatangol, jön, megy, mint kinek semmi
dolga nincs. Gyöke esó a csa szónak változata.

CSOV, CSÓV, elvont gyöke csóvád, csóva, csó-
vál szóknak éa származékaiknak, melyek suhogó moz-
gást, hajladozást jelentenek.

CSÓVA, (csóv-a) fn. tt. csóvá-f. Szalmából, szé-
nából, gazból stb. csinált tekercs, melybe tüzes tap-
lót vagy égő üszköt tesznek, azután ide-oda lóbál-
ják, auhogatják, hogy lángot kapjon. Innen átv. ér-
telemben más czélokra is használt hasonló tekercs,
különösen a) Madárijesztőül, karókra kötött szalma-
vagy rongytekercs. 2) Tilalmat jelentő szalmacsutak
rúdra, póznára függesztve. 3) Kapu fölé, vagy ház
előtt karóra kötött szalma, jelű], hogy ott katonák
szállásolnak. 4) Gyújtó-kauócz, melylyel a taraczko-
kat, mozsarakat, álgyukat elsütik.

CSÓVÁD, (csó-ad, v. csov-ad) önh. Vasuiegyé-
ben ám. Sikamlik, csúszik. A kötél kicsovadt kezéből.
Öszvehúzva: csód v. csódik.

CSOVADÁg, (csov-ad-ás) fn. tt ceovadáe-t, tb.
—ok. Csúszás, sikamlás. V. ö. CSÓVÁD.

CSÓVÁL, (csóv-a-al) áth. m. csóvát-t. Általán
valamit ide-oda mozgat, fel-alá lóbál, hajtogat. Kü-
lönösen : a csóvát forgatja, ide-oda csapkodja, hogy
meggyűljön. V. ö. CSÓVA. Fejét csóválni valami fö-
lött. Farkát csóválni. Ki csóválja rókafarkát, nem ke-
rüli el a csávát. (Km.)

CSÓVÁLÁS, (csú v-a-al-ás) fii. tt. csóeátás-t, tb.
—ük. Valaminek mozgatása jobbra, balra, fel-alá.
Fejcsóválás, farkcsócálás.

CSOVASZT, (csó-asz-t, v. csov-asz-t) áth. ín.
csovaszt-ott, htn. —ni. —ani. 1) Valamit kisikamla-
ni, kicsúszni enged, p. kézből a feszült kötelet Vas
vármegyei szó. 2) Átv. ért hazad, füllent, mintegy
hazugságot csúszszant ki a száján.

CSOVASZTÁS, (csov-asz-t-áa) fn. tt csovosz-
íás-í, tb. —ok. Csúsztatás. V. ö. CSOVASZT.

CSŐVÁZ, (csóv-a-az) áth. m. csóváz-tam, —tál,
—ott. Csóvával kijelöl, azaz szalma-, szénacsutak-
kal jegyez. Kicsóvázni a katonajárást; kicsó&ázni az
eladó házat, bútort, kocsit. Kicsavarni a nyilasokra
osztott kaszálót.

CSŐ VÁZAS, (csóv-a-az-ás) fn. tt csóvázos-t,
tb. —ok. Csóvával kijelölés.

CSOZGA, (csoz-, vagy csosz-ga) fn. tt csozgá-t.
Száraz cserjegalyakból gyűjtött tűzi fa, mintegy cso-
szogó, sustyogó fa , Székely szó.

CSOSZOG, 1. CSOSZOG.
CSŐ, (1), vagy CSÖH, isz., melyiyel a lovat indu-

lásra nógatják, máskép : cco.' vagy czoh.' s a csikóra
vonatkozva: esett és csih. Valószínűen ezen gyökből
származott csőd, mint a csődit, csődül szók törzse.
Hasonló módon eredtek a mozgásra, cselekvésre biztató
no / gyöktől: nódít, nódúl, nógat, a haj /—tói hajt, haj-
szol, hajdú, hajcsár. V.ö. HÓ! indalatszó és hódit, hódút.

CSŐ, (2),(csö-v) fn. tt c«ó'-t, v. csöu-et, tb. csó'-k,
v. csSo-ek. Általán hengeralakú végig üreges test. Kü-
lönösen 1) Az állati és növényi testek ilyetén szer-
vei, melyekben a nedvek fól-alá szivárognak, vagy
lerakodnak. Vitelö cső. Véybélcsö. Szemgödör alatti
eső. Tejvezetü cső. Légcső'. Hajcsö. 2) Hengerded ala-
kú különféle készületek, eszközök. PaskacsS, látcső,
kútctii. Sebéin cső , mellkapcsoláshoz, végbélsipoly

67»
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metszéséhez, orrfekély kiirtásához való cső; fecsken-
dező' cső'. 3) Csőhöz hasonló hengerded testek, habár
belUl nem üregesek is pl. Kukoriczaceö.

Eredeti alakja: cs#t>, mint a kő, tó' szóké kSv,
ÍSv, s ezeké fő', no'j-vel: fej, nej. V. ö. Ó, Ő, mint
képző.

A csőt? törzshöz hasonló a latin tubus gyöke:
íub, és a hellén aly<ov-é, auf.

CSÖB, hangutánzó gyök, mind hangjára, mind
érteményére nézve rokon csob gyökkel, mint a cso-
bány, csobolyó, csöbör származékaik mutálják.

CSÖBIBIKCS, (cső-bibircs) ősz. fn. Növénynem
a lopvanőszők seregéből és moszatok rendéből, mely
a yen fák tövén, vagy a kősziklák közt tenyészik,
Alakjára nézve elágazó, vagy igatlan hengeres lomb,
belül üres, termése apró gombaforma bibircsók (Clado-
nia, Lichen).

CSÖBILLEGÖ, (cső-billegő) ősz. fn. Billentyű,
azaz kis iiyitóka a csőn, melyet nyomás által fel
lebet nyitni. ' ,

CSÖBÖR, (csöb-ör) fii. tt csffb&V-t vagy csöbr-
öt, tb. esöbr-ök. 1) Vederbez hasonló faedény, víz-
hordásra való. Csöbörből vederbe lépni. Km. 2) Né-
mely tájakon hordóhoz hasonló, de szájánál összébb
szoruló fódeles edény, víztartásra való. 3) Néhutt,
különösen az Énnelléken, bormérő edény, (100 itcze).
£gy csöbör bor. 4) A székelyeknél, sajtár, dézsa.
Csöbörrel szúnyognak vérét nem vehetni. Km.

Rokon vele közelebbről a német Zober, vagy
Zuber. V. ö. e gömbölyű edények neveit : csupor,
csobány, köböl, és bocsfco, bődön, bődön.

CSÖBÖRHORDÓ, (csöbör-bordó) ősz. fn. Szolga,
munkás, napszámos, ki csöbörben vizet, bort, sert
stb. hord.

CSÖBÖRRÚD, (csöbör-nid) ősz. fn. Rúd, me-
lyen a csöbröt hordozzák, belé húzván azt a csöbör
füleibe.

CSÖBRÖS, (1), (csöb-ör-ös) ősz. fn. tt csöbrös-í,
tb. —8fc. Lásd: CSÖBÖRHORDÓ.

CSÖBRÖS, (2), (mint föntebb) mn. tt cs0br8*-t,v.
—ét, tb. —ék. Csöbröt tartalmazó, csöbörnyi. Négy
csöbröt, hat csöbröt hordó. Egét* ctöbröt, fél csöbrös.

CSÖCS, 1. CSECS.
CSÖCSELÉK,(l),(csőcs-el-ék)fh. tt ctüctdfk-él.

Kemenesalyi tájnyelven ám. csecsemő, szopós kisded.
CSÖCSELÉK,(2), (csőcs-el-ék) fn. tt etSetdOe-tt.

Itt-ott szedett, elegy-belegy sokasig; alávaJó, imin-
nen-amonnan összecsődült hitvány emberek öszvege;
gyülevészség. CtSctelék ember, azaz ily hitvány tár-
saságból való. Ctöctelék beszéd, azaz zavart, kevert,
hiábavaló beszéd. A székelyeknél: esettelek, minél-
fogva törzse azon csőd volna, melyből csődül, csdVftt
származnak.

CSŐD, (1). Elvont törzse csóVftt, csődül igéknek
és származékaiknak, melyek bizonyos emberi vagy
Mlatí sokaságnak egybegyűjtésére, illetőleg öszve-
gyfilésére vonatkoznak és pedig sürgetés, nógatás,
tízes, hajtás által. Minélfogva azon cső/indulatszóból

elemezhető, mclylyel a lovat menésre sürgetik. Kép-
zésre olyan, mint a bő, tó, no gyökökből származott
bőd (bődit), lód (lódít), nód (nódít), s némely mások.

CSŐD, (2) (csö-őd) fn. tt csöd-»í. A jogtudo-
mányban és perlekedésben egészen divatossá lett új
szó, csődület helyett, s ám. hitelezők összejövetele
közös adós, vagy adósok elleni perben. Csődöt nyitni,
csődöt elrendelni. Öszvetételekben : csődper, ctSdtS-
meg. Jelent pályázást is, például: midőn valamely
tanszékre, közhírtétel következtében, arra képes fér-
fiak jelenkeznek. Latinul mindkettő concursus név
alatt ismeretes, de a magyarban a csőd szónak hasz-
nálata az utóbbi jelentésben az értelemzavar miatt
sem ajánlatos, hanem helyette minden tekintetben
czélszerűbb pályázás szóval élni. Különben sem
mondjak péld. Kik a csödWk? hányan csődfitíík*
ezek helyett: Kik a pályázók f hányan folyattak t stb.

CSÖDED, (cső-ded) mn. tt ctöded-ít. Csőalakii,
minek henger formája van.

CSÖDELÉK, (csőd-el-ék) fn. L. CSŐCSELÉK.
CSŐDELJÁRÁS, (csőd-el-járás) ősz. fn. Tör-

vénykezési eljárás, melyet a csődperben követni kell.
CSŐDGONDNOK, (csőd-gondnok) ősz. fn. Bi-

róság által megbízott személy, ki a zár alá vett csőd-
tömegre felügyel. V. ö. CSŐDTÖMEG.

CSÖDHERDETÉS, 1. CSÖDHffiDETMÉNY.
CSÖDHIRDETMENY, (csőd-hirdetmény) ősz.

fn. Törvényszéki hivatalos tudósítás, mely szerént
tudtokra adatik a hitelezőknek, hogy adósak bak&si
per alá kerülvén, bizonyos meghatározott napon,
vagy időben követelése, beperlése s igazolása végett,
mindenki jelenjen meg.

CSÖDHITELCZÖ, (csőd-hitelező) ősz. fn. Meg-
bukott s csődperbe fogott adósnak hitelezője.

CSÖDÍT, (cső-d-ít) áth. m. ctSdít-éU, pár. —s,
htn. —ni, v. —ént. Sürgetés, biztatás, nógatás stb.
által eszközli, hogy sokan, seregesen valahol, külö-
nösen valaminek Ifi fosa, bámulása végett öszvegyül-
jenek. Síppal, dobbal cs&ttteni a népet valamely lát-
ványra. Utctára, piaczra ctödíteni a kwdneii sokasá-
got. Bectödtíeni, önveoödtíeni. V. ö. CSŐD (1).

CSÖDÍTÉS, (cső-d-ít-és) fh. tt ^csödifés-í, tb.
—ék. Nógatás ált ili öszveseregeltetés, sokaságnsJc
öszvegyűjtése, különösen valamely látványra.

CSŐDNYILÁS, (csőd-nyilas) ősz. fh. Csődper-
nek a bukott adós, vagy adósok ellen megkezdése.

CSÖDNYITÁS, (csőd-nyitás) ősz. fa. Az illető
törvényszék által annak itéletíleg kimondása, hogy
valamely adós minden hitelezőjét kifizetni nem ké-
pes, vagyis hogy adósságai értékét meghaladják, s
ekképen ellene csődület! vagy bukási per rendeltetik.

CSŐDÖR, (csőd-ör) fh. tt —t, tb. —ők. Mén-
ló, monyas. Használtatik a hím sz-i marról is. A jó
csödor vagy megsántu!, vagy megvakul. Km. TWja
két kézre ugratni a csődörí. Km.

Valamint monyas a mony-tói, ügy cs&för *
nemző vesszőt jelentő esek vagy csök szónak csé y«gy
csb* gyökétől származtatható.
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CSÖDÖRC8IKÓ, (esödör-csikó) ősz. fn. Fiatal
ménló, melylyel még nem hágainak kunczát.

CSÖDPER, (csőd-per) ősz. fn. Öszvehivási vagy
bnkási per, melybe valamennyi hitelező! ugyanazon
adós elleni követelésének beadása és igazolása vé-
gett felszólítatván, itt mindenkinek keresete a per-
ügyelő vagy mái hitelező által is megvítattatik, egy-
szersmind a bukott vagyonáról s most már közös va-
gyonról is (tömeg neve alatt) intézkedések tétetnek,
a bukás okai a bukott által szinte beadatni rendel-
tetvén, megvizsgáltatnak, a követelések bizonyos el-
sőségek szerént osztályozhatnak, s a mennyiben telik,
kifizettetnek stb.

CSÖDPÉRÜGYELÖ, fcsőd-pér-ügyelő) ősz. fn.
A csődperben kinevezett jogtudó személy, kinek fő-
kötelessége a hitelezők vagy más igénylők követelé-
seit egyenként megvizsgálni, s amennyiben azokra
vagy némelyekre akár valóságukat, akár elsőségöket
s kifizetési sorozatukat illetőleg észrevételei volná-
nak, a bíróságnak bizonyos kitűzött határidőben be-
mutatni stb.

CSÖDPÉRTÁRGYALÁS, (csőd-pér-tárgyalás)
ősz. fn. Általában az egész csődület! perben eljárás.
Különösebben a vitatás alatti kérdéseknek mind az
illető felek, mind a bíróság általi megbányása vetése.

CSŐDTÖMEG, (csőd-tömeg) ősz. fn. A bukott-
nak zár alá vett és a hitelezőknek lehető kielégíté-
séül szolgálandó egész vagyona.

CSŐDTÖMEGGONDNOK, (cső-dtömeg-gond-
nok) 1. CSŐDGONDNOK.

CSŐDÜL, CSŐDÜL, (cső-d-ül) önb. m. c»S-
dül-t. Tolongva, elősködve gyülekezik, tódul, vala-
mely külső ok miatt nógatva öszvesereglik. Cs&ttil
a kíváncsi sokaság. Zenemét hallván piacira, utczára
ctödül a nép. Benődül, östvectödül.

• CSÖDÜLÉS, CSŐDÜLÉS, (cső-d-fil-és) fa. tt
csooWes-t, tb. —ék. Tolongva, előzködve, bámész-
kodva, nógatásra öszvegyfllekezés.

CSŐDÜLET, CSŐDÜLET, (cső-d-ül-et) fn. tt
csődület-ét. Hitelezők öszvejövetele közösadós, vagy
adósok elleni perben. V. ö. CSŐD.

CSŐDÜLET!, (csö-d-ttl-et-i), mn. tt. csődOl*ti-t,
tb. —ék. Csődületre vonatkozó. CtödUleti per, ctödü-
Uti tömeg, csddttleti törvényszék vagy biróság.

CSŐFEKÉLY, (cső-fekély) 5sz. fn. Sipoly,
sipfekély, 1. SIPOLY.

CSŐFORMA, (cső-forma) ősz. mn. Csőhöz ha-
sonló külsejű, csőded.

CSÖFURÓ, (cső-fúró) ősz. fa. 1) Személy, ki
holmi esős eszközöket készít, pl. puskacsőt, kutcsőt,
fecskendőt stb. 2) Azon fúró szerszám, melynek se-
gedelmével a cső készfii. f

CSÖG, fh. tt csSg-Vl. Csomó, bog, göcs. CtSg-
bog. Különösen: a fa ágainak a fa derekába gyöke-
redzése, mely ügy áll a fában, mintha szegett ütöt-
tek volna bele. Nem más, mint a megfordított göcs,
honnan : gfestfr, göctSrt, göcsöríös.

CSÖGBÖG, (csog-bög) ikerített fn. 1. ÁGBOGk

CSÖGÖL, (csög-öl) áth. m. csögöl-t. Székely
tájszó, ám. a fiatal fának héját bemetszi, lehántja,
bogy kiforrjon, illetőleg, hogy csögös legyen.

CSÖGÖ8, .(csög-ös) mn. tt csögöt-t, v. — ét, tb.
—efc. Csomós, göcsös, görcsös. Fáról mondatik kü-
lönösen, melynek derekába az ágak tőrei benőttek,
s levágatván szcgalakú csomót hagynak benne.

CSÖGÖSBÖGÖS, (csögös-bögös) ikeritett mn.
L. ÁGASBOGAS.

CSÖGÖZ, (csög-öz) áth. mn. csögai-íem, —tél,
—Sít, pár. —z. 1) Mondják játszó gyermekekről,
midőn csöggel, azaz fáról levágott boggal, vagy
csontdarabbal elütösdit játszanak. Mátyásföldén :
csügöz. V. Ö. CSÜG. 2) Bogoz, bogot köt valamire.
Csögötni a kistelet, madzagot.

CSÖGÖZÉS, (csög-öz-és) fn. tt ctSgSzét-t, tb.
—ék. Gyermekek ütősdi játéka, melyet csöggel
űznek.

CSŐGYÁRTÓ, (cső-gyártó) ősz. fn. Kézmíves,
vagy gyámok, ki eszközükül szolgáló bolmi csőket ké-
szít, péld. puskacsöveket, kűtcsöveket stb.

CSÖHAL, (cső-hal) ősz. fn. Halfaj csőalakú
hegyes hosszú orral. (Fistularia).

CSÖK, fa. tt. csök-öt. 1) Tuskó, tőke. 2) Hím-
állatok nemzőtagja, máskép: esek. 3) Szeged tájékán,
gyermek születésére adott lakoma, paszita.

CSÖK, fn. tt e»Sk-St. Kovász, savanyító, élesz-
tő, melyet a kenyérsütők használnak, máskép : csők,
1. ezt

CSOKIK, (csök-ik) k. m. ctSk-tem, —tél, —Sít.
Fogy, növésében elmarad. Innen ered az ik elhagyá-
sával csökken ige, mint: bukik, bukkan, szökik, szökken,
Rokonok vele: csak, ciek-űy stb. V. ö. CSÜGGED.

CSÖKKEN, (csök-fl-en, v. csökk-en) önb. mn.
csökken-t. 1) Alászáll, becsében veszt, enged, cseké-
lyedik. Csökken ereje, vagy erejében. Csökken a ga-
bona ára. Megcsökkent a kereskedés. Nagyot csökkenni.
3) Csökbe, azaz tuskóba ütközik, akad, botlik.

Első pont alatti érteményben a csekély, másik-
ban a tőke szóval egy eredetű.

CSÖKKENÉS, (csök-ven-és, v. csökk-en-és) fn.
tt. es»fckenés-í, tb. —ék. Alászállás, csekélyedés,
alábbbagyás, fogyás. AVcsSkkenés, eröcsökkenés, va-
gyoncsökkenés. .Rósz utak miatt csökkenésben van a
köziekedét.

CSÖKKENT, (csök-ven-t, v. csökk-en-t) áth.
m. csifkkent-étt, btn. —ni, vagy —eni. Alászállít,
csekélyít, fogyaszt, gyöngít. A jó termés csökkenti a
gabona árát. Afegcsökkentette erejét a betegség.

CSÖKKENT, (mint föntebb) mn. tt csökkent-e/.
Ami a maga nemében csekélyebb lett, alészállott,
megfogyott. Ötökként ára, becse valaminele.

CSÖKKENTÉS, (csök-ven-t-és, vagy csökk-en-
t-és) fn. tt csökkentés-í, tb. —ék. Cselekvés, mely ál-
tal valamit csökkentünk, alászállítunk, árcsökkentés,
valamely árnak lejebb verése, leszállítása.
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CSÖKORALL, (csö-korall) ősz. fn. Korallfaj,
mely szorosan egymáshoz tapadó több csőből áll.
(Tubipora). V. ö. KORALL.

CSÖKOVÁCS, (cső kovács) ősz. fh. Kovács, ki
vasból különféle czélra szolgáló csöveket készít.

CSÖKÖNÖS, (csök-ön-ös) mn. 1. CSÖKÖNYÖS.
CSÖKÖNÖSÖDIK, (csök-ön-ös-öd-ik) 1. CSÖ-

KÖNYÖSÖDIK.
CSÖKÖNÖSSÉG, (csök-ön-ös-ség) fn. 1. CSÖ-

KÖNYÖSSÉG.
• CSÖKÖNYÖS, (csök-öny-ös) mn. tt. csökönyös-í,

vagy —ef, tb. —ék. Sajátképen lóról mondják, mely
makacsul mintegy megköti magát, s vonakodik he-
lyéből mozdulni. Gyöke a csomót jelentő csög, azaz
göcs, melybez hasonló a rokon értelmű csök, t i.
mindegyik a maga nemében nebezen bontható s az
oldó erőnek ellentálló. Tisza mellékén : erkölcsös, v.
kunhátas. Átv. ért. emberről mondva ám. makacs,
nyakas, hajthatatlan.

CSÖKÖNYÖSÖDIK , (csök-öny-ös-öd-ik) k. m.
csökönyösöd-íem, —tél, —ö«. Csökönyössé lesz.

CSÖKÖNYÖSSÉG, (csök-öny-ös-ség) fa. tt. esö-
k&nyösség-ét. Lónak erkölcsössége, hibás tulajdonsága,
midőn megkötvén magát helyéből nem mozdul, s ide-
oda rugdos, ágaskodik. Átv. ért makacsság, nya-
kasság.

CSÖKÖS, (csök-ös) mn. 1. CZÖKÖS.
CSÖKÖTT, (csök-ött) mn. tt. csöfcötí-eí. Mon-

datik növényről, mely növésében megakadt, csök-
kent Csökött fa, cstfkött gabona. Székely szó. V. ö.
CSOKIK.

C8ÖKTET, (csök-tét) önh. m. csökteí-fem, —tél,
—élt. Mondják lóról, midőn akadozva, mintegy csög-
be, göcsbe, csökbe Utődve megy. Képzésre olyan,
mint a szintén menésre vonatkozó : baktat, vágtat,
lüktet.

CSÖKÚT, (cső-kút) ősz. fn. Kút, mely nem gé-
mes és kankalékos, hanem csővel ellátott, s húzás,
vagy nyomás által adja fel a vizet.

CSÖL, elvont gyöke a csölönk, csöiönköz szók-
nak. Hangutánzónak látszik.

CSÖLÉE, elavult szó, Calepinus magyarázója sze-
rint ám. morzsalék, hulladék. Valószínűleg öszve van
húzva a csSrmelék szóból, mely Szeged tájékán szintén
morzsalékot, töredéket jelent. V. ö. TÖRMÖLGET.

CSÖLLÖ, csöll-ő, igazabban cső-l-ő) fn. tt
csöllö-t. Takácsok kerekes eszköze, melylyel a fona-
lat csőkre főitekerik. Tisza mellett: csőr Jó', csőről
igétől (lásd ezt), túl a Dunán csévélő'. Gyöke cső,
csöy, illetőleg c*ét>e.

CSÖLÖNK, (csöl-önk) fn. tt. cs«tönk-öí. Fából
csinált zörgetyflféle gyermek-játékszer, ceölDnk szó-
val egynek látszik. V. ö. CZÖLÖNK.

CSÖLÖNKÖZ, (csöl-önk-öz) önb. m. csölönfcoz-
tem, —tél, — ölt. Fából csinált zörgetyüvel játszik,
csőlönköt ráz, összever; csörömpöl.

CSŐM, elvont gyöke csömör, csömböly, csőmből,
ctümbölyék, esőmbe*, ctümbölySdik szóknak, ős ezek

származékainak. Legközelebb rokona a vastaghangú:
csőm, csomó, csomó stb. Mind ezek valami gömbölyűvé
alakult, tömörödött testet jelentenek, s ennélfogva
hasonlók : döm, dóm, göm, gom, mint gömbölyű tes-

. tekét jelentő nevek gyökei : döme, dSmbict, domb,
, gömb, gomb stb.

CSÖMB, (csöm-b) elvont törzs, olyan, mint
l gömb, melyhez értelmére nézve is hasonlít. CiSmb,
' ctömböly; gömb, gömböly. Vastagbangon csórni, miiit

csombók, csombor szók gyöke. Jelentése: gömbölyö-
, ség, tömörség.
j CSOMBOR, (csöm-b-ök) fn. tt csömbök-ÖÍ. Szé-
kely szó, ám. kurta, vastag lábú kis zömök ember.

CSOMBOR, (csöm-h-ők) fa. tt csömbőfc-öt. Sárból
l vagy ganajból a kutya szőrére, juh gyapjára stb. ta-

padóit csomó, göcs. 1. CSOMBOR, CSÖMBÖLÉK.
CSÖMBÖKÖS, (csöm-b-ők-ös) mn. tt ctömbö-

köt-t, v. —ét, tb. —ék. Csömbőkökkel leié. CtSmbő-
kSt komondor, ctömbököi gyapjú. V. ő. CSÖMBÖK,
CSÖMBÖLÉKES.

CSÖMBÖKÖSÖDIK, (csöm-b ők-ös-öd-ik) k.m.
csömbösöd-í«m, —tél, —ifit. Haján, gyapjan, v«gy
szőrén csömbőkök támadnak. Ctömbökötödik a gana
jön heverészb' kutya. Csömbölcötödik a juhok gyapja.

1 V. ö. CSÖMBÖK.
CSŐMBŐL, (csöm-b-öl) áth. m. csömböl-t. Cso-

mósán, gömbösen öszvehajtogat, tekerget, caömbbé
alakít valamit Vaataghangon egyezik vele: CSŐMBŐL.

CSÖMBÖLÉK, (csöm-b-öl-ék) fa. tt ctömbölik-
ét. Öszvecsömbölt, csomóvá gyűlt, vagy gyűrődött, s
az állatok szőréhez, gyapjához tapadt sár, v»gy ga-
naj. A komondor f árkán, gubanczos szőrén Jüyegö esSm-
bölékek. Vastaghangon: csombolék.

CSŐMBŐLY, (csöm-b-öly) fa. tt csömböly-t, tb.
—Sk. Csomó, öszyehalmozódott, csomósodott valami.
V. ö. CSÖMBÖLÉK.

CSÖMBÖLYÉK, CSÖMBÖLYÉKÉS, 1. CSÖM-
BÖLÉK, CSÖMBÖLÉKES.

CSÖMBÖLYÖDEK , (csöm-b-öly-öd-ik) k. m.
csömbölyöd-tem, —tél, Stt. Mondják hajról, szőrről,
gyapjúról, midőn szálai a hozzá tapadt zsírtól, sár-
tól, ganajtól csomóba tekerednek.

CSÖMCSÖG, (csömcs-ög) 1. CSÉMCSÉG.
CSÖMEK, (csőrnek) fh. tt ctömek-ft. A fák

derekából kiforradt nagy csomó, göcs.
CSÖMÖGE, 1. CSEMEGE.
CSÖMÖGÉZ, 1. CSEMEGÉZ.
CSÖMÖLET, L CSEMELET.
CSÖMÖR, (csöm-ör) fn, tt csömöV-í, tb. —öi.

1) Magyar betegség, mely zsiros, kövér ételekből
ered, s a váll-lapoczkák között támadó csomókban
jelenkezik. Kenés, rázás, dörzsölés, gyúrás által szok-
ták orvosolni, eloszlatni. Csömöri kapni, csömöri ki-
rázni. Kiverték a csömört a hátából. (Km). 2) Utálat,
undor,' mely kelletlen rósz ételtől, undok látványtól
stb. származik. Csömör rá nézni, oly rút. Csömör ember.

CSÖMÖRFÖZÖ, (csömör-fdző) ősz. fn. Gúny
neve oly szakácsnak, vagy szakácsnőnek, ki tiszti-
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talanul, andorítólag készíti az ételeket, melyektől az
c?8 csömört kap.

CSÖMÖRHOZÓ, (csömör-hozó) ősz. mn. 1)
Csömör nevű nyavalyát okozó. Csömörhotó zsíros,
kövér ítélek. 2) Ami undort, utálatot gerjeszt.

CSÖMÖRREL, (csöm-ör-kél) mn. csömöVkéi-í.
Gyakorító ért. ám. titkon jár, lappang, bujkál (mint
csömör az ember hátában). Kemenesali tájszó.

CSÖMÖRLÉS, (csöm-ör-1-és) fn. tt. csSmörUs-t,
tb. —ék. Csömör nevű nyavalyába esés; undorodás.

CSÖMÖRLET, (csöm-ör-1-et) fn. tt. ctStnürlet-ét.
Állapot, midőn valaki az utálatnak, undornak, csö-
mörnek kedvetlen hatását érzi.

CSÖMÖRLETÉS, (csöm-ör-1-et-és) mn. tt. csS-
moVletes-t, v. —eí, tb. —efc. Csömörös, undorító,
utálat érzését gerjesztő, csömörös állapotba ejtő. Csö-
mörletet látvány, piszok, tisztátalanság.

CSÖMÖRLIK, (csöm-ör-1-ik) k. m. csömoVl-őtt,
htn. —eni. Csömört kap, csömör nevű nyavalyába
esik; undorodik. MegctSmörleni a zsíros káposztától,
a kövér disznóhustól. Attól, amit ott kap, meg nem
csömörlik, ám. éhen marad.

CSÖMÖRLÖS, (csöm-ör-öl-ő-ös) mn. tt. ceSmür-
lós-t, v. —eí, tb. —ék. Aki a csömörlésre, undóro-
dásra nagy hajlandósággal bír; könnyen megcsö-
mörlő, finnyás, kákabélü.

C8ÖMÖRÜZÖPÜ, (csömör-fiző-fú) ősz. fii. Fe-
hér záazpa, vagy fehér hunyor, mely a csömör ellen
hathatós szernek tarUtik. Lásd : ZÁSZPA.

CSÖMP, (csöm-p) elvont törzsök, melyből esöm-
pöly, csömpölyödik ered, mint: hömp, hömpöly, höm-
pölyödik, vagy gömb, gömlöly, gömbölyödik. Lágyabb
ajakhanggal: cttímb.

CSÖMPESZ, (csöm-p-esz) mn. és fh. tt. csöm-
petz-t, tb. —ék. Hitvány, törpe, idomtalan testalko-
tásn, tömpe.

CSÖMPÖLY, (csöm-p-öly) fn. tt. csömpöly-t, tb.
—ők. Csomóba tekeredett, gömbölyödött valami, p.
sár, ganaj, szőr, haj.

CSÖMPÖLYÖDIK, (csöm-p-öly-öd-ik) k. m.
rsömpölyöd-tem, —tél, —Stt. Csomósán öszvegömbö-
lyödik, tekeredik. CsUmpölyödik a ganajon heverő ko-
mondor ssöre.

CSÖND, 1. CSEND.
CSÖNDES, mn. 1. CSENDES.
CSÖNDÍT, áth. 1. CSENDÍT.
CSÖNG, (csön-ög) 1. CSENG. Hasonlóan: csün-

gés, csenget, csSndtt, csendít, csöndül, csendül, csiSn-
gftyti, cséngetyü.

CSŐNK, (csöm-k) 1. CSÖMEK, TÖNK.
CSONKOLT, (csöm-k-öly) fn. tt. cs»mfc%-í, tb.

—öfc. Csomódad, azaz csőnk- vagy tönkalakú ke-
mény test, különösen forgócsont.

CSÖNKÖS, (csöm-k-ös) mn. tt. csönk»s-t, vagy
—ét, tb. —ék. Csomós, gömbös, csömbők. Csontos

faderék.
CSÖNTÖRÖÖ, (csöm-t-ör-ög) önh. m. ctSntS-

rög-tem, vagy cstfntoVfl-öítem, —tű, vagy — SUél,

ctSntSrg-SU, htn. vagy csöntörg-e'ni. Balaton
melléki tájszó, ám. hentereg, fentereg, fOntörog, vOn-
türög, mintegy testéből csömbölyt képezve forog,
gurog.

CSOP, származékaival együtt, ú. m. Ctóp, Csö-
pög, Csöppen, Csöppent stb., lásd: CSÉP, CSEPP,
CSEPEG stb.

CSÖPÉTE, (csöp-ét-e) fn. tt ctöpété-t. Apró
tövis, cseres, harasztos, bokros hely, Dunántúli szó.
Másképen: csepéte, csepbcce. L. ezeket

CSÖPÖRÖDÉS, (csöp-ör-öd-és) fh. 1. TÖPÖ-
RÖDÉS és CSÉPÉRÉDÉS.

CSÖPÖRÖDIK, (csöp-ör-öd-ik) k. m. töpöröd-
tem, —te?, —«tí, lásd: CSEPEREDIK és TÖPÖ-
RÖDIK.

CSÖPÖRÖDÖTT, (csöp-ör-Öd-ött) mn. tt csö-
pörödött-et. 1) Aszott, fonnyadt, r&nczosodott, más-
kép : töpörödött. Csöpörödötl alma, körte, stHva ; esS-
pSrödStt, ránczos borit boszorkány. 2) Cseperedett,
aprónként nevekedő. V. ö. CSEPEREDIK.

CSÖPPEL, Ccsöpp-el) áth. m. csoppel-t. Ki-
csinyel, a maga nemében mintegy cseppnyinek tart,
mond. Átv. ért. olcsárol, kisebbít, gyaláz. Kcmenes-
ali tájszó.

CSÖPÜ, (csöp-ü) 1. CSÉPÜ.
CSŐR, hangutánzó gyök, jelent 1) oly hangot,

melyet valamely hánytvc tett, kemény anyagból ké-
szült eszköz ad, pl. láncz; 2) némely állatok hang-
ját, pl. a csörgő kacsáét, a (zárkáét stb. Származé-
kai : csoVcs, csurog, csordul, csördU, csSrSmp, csőről,
vagy csóro'l, csörtet stb. Öszvetétellel : ctörpör, csőr-
rel, pörrel. 3) Azonos tör szóval, mint csörge, csoVme,
ctSrmelék gyöke.

CSŐR, (csö-r, vagyis cső-orr) fn. tt. csffr-í, tb.
— ők. 1) A madarak. állkapcsából kinyúló szurune-
mü és szájat, vagy ajakat képező tag, máskép : ma-
dáron-. Hosszú, rövid, egyenes, gdrbe, hegyet, tompa,
keskeny, széles csór. A harkály csőrével vágja a fát.
2. L. CSŐRE.

Cső' gyökből, némi hasonlatánál fogva, új alko-
tású szó.

CSÖRALMA, (csőr-alma) ősz. fn. Többféle al-
mafajok, melyek magra! tágan vannak csutkáikban,
s megrázva csörögnek.

CSÖRCS, (csör-cs) fn. tt. csörcs-at. Fémből ké-
szült fülbevaló, függő. Régi s elavult szó. Valószínű-
leg csörgő tulajdonságától kapta nevét

CSŐRÖSE, (csör-cse) fn. tt. esörcsé-t, 1. CSÖRCS.
CSÖRCSELYE, (csör-cs-el-ő), tt. csörcs«lyé-í;

1. CSÖRCS.
CSÖRCSÖ, (csör-cs-ö, vagy csör-cs-tt) fh. tt csoV-

cs»-í;l. CSÖRCS.
CSÖRD, (csör-d) elvont törzs, melynek gyöke

a hangutánzó csőr, származékai: csördU, csordul. V.
ö. — D, mint közép képző.

CSÖRDÍT, (csör-d-ít) áth. m. csSrdtí-étt, htn.
—ni, v. —eni, pár. —s. Valan it megraozdítás, ütés,
dobás stb. által csőr hangot adni kényszerít Kardot
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csSrdtíeni, lánczot csóYditeni. MegcsördUeiti a paizs
oldalát.

Képzésre hasonló a zördit, dSrdít, kondit, csen-
dít és sok más, kiváltképeu hangutánzó gyökökből
származott igékhez.

CSÖBDÍTÉS, (csör-d-ít-és) fn. tt. ctödltés-t, tb.
—ék. Cselekvés, mely által eszközöljük, okozzuk,
hogy csőr hangot adjon valami. Láncz, kard csör-
difése.

CSORDUL, CSORDUL, (csör-d-ül) örih. m.
csördül-t. Csór bangót ad. Csordulnék a stekérre hányt
vasszálak. Megcsördití a fán tóét szarka. MegcsördOt
a hős kezében a megütött paizs. MegcsördíU a lovas
oldalán a kard. A fűidre, koré esteti lánc* nagyot
csordult.

CSÖRDÜLÉS, CSÖRDÜLÉS, csör-d-ül-és) fn.
tt csóVdütés-t, tb. —ék. Valami tárgynak, eszköznek
ütés, megrázás stb. által csőr hangot adása. A'ard-
csördttles, lá«czcs«rd«lés.

CSŐRE, (cső-r-e) fn. tt. csöré-t. 1) Fecskendő-
nemű sebészi eszköz, hfg gyógyszerek belövelésére
az alfél nyílásán. (Klystíer). 2) 1. CSÓRÉ, PŐRE.

CSÖREG, (csör-eg) fn. 1. CSÖRGEKÍGYÓ.
CSÖREG, (csőr-eg) fn. tt. csöreg-éí. Madárnem,

mely aránylag igen nagy, öblös, fölötte vékony s fii-
részes szélű csőre által tűnik ki. (Rhamphasztos).

CSÖREGE, CSÖREGE, (csör-eg-e) fn. tt csö-
regé-t. Zsírban sült, forgácshoz hasonló, s igen töré-
keny tésztás étek neme. Máskép: csöröge, ctörmt,
heró'cce, forgácsfánk.

CSÖREGEFÜZ, (csőrege-füz) ősz. fn. Fűzfák
egyik faja, melynek levelei láncsásak, kibegyzettek,
kopaszok, alul-folül egyszínűk, ikrás fiirészfogúk.
Agai csak kicsiny ütésre is ízen eltörnek, mint a
csöröge sütemény.

CSÖREJ, (csör-ej) fn. tt. cs«r«j-í, tb. —ék.
Többszörözött, folytatott csőr hang. dörejjel járnak
a beTcóba vert rabok. Ciörejt üt a csalitban futó szar-
vas. A kocsik csöreje miatt nem hallik a szó. Olyan,
mint: dörej, zörej, moraj, csibaj.

CSÖRF, (csör-f) elvont, vagy kiavult törzs, je-
lent locskaságot, sok haszontalan beszédet, mint szár-
mazékai : esoVf&t, esörfös mutatják.

Képzésre hasonló dölf, kajf szókhoz.
CSÖRFÖL, (csör-f-öl) önh. m. csörföl-t. Csöi-gő,

zörgö hangon locsog, jár a szája. Máskép: cse'rfél,
cseréféréi.

CSÖRFÖS, (csör-f-ös) mn. tt csörfös-t, v. —eí,
tb. —ék. Csábos, csörgő, zőrgő beszédű, zajosan be-
szélő, mint a csörgökácsa.

CSÖRG, (csör-g, vagy -ög) 1. CSÖRÖG.
CSÖRGE, (csör-ög-e) fh. tt. csörgé-í. 1) Kiol-

vasztott szalonna maradványa, megsütött, vagy ége-
tett szalonna rostja; máskép: töpörtS (tepertő), tö-
pörtyü. Húsos csoVge. Össvemegy, mint a ctörge. (Km).
CsöVgérel késsitett pogácsa. Átv. ért. Kibányás, kiva-
rasodás az ajakakon, vagy ajakak körül. PapcsöVgét
evett. (Km.), azaz csörge alakú kihányás van a szá-

ján. 2) Baranyai tájnyelven ám. kis patak, csermely,
cdörgeteg.

CSÖRGEALMA, (csörgc-alina) lásd : CSŐR-
ALMA.

CSÖRGEDEZ, (csör-ged-éz) önh. m. etSrge-
dcz-tem, —tél, —éti, pár. —z. Patakról, csermelyről
mondatik, mely apró kövecseken fútra csőr hanggal
folydogál. Költői nyelvben használtatik a vérnek ás
erekben való folyásáról, vagy kiömléséről is. Tiszta
magyar vér csörgedez ereiben.

CSÖRGEDÉZÉS, (csör-g-ed-éz-és) fn. tt csör-
gedézés-t, tb. —ék. A pataknak, csermelynek, forrás-
nak folydogálasa, midőn kövecseken haladván csőr
hangot ad.

CSÖRGEDÉZET, (csör-g-ed-cz-et) fű. tt, csörge-
dézet-ét. Azon folytonos csb> hang, melyet hallani,
midőn a patak, vagy csermely kövecseken folydogál.

CSÖRGEDEZŐ, (csör-g-ed-éz-ő) mn. tt esörgí-
dézó'-t. Ami folytonos csőr hanggal folydogál. Ctörgt-
dezS patakok, cftirgedető forrótok.

CSÖRGEKÍGYÓ, (csörge-kígyó) ősz. fo. Ki-
gyófaj, mely élő fiákat szül; farka végén átlátszó,
bőrkeménységfi, s egymással rétegesen önvefüggö,
bólyaghoz hasonló csuklói vannak, melyekkel csör-
gést indít Csípése halálos. (Crotalus). Miskép :
csó'reg.

CSÖROELAPÓR, (csörge-lap-ór) ősz. fo. Nö-
vényfaj a lapórok neméből, csészéje sims, fényes,
sárgás, szara veres pontokkal pettegetett; levelei el-
lenesek, láncsásak , nyeletlenek ; murvái föréscfoga-
sak. Máskép: csengő kór ó, kakastaréj. (Rhinantho;
crista galli).

CSÖRGÉS, (l),(csör-g-es) fn. tt ísörgés-t, tb.—f t.
Többszörött, folytonos csőr hangzása valaminek. A'ard-
csörgéí, lánczcsSrgés, fegyverctKrgét, 1. CSÖRÖG.

CSÖRGÉS, (2), (C80r-ge-é8)mn.tt.es0rgés-f,vagy
—ét, tb. —ék. Csörgével készített, sütött, főzött L.
CSÖRGE. Csörgés pogácsa, csörgés gombocz, csör-
gés lángot. Átv. ért csörget száj, azaz kisebesedett,
varas.

Szabatos kiejtéssel abban különböiik a csör-
gés főnévtől, hogy ebben az é élesebb, amabban
tompább.

CSÖRGET, (csör-g-et) áth. m. csörget-tem, —ttl,
—ett, páran. csoVgess. Valamely kemény tértet
úgy hányvet, ráz, mozgat, ver, hogy csőr hangot ad-
jon folytonosan. Pénzt csörgetni a zsebben; karoV
csörgetni a* utasa követeién; paitst csörgetni.

CSÖRGETEG, (csör-g-et-eg) fn. ésmn. tt csör-
geíeg-éí. 1) Olyan patak, csermely, mely kövecseken
csőr hangot adva folydogál. 2) Jelző gyanánt mon-
datik oly folyókról, melyek kövecsen folydogilnak
és csekélyek, minél fogra csörgésöket hallani.

CSÖRGETÉS, (csör-g-et-és) fn. tt. «törgetés-t,
tb. —ék. Valamely kemény testnek más kemény
testtel olyatén öszveütrse, mely többszörözött csűr-
rel hangzik vissza. Kard csőrgetés, láncsestfrgetés.
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CSÖRGETŐ, (csör-ög-et-ő) fa. tt csSrgetö-t.
Eszköz, gyermeki játékszer, vagy nutd&rijesztő ké-
szület, mely vagy emberi kéz, vagy szél által rázat-
va csörög. Máskép lágyítva: csoVgetyii, mint: billentő',
biílentya, förgeío', förgetyil, s több hasonlók.

CSÖRGETYÜ,(csör-ög-ety-ü) 1. CSÖRGETŐ.
CSÖRGÖ,(l),(csör-ög-ö)mn.tt. ctörgo-í. Arai csőr

hangot ad. Csörgő lánc*, csörgő szarka, csörgő kacsa,
csörgő kígyó, csörgő szekér, csörgő sipka. Ctörgö bOrgS.

CSÖRGŐ, (csör-ög-ö) fa. tt csörgő-í. 1) Ércz-
ből készült gomb-, teke-, vagy más alakú üreges szer,
belül érczsziwel, vagy golyócskákkal ellátva, me-
lyek rázás által csörögnek. Csörgő a szánkázók lo-
vain; ctorgö a bolondok sipkáján. 2) Azon golyócs-
kák, melyek üregben rázás által hangot adnak.

C8ÖRGÖALMA, (csörgő-alma) 1. CSÖRALMA.
CSÖBGÖBOt, (csörgő-bot) ősz. fa. Csörgő ka-

•rikával, gyűrűvel, gombbal stb. szerelt bot
CSÖRGÖDOB, (csörgő-dob) ősz. fit. Dob, mely-

nek oldalán köröskörül csörgők függenek, melyet
ököllel szoktak ütni.

CSÖRGÖKÁCSA, (csörgő-kacsa) ősz. fn. Vad-
kacsák kisebb faja, mely igen sokat kiáltoz. Átv. ért.
gúnyneve oly embernek, ki sokat locsog, csőriül.

CSÖRGŐKÍGYÓ, (csörgő-kígyó) 1. CSÖRGE-
KÍGYÓ.

CSÖRGÖKORSÓ, (csörgő-korsó), ősz. fn. Szá-
jas korsó, melyben apró golyócskák vannak égetett
gerencsérföldből. Ily korsó, ha üres, megrázva csö-
rög, péld. az úgynevezett vászonkorsók.

CSÖRGÖNCZ, (csör-g-öncz) ősz. fn. A csörgő-
kígyók legveszedelmesebb, legmérgesebb faja.

CSÖRGÖRÉCZE, 1. CSÖRGÖKÁCSA.
CSÖRGÖRÉZ, (csörgő-réz) ősi. fn. Igen vékony

lemezzé lapított sárgaréz, mely úgy fénylik, mint az
arany, • minden rezzenésre csörög.

CSÖRGÖRUCZA, (csörgő-rucza) 1. CSÖRGŐ-
KACSA.

CSÖRGÖS,(csör-ög-ő-ös)mn.tt. cs»rg6s-í,v. —ét,
tb. —ék. Csörgővel, vagy csörgőkkel ellátott. Ctörgöt
dob, csorgos lovak, ciörgSs korsó. V. ö. CSÖRGŐ.

CSÖRGÖSAPKA, (csörgő-sapka) ősz. fh. Csii-
C808 sapka, melynek végén csörgő van; udvari bo-
londok sapkája.

CSÖRGÖSZÁN, (csörgő-szán) ősz. fa. Szán, me-
lyet csörgőkkel ellátott szerszámú lovak húznak.

CSÖRIGE. 1. CSÖREGE.
CSÖRKÖ, (csör-kő) ősz. fn. Belül üres kő,

melynek üregében kemény ásványtest van, mely, ha
megrázzák, zörög.

CSÖRLÉS, (cső-ör-öl-és). fn. tt. csöriés-í, tb.
—e*. A fonalnak csőre gombolyítása, tekerése. V. ö.
CSŐRŐL.

CSŐKLÖ, CSÖRLÖ, (csö-ör-öl-ö), vagy csőr-
öl-ő) fh. tt. ctörlö-t. Takácsok eszköze, melylyel a
fonalat csőkre gombolyítjak, s melylyel azt a veté-
lőbe húzzák.

AKAD. NAGY SZÓTÁR.

CSÖRME, (csör-me) fh. tt. csörmé-t. Baranyá-
ban ám. csörege , forgácsfánk, zsírban sült tésztái
étel neme.

CSÖRMELÉK, (csör-m-el-ék) fn. tt. csörmeléfc-
et. Töredék, morzsalék, hulladék, izék, mely az evő
barom után a szénából, szalmából, kóróból stb. meg-
marad. Máskép törmoUk a törmöl igétől. V. ö. TÖR-
MÖLGET.

CSÖRÖG, (csör-ög) önh. m. csörög-tem, vagy
csörgöttem, —tél, v. csörgöttéi, csörgött; htn. —ni,
v. csSrgeni, v. csörgni. 1) Valamely kemény, szilárd
test, más kemény testhez fitődvén csőr hangot ad
többször, vagy folytonosan, dörögnek a nyargaló lo-
vagok kardjai. Csörög a rabok lábain a láncz. 2)
Mondatik némely madarakról, melyek nyers kiáltozó
hangon szólanak, p. csörög a szarka, csöVög a csörgő
récze. Csörög a szarka, cendég jön. (Km). Csörög bS-
rög a szarka, násznagy akar lenni. (Lakod. vers). 3)
Mondatik a kövecseken folydogáló kisebb vizekről.
Csörög a patak. A finnben sirisen ám. csörgők.

CSÖRÖGÉS, 1. CSÖRGÉS, fa.
CSÖRÖGE, CSÖRÖGE, 1. CSÖREÖE.
CSŐRŐL, (csőr-öl, v. cső-ör-öl) áth. m. csbröl-í,

v. csóríöíí, btn. —ni, v. csbrleni. Fonalat csőre göm-
bölyít, teker. Tehát vagy a csS szótól, vagy a csőr
hangutánzó gyöktől ered, minthogy nagy csörömpö-
léssel jár.

CSŐEÖLÉS, 1. CSÖRLÉS.
CSÖRÖMP, (csör-ömp) fh. tt öt. Jelent folyto-'

nos csőr hangot, vagy azon eszközt, mely rázás által
csörög, mint kolomp, doromb, doromb, zörömb.

CSÖRÖMPÖL, (csör-ömp-öl) önh. m. esörtfm-
pöl-t. Folytonosan és erősen csörög, vagy csörget
valamit, pl. csörömpöl a vékony vatrudakkal megra-
kott, t köves utón haladó swkér; csörömpölnek a ka-
záncsináló rétmivetek.

CSÖRÖMPÖLÉS, (csör-ömp-öl-és) fn. tt cs«-
römpölés-t, tb. —ék. Valamely szilárd kemény test-
nek, kölönösen éreznek erős és folytonos zörgése,
csörgése. •

CSÖRÖND, (cső-r-önd) fa. tt. ctSrönd-öt. Új-
hollandi emlős állat, mely egészben véve vizikígyó-
hoz hasonló, s száj helyett szélas, Upos csőre van,
mint a réczének. (Ornithorhynehus paradoxus).

CSÖRÖTNEK, falu Vas megyében, helyr. Cto-
röínek-re, —én, —rőí.

CSÖRPÖR, (csőr-por) ősz. fn. Veszekedés, erős
szóváltás, hangos perlekedés. Lesz csörpor. .Nagy
csőrrel pörrel.

CSÖRREN, (csör-ü-en v. csörr-en) önh. m. csör-
rent. Hirtelen egyes csór hangot ad. Csörren a vita
oldalán a kard. Nagyot cso'rrent mellvasa, midőn el-
eteit. -Megcsörrent̂  a fegyver markában.

CSÖKKENÉS, (csör-fi-en-és, v. csörr-en-és) fh.
tt. csörrenés-í, —ék. Hirtelen egyes csőr hang adása.

CSŐRSZARV, (csőr-szarv) ősz. fn. Indiai ma-
dárnem , melynek homlokán szarufáié kinövés van.
(Bucerós rbinoceros).

G8
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CSŐRT, (csö-r-t) kiavult törzsök, melyből csör-
tet, ctlfrtal, ctSrtSt igék származnak. Jelentése ám.
a csoV szóé, a t betű által nagyobb nyomatowágot
kapván. Olyan, mint gSesor göcsort, csopor csoport,
hóbor hóbort stb.

CSÖRTET, (csör-tet, v. csört-et) áth. m. csoV-
teí-ttm, —tél, —itt, pár. csdVtess. Valamit csörögni
késztet, ügy megüt, megráz valamit, hogy csörögjön.
JZardot csörtetni 01 uteza kövezetén. £abtánczot, bilin-
cset csörtetni.

CSÖRTETÉS, (csör-tet-és, v. csör-t-et-és) fn.tt
cso>tetéf-t, tb. —ét. Szilárd testnek, pl. fegyvernek
olyatén razása, ütése stb., mely csőr hangoztatással
hat a fülekbe. ATardcsöríetés, pttskacsöVtetés.

CSŐRTŐL, (csör-t-öl) önb. m. ctörWl-t. Fegyvert
összeüt, vagy zördít Kardjaikkal etSrfíllnek a har-
colók.

CSÖRTÖLÉS, (csör-t-öl-és) fa. tt. csöríőies-t,
tb. —e*. Öszyefitődött fegyverek csörgése.

CSÖRTÖLÖZ, (csör-t-öl-öz) önb. m. esörtöi*-
tem, —tél, —Jftt, pár. —e. Gyakran, vagy folytono-
san csőrtől, fegyvert csörögtet, zörögtet

CSÖRTÖLÖZÉS, (csör-t-öl-öz-és) fn. tt. csöríö-
íözés-t, tb. —Oc. Gyakori, ismételt, folytonos csör-
tölés, fegyvercsörögtetés.

CSÖRTÖZ, (csör-t-öz) m. es0r«te-tem, —tél,
—»«. L. CSŐRTŐL.

CSÖRTÖZÉ8, (csör-t-öz-és) 1. CSÖRTÖLÉS.
CSŐS, (cső-ös) mn. 1. CSÖVES.
CSÖSEB, (cső-seb) ősz. fa. 1. CSÖFEKÉLY.
CSÖSCSÉBÉR, (csős-csébér) ős*, fn. Cseber,

T«gy más hasonló edény, melyen a pálinkafőző fist
csője keresztül megyén. Székely szó.

CSŐSZ, (cső-sz) fa. tt esoss-t, tb. —Ok. Mező-
őr, mezökerülő, ki a határban a tilosokra, felügyel,
s a tilosba menő marhát behajtja. Csősznek hívják,
mert csőrei (puskával) szokott járni. Balaton mellé-
ken : botos, ha bottal jár. Dinnye-, fcolompér-, fcuko-
riesa-csóss. Stábodon jár, mint a csősz lova. (Km).
CsAsz lessek én a nyáron, üt a pesti határon. (Nép-
dal). Néha a ct$n is lop. (Km). Megnyomta lábát a
esószökör. Km. Tijejtéssel: esős.

CSŐSZÁR, (oő-szir) ősz. fa. A csőnek szára,
azaz szilárd, hengerd«d test, mely a csőnek, mint
Üregnek héját képezi.

C8Ö8ZGUNYHÓ, (csősz-gunyhó) ősz. fn. Nád-
ból, szalmából, kákából stb. készített kúpos gnuybó,
mely rendesen a határ magasabb helyén 411, délfelé
nyílé alacson ajtóval, s gyakran gorfa, azaz csősz-
lajtorja iá van mellette, melyre felmászván a csősz
kémUli a környéket

C8Ö8ZI, (cső-sz-i) mn. tt. csoW-t, tb. —ék.
Csőszböz tartozó, csőszre vonatkozó, csőszt illető.
CMsst kötelesség; esowi felUgyelés.

C8ÖSZIBMÜ, (cső-szirma) ősz. mn. Minek szir-
mai, azaz viráglevelei csőalakúak. CWssirmw
•ysk. V. 8. SZIROM.

CSÖSZKÉVE, (csősz-kávé) ősz. fn. A learatott
gabonából » holdak vagy keresztek mennyiségéhez
képest a csőszöknek járni szokott ssmlmás gabona.
KVttfrye meg, ha csbsskeve jut nekt. (Km.)

CSOSZOG, (csdscög) önh. A vastaghmngu cso-
szog igének váltosata. L. CSOSZOG.

CSŐT, hangutánzó elvont gyök. Származékai :
csöíeboía, csöílik, cs&Snyöt, ctStOr. Rokon a eset,
vastaghangon esőt gyökkel.

CSÖTE , (cső-te) fa. tt, csoVé-t. Általán, hüve-
lyes vetemény, milyenek bab , bonó , lencse. Nevét
magtartójának csőalakjától kapta.

CSÖTEBOTA, (csöte-bota) ősz. mn. Mondják
oly emberről, ki mentében gyakran csötlik-botlik.
Ctötebota csámpás ember.

CSÖTÉB, (cső-te-ér) fn. tt estteV-t, tb. —A.
Tengeri férgek neme, melyeknek teste csőte- vagyis
hüvelyalakn, melyek sziklákhoz és vízi növényekhez
topadnak, s ha nyugalmokban zavartatnak, a beleik-
ben öszvegyült vizet kifecskendik. (Ascidia).

CSÖTÉS , (cső-te-es) mn. tt csöteV-t, T. —ét,
tb. — ék. Aminek csőteféle magtartója van. Ctötét
veteménytk.

CSÖTISZTÍTÓLÁNCZ, (cső-tísctító-Iáaes) ősz.
fh. Sajátságos lánczeszköz, melylyel a rozsdás, vagy
akármely mocsokkal beszennyezett csőket mcgtissto-

CSOTLIK, (csöt-lik, vagy csöt-öl-ik) k. m.
csíftl-8tí, htn. — eni. Sajátképen a lóról mondatik.
mely mentében vagy futtában megbotlik, térdre ba-
kik, meg felkapaszkodik. CtSÜMoOik. Átv. ért
mondatik a nyitókas késekről s egyéb eszközökről,
midőn előre vagy hátra csapódnak. CsStlik a ross
bicsak, esStlik ás elszalasztott puskasárkány. Máskép :
esetük.

CSÖTLÖBOTLÓ, (csötlő-botló) ősz. mn. Lásd :
CSÖTEBOTA.

CSŐTÖK, (cső-tök) ősz. fn. Különös tökfaj,
melynek hosszú csőalakú szára, nyele van; nyakas
tök, lopó tök. Borszívásra alkalmas, ha megérvén és
megszáradván, a belét és magvát kiszedik.

CSŐTŐL, 1. CSOTLIK.
CSÖTÖNY, (csö-töny) kiavult törzsök, jelenti

azon hangot, melyet hallani, midőn a láb valamibe
fitődik, belebotlik. Származéka : csötönyöz.

CSÖTÖNYÖZ, (csöt-öny-öz) önh. m. esíttdnjSt-
tem, — te/, — 9tt, pár. — *. Botorkálva, csoszogva
megy.

CSOTOR, (1), (csöt-ör) áth. mn. csWtfr-t, Tagy
cs0tr-8tt, htn. — «*, T. — eni. Cseter, csavar, teker,
úgy fordít valamit, hogy csőt, eset hangot ad. Roko-
na : gyötör.

CSÖTÖR, (2), (csöt-ör) fa. tt. csWft-t, vagy
csdtrSt, tb. — «fc, T. csöírök. Eredeti értelme : esovor,
esooart, csooor formájú, 8ssveteksrt stb., mely érte-
lem él a csoYSr v. cseíer igében , hasonlóképen a ro-
kon ssármatatd s alakú : csötrös, csitri, csutora szik-
ban is. Jelenti a gabonamerfln«k negyedét, negyed
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•s részét. Négyes számot jelentő értelemben megvan e
v? szó a szanszcrit: csatvar és csalur, zend: csatuvar és
:; esathru, pers* csár és esohar, kurd «sar, hellén

IÍTIUQO. , ir eealhair," török d8rt, czigány csdr, latin
x guatuor, ettől a franczia quatre, olasz, spanyol guatro

stb. szókban, miért is a szláv nyelv, hol esetri,
c stíri, stb. alakban él, azt egyedüli sajátjának nem
! tulsjdonithatja, mint számtalan másokat sem. V. ö.

CSŐTÖK, átb, igét. és Cseter, öelert, vagy CWftörí
u neveket is.
a C8ÖTÖRT, (csöt-ört) fn. tt csWört-öí. Eredeti-

leg csdtör igének részesülője lévén ám. csavart, te-
kert, öszvetekert. Innen mostani tájdivatos jelentése:

t átmérő, átalló (diameter), másképen: esetért, kenyér
etiStörtje, kalap csöttírtje, ásón hossza, mely előallana,
ha a kalap öszvecsötörtetnék, vagy öszvenyomatnék,

>. az egésznek körfilbelől egy negyed része.
. CSÜTÖRTÖK, (l- CSÖTÖR) fa. tt. csWörtafc-W.

Jelenti a hét negyedik napját, amennyiben első napja
hétfő, második kedd (kelted), stb. Egyházi felosztás
szerént azonban a vasárnap elsőnek vétetvén, csötör-
tök ötödik napot (feria qninta) jelent, s innen ma-
gyarázandó, hogy Ctötörtökhely szepesaégi mezőváros
Quiníoforumnak neveztetik. Egyeznek vele a szerb
ísetertek, cseh tttortek stb. 2) Használtatik hangutánzó
gyanánt ezen mondatban: CtSlSrtököt vtttU puskája,
azaz esSttent-csettent a sárkány, de a lőpor el nem
sült Nevezetesebb csötörtöki napok : sa6áló vagy
kövér etStörtök, azaz ntósó csötörtök a farsangban;
csonka csötoríök, azaz első csötörtök a nagy böjtben;
nagy vagy süld esoYöYtfk, azaz húsvét előtti csötör-
tök, mely közvetlenül a nagypénteket előzi meg; ál-
dozócsWttrtök, azaz Urunk mennybemenetele napja,
minthogy a katholiknsoknál a húsvéti gyónis és ál-
dozás szakának ez utósó napja.

CSÖTÖRTÖK, több helység neve, helyr. Ctö-
türtök-re, — ön, — riU, vagy — be, — ben, —bili.

C8ÖTÖRTÖKHELY, (csötörtök-hely) mv. Sze-
pesbeu és puszta Szálában helyr. —hely-re, —én, —ritt.

C8ÖTÖZ, (csöt-öz) önh. m. csötös-tem, —tű,
—«tt, pár. —«. Láb alatt akadékoskodik, mosókhoz
csötlik, fltődik.

C8ÖTBÖS, (csöt-ör-ös) ma. tt. csötrös-í, vagy
—ét, tb. —ék. Gömörben ám. rövidre vágott hajú,
másutt: csitri. L. ezt.

CSÖÜR, (cső-ür) ősz. fii. A csó'nemtt eszköznek,
különösen álgyu-, puskacsőnek ürege.

CSÖÜVEQ, (cső-üveg) ősz. fn. Különös készü-
lettt, köszörült üveg, milyent a latcsÖTckbe alkal-

C8OVES, (cső-es, v. csöv-es) mn. tt csftes-t,
•». —ét, tb. —ék. Csővel ellátott, minek csöve van,
csövei bővelkedő. CtKvet mértani asztal, csöves kuko-
ricsasfár, estfvís 6o<. csöves kút, csöues szirmú virágok.

CSÖV, 1. CSŐ. Elébbi alakjában oly ragok és
képzők előtt basználtatík, melyek önbangzóval kez-
dődnek (kivérén az é és i-t), miut: csöu-íí, cs0v-ek,
ctVv-«m, cf»v-e*, ctifv-e* stb., (de cső-ért, csö-ig).

CSÖVECSKE, (csöv-ecs-ke) kies. &. tt e*9-
uecské-<. A maga nemében vagy aránylag kisded cső.

CSÖVEG, (cuöv-eg) fo. tt etöveg-rt. Némely
férgek csőalaku héja, burka.

CSÖVELY, (csöv-ely) fn. tt etSvely-l, tb. —ék.
1) HsJnem, csőalakú bosszú orral. (Fistularia taba-
caria). 2) Tüskés csiga, melynek teste hat, s farka
mintegy három hfivelyknyi hossza. (Morei colas).j

CSÖVÉN Y , (csöv-ény) fn. tt csövény-í, tb.
—ék. A madártollnak azon része, mely belül üres, és
csövet képes. CtövénybiU metszett irótoll. CsöWnyben
tartott kénesó'.

CSÖVESCSIGA, (csöves-csiga) ősz. fa. Csőalaku
csiga, melynek hosszúkás hengerded héja csövet képez.

CSÖVESKÚT, (csÖTes-kút) ősz. fn. Kút, mely
csövön adja fel a vizet, kttlönböztetésül a kankaié-
kos, vödrös stb. kutaktól.

CSÖVIBIC8, (cső-virics) ősz. fn. Növénynem a
nyolczhímesek seregéből és egyanyások rendéből;
csészéje négy metszésit, a hosszú magzat csúcsán,
bokrétája négyszirmu, tokja hosszú cső, honnan a
neve (Epilobiam). Fajai: keskeny, rozmaringos, piros,
nSríUödS, hegyi, négyscSgU, derecce-, havasi ctSoirie*.

CSÖVÍZ, (cső-?íz) ősz. fn. Víz, mely kútbol,
forrásból, vagy folyóból csövön szivárog valahová.

CSOZ, 1. CSŐSZ.
C8U, vagy CSÚ, elvont gyök, mely más-más

családtt származékokban különféle érteménytt. 1)
Hangutánzó a csúsz, esti* származékokban. 2) Ke-
délyhang a csúf, csúnya szókban. 8) Mint a csúcs,
csúp gyöke rokon a cs5, csőt; szókkal.

C8UB, elvont hangutánzó gyök, máskép: csob.
Jelenti valamely lezuhanó testnek, vagy mozgó, hirl-
lamzó víznek csapkodó baugják Kettőztetett végbö-
tü?el, csubb, honnan: csubbot cetni ám. csubokolm.
Cvubbot vetnek a csapkodó hullámok.

CSUBOKOL, (csub-ok-ol) önh. m. csubokol-t.
Az ütött, csapott, vagy hullámzó víz megütődfc csub
hangot ad; vagy a vízben úszó, taposó a vizet han-
goztatja.

C8UBOR, (csub-or) fn. tt. csubor-t, vagy csui-
rot, tb. —ok, v. csubrok. A szövőszéken keresztbe
vetett hosszú, erős rád, melyre a szövendő fonalat
tekerik. Azonos csöbör szóval.

CSÚCS, CSÚCS, (1), (lásd: CSÚ) fn. tt csúcs-
ot. Felhangon csúcs, mi ismét ám. a kicsinyített esd',
azaz csócs. Jelenti tulajdonkép a hegyes, szegletes,
testnek legvékonyabb, legkeskenyebb részét, azaz
végét. Tóját csúcscsa, orr csúcscsa. Csúcsra vígMHf
s*ántóf0td. Zactlcó csúcscsa, csuklya csúcscsa. Bókon
ért. jelenti valaminek tetejét, ormát flegy csúcscsa,
torony csúcscsa, ha* csúcscsa, sttveg csúcscsa. A tyúk-
mony is megáll az asztalon, ha betöröd a csúcsát.
(Km.) Oúcsra állítani valamit. A magot ártrfzbót alig
látszanak ki a fák csúcscsai. A szanszkritban csuda
tetőt, hegycsúcsot jelen.

CSÚCS, (2), fal vak Erdélyben; helyr. Cnics-on,
—»-a, —ról.

68*
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CSÚCSA, (1), (csucs-a) fa. tt csucsá-í. Lándsa.
Eléjön a Régi magyar Passió (kiadta Toldy Ferencz),
170. lapján. L. CZUCZA.

CSÚCSA, (2), falu Erdélyben, Kolos megyé-
ben ; ALSÓ—, máskép Acsucza, fala Zar&nd me-
gyében; belyr. Cmcsá-n, —rá, —ról.

CSÚCSABLAK, (csúcs-ablak) ősz. fn. Nem
négyszegü vagy hosszúkás, hanem hegyes alakú ab-
lak, p. a gothmodorú épületekben.

CSÚCSBOLT, (csúcs-bolt) ősz. fn. Gothmodor-
ban épített ív, mely keskeny s hegyesen végződő
szögletfi.

CSÚCSFAL, (csúcs-fal) ősz. fa. Az épület hom-
lokzatának fala, mely a tetővel egyirányos bajlásban
mindig szűkebbre emelkedvén, hegyéire öszvemegy.

CSÚCSFÖDÉL, (csúcs-födél) ősz. fii. Födél,
mely az épület csúcsfalával együtt annak tetejét ké-
pezi. Ellentéte a lapos födélnek.

CSÚCSGERENDA, (csúcs-gerenda) ősz. fa. Az
épfiletfödelének tetőgerendája, mely az ollófákat
összefoglalja.

CSÚCSGOMB, (csúcs-gomb) ősz. fn. Gomb az
épületfödél ormának végein, vagy szögletein.

CSÚCSHEGY, (csúcs-hegy) ősz. fő. KúpsJaku
begy, melynek orma csúcsot képez, milyenek a tüz-
okádó hegyek.

CSÚCSÍV, (csúcs-ív) ősz. fn. Hegyes szögletet
képező ív az építésben.

CSÚCSRA, (csucs-ka) fa. tt csucská-t. Kis
csúcs, hégyécskéje valaminek. Fölhangon csücske.

CSUCSKÖ, (csúcs-kő) ősz. fa. A tűcsinálók
hengerded köszörűkévé, melylyel a tűket hegyesítik.

CSÚCSKOR, (csúcs-kör) ősz. fn. A hellén el-
lipsia magyarítására ajánlott új szó, máskép lásd:
KÖBKÖR.

CSÚCSKÖRÜ, (csúcs-körű) 1. KÖRKÖRÖS.
CSÚSCLYUK, (csúcs-lyuk) ősz. ft>. Lyuk va-

lamely épület csúcscs&n.
CSUCSOGAT, (csucs-og-at) áth. m. csuesogat-

tam, —tál, —ott. Száját hegyesre, csúcsosra öszve-
muogatja, mintha csókolni akarna.

CSÚCSOM, falu Gömör megyében; helyr. Cru-
esom-ba, —bon, —ból.

CSUCSOR, (csucs-or) fn. tt csucsor-t, v. csucsr-
ot, tb. —ok, v. etuetr-ok. 1) Csucsos végű, dudorú,
gömbölyű, csomódad test. Származékai : csücsörít,
ctuctorodik. 2) Növénynem az öthímesek seregéből
és egy anyások rendéből, bokrétája kerékforma, öt-
szegfi, portionjai csúcsosan öszeállanak, mindenik
porbon hegyén két orrlyuk, bogyója két rekeszű
(Solanum). Fajai: Marit, keserédes,fokó, nagy bo-
gyóju, kolompér- paradicsom- stb. csucsor. 3) Némely
növények föld alatt termő gumós gyümölcse, milye-
nek burgonya, csicsóka stb.

CSÜCSÖRÍT, CSÜCSÖRÍT, (csucs-or-ít) áth.
m. esticsorít-ott, htn. —ni, vagy —ani. Valamit he-
gyesre öazvaház, ccuporít Stáját csókra csucsoritja.

CSUCSORÍTÁS, CSUCSORÍTÁS , (csacsor-ít-
ás) fn. tt. cfucsoritás-t, tb. —ok. Valaminek hegyesre
öszrehuzása,.

CSUC80EKA, (esucs-or-ka) fn. tt csucsorfaí-t.
Burgonya, kolompér, pityóka, földi alma.

CSUCSORODÁS, (csucs-or-od-as) fn. tt CSMCSO-
rodás-t, tb. —ok. Valaminek hegyes, gömbölyűre
öszvehuzódása. iSzáj csucsorodása.

CSUCSORODÉ, (csucs-or-od-ik) k. m. e*ucto-
rod-tam, —tál, —ott. Csúcsos végű gömbölyűre ösx-
vehozódik. dókra csucsorodik a szája. Átv. ért ked-
ve esucsorodik, ám. kedve kerekedik.

C8UCSORO8 , (csucs-or-os) mn. tt esMcsoros-t,
T. —át, tb. —ok. Ifinek csucsorai vannak. CSmeso-
ros növényei. V. ö. CSUCSOR.

CSUCSOS, CSUCSOS, (csúcs-os) mn.tt.estf-
csos-t, v. —öt, tb. —ok. Hegyes, gúlaalakd, csúcsra
kimenő, végződő. Csúcsos hegy ; cntcsos csuktya; csú-
csos száj; csúcsos sitoeg, kalap; csúcsos torony; esú-
csos ottlop; csúcsos orr; csúcsos f ej. V. ö. CSÚCS.

CSUOSOSAN, (csdcs-os-an) ih. Hegyesen, czfes-
cssJ végződve. Ctúr*otan viselni a kontyot.

CSÚCSOSFAZÉK, (csácsos-fazék) ősz. fn. Szfik
szájú tejes fazék, köcsög, kecseg.

CSÚCSOSÍT, CSÜCSOSIT, (caúcs-os-ít) áth.
m. csúesosít-ott, htn. —ni. v. —óm. Csdesosra, he-
gyesre, hegyes gömbölyűre alakít, öszrehdz. Karét,
faneget csúcsositoni.

CSÚC808ÍTÁ8, CSUCSOSITÁS, (csűcs-os-it-
ás) fn. tt csOcsositás-t, tb. —ok. Csdcsosra alakítás.

CSÚCSOSODÁS, CSUC8080DÁ8, (c*ics-ot-
od-ás) fn. tt csOcsosodás-t, tb ok. Csúcsossi, né-
gyes gömbölyűvé alakulás.

CSÚCSOSODIK, CSÚCSOSODIK, (csúc*os-
od-ik) k. m. csúcsosod-tom, —tál, —ott. Hegyessé,
hegyes gömbölyűre, csúesossá lessen, hegyes alakot
ölt Csúcsosodik « szája. Kit Vttvefolyó vU között csú-
csosodik aföldfcöz. V. ö. CSÚCS.

CSÚCSOSSZÁJU, (csúcsos-szájn) öu. mn. Öu-
vecsuporított szsju. CWcsosszáju leány, csúesostsáj*
korsó.

CSÚCSOSSZÖGÜ , (csúcsos-szögfi) ősz. mn.
Térről, vagy testről mondatik, mely hegyé* szöget
alkotva végződik. CMetossctyfi határ, száwtóföW,-
csúcsos szögit épület.

C8ÚCSOZ, (csúcs-oc) áth. m. csúcsot-tam, —tií,
—ott, pár. —t. Valamit ágy metél, alakít, hogy be-
gye, csúcscsa legyen. CWcsotni a HU, Unt, karót.

CSÚCSUL, CSÚCSUL, (csucs-úl, vagy cra-
csu-ol) önb. m. csucsúl-t. Gyermeknyelven: sJossik.
CSmcsulj, csücsülj kis galambom, amui alugyál.

CSUCSÚLÁS, CSUCSULÁá, (csncs-nl-a.) fa.
tt csucsúlás-t, tb. —ok. Oyermeknyelvcn: alvva*.

CSÚCSÜVEG, (csúcs-üveg) ősz. fa. Üveg, Ule-
tőleg üvegből való palaczk, pohár, melynek csúcsos
szája van.

CSUD, (1), mint csuda és scárnuuékai gyöke lát-
ható csoda, csodál stb. alatt.
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CSUD, (2), T. CSUD, tt csud-oí. Az .oroszok né-
mely finn népséget ctudok-nak neveznék. Azt gon-
dolták s gondolják, hogy e csud név azonos a régi
skilth (szittya) névvel. A csud kifejezés az Enari,
vagy Anara körül lakó lappoknál art teszi, mint a
finn sota, s magyar csata; csud tehát ám. csatanép,
hadi nép, a esudeh (mely többes =:csudok) pedig jelent
nálok csatanépet, vagy csatározó, száguldó hadné-
pet. Közel ás Enári egyházhoz magas hegy van:
csudvár, melyen hajdan a lappokat bántó csatanép
tartózkodott S ezen nevezés legjobban illik azon
népekre, kiket ás orosz krónikák őstuloknak ne-
veztek , illenék egy szóval a hellén által nevezett
skitth-ekre. A lapp etűd jelentését, melyet a <rxv#-ekre
hajlandók vagyunk érteni, nagyon tsJálólag kifejezi
a magyar csatangol ige szó is (Sjögrén után Hun-,
falvy Pál).

CSUDA, (1), CSUDAL, származékaikkal együtt
1. CSODA, CSODÁL stb.

CSUDA, (2), népes puszta Bars megyében;
helyr. Csudá-n, —rá, —ról.

CSUDABALA,puszta Békés megyében; helyr.
Csudobalá-n, —ró, —ról.

CSUDAFA, (csuda-fa) ősz. fa. 1. HDfBOLT.
CSÚF, (csú-f) fa. és mn. tt csúf-ot. 1) Külső-

leg, de kivált erkölcsileg csúnya, utálatos, trágár,
gyöngéd érzelmeket sértő, m Ások becsületét beszeny-
nyező, gúnyos. CWf ember. Csúf beszéd. Csúf szókkal
illetni valakit. Csúf néven hint. Bujaságra ingerlő
csúf mseiét. Csúf irds. 2) Mint főnév ám. gúnytárgy,
sértő tréfa. Csúfot űzni mátokból. Nem illik szent dol-
gokból csúfot termi. KiMtfk t>t a világ csúfjára. Úgy
nól rólam, mintha én volnék a világ cfúfja. Csúfot
csújfal viszonozni. Engem ugyan ctúffá tettek.

Rokon csúnya szóval. V. ö. ezt Hasonló jelen-
tésüek az olasz ciofa, zujfa és német SMmpf. Kép-
zőjére nézve a d8l-f, cs8r-f, kaj-f szókon kivül alig
van nyelvünkben mássá. ,

CSÚFBESZÉD, (csúf-beszéd) ősz. fn. 1) Gú-
nyoló, gyalázó, rágalmazó beszéd. 2) Pajtalan, trá-
gár, mocskos beszéd.

CSÚFÍT, CSÚFÍT, (csúf-ft) áth. m. csúfít-oft,
htn. —ni, v. — óm. 1) Csúnyává, rúttá, utálatossá
tesz. fibVhimtb* csúfítja orctáját. A helytelen szabású
ruha elcsúfítja a termetét. Erkölcsi ért gyaláz, csú-
fol, nevetség tárgyává tesz, szégyenít Ötét ugyan
megesu/Hottdk.

CSÚFÍTÍS, CSUFTTÁS, (csúf-ítás) fa. tt.
csúfitás-í, tb. —ok. Csúnyává tevés.

CSÚFKÉP, (csdf-kép) ősi. fn. Valamit csúf,
visszataszító vonásokkal ábrázoló kép, torzkép; un-
dok, utalatos arcz, ábrázat

CSÚFKÖLTEMÉNY, (csúf-költemény) ősz. fa.
Költemény, mely egyenesen valaki meggyalázását
tűzte ki czélul. (Pasquille).

CSÚFNÉV, (csúf-név) ősz. fn. Gúnynév, me-
lyet cMÜfblódfcból, gúnyból, nevetség okáért adnak
valakinek; becstelen név, mert az igazi nevet a ma-

gyar becsületes névnek mondja. Mi a kegyelmed be-
csületes nevet

CSÚFOL, CSÚFOL, (csúf-ol) áth. m. csúfoí-t.
Csúfnéven hí, gúnyol, kinevet, kikaczag valamiért,
vagy valamivel boszont Kicsúfolni, megcsúfotni.
KVnnyH a szegényt kicsúfolni, de nehéz fofruhásni. Km.

CSÚFOLÁS, CSUPOLÁS, (csúf-ol-ás) fh. tt. csú-
folás-t, tb. —ok. Csúfnévvel illetés, gdnyolás, kineve-
tés, valamivel boszontás, valamely hibának vagy hiba
gyanánt vett dolognak szemtül-szembe, s ingerkedő
felhányása.

CSÚFOLKODÁS, CSÜPOLKODÁS, (caúf-ol-
kod-ás) 1. CSÚFOLÓDÁS.

CSÚFOLKODIK, CSUFOLKODIK, (csűf-ol-
kod-ik). 1. Csdfolódik.

CSÚFOLÓDÁS, CSUFOLÓDÁS, (csűf-ol-ód-
ás) fh. tt csúfolódás-t, tb. —ok. Valakinek gyakori,
folytonos csdfhéwel, gúnynyal Ületése, holmi hibák
emlegetésével szántszándékos boazontasa. A csúfoló-
dást hevenyében legjobb félbescakosctani. (Km.)

CSÚPOLÓDIK, C8UFOLÓDIK, (csűf-ol-ód-ik)
k. m. csúfotód-tam, —tál, —ott. Mást csáfhevekkel
balmos, gúnyokkal folytonosan illet, hibák felbanyá-
sával nevetségessé tenni iparkodik. Többes számban
viszonyos gúnyolódást jelent Mit esúfólódtok gyer-
mekek t azaz mit csúfolgatjátok egymást.

CSÚFOLÓDÓ, CSUFOLÓDÓ, (csúf-ol-ód-ó)
mn. tt csúfolódó-f. Aki mást csúf- vagy gúnynevek-
kel illet, nevetség tárgyává tesz. Orúfolódó pórsuhon-
czok, esúfolódó szónok, csúfolódó verseset.

CSÚPOLÓDVA, CSÜPOLÓDVA, (csúf-ol-ód-va)
ih. Gúnyolódva, nevetséget csinálva, éles tréfákkal
sértegetve, alacsonyftva. Az alaeton lelkek a legtun-
tebb ügyrM is csúfoíódua beszélnek. Vallásról, erény-
ről, nemzetiségről «oha sem szabod csúfoíódva szólam.

CSÚFOLÓLAG, (csúf-ol-ó-lag) ih. Csúfoló mó-
don, gúnyolóképen.

CSÚFONDÁB, (csdf-ond-ár) fh. tt. csúfondár-f,
tb. —ok. Másokat csúfolni, gúnyolni szerető. Rende-
sen ős képzővel: csúfondáros, mint csaplár, csapiá-
ros. Eredetileg valószínűen csúfoldár, azaz csúfoíó-
dár lehetett.

CSÚFONDÁROS, (csúf-ond-ár-os) mn. 1. CSÚ-
FONDÁR.

CSÚFONDÁBOZ, (csúf-ond-ár-oz) Önh. m. csú-
fondároz-tam, —tál, —ott. Csúfolódást gyakorol,
csdfolódik.

CSÓFONDÁRSÁO, (csűf-ond-ár-ság) fn. tt
csúfondárság-ot. Csdfolódó tulajdonság. CWfondársá-
gáról ismeretes gúnyiró.

CSÚFOS, CSÚFOS, (1), (csúf-os) mn. tt csúfos-t,
v. —át, tb. —ok. Gyalázó, becstelenítő, gúnynevét-
séget okozó, csúfságos. CSntfos elmeUStét, csúfos hátrá-
lás, csúfos gyávaság, csúfos megszólás.

CSÚFOS, CSÚFOS, (2), (csúf-os) fa. tt csúfos-í,
—ok. Alakos, bohóca. Kiavult régi szó.

CSÚFOSAN, (csúf-os-an) ib. 1) Csúffá téve;
gúnyt, gyalázatot szenvedve. CVúfosan wisszattíasííani
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valakit. Csúfosan megfutomlani az ellenség eUtt. 2)
Csúnya módon, illetlenül, gyalázatosán. Csúfosan vi-
selni magát. Csúfosan bántak vele.

CSUFPÉNZ, (csaf-pénz) ősz. fh. 1) A tett szol-
gálat- s érdemlett díjnál sokkal csekélyebb fizetés.
2) Szembeszököleg aránytalan ár, melyet valamely
áruért ajánlanak vagy adnak.

A német Spottgeld után csinált idegenszerfl szó,
helyesebben magyarul: potompénz, potomár.

CSÚFSÁG, (csuf-ság) fh. tt. csúfság-ot. 1) Csú-
nyaság, illetlenség. Ez csúfság, mit ti velem tesztek.
2) Sértő tréfebeszéd, gúnyoló nevetség. Csúfsággal
illetni valakit. Csúfságot csinálni valamiből. Csúfság-
ból nagy étimet adni valakinek.

CSÚFSÁGBÓL, (csuf-ság-ból) ih. Gúnyképen,
nevetségből. Csúfságból kftcongetni valakinek. Csúf-
ságból dicsérni valamit. Csúfságból másnak bossantá-
sára tenni valamit.

CSUFSÁGOS, (csuf-ság-os) mn. tt. csufságos-t,
vagy —al, tb. —ak. Csúfsággal járó, igen csúf, a
gyöngéd erkölcsi érzést, becsületet fölötte sértő, gya-
lázatos. Csufságos gúnyiratok.

CSUFSÁGOSAN, (csaf-ság-os-an) ih. Igen csú-
ful, fölötte gyalázatosán.

CSÚFSZÓ, (csúf-szó) ősz. fa. Csúfnév, vagy
akármily szó, mely valakit nevetség tárgyává tesz;
gúnyczím, mely akár valódi, akár ráfogott testi vagy
lelki hibáját említi valakinek. Vásott utczai gyerme-
kek, miveletten emberek stb. csúfszavai.

CSUFUD, falu Erdélyben, Alsó-Fejér megyé-
ben ; helyr. Csufud-on, —rá, —rói.

CSÚFUL, (csúf-ul) ih. Gyalázatosán, csúf mó-
don, becstelenUl, szégyent vállra, nevetségesen. Csú-
ful járni, csúful megfutamodni, csúful bánni valaki-
vel, csúful megbukni.

CSÚFUL, CSÚFUL, (csúf-ál) önh. mn. csúfúí-í.
Csúf alakot ölt, csúnyává, utálatossá leszen. Ezen
ember napról-napra jobban csúful. Mily szép volt, s
mint eicsúfútt / Különbözik tőle csúfol.

CSÚFÚLÁS, CSUFULÁS, (csűf-úl-ás) fn. tt
csúfúlát-t, tb. —ok. Csúnyává, utálatossá levés.

CSUH, elvont hangutánzó gyök, származékai:
csuha, csuhi, csuhu, csuhé, csuhoszt stb. Jelentése su-
honás, suhogás, t i. ugyanaz, ami a rokon alakú suh
gyöké.

CSUHA, (csuh-a = csub-ó, vagy suho-gó) fn.
tt ctuhá-t. 1) A palóczokn&l és Somogyban ám.
szűr, bosszú szűr. Baranyában: ruha, gúnya. 2) Szer-
zetesek vastagabb és durvább kelméből készített
hosszú ruhája. Felvenni vagy levetni a csuhát. Barát-
csuha. Közelebb az ing a csuhánál. (Km.) Csuhát öl-
tött, csuhába öltötittt, azaz szerzetessé lett 8) A ré-
gieknél felső köntös, milyent a {Burák, sőt királyok
iá viseltek. Ulászló kincstartója írja: Eadem die (29.
Sept. 1495.) pro subduccione uniós veatis Chuha de
commissioue Re Mtis sarcita de Tafatis emte sünt
obié 5. stb.

Rokon vele a török csoha v. csuha (posztó),

perzsa csnkha (1) vostis e lana contexta; 2) vestis
monaeborunA arab ctiváb, német Tuch't stb.

CSUHAPÁR, (csuba-dár, v. —tár) fn. tt csu-
hadár-t, tb. —ok. Bégies szó, jelent ruhatárt, ruba-
tartót, tehát helyesebben: csahatár.

CSUKÁS, (csuh-a-as) mn. tt csuhás-t, v. —öt,
tb. — ak. Csuhát viselő, csuhával bíró, kinek csuhája
van. Csuhát barátok.

CSUH ÁSZT, (csub-aszt) önh. m. csuhasst-ott,
htn. —ni, T. —ani. Göcsejben ám. fíllent, hazud.
Azonos csuvaszt, suhoszt igékkel, t i. átv. ért síi
hazud, mintegy kicsuvad, kunban szájából a fillentés.

CSUHÉR, (csub-ér) fn. tt. csuhér-í, tb. —ok.
Csőcselék, kóborló, csavargó, korhelypajtás; csiribiri,
csűrbe ember.

CSUHI, (csuh-i) 1. CSÜHÜ.
CSUHU, (csuh-u mintegy suh-u = suh-ó =

suh-og-6) fa. tt csuhu-t. Kákanemü vízi növény,
Máskép: csuhi.

CSUHÚJJ, (csuh-űjj) ősz. fh. Csuha újjá,
szűrújj.

CSUJAFALVA, helység Bihar megyében;
belyr. Ctujafalvá-n, —rá, —róí.

CSUJTAR, 1. CSÓTÁH.
CSUK, haugutánzó önálló gyök, áth. m. csuk-

tam, —tál, —ott. 1) Kaput, ajtót, ablakot, födelet
betesz. Éjjelre becsukják a házkaput. Csukd be ás
ajtót, ablakot, a ptpa födelét. Csukni kevesebb, mint
zárni. L. ZÁR. 2) Képes kifejezésben mondatik épü-
letről, vagy eszközről, edényről, melynek kapuja,
ajtaja, födele stb. van. Becsukni o* ólat, az istáUt, a
pinczét, a ládát, a pipát. KfsS akkor ólat csuknod,
mikor oda mát tehened. Km. Pénzes ládát, pwczét jó
csukva tartani. Km. 3) Mondatík személyről, vagy
tárgyról, kit vagy mit valahová betesznek, hogy ki
ne jöhessen. A baromfiakat ketreczbe, a malaccokat
ólba csukni. 4) Rejt, elrejt, eltakar. A tolvajok elöl
elcsukta pénzét. 5) Mondatik a szemről, szájról, pl.
becsukni a szemeket a nagy por elöl; csukd be a szá-
dat, ám. hallgass, ne fecsegj. Öszvetételek: becsukni,
elcsukni, rácsukni (az ajtót), kicsukni, azaz kirekeaz-
teni. .Felcsukni németes kinyitni helyett. Származé-
kai : csuka, csukkan, csuklik, csukló, erűkor, csukúl.

Rokonai a bélien xo'xito, a latin cingo, a SSSJIK-
krit kuc, fcucs.

CSUKA, (csuk-a) fn. tt esuká-t. Igen torkos,
ragadozó hal a folyókban, tavakban, hosszúkás és
fölül lapos fejjel, széles, nagy szájjal és éles fo-
gakkal.

Húsa febér, kemény és jó iitt. Tormát csmko,
füstült csuka. (Esői Lucius). Csuka csukával él. Km.
Csukafog tanitá embert fűrészelni. Kin., acsjc a ter-
mészet adott utasítást a mesterségekre. Megtalálta
egyik csuka a másikat. Km.

Megvan a török nyelvben (csuke v. csukó, vagy
csuka bateghe, Hindoglu szerént: espéce d' étoorgeon),
és a szláv nyelvekben is. finnül: hauki.
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CSUKAFAKÓ, (csuka-fakó) ősz. fh. Minek
olyan színe van, mint a csukának, azati igen világos
fakó, mely hanjuMinbe megy által. Ctukafakó paripa.

CSUKAFEJ, (csuka-fej) ősz. fh. 1) Csóka nevű
hal feje. 2) Sebészi eszköz, idegen testek kivételére
a bánsiugból.

CSUKAHEGEDÜ, (csnka-hegedü) ősz. fn. Hosz-
szukis, keskeny kis begedű, gyermekjátékra való,
vagy milyennel némely vak koldusok hegedülnek
búcsúkon, vásárokon.

CSUKALÓCZ, falu Zemplén megyében; helyr.
dmkalócz-on, —ró, —ról.

CSUKÁRD, falu Pozsony megyében; helyr. Csu-
kárd-on, —rá, —ról.

CSUKÁS, (1), (csuk-a-as) mn. tt. csukás-t, T. —át,
tb. —ok. 1) Csokikkal bővelkedő; csukás folyó. 2)
Csukával készített étel. Oukás leves, csukás becsinált.

CSUKÁS, (2), (csuk-ás) fii. tt. cstikás-í, tb. —ok.
Ajtónak, kapunak, ablaknak, födélnek stb. betevésc.
Ajtócsukás, kapucsukát.

CSUKASZÍN, (csuka-szín) ősz. fa. Olyan szín,
mint a csukáé, azaz hamvas fakó, vagy hamvas
szfirke.

CSUKASZINÜ, (csnka-szinti) ősz. mn. Színre a
csukához hasonló. Ornkassinfi hajlékát határezred.

CSUKASZKODIK, (csuk-asz-kod-ik) k. m. csu-
fcaszkod-tam, —tál, —ott. Maga magát elcsukja, el-
rejti, zárkózik, az ajtót, kaput magára zárja. Szobá-
ba, kamarába csukaszkodni. Az emberek elöl elcsukasz-
kodni.

CSUKKAN, (csuk-van, v. csukk-an) önh. m.
esakkan-t. Kapu, ajtó, ablak, födél, v. valamely nyilt,
tárt eszköz hirtelen becsapódik, betevődik. Hirtelen
támadt szélben beesukkan az ajtó. fiecsukkan ás erb's
rugóju kés, bicsak.

CSUKKANÁS, (csukk-an-ás) fn. tt. csukkaná*-í,
tb. —ok. Hirtelen becsapódás.

CSUKLADOZÁS, (csuk-1-ad-oz-ás) fa. tt. csuk-
ladozás-t, tb. —ok. Gyakori, folytonos csuklás. Csuk-
ladozás miatt nem képes szólni. V. ö. CSUKLÁS.

CSUKLADOZIK, (csuk-1-ad-oz-ik) k. m. csuk-
ladot-tatn, —tál, —ott. Gyakorta csuklik. V. ö.
CSUKLIK. A nagy sírásban, zokogásban csukladozik.

CSUKLÁS, (csuk-1-ás) fh. tt csuklas-t, tb.
—ok. A légcsőnek görcsös öszvehuzód&sa, melyet
rendszerint akaratlanul kitörő bizonyos bang kísér,
a csuk hanghoz hasonló. Szintén e hangot utánozza a
német Schluchten, persa szaki-idan.

CSUKLÁSZ, fala Trencsén megyében; helyr.
Cntklátn-on, —rá, —ról.

CSUKLIK, (csuk-1-ik) k. m. csukl-ott, htn.
— ani. 1) Arról mondatik, kinek gőgsípja, vagy lég-
csője görcsösen öszvebuzódik, s ennek következtében
akaratianni szakadozott hang ömlik ki belőle. V. ö.
CSUKLÁS. 2) Ami rendes állásából, helyzetéből
félre-, vagy kificzamodik, előre, vagy hátra csnkódik.
Csuklik a ló lába; csuklik, hátra csuklik a rósz ru-
góju kei, bicska.

CSUKLÓ, (1), (csak-ol-ó) mn. tt csuktó-t. A lég-
csőnek görcsös öszvehuzódása miatt akaratlanul bi-
zonyos csuk bangókra fakadó. Csukló beteg. V. ö.
CSUKLIK.

CSUKLÓ, (2),(c8uk-ol-ó)fh.tt. cs«kíó-í. Forgó
csont belye. TVrdcsukló, boka csuklója. Csuklóban el-
törött a ló lába.

CSUKLÓIZÜLÉ8, (csnkló-izülés) ősz. fn. A
forgócsontoknak azon mozgékony öszveftiggése, mely-
nél fogva azok egymást a csuklóban felváltják, s
egymás helyére odaillenek. (Ginglymus).

CSUKLYA, fh. tt. csuklyá-t. 1) A szűrnek,
gubának sapkaforma csúcsos gallérja, melyet a fejre
lehet húzni, csukni. Képes kifejezésben a székelyek-
nél, mint rész jelenti az egészet is, azaz a szűrt. 2)
Különösen némely szerzeteseknél gallérforma nyak-
bavető, csúcsos sapkával' ellátva, melyet szintén a
fejre lehet húzni. Mész, bors, csuklya sok roszat elfS-
dSt. (Km). Cnúdydba bújni, csuklyát Slteni. 3) Fű-
szerek takaró papirosa a kalm&rboltokban, mint-
hogy ennek is csúcsos alakja van.

A régieknél eléfordnl ily alakban is: kuklya,
honnan valószínű, hogy a szerzetesek által behozott
latin CMculas-ból képeztetett.

CSUKLYÁS, (csuklya-ás) mn. tt. csuklyás-t,
vagy —át, tb. —ok. Kinek, vagy minek csuklyája
van, csuklyába öltözött. Cauk/yás szűr, esuklyás guba,
köpeny. Csuklyát barát. Ctuklyát galamb, melynek
hátrahajló tollbúbja vagyon.

C8UKLYÁSAN, (csnklya-as-an) ib. Csuklyával
fölszerelve, csukly&t viselve. Ctuklyásan készített úti
köpeny. Csuklyánan járó barátok.

CSUKLYÁSLEVELÜ, (csuklyás-levelü) ősz.
mn. A természetrajzban mondják növényekről, melyek-
nek szivded levelei öszvebajlanak, s egymásra bo-
rulnak.

CSUKLYÁZ, (csnklya-az) átb. mn. csuklyát-
tam, —tál, —ott. 1) Csuklyával ellát, csuklyát varr
valamely rubara. CSwklyáznia szűrt, csuhát. 2) Csuk-
lyába öltöztet, csuklyába burkol. Esb'ben, hidegben
fetcsuktyásni a fejet.

CSUKÓDIK, (csak-ód-ik) belsz. m. csukód-tam,
—tál, —ott. Mondatik kapuról, ajtóról, ablakról,
mozgékony födélről stb., midőn mintegy magoktól
behajtanak, betevődnek. Átv. ért. mondjuk szemről,
szájról, midőn önkénytelenttl bezáródnak. Almottág
miatt bectukódott a szeme.

CSUKÓKA, (csnk-ó-ka) fh. tt. csukóká-t. Nö-
vénynem, a kdtfőbb hfmesek seregéből és fodetlen
magvúk rendéből; csészéje két ajakú, felső ajakán
egy pikkely vagy taréj van, mely virágzás után rá-
borul a csésze szájára s azt bezárja. (Scutellaria)
Fajai: havasi, trfzmetléki, nyülevelü,, kis, nyúlánk
stb. csukóka.

CSUKOL, (csuk-ol) önh. 1. CSUKLIK.
CSUKOLVA, (csnk-ol-va) ih. Csukló állapot-

ban, csuklással párosulva. Nagy sírás miatt csukolva
panasskodoíí.
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CSUKOMÁNY, (csuk-o-mány) fh. tt. csuko-
mdny-í, tb. —ok. Nyitravölgyi tájszó a közös szokásu
cár értelmében. Ajtó csukománya = zára.

CSUKOR, (csuk-or) fh. tt. csukor-t, v. csukrot,
tb. esukrok. 1) Bokor, öszvefíízött virág., teljes szir-
ma virág. Firágcsukor. 2) Bokorra kötött, fűzött sza-
lag, p. csukor a kalapon, estikor a nyakszalagon, az
iSvköltin ; csukorra kötni, csukorra szedni, fűzni a sza-
lagot. Erdélyi szó, s ajánlandó a németé* másíi he-
lyett. Néhutt: bokor.

A sínai nyelvben tszung, ám. plura simul ligare
vei capere; capillos coliigere; omnes, simul.

C8UKBOS, (csuk-or-os) mn. tt. csukros-t, vagy
—át, tb. —ok-. 1) Aminek sűrűén nőtt, teljes, bok-
ros szirmai vannak. CSrokros szegfű, ibolya. 2) Bo-
korra kötött, több rétegekbe fűzött. Csukros iza-
fcg.'ö*.

CSUKKOSAN, (csok-or-os-an) ih. Bokrosán,
bokorba kötve, fűzve. Orakrosan kötni, viselni a ka-
lapszalagot.

CSUKKOZ, (csuk-or-oz) áth. m. csufcroz-tam,
—tál, —ott. Fodroz, bodroz, bokroz, p. szalagot,
kötőt, vagy valamely öltözéket fodros, bokros sza-
laggal ékesít

CSUKROZÁS, (csuk-or-oz-ás) fh. tt. csukrozás-í,
tb. —ok. Fodrozás, bokrozás.

CSUKVA, (csuk-va) ih. Betéve, zárva, elrejtve.
Pénzét lóidat, pinczét jó csukva tartani. Km.

CSULA, falu Kővár vidékén ; KIS—, NAGY—,
falvak Erdélyben ; helyr. Csuíá-n,—ró, —ról,

CSULAK, (csul-ák) ín. tt cndák-ot. Füles fa
edény, dézsa. Nyitravölgyi tájszó. V. ö. CSULYA.

CSULYA, (csu-lyaj mn. tt csulyá-t.l) Nógrád-
ban ám. apró fülű. Különösen, ilyen juh. 2) Heves-
ben ám. lelógó, lefityegő fülű, vagy szélű. Ctulya
disznó. Csutya kalap, melynek karimája lefityeg.
Máskép: csulyi.

CSÜLYAFALVA, L CSUJAFALVA.
CSUM, 1. CSŐM.
CSUHA, (csum-a) fh. tt csumá-t. 1) Gyümölcs

szára, pl. meggy vagy cseresnye csumája. Rokonok
vele: csórna. 2) Mirigyes, ragadós nyavalya, kelés,
fekély. Kokon vele: csomó.

CSUMÁZ, (csum-a-az) önh. m. csumáz-tam,
—tál, —ott. Csornával, azaz gyümölcsszárral, pél-
dául cseresnyecsumával szakgatosdit játszik. Kecske-
méti szó.

CSÚN, (1), 1. CSÚNY.
CSÚN, (2), falu Mosony megyében; helyr. Cvun-

on, —ró, —ról, vagy —ba, —6a», —ból.
CSUNDA, (csun-, v. csuny-da) mn. tt. csundá-t.

Csúnya, piszkos, mocskos, dancs. Erdélyies.
CSUNGA, (csung-a, azaz csüng-e) fn. tt csun-

gá-í. Földi mogyoró, máskép: bubujicska barabply,
mogyoró tolató, csemege bürök. Székely szó. (Cbaero-
phillum bulbosnm).

CSÚNY, vagy CSÚN elvont gyöke csúnya, esú-
nyit stb. származékoknak. Értelménél fogva ellentéte

csín szónak^ s mint latjuk s> különbséget csak az ú
és í betűk teszik, amaz távolítást távolítani valót, ez
közelítést jelentvén. V. ö. I betű.

CSÚNYA, CSÚNYA, (csúny-a) mntt. esúnyd-f.
Rút, undok, utálaton, piszkos, szennyes. Persáúl: zsoii.
Ellenkezőji: szép, csinos, tiscto, díszes. A csúf szóval ro-
kon, de ez utóbbi inkább szellemi értelemmel bír. Csúnya
pofa, csúnya ruha, csúnya bogár, csúnya ganaj. Nehéz a
csúnyát szépen kimondani. Km. Néhutt a köznép fő-
névül is használja szeméremtett és alfél-helyett. Oly
rongyot, hogy a csúnyája is kilátszik. Qömörben:
csúnya féreg, ám. farkas.

CSÚNYÁLKODÁS, CSUNYÁLKODAs,(c8Űny-
a-al-kod-ás) fn. tt. wúnyáikodás-í, tb. —ok. Csinta-
lankodás, illetlen, nem szép magaviselés.

CSÚNYÁLKODIK, CSUN YÁLKODIK, (csúny-
a-al-kod-ik) k. m. csúnyálkod-íam, —tál, —ott. Csin-
talankodik, pajkosán beszél, vagy cselekszik.

CSÚNYÁN, CSÚNYÁN, (csúny-a-an) ih. lásd:
CSÚNYÁUL.

CSÚNYASÁG, CSÚNYASÁG, (csúny-a-sag)
fn. tt. Undokság, piszkosság, szemét, ganaj, piszok,
szenny. Teli van udvara csúnyasággal. Szellemi ért
alávalóság, illetlenség. Csúnyaság, mit némely embe-
rek o ranghajhászal miatt elkövetnek.

CSÚNYÁUL, CSÚNYÁUL, (csúny-a-ul) ih.
Rútul, utálatosan, mocskosán, piszkosán, helytelenül,
gyalázatosán, alávaló módon. Csúnyául beM«cskolta
ruháját. Csúnyául viteU haját. Csúnyául báat alattva-
lóival, cselédeivel.

CSÚNYÁZ, CSUNYÁZ.Ícsúny-a-az) áth. m.
csúnyáz-tam, —tál, —ott. l) Csúnyának nevez, csú-
nya czimmel illet, azt mondja valakinek: U csúnya.
2) Mocsokkal, szennyel, berútít, bemocskol, be-
piszkol.

C8ÚNYÍT, CSUNYIT, (csúny-it, v. csűny-a-ít)
áth. m. ctúnyít-ott, btn. —ni, v. —oni. l) Csúnyává,
rúttá, mocskossá, utálatossá tesz. Ruhát csúnyltaxi.
Udvart, hátat, szobát becsúnyitani. Arczát o himlő" d-
ctúnyitotta. 2) Helyragos névvel ám. szükségét végzi,
ganajával bemocskít. Ágyba csúnyitani. Padra, utcta
közepére csúnyitani. Valakinek szóval a szájába esú-
nyttani.

CSUNYITT,(csany-itt,azaz csunyi-tott) mn. tt.
csunyitt-al. Baranyában ám. veszett, dühös. Cntnyift eb,

CSÚNYÚL, CSUNYUL, (csűny-a-úl) önb. m.
cstínyúl-í. Csúnya, azaz rút, utálatos alakot ölt. Bor-
bibircsóktól csúnyúl az arc*.

CSUNYUTT, 1. CSÜNYTTT.
CSUP, (1), elvont gyök, melyből csupa, csupán,

csupasz szók számazt&k. Jelent közelebbről mezte-
lent, kopaszt, minden melléklet nélkülit, paszta, egy
elemű lényt. Eredeti értelme azonos csup, v. csúp fő-
névével.

CSUP, (2), CSÚP, fh. tt. csup-ot. Jelenti vala-
minek hegyét, csúcsát, tetejét Innen: csupor, cswpo-
rodik, csuporit, és ezek származékai. Finnfii: Awppe*.
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Alapfogalomban hasonlók hozzá a magyar hup,
mint a hupa, hupás (hátahupás) gyöke, ás fciíp; to-
vábbá a német Kuppe, Gvffel, Zipfel, perzsa íepe,
sínai csí (apex, summurn) stb.

CSUP, (3), falu Szála megyében; helyr. Csup-
ra, —ön, —ról.

CSUPA, (csup-a) mn. tt. csupá-í. Tiszta, merő,
puszta, egyedüli. Csupa vizet inni. Csupa német, ki
csak németül tud. Csupa hazugság. Nem sokat ér a
csupa hallom, mondom. (Km). Csupa szép szóval, Ígé-
rettel jól nem lehet lakni.

CSÚFADON, (csup-a-ad-on) ih. Minden másne-
mű járulék nélkül, a maga nemében egyedül, pusz-
tán, merőn, tisztán. Csupádon csupa folyva, minden
mag nélkül. Csupádon csupán, cgyedülcst, egyes
egyedül.

CSUPÁL, (csup-a-al) áth. m. csupál-t. Bara-
nyában ám. kendert nyü, kendert sznkgat, a földből
kitép. Gyöke cs«p, rokon a csíp, <ép igékkel.

CSUPÁN, (csup-a-an) ih. Egyedül, csak, min-
den más nélkül, tisztán, pusztán, merően. Csupán
ctak azt akaróm mondani.

CSUPASZ, (csnp-asz) mn. tt. csupasz-*, tb.
—ok. Meztelen, kopasz. Különösen mondatik a tol-
latlan madárfíakról. Csupasz veréb. Képzésre hasonló
kopasz, dobasz, horposz szókhoz. Törökül: csipíok, v
csVblo*.

CSUPASZON, (csup-asz-on) ih. Meztelenül, ko-
paszon, hajatlanul, szőr vagy tollak nélkül.

CSUPASZCZIKÁJU, (csupasz-czikájtt) ősz. mn.
Minek csupasz czik&ja vau. V. ö. CSUPASZ és
CZIKA.

CSUPASZDAD, (csup-asz-dad) mn. tt. csuposz-
dad-ot. Kopaszka, minek alig van kis héja, meze,
szőre, haja. Csupaszdad fej,

CSUPASZGYÖKERÜ, CSUPASZGYÖKÜ ,
(csup-asz-gyökcrü, v. gyökü) ősz. inn. Minek gyöke
uem szálas, uein Ágas bogas, hanein sima meztelen.
Csupaezgyökií növények.

CSUPASZMAGÚ, ('csupasz-magú) ősz. mn.
Minek magva nincs tokba, hüvelybe, héjba, ondóba
stb. rejtve, hanem meztelen áll.

CSUPASZOD1K, (csup-asz-od-ik) k. m. csupa-
ízod-íam, —tál, —olt. Kopaszodik, elmegy a haja,
vagy tolla, szőre.

CSUPASZSZÁKU, (csupasz-szárú) ősz. mn.
Mondjuk növényről, melynek szára uein szőrös, nem
molyhos, nem tövises, nem agacsos stb., hanem sima,
meztelen. Csupaszszáru káka.

CSUPASZT, (csup-aszt), CSUI'PASZT, (csup-
p-aszt) áth. m. csupaszt-ott, htn. —ni, vagy —aní.
Koppaszt, hajától, szőrétől, tollától megfosztván,
meztelenné, kopaszszá tesz. Kukoriciáí csupasztani.

CSUPASZTERMÉKÜ, (esupasz-termékü) ősz.
mn. Minek termeké, illetőleg gyümölcse, magva hü-
velyctlen, tok nélküli
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CSÚFFÁ, (csúp-fa) ősz. fn. Fa, melyet az élőfa
csápjáról, azaz csúcsáról, hegyéről vágnak, s ösz-
veraknak. Ettől különbözik a dorongja, hasábfa.

CSUPRA, (csup-ka) fn. tt. csupkdt. Gyümölcs
szára, csumaja, melynél fogva a termőágról alá lóg.
Cseresnye, alma csupkája. Különbözik tőle: csutka.

CSUPOL, (csup-ol) önh. m. csupol-t. Arról
mondják, kinek gyomrából az étel felböfög. Roko-
na : csukol v. csuklik.

CSUPOR, (csup-or) fa. tt. csupor-í, v. csuprot,
tb. csuprok. Bögre, csupor, kis fazék. Kis csupor ha-
mar felforr. (Km.) FSldcsuporhoz fakanál. (Km.)

CSUPORÍT, (csup-or-ít) áth. m. csuporíí-oíí,
btn. —ni, v. —ani. Hegyes gömbölyűre öszvchúz,
csücsörít. Csókra csuporUja a száját.

CSUPORÍTÁS, (csup-or-ít-ás) fn. tt. csuporí-
tás-t, tb. —ok. Csucsorítás, hegyes gömbölyűre ösz-
vehúzás.

CSUl'OBODÁS, (csup-or-od-ás) fn. tt. csuporo-
dás-t, tb. —ok. Öszvehuzódás, csucsorodás.

CSÜPORODIK, (csup-or-od-ik) k. m. csuporod-
tam, —Iái, —ott. Öszvehuzódik, hegyes gömbö-
lyűre vonódik, csucsorodik.

CSUPOHT, 1. CSOPORT.
CSUPPASZT, 1. CSUPASZT.
CSŰR, hangutánzó gyök. Egészen egy csór

gyökkel. L. ezt.
CSÚR, CSÚRCSAVAK, 1. CSÓR, vagy CSA-

VAR. Az ikerített csúrcsavar mindenik alkatrésze
fölveszi a ragokat: csúrom-csawarom, ctúrod-csavarod,
csúrta-csavarta stb.

CSUEAMKODIK, (csur-am-kod-lk) k. m. csu-
ramkod-tam, —tál, —ott. 1) Csurogva átszivárog.
Az eső a ponyván álcsuramkodik. 2) Atv. ért észre-
vétlenül ellopódzik.

CSURAPÉ, fn. tt csurapé-í. Szűr neme. A tö-
rök és perzsa nyelvben csurap vagy csurab Vullers
szeréül ain. libiale, mely Páriz-Pápai szerént salavári,
botos.

CSÜRDI, (csur-di) mn. ̂ tt csurdi-t, tb. —ok.
Meztelen, csóré, pőre.

CSÜRDÍT, átb. 1. CSORDÍT.
CSURDÚL, 1. CSORDUL.
CSURGÓ, (1), (csur-og-ó) mn. tt. csurgó-t. Ami

nem sebcsen, nem sugárban, hanem lassan és csep-
penként foly. Mondjuk forrásokról, edényekről is,
melyek résén csurogva jön a víz, vagy^ más nedv.
Csurgó kút. Csurgó sajtár. V. ö. CSÖRGŐ.

CSURGÓ, (2), helységek Fejér, Somogy, Tolna
megyékben; helyr. Csurgó-n, —rá, —róí.

CSURKA, (csur-ka) fa. tt. csurká-í. Göcseji és
baranyai tájszó, ám. hurka.

CSUROG, (csur-og) 1. CSOROG. Ha nem csu-
rog, csepeg. Km.

CSUROGTAT, (csur-og-tat) áth. m. cswogíaí-
tam, —tál, —ott. Eszközli, okozza, hogy valami
csurogjon.
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CSURÓLOM, (csűr-ólom) ősz. fa. Fölolvasztott,
t csurogtatott ólom.

CSÜKOMVÍZ, (csurom-víz) ősz. fh. 1. CSURVÍZ.
CSURRAN, (csur-n-an, vagy csurr-an) önh. m.

csurran-t. Egy csép, vagy valami egy csépként sebe-
sen kirohan, kiesik. Ha nem csttrron, cseppen. Km.

CSURRANÁS, (csurr-an-ás)fii. tt. csurranás-t, tb.
—ok. Egy cseppnek sebes kiömlése, kiesése.

CSURRANT, (csur-u-an-t, v. csurr-an-t) áth. m.
csurrant-oíí, htn. —ni, v. —oni. Valamely folyadé-
kot egy cseppben, vagy cseppként gyorsan kifolyat
A kereittelendS gyermeknek fejére oturrantani a ke-
resztvizet.

CSURVÍZ, (csűr-víz) ősz. mn. Csurdultig vizes,
annyira általázott, hogy csurog belőle vagy róla a
víz. Csurvit leltem, durvít ünge, gályája.

CSÚSZ, (1), fh. 1. CSÚZ.
CSÚSZ,(2), önh. m. csúsc-tam, —tál, —ott, pár.

—sz. Szabatosan véve különbözik tőle csúszik, meny-
nyiben amaz élő állatok önkénytes mozgására vonat-
kozik, emez pedig lelketlen testeknek vagy az álla-
toknak önkénytelen sikamlását fejezi ki. Szintén kü-
lönbséget teszünk ezek között is: tisc, úszik, kúsz, kú-
szik. 1) Ik nélkül mondjuk oly állatokról, például
hüllőkről, férgekről, melyeknek tagjaik nincsenek, s
hengerded testeiket pikkelyeik, pajzsaik vagy gyű-
rűik segítségével mozgatják, toljak ide-oda. CSnisz a
Wgyó, a gyik. Csusz a földi giliszta. 2) Mondjuk ta-
gokkal bíró állatokról is, midőn nem fólálló lábai-
kon, hanem azokat szétterpesztve, forral, vagy hát-
tal, vagy hassal a földet vagy más talajt súrolva ha-
ladnak tovább, melyek egyszersmind másznak is,
mennyiben tagjaikkal segítenek magukon. Csusz a
még járni nem bíró gyermek. A meghunnyászkodó eb
farán, hasán csúse ura elé. Csusz, aki mulatságból,
vagy testi gyakorlat végett a jégen stkánkozik. Az ágy-
nak egyik széléről a másikra csúss. Hoztam csusz. S)
Atv. ért magát lealázva, elvetemedve cseng, hizeleg,
meghunnyászkodik, mint a hízelgő vagy büntetéstől
félő eb. Csúsz-mász. Öszvetételei: becsúsc, elcsúsz, le-
csúsz, fölcsúsz.

Eredetre nézve hangutánzó, mely a súrolás su-
sogását fejezi ki. Alapfogalomban hasonló hozzá:
kúsz és csősz, csoszog. Különböztetésül v. ö. CSÚSZIK.

A parsában csukh-idon =: prolabi, fallente ve-
stigio eadere.

CSUSZA, (csuM-a) fh. tt. esussá-t. 1) Koczkás
vagy szakgatott tészta, galuska. Túrót csusza, mákos
csusza, darás csusza, tSpörtyiít csusza. 2) A széke-
lyeknél ám. kukoricza torzsája, tuskója.

CSUSZÁM, (causz-am) elvont vagy kiavult tör-
tsök, melyből csuscamik, csuszamlik, csuszamodik stb.
származnak. Alkotására nézve hasonló a folyam, fu-
tam, iram szókhoz. Értelmére nézve jelent folytonos
csúszást vagy csúszó valamit.

CSUSZAMÁS, (csusz-am-ás) fn. tt csuszamás-t,
tb. —ok. A csuszamik ige származéka, ám. folytonos
csúszás, siklás.

CSÜSZAMÉK, (csusz-am-ék) fh. tt. esuszamék-
ot. Amin el lehet csúszni, sikamlani, pl. jeges út

CSUSZAMÉKOS, (csusz-am-ék-os) mn. tt. esu-
szamékos-t, tb. —ok. Csúszós, sikamlós. Cvuszamé&os
iszap.

CSUSZAMEKOSSÁG, (csusz-am-ék-os-ság) fh.
tt. csuszamékosság-ot. Valaminek csuszamékos tulaj-
donsága, melynél fogva tulajdon vagy átvitt értelem-
ben könnyen el vagy meg lehet sikamlani rajta.

CSUSZAMHEQY, (csuszam-hegy) ősz. fa. Hegy,
vagy domb, lejtős bely, honnan csúszva le lehet eresz-
kedni, vagy melynek oldala mesterségesen csúszási a,
csúszkálásra van elkészítve.

CSUSZAMIK, (csusz-am-ik) k. m. csiucam-tami
—tál, —ott. Folytonosan csúszik, sikamlik.

CSUSZAMTT , (csusz-am-ít) áth. m. cnueamtí-
ott, htn. —ni, v. —ani. Eszközli vagy engedi, okoz-
za, hogy valami csuszamjék. Lejtőn csuszamltaw va-
lamit.

CSUSZAMLÁS, (csusz-am-1-ás) fn. tt. csuszam-
lás-t, tb. —ok. Csúszó mozgásba jő vés, csúszva meg-
indulás.

CSUSZAMLIK, (csusz-am-1-ik) k. m. csuszaml-
ott, htn. —ani. Megcsúszik, sikamlik, tova csúszik.
Jeges úton csuszamlik a láb. félre- olacsuscamlik.

CSUSZAMLÓ, (csusz-am-1-ó) mn. tt. esussom-
ló-t. Csúszásban levő pl. a hegyről csuszamló fenyő-
Maiak ; csuszamló szán ; jegén csuszamló lábak.

CSUSZAMODÁS, (csusz-am-od-ás) fia. tt. csu-
Mamodás-t, tb. —ok. Csúszásnak indulás, sikamlis.

CSUSZAMODIK, (csusz-am-od-ik) k. m. em-
szamod-tam, —tál, —ott. Csúszni kezd, csúszásnak
indul. Megcsuszamodik, elcsuszamodik, alácsuscamodii,
félrecsuszamodik, lecsuszamodik. Képzésre olyan,
mint : futamodik, folyamodik, ittamodik, fictamo-
dik stb.

CSUSZAMÓS, (csusz-am-ó-os) mn. tt. esusza-
mós-t, v. —át, tb. —ok. Sikos, sikamlós, amin köny-
nyen el lehet csúszni. CSniszamós út, sima padolat.

CSÚSZÁS, CSÚSZÁS, (csúsz-ás) fn. tt. csú-
szás-t, tb. —ok. 1) Haladás, nem lábak vagy szár-
nyak, hanem egyedül a test belső ruganyossága ál-
tal, pl. a kígyók csúszása. 2) Háton, faron, oldalon
stb. ereszkedés, előnyomulás. 3) Sikamlás valamely
sima testen, téren. 4) Atv. ért. alacsou lelkű esengés,
megbunuyászkodás. V. ö. CSÚSZ, CSÚSZIK.

CSÚSZDOGÁL, (csusz-od-og-il) gyak. önh.
Gyakran, folytonosan csúsz vagy csúszik.

CSÚSZIK, (csúsz-ik) k. m. cstisz-tom, —tói,
—ott. pár. —szál. Közbeszédben az önh. csusz igé-
vel fölváltva használtatik, de szabatosan véve 1)
Csúszik az állat, illetőleg annak valamely tagja, vagy
testrésze, midőn akaratlanul elsikamlik bizonyos test
szine fölött. A tikot padlón csúszik az ember lába. A
patkolatlan ló elcsúszik a jégen. A tUtySgS kocsiban
az Ülés egyik stíléről a másikra csúszik. 2) Mondjak
más lelketlen testekről, midőn síkos, sima talajon
vagy lejtőn mozgásb.i jőnek, és súrolódva tovább h*-
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Iádnak. A havas, fagyos úton csúszik a szán. A lejtön
lecsúszik a fa. Markából, hóna alól kicsúszik valami.
Fő/csúszik ás Unge ujja. 3) Átv. ért. csúszik a jó bor,
csúszik a jó étel, a zsíros káposzta. Elcsúsznék a jó
vacsora = elkelne. Sikamlik a titok, hol csústnak a
poharak. Km. Nem csúszik neki, nincs ínyére az étel,
nem kell neki.

CSUSZKA, (csusz-ka) fn. tt. cs«szká-t. 1) Ös-
vény a jégen, melyen testgyakorlatul, vagy mulat-
ságból ide-oda csúszni szokás. Lejtős, sima csuszka.
Csuszkára menni, csuszkán elesni. Patkóval horzsolni
a csuszkát. 2) Harkúlyncmü madárfaj, mely a fák
derekain, férgek keresése végett, csúszkálni szokott.

CSÚSZKÁL, (csusz-kál, vagy csusz-ka-al) önh.
m. csuszkál-t. 1) Jégen vagy más sima téren, pl. fé-
nyes viaszos pallózaton ide-oda csúsz. 2) Átv. ért.
valaki előtt vagy valamiért magát elvetve cseng,
megbunnyáuzkodik. Szemtelenül hizeleg.

CSÚSZKÁLÁS, (csusz-kál-ás) fn. tt. csuszka-
!<ís-í, tb. —ok. 1) Testi gyakorlat, vagy mulat-
ság, midőn valaki a sima jeget korcsolyán, azaz jég-
patkókon, vagy azok nélkül befutja, s rajta ide-oda
csúsz. 2) Meghunnyúszkodva csengés, szemtelen hi-
zelgés.

CSUSZKÓ, (csusz-kó) fn. 1. CSUSZA 1).
CSUSZKORA, (csusz-k-or-a) fn. tt. csuszkorá-í.

Kis gyermekeknek való rövid csuszka.
CSUSXKORÁL, (csusz-k-or-a-al) önh. m. csusz-

korál-t. Rövid csuszkán ide-oda sikúnkozik; vagy nem
folyvást bizonyos jégösvénycn, hanem majd erre,
majd arra fordulva csúsz. Mindenkor kicsinyező
értelemmel bir.

CSÚSZMASZ, (csűsz-mász) ősz. önh. m. csúsz-
tam másztam, csúsztál másztál, csúszott má'zott ;
htn. emíszíii mászni. Csúszva jár. l) Mondatik olyan
állatokról, melyek rövid lábúak lévén, inkább csúsz-
ni, mint lépni látszanak, p. a férgek és bogarak, va-
lamint a kétlakiak (hüliök) sok nemei. 2) Mondatik
más állatokról is, midőn lábaikat széttcrjesztve ha-
son mennek, haladnak od&bb, pl. csúfamász a vadász-
eb, midőn ura korbácscsal fenyryeti. 3) Átv. ért. Hi-
zelgő, vagy félénk eb módjára megalázza, elveti ma-
gát, alacsonyan escng, könyörög valamiért.

CSÚSZÓ, CSÚSZÓ, (csúsz-6) mn. tt. csú*zó-<
Ami csúszva halad. V. ö. CSÚSZ. Csúszó állatok.

CSÚSZÓ, (mint föntebb) fn. tt. csttszó-t. így
nevezik a Tisza felső vidékén a kígyót.

CSUSZOG, (csusz-og) önh. 1. CSOSZOG.
CSÚSZÓMÁSZÓ, CSUSZÓMÁSZÓ, (esűszó-

mászó) ősz. mn. Ami csúszva m&szva halad, nyomul
előbbre. Uotzon a föld élő le!':cl az b' neme szerént,
barmokat és csúszómászó állatokat. Mózs. I. K. 1. R.
(Káldi). Átv. ért. alacson hízelgő, szolgalelkiileg ma-
gát mások előtt megalázó.

CSÚSZÓS, CSÚSZÓS, (csúsz-6-as) mn. tt csú-
ízós-t, tb. —ok. Sikamlós, amin könnyen el lehet
csúszni. Csúszós út, csúszós padot át.

CSÜSZSZAN, (csúsz-u- au, csusz-v-an, vagy
csúsz sz-au) önh. m. csuszszan-t. Hirtelen, egyszerre
csdsz, odacsúsz; egy csúszást tesz. Minden taszításra
kicsit csuszszan. Átv. ért. mondatik: kedt-e csuszszan,
v. csoszszan, azaz egyszerre jó kedve lesz.

CSUSZSZANAS, (csuszsz-an-ás) fh. tt. csiísz-
szanás-t, tb. —ok. Hirtelen, vagy egy ízbeli csúszás-
Eleö csuszszanásra leesett a házról. Három csuszsza.
náesal átkelt a befagyott folyón.

CSUSZSZANT,(csusz-u-an-t, csusz-v-an-t, csusz-
sz-an-t) áth. m. ctuszszant-ott, htn. —ni, vagy —ani.
Eszközli, hogy valami csuszszanjon. V. ö. CSUSZ-
SZAN. A szánkát tovább csuszszantani. Idegen pénzt
zsebbe csuszszantani.

CSUSZSZANTÁS , (csuszsz-an t-ás) fn. tt.
csuszszantás-t, tb. —ok. Annak eszközlése, hogy va-
lami hirtelen mcgcsúszszék, csuszszanjon. V. ö.
CSUSZSZANT.

CSUSZT, (csusz-t) hangutánzó, jelenti azon
hangot, melyet az elcsúszó, csuszamodó test csinál.
Mint önálló szónak jelentése : vége van! oda van!
eltűnt! Skarlát, gránát, nyuszt, Léva, Tata, csuszt !
(Km.)

CSÚSZTAT, CSÚSZTAT, (csdsz-tat, v. csúsz-
t-at) áth. m. csúsztat-tam, —tál, —olt. 1) Eszközli,
hogy csúszszék: Szálfákat csúsztat a hegyről lefelé.
Deszkákat csúsztat le a padlásról. 2) Valamely eszköz
segedelmével le vagy odább ereszt, taszít, tol vala-
mit, pl. hajóba csúsztatja a porték&s ládákat. 3)
Átv. ért. becsúsztatni valakit, v. valamit, valahová ám.
mesterséges utón bejuttatni, betenni, álutakon be.
csempészni. Tiltott árukat átcsúsztatni a határon.

CSÚSZTATÁS, CSÚSZTATÁS, (csúsz-tat-ás)
fn. tt. csúsztatás-t, tb. —ok. Cselekvés, melynél fog-
va valamit csúsztatunk. V. ö. CSÚSZTAT.

CSÚSZTATÓ , CSÚSZTATÓ , (csúsz-tat-6) fn.
tt. csúsztató-t. l) Lajtorjaforma készület fából, me-
lyen a boros hordókat leeregetik, Iccsdsztatj&k a sze-
kérről. 2) Dorong, melyet az eltört kerék helyett ten-
gely alá tesznek az utazó kocsisok.

CSÚSZTATÓFA, (csúsztató-fa) lásd : CSÚSZ-
TATÓ.

CSUSZTOG, (csusz-t-og) önh. m. csusztog-íam,
— tál, —ott. Csizmás, papucsos lábait a földön von-
tatva csi/xzt hangot ballat.

CSUSZTOGÁS, (csusz-t-og-ás) fn. tt. cswszío-
gatás-t, tb. —ok. Csizmás, papucsos lábaknak von-
tatása a földön, padolaton. V. ö. CSUSZT.

CSÚSZVA, CSÚSZVA, (csúsz-va) ih. Csúszó
testtel, nem lábon menve, hanem testével a földet,
vagy más talapot súrolva. V. ö. CSÚSZ.

CSÚSZVAMÁSZVA, (csúszva-mászva) ősz. ih.
Csúszólag járva. Átv. ért. alacson hizelgússcl magát
elvetve.

CSUT, fh. tt. cst»í-oí. Gyümölcs nyele, szára,
csumája. Rokon vele a latin caudcx gyöke caud.

CSÚT, ÁL—, FEL—, helységek Fejér me-
gyében ; helyr. Csúfon, —rá, —ról.
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CSUTA, (1), (csnt-a) mn. tt. csutá-t. Mondatik
olyan állatról, melynek farka, vagy serénye nincsen
Csuta tyúk, csuta ló, csuta szamár. Innen jelent rö-
videt, kaptát, kurtítottál. Grata haj, csuta fark, csuta
serény. Dunántúli szó. Tisza vidékén: suta.

CSUTA, (2), (csut-a) fa. 1. CSUTKA.
CSUTA J, (csnt-aj) fa. tt. csutoj-í, tb. —ok.

Apró, csuta bokrokból álló cserjés, csepéte, haraszt
CSUTAJOS, (csttt-aj-os) mn. tt. csutajos-t, v.

—át, tb. —ok. Csutajjal, azaz apró bokrokkal, cser
jékkel benőtt. Csutajos legelő, hegyláb, erdőalja.

CSUTAJOSODIK, (ceut-aj-os-od-ik) k. m. csu-
tajosod-tam, —tál, —ott. Apró bokrok, cserjék te-
remnek rajta.

CSUTAK, (csut-ak) fn. tt. csutak-ot. 1) Erdély-
ben, különösen a székelyeknél: tőke, tönk, tnskó;
a kivágott fának földben hagyott töve. 2) Ugyanott,
egy csutak fa, ám. rakás basábfa, melyet egy szekér
elvisz. 8) Közönségesen: azalmacsomócska, milyent
pl. fűtéskor a fa alá tesznek gyújtóul. Ugyanez mon-
datik maroknyi csomóba kötött széna-, sarjú-gazról
is. 4) Jelenti a törökbúza torzsáját, midőn a szem
már le van róla morzsolva, máskép: csutka v. csutkó.
5) Általán holmi növény-, virág-, ágfuzért, kötést
Feszszőcsutok, virágctutak.

CSUTAKOL, (csttt-ak-ol) áth. m. csutokol-t.
Csutakkal bedug, becsinál. Becsutakohti a hordó szá-
ját. V. ö. CSUTAK.

CSUTAKOS, (csut-ak-os) mn. tt csutokos-t, v.
—öt, tb. —ok. Csutakkal jelölt, csutakkal bíró, csu-
takból készített Csutakot karó, szalmocsutakos has.
V. ö. CSUTAK 3).

CSUTIKA, (csut-ik-a) fh. tt. csutiká-t. 1) Alma,
körte torzsája. 2) Törökbdza tnskója. Székelyeknél
divatos, a Tisza vidékén: csutka.

CSUTKA, (csut-ka) fh. tt csutká-t. 1) Gyü-
mölcs szára torzsájával együtt Almacsutka, Itörte-
csutka. 2) Többféle növény torzsája, tnskója, pl. fcuko-
riccacsutka. 3) Szőlő gerezd szára, midőn a szemeket
leszedik róla. A jégverte stolonek csak csutkája maradt.

CSUTKAKALAPÁCS, (csutka-kalapács) ősz.
fa. Bodrogközben, a czinkéknek vcrhenyeges begyfl
nagyobb faja. Másképen: kurta kalapács.

CSUTKAKÚP, (csutka-kdp) ősz. fa. Növény-
nem az egyttttnemzők seregéből; vaczka polyvás, kú-
pos, a csészénél magasabb; fészke két-három pikke-
lyes; bóbitája vagy ép, vagy négyfogu párkány.
(Rudbeckia).

CSUTKALOM, (csutka-lom) ősz. fh. Az öthí-
mesek seregébe és egyanyások rendébe tartozó nö-
vénynem; bokrétája öt szirma, kinyíló, magzata a
vaccokba süppedt; tokja háromszögű, háromrekeszü;
cserjés szára (Celastrus).

CSUTKÁS, (csut-ka-as) mn. tt csutkás-t, vagy
—al, tb. —ok. Aminek csutkája van, csutkával biró.
V. ö. CSUTKA. Outkás alma.

CSUTKÁBAN, (csut-ka-as-an) ih. csutkával
együtt. Cnitkáson megenni ás almát.

CSUTKÓ, (csut-kó) fn. tt csutká-t. 1) A szé-
kelyeknél ám. a kivágott fának földben hagyott tör-
zsöké, csutkója. 2) Némely nagyobb fajú növények-
nek gyümölcstartó torzsája, csutakja. Kukoricta-
csutkó.

CSUTEOSFA, (csutkos-fa) ősz. fa. Nyesett,
vagy kivágott, azután derékból, vagy törzsökből ki-
sarjadzott fa. Somogy megyei szó.

CSUTOR, (csut-or) elvont vagy kiavult törzsök,
melyből csutora, csutorodik lettek. Eredeti alakját
több családok nevében megtartja. V. ö. CSUCSOR,
CSUCSORODIK.

CSUTORA, (csnt-or-a) fn. tt. csutora-1. Eredeti-
leg ám. csúcsosan esetért, v. tekert, csavart, eszter-
gált stb. mintegy csucsora, oly képzéssel, mint: fa-
kor, kukora, v. gugor, gugora. A közéletben, 1) Fiból
lapos gömbölyűre öszverakott, vagy esztergált kéz-
beli boros edény, máskép: kulacs, néhntt tréftsao,
üörös gyurka. Csutora nélkül is ettél a jó bor. Csuto-
rából inni. A l ál át éljen a nagy csutora. Bordái.
A török nyelvben is csotura vagy csoíra. 2) Eszter-
gált csont vagy más anyagból való szopóka a pipa-
szárakon, és némely fúvó hangszereken.

CSUTORALYUK, (csutora-lyuk) ősz. fn. Fórt
lyuk a pipaszár vagy fúvó hangszer szopók&ján.

CSUTORÁS, (1), (csnt-or-a-as) mn. tt csutora*-*,
v. —öt, tb. —ok. 1) Szopókával fölszerelt Csutorát
pipaszár. 2) Kulacsot viselő, hordozó. Csutorái utat.

CSUTORÁS, (2), (mint föntebb) fn. tt cmtorás-t,
tb. —ok. Mesterember, ki csutorákat, azaz kutaso-
kat, szopókákat stb. készít, esztergál.

CSUTORASZÁJ, (csutora-száj) ősz. fn. Nyflis
a boros csutorán, azaz kulacson, melyen a bor be- és
kifoly. A cstttoroszojt csókolgatja.

CSUTORODIK, (csut-or-od-ik) k. lásd: CSU-
CSORODIK.

CSUVA, ALSÓ-, máskép ACSÜVA, Mű Zt-
ránd megyében; hclyr. Csuvá-n, —rá, —ról.

CSÜVIK, 1. KÜVTK.
CSÓZ, CSUZ, (1), (V. ö. CSÚ) fn. tt. estíz-t,

tb. —ok. Nyavalya, mely a sejtszövetekben megre-
kedt nedvességtől származik. Csút a fejben, a szenük-
ben, a kezekben stb. Néha lázzal, néha náthával stb.
jelenkezik és párosul.

Rokonnak tekinthető a latin sudo, udus. Gö-
csejben : folyosó v. folyású, oly fogalmi rokonsággal,
mint a hellén Qt^fta a pí'to igétől.

CSÚZ, (2), falu Komárom megyében; helyr.
Csuz-on, —rá, —ról.

CSÚZA, falu Baranya megyében; hely. CM-
sá-n, —rá, —ról.

CSÚZANYAG, (csúz-anyag) ősz. fh. A sejtssö-
vetekben megrekedt nedvesség, mely a csdznak »U-
pnl szolgál.

CSÚZELLENI, (csús-elleni) ősz. mn. A csdz
eltávolítására gyógyerővel biró. CWzeltem szerek.

CSÚZFEKÉLY, (csúz-fekély) ősz. fa. Pekfly,
mely némely csázos bajokban támadni szokott a testen.
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CSÚZLÁZ, (csúz-láz) ősz. fn. Érláz, mely csúz-
tól származik. V. ö. LÁZ.

CSÚZNAK, falu Komárom megyében; helyr.
Csátnak-on, —rá, —rói.

CSÚZNEMÜ, (csdz-nemű) ősz. mn. Csúzboz
hasonló , olyanforma valami, mint a csűz. Csútnemü
fájdalom.

CSÚZOS, CSUZOS , (csúz-os) mn. tt. csúzos-t,
v. —át, tb. —ak. Ceúzban szenvedő, csiizbetegség-
től gyötrött Csúzos beteg, csiígos szem, csúzos kéz.

CSÚZOSAN, CSÜZOSAN, (csúz-os-an) ih. Csii-
zos állapotban, csúzban szenvedve.

CSÜ, 1. CSŐ.
CSÜCS, fn. tt csUcs-»t. Valaminek gömbölyeg

hegye, vékony vége. A cstfcs és csücske kisebbet je-
lent, mint a csúcs, csucska, egyébiránt legközelebb
rokonok. Kendő csücscse, v. csiicse, turózacskó csttcs-
cse. Rokonnak tekinthető vele a német: Spitze.

Gyökre és alapfogalomra nézve a csó'-családhoz
tartozik. V. ö. CSŐ.

CSÜC8HIMLÖ, (csiics himlő) ősz. fn. Hólyagos
himlő neme, mely csttcsös vapry csücs form&ju.

CSÜCSKE, (csües-ke) fn. tt. csücské-t. A maga
nemében kis csfics, vékonyán végződő hegye, vdgecs-
kéje valaminek. V. ö. CSÜCS.

CSÜCSKÉS, (csücs-ke-es) mű. tt. csücskés-t, v.
—ét, tb. —ék. Minek csücskéje van, mi hegyesen
végződik. Csücskét tacskó. Csücskét orr.

CSÜCSKÖL, (csücs-k-öl) áth. m. csUcsköl-í.
Csűcskösre csinál.

CSÜCSKÖLT, (csücs-k-öl-t) mn. tt csücskölt-el.
Csücskére csinált, szabott. CsUctkSlt sipka.

CSÜCSKÖS, (csücs-k-ös) mn. 1. CSÜCSKÉS.
CSUCSOR, (csücs-ör) hangutánzó törzse csücsS-

rSg, csUcsörfce származékoknak. Változattal csicsér.
CSÜCSÖRBORSÓ, (csiicsör-borsó) ősz. fii. L

CSICSERBORSÓ.
CSÜCSÖRG, 1. CSÜCSÖRÖG.
CSÜCSÖRKE, (csücs-ör ke) fn. tt. csUcsSrke-t.

Pipis, pipiske, pacsirta, szAntóka, mely télen a fa-
lukban, pernyedombokon, szértts kertekben tanyáz,
nyáron pedig a mezőn, szántóföldeken lakik. Nevét
csUcsörgö hangjától kapta.

CSÜCSÖRÖG, (csücs-ör-ög) önh. m. csücsorSg-
tem, v. csücsSrgSttem, —tél, v. ctUcsörgSttél, csttcsSr-
gött, htn —ni v. csUcsörgeni. Csücsörkéről mondatik,
midőn reszkettető hangon szól. Máskép: csicsereg.

CSÜCSÖS, (csücs-ös) mn. tt. csUcsös-t, v. —ét,
tb. —ék. Minek csücscse van, csücsre szabott, vá-
gott. CstíesSs orr, csUcsös száj. V. ö. CSÜCS.

CSÜCSÜL, CSÜCSÜL, (csücs-ül) önh. m. cs«-
csfll-í. Gyermeki nyelven 1) ám. ül, leül, ledomboro-
dik. CsUcsillj le fiam, azaz ülj le. Tréfás nyelven
mondják az otthonn maradt vén bajadonokról, vagy
oly nőkről, kiket tánczba nem visznek. Csücsülni
hagyták a szegényt. 2) Csúcsúi, tentél, 1. CSÚCSUL.

CSÜCSÜLÉS, CSÜCSÜLÉS, (csücs-üUs) fa. tt.
csUcsiilés-t, tb. —ék. Leülés; csucsulás.

CSÜD, (rokon ctSg gyökkel) fn. tt csüd-St. Ál-
talán apró, gömbölyű csont a kezeken és lábakon.
Különösen 1) Szökcsont, bokacsont 2) Első ujjíz
(phalanx prima). 8) Lábtö (tarsus). V. ö. CSÜG.

CSÜDÖTELKE, falu Erdélyben, Küküllő vár-
megyében ; helyr. CsüdStelké-n, —re, —röl.

CSÜDÖZ, (csüd-öz) önh. m. csüdöz-íem, —tél,
—b'tt. Csűdökkel, azaz apró gömbölyű csontokkal
játszik, kpczkákkal játszik.

CSÜDÖZÉS, (csüd-öz-és) fn. tt. csüdozés-t, tb.
—ék. Csüddel vagy csüdökkel játszás. V. ö. CSÜD.

CSÜG vagy CSÜG, fn. tt. csug-ö'í. Altalán ám.
csög. 1. CSÖG. Különösen 1) A székelyeknél, vadtól
megölt marhának a tett belyén maradt izékje, csont-
darabjai. Csügre menni, azaz a tett helyére lesbe
menni, ha ismét a maradványokra visszamenne a
vad. 2) Matyusföldön , csontdarab , melylyel fitősdit
játszanak, csügöznek a gyermekek.

Nem egyéb, mint a estid szónak változata. V.
ö. CSÜD.

CSÜGED, MAROS—, falu Erdélyben, Alsó-
Fejér megyében; helyr. Csüged-en, —re, —rSl.

CSÜGG, (1. CSÜNG) önh. m. csUgg-íem, vagy
—öltem, —fél, v. —öttel, —ott. htn. —ni, vagy
—eni. Tulajdonkép, egyenes, vagy merő, feszes ál-
lását elveszti, s alá hajlik, lekonyul. Falira csiigg a
feje. A virág- vagy falevelek csüggenek a nagy hóség-
| ben. Rokon a lóg és függ igékkel, de ezek inkább

valamely felakasztott, feltett tárgynak lefelé hajlá-
sát jelentik. V. ö. LÓG, FÜGG. Egyébiránt hallani
ilyeket is: Nyakamon csügg, lóg, rajtam csügg, a vi-
tézkötés lecsügg a csákóról stb.

Származékai: csllgged, csüggeszt, csttggeteg stb.
CSÜOOED, (csiigg-ed , rokon vele a német:

zagen) önh. m. csiigged-tem, —tél, —t, vagy —étt.
Testi, vagy lelki erejében alább hagy; teste, vagy
lelke elveszti ruganyos, szívós állapotát, bátortalan-
ná leszen, lankad, reményét, kedvét veszti. Csügged-
ni a nagy teher alatt. Csüggedve alább hagyni tervé-
vel. Csllggedni a harciban, reményben, hitben , biza-
lomban, bátorságban. ElcsUggedni az akadályok miatt.
MegcsUggedni a kezdett munkában.

CSÜGOEDELÉM, (csügg-ed-el-ém) fű. tt. csüg-
gedelm-et. Lelki erőnek, bátorságnak, reménynek ha-
nyatlott állapota, bizatlankodAs, bizalomvesztés czé-
lunk elérhetése felől. Rövidebben : csüggelem.

CSÜGGEDÉS, (csügg-ed-és) fa. tt. csUggedés-t,
tb. —ék. A testi vagy lelki erő szilárdságinak, ru-
ganyosság&nak lankadása.

CSÜGGEDETLEN, (csügg-ed-et-len) mn. tt.
csüggedetlen-t, tb. —ék. Erejében, s erejének gya-
korlatában állhatatos, nem lankadó, fáradatlan, er-
nyedetlcn, elszánt. Csüggedetlen munkátság; csügge-
detlen bizalom, bátorság, remény, akarat; csílggedet-
len szívvel, lélekkel. Mint ih. csüggedetlenül. Külön-
bözik : csOggedhetlen.

CSÜGGEDETLENSÉG, (csügg-cd-ct-len-sóg)
fn. tt. csüggedetlentég-e't. Állhatatos, elszánt, nem
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lankadó akarat, ernyedetlenség, a lelki erőnek oly
tulajdonsága, melynél fogva föltételeiben, terveiben
alább nem hagy, minden akadálylyal szembeszáll.

CSÜGGEDETLENÜL, (csiigg-ed-et-len-ül) ih.
Állhatatosán, elszánt, nem lankadó akarattal, erős
szívvel, lélekkel. Át akadályokkal, nehézségekkel cstlg-
gedetleniíl kilcdeni.

CSÜGGEDÉZ (csügg-ed-éz) önh. m. csuggedéz-
tem,—tél, —e'tt. Ereje, szándéka mindinkább lanka-
doz, állbatatossága, reménye alább száll. Csak rajta,
ne csifggedezz.

CSÜGGEDÉZÉS, (csfigg-ed-éz-és) fh. tt. esilg-
gedézé»-t, tb. —ék. Lelki gyöngeség, erőlankadás,
midőn valaki erejét, bátorságát lassan-lassan elveszti.
V. ö. CSÜGGEDÉZ.

CSÜGGEDSÉG, (csfigg-ed-ség) fn. tt csilgged-
ség-ét. A testi vagy lelki erőnek azon gyönge álla-
pota, midőn lankadásnak indul, feszességét, ruga-
nyosságát veszti. V. ö. CSÜGGED.

CSÜGGEDT, (csügg-ed-t) mn. tt. csüggedt-et.
Erejében lankadt, bátorságban, bizalomban, remény-
ben hanyatlott. Grtíggedí szivééi, lélekkel. Ctüggedt
erűvel cselt nem érhetünk.

CSÜGGEDTEN, (csügg-ed-t-en) ih. Testi és
lelki erőben lankadva, alábbhagyva, bátortalanul,
reményvesztve.

CSÜGGEDTSÉG, (csügg-ed-t-ség) 1. CSÜG-
GEDSÉG.

CSÜGOEDVE, (csügg-ed-ve) ih. lásd: CSÜG-
GEDTEN.

CSÜGGELÉM, I. CSÜGGEDELÉM.
CSÜQGEN, 1. CSÖKKEN.
CSÜOOÉS, (csflgg-és) fn. tt csUggáct, tb.

—ék. Valamely tárgynak azon állapota, midőn egye-
nes, merő, feszes állását elvesztvén alábajlik. Ftj-
ctUggét.

CSÜGGESZT, (csfigg-esz-t) áth. m. atüggemt-étt,
htn. —ni, v. —eni. Okozza, hogy a testi vagy lelki
erő csüggedjen, illetőleg nehézségek, akadályok által
lankaszt, bátortalanft, lever, bizodalmat gyöngít.

CSÜGGESZTÉS, (csügg-esz-t-és) fn. tt. csllg-
gesctés-t, tb. —ék. Csfiggedővé, lankadóvá, bátorta-
lanná tevés.

CSÜGGESZTÖ, (csügg-esz-t-ő) mn. tt. csüg-
gesztö-t, tb. —k. Erőt, elszántságot lankasztó, szivet,
lelket leverő. Cstlggesztó' akadályok, bajok, veszélyek.

CSÜQGESZTÖLEG, (csügg-esz-t-ő-leg) ib. Erőt
lankasctva, szíyet, lelket leverve. A rósz hír csUggesz-
tSUg hatott reá.

CSÜGGETEG, (csügg-et-eg) mn. tt. csUggeteg-
ét. Erejében, föltételében lankadó, alábbhagyó, el-
bátortalanodott, reményt, bizalmat letevő. CtUggeteg
elme, itto, lélek. Különösen, aki csilggedésre hajlan-
dó, könnyen csfiggedő.

CSÜGOETEGSÉG, (csügg-et-eg-ség) fn. tt
csUggeíegség-e'í. Lelki állapot, vagy tulajdonság, mi-
dőn valaki csüggeteg, azaz könnyen csfigged.

CSÜGGETEGÜL, (csügg-et-eg-fil) ih. csügged-
ve, erőt, reményt, bizalmat, bátorságot vesztve.

CSÜGGÖ, (csfigg-ő) mn. és fn. tt ctüggo-t. 1}
Altalán, ami csfigg; lankadó, alákonyuló, lehajtó.
CtUggSfej. 2) Bizonytalan, határozatlan, meg nem
állapodott, ingatag állapot. CtüggSben hagyni, tarlóm
valamit. CiüggiSben levS dolog.

CSÜGGÖLEG, (csűgg-ő-leg) ih. Csűggő hely-
zetben, állapotban, lefelé hajolva. CtüggSleg tartja
fejét. V. ö. FÜGGŐLEG.

CSÜGGÖLEGÉS, (csfigg-ő-leg-és) mn. tt. ctUg-
gSlegés-t, v. —eí. tb. —ék. Lefelé hajolt, alákonynlt.
Csüggölegef irányban, helyzetben.

CSÜOÖR, (csfig-ör) fn. tt. csfigo>-t, tb. —5t.
Vad gyümölcsből pl. vadalmából készített ital. Ro-
kon a csiger szóval. 1. CSIGER.

CSÜGÖZ, (csűg-öz) önh. 1. CSÜDÖZ.
CSÜGÖZÉS, (csűg-öz-és) fn. 1. CSÜDÖZÉS.
CSÜHÖDIK, (csüh-őd-ik) k. m. csithoW-tem.

—tél, —ott. Vergődik, kivergődik, összeszedi ma-
gát, czihelődik, pl. cstthóttik az elesett ember, mig ka-
lapját, botját Sssveszedi é» felkel.

CSÜKKEN, 1. CSÖKKEN.
CSÜKÖRGÉS, (csflk-ör-ög-ds) fn. tt csilkSrgá-

t, tb. —ék. Csingálás, csingaszkodás, mintegy csfin-
göíg-és, v. oüggolgit.

CSÜKÖRÖG, (csük-ör-ög) önh. 1. CSINGÁL,
CSINGASZRODIK. Székely tájszó, ám. cHhtgSlSg.

CSÜKÜLLÖ, (csük-üll-ö) fn. tt aVJcUUS-t. Nö-
vénynem az egyűttnemzők seregéből és nőssxöxek
rendéből; vaczka sörtés, sogárvirági tölts^resck,
egyenetlen metszésük, a belsőknél többnyire hosz-
szabbak; bóbitája szőrös, fészke fódelékes, sok for-
májú pikkelyekkel, melyeknél fogva több alnemekre
osztatík. (Centauria). Fajai sokfélék.

Gyöke csilk valószinttleg a bogot jelentő cm^
változata, minthogy pikkelyes fészke csögöt képez.

CSÜKÜLLOFÜ, (csttküllő-fa) ősz. fo. 1. CSÜ-
KÜLLŐ.

CSÜKÜLLÖ VONAT, (csfikfillő-vonat) öu. fo.
Gyógyszerészi ért áldott csfiküliőből készített vonat
V. ö. VONAT.

C8ÜL, elvont gyök, 1. CSÜLL.
C8ÜLK, (csül-k, v. csül-ök) 1. CSÜLÖK.
CSÜLKÖS, (caül-k-ös, v. csül-ök-ös) mn. tt

csClkös-í, vagy —eí, tb. —ék. Aminek csülke «a-
Ortlttös kötél. V. ö. CSÜLÖK.

CSŰLKÖZ, (csül-k-öz) önh. m. csUUcSt-ttm,
—tél, —Sít, pár. —z. Csülökkel játszik, azaz csü-
lökcsontot vagy más csontdarabot bottal üt, vagy
likba hajtani törekedik. Gyermekek játéka. V. ö.
CSÜDÖZ.

CSÜLL, elvont gyöke esttik, csttlíed, csfilltcj
származékoknak. Jelent valami dudorút, kinlőt, ki-
dülledőt

CSŰLLED, (csflll-ed) önh. múlt cHMtd-tem.
—tél, —t, v. —étt. Mondatik 1) a vadhúsról, mely
az emberi testen kidudorodik, kidülled; 2) • ki.-
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gyermekekről, midőn nem albatván, vagy fölébred-
vén, az ágyban felülnek. Székely szó.

CSÜLLENG, (csüll-eng) fa. tt. csülleng-ét. Nö-
vénynem a négy főbbhímcsek seregéből; táskája
lapított, közfala likas; kopácsi csónakosak. Gyümöl-
cse csúcsoros, levelei hosszú csipkések, melyekből
kék festéket készítenek. (Isatis tinctoria).

CSÜLLENGÁBUS, (csülleng-árus) öszv. fn.
Csüllenggel, csüllenglevelekkel, csiillengfestékkel ke-
reskedő. V. ö. CSÜLLENG.

CSÜLLENGFESTÉK, (csülieng-festék) ősz. fn.
Csülleugneinü növény leveleiből készített kék festék.

CSÜLLENGGOMOLY, (csülleng-gomoly) ősz.
fii. Gomolyokba, azaz golyókba öszvegyúrt csülleng-
festék.

CSÜLLENGHAB, (csüllcng-bab) ősz. fn. így
nevezik a festők azon habot, mely készítés alatt a
csüllengle velőkből fej lik, s melyet kék festékül hasz-
nálnak.

CSÜLLENGKERESKÉDÉS, (csülleng-kereské-
dés) ősz. fű. Kereskedés, melyet valaki csüllengleve-
lekkel, illetőleg csiillengfestékkel űz.

CSÜLLENGMALOM, (csülleng-malom) ősz. fn.
Malom, melyben a festéknek való csüllenget őrlik.

CSÜLLENGSZAK, (csülleng-szak) öszv. fű.
Csüllengböl készített festékanyag, lágy, kásás vagy
pépalakban.

CSÜLLENGTERMESZTÉS, (csülleng-termesz-
tés) ősz. fn. Ipargazdasági munkálat, mely a csül-
lengnövényt mesterségcsen tenyészti.

CSÜLLENGTERMESZTÖ, (csülleng-termesztö)
ősz. fn. Gazda, földmives, kertész, ki csüllengterme-
léssel foglalkodik.

CSÜLLENGVÁGÓ, (csulleng-vágó) öszv. fn.
Éles, görbe vaseszköz, melylyel a csüllenglevclekct
levagdalják.

CSÜLLENVIRÁG, (csülleng-virág) ősz. fn. A
csUllengnemü növény virága.

CSÜLLÖ , (csüll-ö, v. csül-l-ő) fn.tt. cs«llő-t. 1)
Némely tájszólás szerént ám. csürlö, csörlő. L. CSÖR-
LO. 2) Vízi madár, egyenes, kanáldad, végén ke-
véssé görbült orral, hosszabb szárnyakkal, mint fark-
kal, s rövid úszó hartyájú lábakkal. (Larus).

CSÜLÖK, (csül-ök) fn. tt. c*Klk-öí. 1) Szök-
csont, némely szökő állatok, pl. a nyúl hátulsó lá-
baiban , melylyel az ugrásban segíti magát. 2) Alta-
lán az állatok lábtövének legalsó csontja, mely a
szárcsontok alapjául szolgál, s az ugrást ruganyos-
sága által elősegíti. Csülökre legények, azaz talpra,
lássunk a dologhoz. 3) Hasított köröm. 4) A kötél-
nek karikaforma vége, melybe más kötelet bele le-
het bűzni. 5) Csontdarab, melyet a gyermekek bo-
tokkal elütnek, vagy lyukba hajtanak.

CSÜLÖKCSUKLÓ, (csülök-csukló) ősz. fn. A
csülökcsontuak ízhajlása. V. ö. CSUKLÓ.

CSÜLÖKFEKÉLY, (csülök-fckély) öszv. fn.
Csülök, vagyis szökcsont táján támadó fekély.
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CSÜLÖKFICZAMODÁS, (csülök-ficzamodás)
ősz. fn. A csülökcsont ízületének kimenülése, midőn
a csülök kimozdul forgójából.

CSÜMÉNY, puszta Baranya megyében; helyr.
CsUmény-be, —ben, —bői.

CSÜN, önh. CSÜNIK, (csün-ik) k. m. csttn-í.
Lankad, alábbhagy, fejlődésében késik. CsUnni ere-
jében, elcsíínni a munkában, megcsünni reményében.
Csünik a vetés a nagy szárasságban. Csttnve nS az
árva, elhagyatott gyermek. V. ö. CSENEVÉSZ.

CSÜNÉS, (csün-és) fn. tt. csünés-t, tb. — ék.
Laukadás, fejlődésében elkésés.

CSÜNG, (csün-ög, rokon vele a német hangén,
svéd h(Ctiga stb). L. CSÜGG. V. ö. CSÜN.

CSÜNIK, k. 1. CSÜN.
CSÜNK, (csüm-k) fn. 1. CSÖMEK.
CSÜNKÖS, (csüm-k-ös) mn. tt. csUnkös-t, vagy

—ét, tb. —ék. Csomós, csömekes, csombókos, buczkós.
CSÜPÜ, tájdivatos és régies, csóptt vagy csepii

helyett.
CSŰR, elvont hangutánzó gyöke csílrke, csűrök,

cstíröl stb. származékoknak. Rokon síir(ög) és csőr-
(ög) gyökökkel.

CSŰR, (1), fn. tt. csür-t, tb. —ők. 1) Pajta,
gazdasági épület, melybe a learatott, kaszált gabo-
nát, takarmányt berakják. Jobb a teli ól, mint az
tíres csűr. (Kin.) Csűrbe hordani, csűrbe takarítani.
Az egerek nem nagy fészket vernek az 8 csűrében. Km.

„Csűrök, pajták, búzás vermek
Csordultig tömve legyenek."

Népies nemzeti dal.
2) Gyermekek felkiáltó szava, midőn valamit talál-
nak. Csíir enyém /

Rokonságai a mogol dslír, hellén %(ö(>oí, ffv^óg
latin horreum, német Scheuer , héber 1XN , magyar
szértl stb.

CSŰR, (2), áth. m. cslír-t. Csűr, csavar. Magá-
ban nem igen használjak, hanem csavar szóval
együtt: csllriti-csavarni, ám. csúrni-csavarni, lásd :
CSŰR. Különbözik ettől a csUrt-íz öszvetett szóban
a csűr rész, mely a magyar hangrendszerhez alkal-
mazkodva (minthogy viz fenhangú szó), csűr alhangú
szóból változott fenhangú csllr-ré B annyi mint csűr-
víz, azaz csurgó víz.

CSŰR, (3), puszta Veszprém megyében ; KIS—,
NAGY—, OROSZ—, vagy RÓSZ—, vagy RUSZ—,
ÜVEG—, vagy Z ALANY-ÜVEG—, helységek Er-
délyben ; helyr. Csűr-ön, —re, —ró'!.

CSÜRBIKÓ, (csür-biró) ősz. fn. Pajtabiró, paj-
tamester, az illető uraság gabnacsűrére felügyelő al-
sóbb rendű gazdatiszt.

CSÜKCSAVAK, (csűr-csavar) ősz. ith. Csűrök-
csavarok , csűrszcsacarsz, múlt : c*itr<emcsavaríam,
cfürt elcsavartál stb. Valamit ide-oda teker, himezve-
hámozva elferdít. Csűricnaaarja a beszédet.

CSÜRÉSCSAVARÁS, (csűrös csavarás) ősz. fn.
: Hímez ve-hámozva elferdítés.
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CSÜRHE, (csttr-be) fn. tt. csifrhé-t. 1) A bar-
kóknál nyolcz-kilencz esztendős gyerek. 2) Némely
tájszokás szerént: poronty, falkagyerek. 3) Malacz,
vagy több malaczokból álló nyáj. Egy mala.cz nem
ctürhe. (Km.) 4) Csőcseléksereg, cselédek.

Alapfogalomban könnyű, élénk, sürgésre for-
gásra vonatkozik, minélfogva gyöke csűr, ám. a síi-
rög gyöke sUr. Ezt fejezik ki a serdűlő legényt jelentő
siheder, suhancz és suttyó is. Valamint van: csttrhe
gyerek, csttrhe malocz, hasonlóan: siheder legény és
siheder malacé.

CSÜRHENÉP, (csfirhe-nép) ősz. fn. Sürgöforgó
gyerekcsapat, vagy cselédség, vagy csőcselék, gyfilc-
vész nép.

CSÜRHÉS, CSÜRHÉSZ, (csür-he-es, v. —ész)
fn. tt csttrhés-t, tb. —ék. Aki csfirhéket, azaz ma-
lacznyájat őriz.

C8ÜRKE, (csür-ke) fn. tt csUrké-í. Kis csűr,
csttröcske, kis pajta.

CSÜRKÖS, (csür-Ök-ös) mn. tt. csUrfcSs-í, vagy
—ét, tb. —ék. 1) Csámpás lábú, görbe járású, ki-
nek lábcsUrke, azaz csülke, egyenetlen, görbe. 2)
Hegyes teke ftlakú. CsUrkös sátor. Ctürleös háztető.

CSÜRLÖ, (csür-l-ő) fn. tt. csUrlő-í, tb. —k.
Mértani alak, rézsntos négyszög, négy hasonló oldal-
lal, a ugyanannyi szöggel, melyek közöl kettő csii-
csos és kettő tompa. (Rhombus). Máskép: Dülény.
így nevezik a takácsok faeszközét is, melyre a fo-
nalat tekerik. Máskép: ctörlS.

CSÜRLÖCS, (csör-1-ő-cs) fn. tt csUrlőcs-öí.
Csürlöalakú, de hosszúkás négyszög. (Rhomboides).

CSÜRLÖDED, (csör-1-ő-ded) mn. tt ctüríSded-
ét. Csörlő, vagy csfirlőalakú, azaz olyan négyszögtt,
melynek két szöge csúcsos.

CSÜRLÖGYŰEŰ, (csürlő-gyürü) ősz. fa. Gyű-
rű, melynek köve vagy kövei hosszúkás, csúcsos
szögletekre, csfirlődeden vannak metszve.

CSÜRLÖ KERESZT, (csürlő-kereszt) ősz. fn.
Csürlőalakd, csürlő formára készített kereszt V. ö.
CSÜRLÖ.

CSÜRLÖKÖ, (csürlő-kő) ősz. fn. Hosszúkás,
csürlőalakú négyszögre metszett kő.

CSÜRLÖÜVEG, (csOrlő-fiveg) ősz. fn. Ablak-
fiók üvegből, mely csürlődeden van kimetszve, vagy
általán csiirlőformára metszett üveg.

CSÜRNAGY, (csür-nagy) ősz. fn. 1. CSÜR-
BIEÓ.

CSŰRÖK, (csür-ök) fa. tt csttrk-öí. 1) Némely
tájszokás szerént ám. csülök. 2) Alul széles és lapos,
felül hegyes, körül gömbölyű darab fácska, vagy cson-
tócska, melyei a gyermekek fitősdit játszanak. 3) Bo-
kacsont. 4) Gúla, gömbölyű csúcsos hegy. (Pyramis).

CSÜRÖKCSAPÁS, (csűrök-csapás) ösxv. fn.
Gyermekjáték, midőn csülköt, csfirköt, csügöt bo-
tokkal ütnek.

CSÜRÖL, CSÜEÖL, (csür-öl) áth. m. csUröi-t.
Csürlő, vagy csörlő nevű szögletes faeszközrc, vagy
eszközzel fonalat gömbölyít, fölteker.

CSÜEÖS, CSŰRÖS, (csür-öa) fn. tt. csfirös-t,
tb. ~öfc. 1) Csürbiró, pajtamester. 2) Gyermekek
játéka, midőn a kijelelt körnek középpontján levő
gödröcskébe labdát, csürköt bottal bepiszkálm, be-
hajtani iparkodnak. Csallóközben, Mátyusfóldön s
Tisza vidékén: diámét.

CSŰRÖS, CSŰRÖS, (mint föntebb) mn. tt
csűrös-í, vagy —ét, tb. —ék. Csűrrel ellátott. Csű-
rös kert.

CSÜRPADLÁS, (csűr-padlás) ősz. fn. 1) Pad-
lás, mely csűr gyanánt basználtatík, hová a kévés
gabonát, takarmányt rakják. 2) A csűrnek, ásás paj-
tának felső része.

CSŰR RÁD! mesevégző szólásmód, melyet a
mesélő szomgzédj&hoz intéz, hogy már essen a sor
folytatni a mesélést.

CSÜRÜLLYE, falu Erdélyben, Torda megyé-
ben ; helyr. G>Urtlllyé-n, —re, —rSl.

CSÜRVECSAVÁRVA, (csürve-csavarva) ősz.
ih. Ide-oda forgatva, tekerve, elcsigázva. Grttrvecsa-
varva adni elé valamit; csUrveesauarva mentegetőati.
V. ö. CSÜRCSAVAB.

CSŰR VÍZ, (csűr-víz) ősz. fn. Annyi, mint az
alhangú csűr vít, azaz csurgó víz. V. ö. CSŰR

CSÜS, 1. CSÖS.
CSÜT, 1. CSŐT.
CSÜTÖRKÖDIK, (csfit-ör-köd-ik) k. m. ctriUSr-

kSd-tem, —tél, —Sít. Székely tájszólással ám. ka-
paszkodva, testét tekergetve csingálódik. Rokon
vele csötSr ige, innen csülörködik tnlajdonkép ara.
csötorködifc, azaz tekergőzik.

CSÜTÖKTÖK, 1. CSÖTÖRTÖK.
CSÜV, fh. tt. csiív-et. L. CSŐ.
CSÜVES, (csttv-cs) mn. L CSÖVES, CSÉVES.

ÓZ
A CZ ben vta S49S cilkk.

Ct, kisded alakbaan ez, kiejtve óé, ötödik bötü
a magyar ábéczében, s a mássalhangzók sorában
harmadik. A magyarban öszvetett vagy elegyült bö-
tfinek nevezzük, mivel t és z vagy M hangokból ve-
gyült öszve, péld. tetszik, látszik a sebes kiejtésben
úgy hallatszanak, mintha teczczik, lácsczik vobiának.
így: metsz, véts* — meczcz, veczct. Mint ezek: t, sz,
z, úgy a ez is a fogbötükhöz számítandó, s mint
olyan némely szókban fölcseréltetík a) sz-vel, miot:
czebeg, ssepeg; ezigár, szikár; czepelkedik, szepelkedik;
czigony, szigony; czikra, szikra; otimbora, szim&ora;

| czt'k, szik; czikkad, szikkad; csöbör, szobor; ceompo-
lyodik, szomorodik; czueca, tstucta; b) t-vel, pl. czo.'
tó.' czomb, tompor ; gombóccá, gombóla ; csápéi, tépál;
c) c» vei: cza cze, csa cse; csepó'cze, ctepöte ; etabdr,
csabár; czelleng, cselleng; ecete, csat; csibe, csibe;
cztczoma, csicsoma ; czihér, cser; ; csihol, csihol; cam-
pa, csimpa ; czinkos, csinkos ; czupér, csupér ; g«n'ncs,
gerince ; lapocska, lapocska ; kukacz, kukac* ; állkap-

'. cza, állkapcsa, d) s-vei, czadar, sadar ; csonk, oanko,
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sank ; czandra, csandra; czafra, ctafrinka ; e) k-val:
csammog, kammog ; czir(kalom), kör ; czorhol, korhol.

Kiejtésben egyszerű hangot jelölvén, a hang-
mcrtan szabályai szerint az előtte álló rövid önbang-
zóju szótagot egy maga hosszúvá nem teszi, p. A kis
tarka cziczát megszűrte czűczával. A cziczomát ue
szeresd. Bár kimondásban mint érintettük, ez hal-
latszik némely öszvetétclekben, és ragozásokban:
mindazáltal Írásban szigorún a szószúrmaztatáshoz
kell ragaszkodnunk, pl. adsz, nem acc v. aczoz, ma-
radsz, nem maraczcz stb.

Éles, vékony , metsző természeti hangokat utá-
noz ezen szókban és származékaikban: czak, czakó,
czilc, czilcákol, czib, czibe, czicz, czicza, cziczkány, czih,
csihol, czin, esineg, czinkc, ctincz, czinczog, czip, czi-
peg, czopog, cziu, czivódik, czocz, czocza, CZMOZ, czuczo-
rog, czup, czupoy, czuppan.

A cz-vcl kezdődő gyökök száma mindeu árnya-
lataikkal együtt mintegy 70, az ily végzetüeké pe-
dig körülbelül 40, melyek közöl csak kevés önálló,
pl. dacz, dúcé, pocz, hanem jobbára mint elvontak
csak származékaikban élnek, milyenek: icz-eg, bicz-
eg , czucz-a, ficz-am, recz-eg , dücz-ög, kocz-og, vacz-
og, kacz-og, bttcí-kó stb. Gyökige , mely cz-vel kez-
dődnék , vagy végződnek, tudtunkra nyelvünkben
nincsen, valamint cs, ty, zs végzetüek sincsenek. A
cz-vel kezdődő szók között aránylag sok az idegen
eredetű és t&jszó.

Némely írók egyszerűen z nélkül is használják,
például: cifra, cukor, Ferenc. De az olvasó közönség
nem látszik hajlandónak elfogadására, leginkább az-
crt, mert a latin és latinból ennek ivadékaiba vagy
rokonaiba átment c-hez van szokva, ezt pedig, mint
tudjuk, az alhangzók előtt és mássalhangzók után
k-nak szokás kimondani, tehát egyszerűen Icgfólebb
ott hasznaibatnók, hol a latinban is cz-nek mondjuk,
ti. m. a fel- és éles hangzók (c, é, é, i, i, ö, ő, ü. ü)
előtt, pl. cethal, cél, cigány, cím, cövek, có'fc stb.

— CZ, mint képző, jobbára l, n, illetőleg m vég-
zctü el vont gyökökből neveket alkot, mint: or-cz(or-cz),
Aar-cz, kar-cz , mor-cz, dur-cz , kor-cz , por-ez, per-cz,
pör-ez, fcér-cz, fér-cz, sér-cz, in-cz, pin-cz, fin-cz, vin-cs,
kon-cs (kom-cz, gom-cz), gön-cz (göm-cz), lán-cz stb.
Különösen an, tri, ön, ön közép képzővel: suh-an-cz,
rap-an-cz, v. rap-on-cz, lab-on-cz, laf-an-cz, ger-in-cz,
ifj-on-cz, új-on-cz, klti-ön-cz stb.

Többnyire kicsiníytő, vagy gyakorító arnyalatot
ad az illető gyöknek. Képez több helynevet is, mint
Apcz, fiárcz, Dabar-cz, Gön-cz, Szem-cz, Tar-cz, Va-
nyar-cz, s mint olyan a d, t, gy helyképzőkkel rokon.
Mint középképző némely szókban a d, t, sz válto-
zata, vagy doz- tűz- töz-böl van öszvehúzva, például
bon-cz-ol = bom-t-ol, vagy bon-t-oz-ol, dön-cz-Sl =
dlin-t-öl, vagy dön-í-öz-ö'l, lior-cz-ol := hor-d-ol, vagy
hor-d-oz-ol.

—CZA, magashangon — c z f , kicsinyítő képző,
s mint olyan a szintén kicsinyítő csa cse és ka ke
változata. Járul a) i-vcl kicsinyített nevekhez : Gyű-
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rt-cza, Bori-cza, Kaii-cza. Evi-cza, Mari-cza, titbi-cza,
kupi-cza, subi-cta, kukori-cza, gili-czí, szemeri-cze, ken-
derí-czt, zsendi-cze; b) más nemüekhez, mint: anyá-
cza, szamó-cza, pió-cza (pió-ka), csepö-cze, gyerko-eze,
bökö-cze, cserö'-cze, verő-cze. Néba n középképző után,
mint: tolgon-cza =: tol-og-ó-cza, rakoncza ;=; rak-ó-
cza, petrencze ̂  pedr-e-cze, vagy pedr-ö-cze. Járul
több idegen gyökU és törzstt szókhoz is; mint: mus-
li-cza, igli-cze (ihlicza = tiiviske), Velencze, kemence*,
Beszíercze, pincse (pivnicza). V. ö. — ÁCS, — ECS
képző.

CZA13AJ, falu Nyitra vármegyében; helyr.
Czaboj-ra, —ön, —ról.

CZABÁR, (czab-ár) mn. tt czobár-t, tb. —ok.
Szatmár vidéki tájszó, mondják őrizet nélküli, nyája
hagyott baromról, mely szabadon ide-oda csapong.
Czabár juh. Gyöke czab, valószínűleg egy azon csap
igével, melyből csapdi, csapodár, csapongó származ-
tak. V. ö. CZABOL.

CZÁBÉR, (czáb-ér) mn. tt. czáltér-f, tb. —ok.
Szatmár megyei tájszó ám. kicsapongó, kihágó, illet-
len magaviseletü. V. ö. CZABÁR.

CZÁBÉRKODIK, (czáb-ér-kod-ik) k. m. ezáb-
érkod-tam, —tál, —ott. Uletlenkedik, kicsapongólag
viseli magát.

CZABOL, (czab-ol) önb. m. czabol-t. Csavarog,
kóvályog és kárt tesz, mint péld. a szabadon csatan-
goló barom. V. ö. CZABÁB.

CZADAR, (czad-ar) áth. m. czodar-t. Gömör-
ben ám. sebesen hajtja, zaklatja, üti-veri a barmot.
Egyezik vele a kemencsaljai sodar, valamint hadar
is. Másutt ily értelemben a zavar igét használják. Ne
zavard (czadard, sadard) a szegény barmot.

CZAF, elvont hangutánzó gyök, czafat, czafog,
czafol, czafra származékokban. Jelentése, mint hang-
ja, rokon a táp (tápod, tapos) vagy csap (csapong,
csapdos) gyökökkel.

CZÁP, fn. tt. ceáf-ot. Jelent ellenokot, védokot,
érvet, melylyel más állítását megsemmisítjük, vagy
azt hamisnak, helytelennek, gyöngének bizonyítjuk,
megmutatjuk. Alapos, erö#, világot, eldönthetetlen esá-
fok. Származéka czdfol, s ettől czdfolat, czáfolhat-
lan stb.

Hangutánzónak és a czaf rokonának látszik,
mennyiben ennek származéka czafol ám. valamit Ic-
tipor, pocsékká tesz, s ugyanezt teszi szellemi érte-
lemben a czaf, czafol is. Hasonló hozzá a bélien

és olasz zuffa.
CZAFAT, (czaf-at) fn. tt. fzafoí-ot. 1) A ru-

hára tapadt víz, sár, locspocs a ruhán, midőn által-
itzott, vagy sárossá lett. Merő czafat vagyok. 2)
Fityegő, lógó darab, a ruhára tapadt valami, rongy,
ruhadarab. Fesd le azt a czafatol, t végy jobbat ma-
gadra. Győr tájékán: kaczat.

CZAFATOL, (cz»f-at-ol) ath. m. rzafaíol-í.
Locsban, súrban járva ruháját mocskossá, lustowá
teszi, vagy rongyokra szakgatja, lépdeli.
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CZAFATOS, (czaf-at-os) mn. tt. csafotos-t, T.
—át, tb. —ok. 1) Locsos, sáros. Ccafotos szoknya,
köpönyeg. 2) Fityegő rongyokkal dísztelenített Ocafa-
tos ruha. V. ö. CZAFAT.

CZAFKA, (czaf-ka) fn. tt czafká-t. Szénás,
szalmás szekeret, vagy kazalt, asztagot leszorító rúd,
nyomórúd. Székely tájszó. V. ö. CZAFOL.

CZAFOG, (czaf-og) önh. m. csafog-tam, —tál,
—ott. Locsban, sárban jár, kel, tapos.

CZAFOGÁS, (czaf-og-As) fn. tt ctafogds-t, tb.
—ok. Locsban, sárban járás, taposás, Instossá levés.

CZAFOL, (czaf-ol) áth. m. ctafol-t. Holmi szá-
rán álló növényeket, pl. fiivet, gabonát lábával ta-
pos , letipor. A ludak leetafolják a vetést. V. ö.
CZAF, gyök.

CZAFOL, (czáf-ol) áth. m. ezáfol-í. Czáfolat
vagy czáfokkal, azaz ellenokokkal valamely állítást
helytelennek, hamisnak, alaptalannak bizonyít Meg-
czáfolni, visszaczáfolni a rágalmazó beszédet. A rost-
akarókat jótéteményekkel megezáfolni, azaz meggyőz-
ni, megszégyenítőm. V. ö. CZÁF.

CZAFOLÁS, (czaf-ol-ás) fn. tt czafolás-t, tb.
—ok. Tiporás, taposás, nyomás, leszorítás.

CZAFOLÁS, (czáf-ol-ás) fh. tt. csáfolás-t, tb.—ok.
Okoskodó észnek munkálata, melyíyel valamely állítást
ellenokokkftl helytelennek, hamisnak, alaptalannak len-
ni mutogat. Megctdfoldt, visszaczáfotás. Szónoklatilag
réve: a szónoki beszédnek egyik része, melyben a szó-
nok az ellengördített, ellenvetett vagy ellenvetbető ne-
bézségeket önmaga, vagy maga is előadja, és legott
alapjaikból kiforgatja. (Confutatio). A czáfolás tehát
működés, a czáf pedig a működő észnek fegyvere,
eszköze; ez köztők a különbség.

CZÁFOLAT, (czáf-ol-at) fa. tt ctáfolat-ot. Ösz-
vesége azon okoknak és okoskodásoknak, melyekkel
valamely állításnak helytelen, hamis, alaptalan vol-
tát megmutatjuk. Kimeríts, velős, alapot, meggyőző
tuáfolat.

CZÁFOLGAT, (czáf-ol-gat) áth. m. ctáfolgat-
Uun, —tál, —ott. Könnyeden, kényelemmel, minden
nehézség nélkül mutogatja az ellenfél állításainak
alaptalanságát; többfélét, gyakorta czáfol.

CZÁFOLGATÁS, (ctáf-ol-gat-ás) fa. tt ezdfol-
gatás-t, tb. —ok. /Többszöri czáfolás, könnyed czá-
folás.

CZÁFOLHATATLAN, CZÁFOLHATATLAN-
Siö, CZÁFOLHATATLANÜL, 1. CZAPOLHAT-
LAN stb.

CZAFOLHATLAN, (czáf-ol-bat-lan) mn. tt
czáfolhatlan-í, tb. —ok. Mit semminemű okoskodás-
sal elvitatni nem lehet, mi tökéletesen való, igaz,
alapos. .Hogy kétszer kettő négy, e* ctáfolhatlan igaz-
ság. Mint ib. ám. czafolhatlanal.

CZÁFOLHATLANSÁG, (czáf-ol-bat-lan-s&g) fn.
tt efáfolhaOantdg-ot. Valamely Állításnak oly erős
meggyőzhetetlen okokon, érveken alapuló igazsága,
hogy azt semmikóp elvitázni, felforgatni nem lehet.

CZÁFOLHATLANUL, (czáf-ol-hat-lan-nl) ih.
Slvitázhatatlanul, teljes meggyőződésig, minden bi-

.. Czáfolhottanul igaz.zon
CZÁFOLÓ, (1), (czáf-ol-ó) fa. tt. ezáfoíó-t. Sze-

mély, pl. szónok, ki valamit megczáfol. V. ö. CZAFOL.
CZÁFOLÓ, (2), (czáf-ol-ó) mn. Valamely állítás-

nak hamisságát, alaptalan létét mutogató. Ctáfoló be-
széd, okoskodás ; czáfoló irat.

CZAFOS, (czaf-os) mn. tt. czafot-t, v. —át, tb.
—ak. Locsos, lastos, nedves, harmatos; fityegő ron-
gyokkal dísztelenített Czaf ős szoknya, gatyossár.
Czafos utótok. Máskép: ezafatot.

CZAFOSAN, (czaf-os-an) ih. Lustosan; fityegő
rongyokkal.

CZAPOSKODIK, (czaf-os-kod-ik) í. m. esafos-
kod-tam, —tál, —ott. Locsban, sárban , barmaiban
járkálván belnstosodik; vagy rongyoskodik. •

CZAFR, (czaf-ar vagy czaf-or) elvont törzsök.
Származékai: czafra, czafrang stb. Jelentése 1) fi-
tyegő,'lógó rojt, czifraság. 2) csavargó, csapongó.

CZAFRA, (czaf-ra v. czaf-or-a) fa. tt esafrá-t.
1) Csapodár, gyanns hírben álló leány, lotyó, mis-
kép : czauiro, ezevere, czafri, czafrinka. Szelídebb ér-
telemben : csintalan, eleven, fürge kis leány. Te kis
czafra, hamis czafra. Egyszersmind szelídített név a
keményebb kurva, szajAa, rima, ringyó helyett. 9)
Balaton mellékén : fonóban vendégség, azaz ccafrak
vendégsége, mulatsága.

CZAFRAG, I. CZAPBANO.
CZAFRANG, (czaf-ar-ang v. czaf ar-«g) fh. tt.

ccafrang-ot. Fityegő, lógó czifraság, ékességül rala-
mely ruhán, szerszámon, rojt, sallang. Köttök aaf-
rangja; lóravaló czafrang, (innen látszik eredettnek:
sabrák v. zsobrák); kendő, függöny, köntös cxafraxg-
ja. Máskép: ctafrag.

„Az inát érdekli szárnya czafragának."
Gyöngyösi.

Átv. ért. valamely tárgynak kiczikornyácott vége. Be-
széd czaf rangja, azaz czifra záradéka; tánes cwf-
rangja, azaz í fris magyar vége, mely minden dal
után egyforma szokott lenni.

CZAFRANGOS, (czaf-ar-ang-os) mn. tt ezafron-
gos-t, v. —át, tb. —ak. Czafrangga,! ékesített, cri-
kornyázott, kicziflrázott; rojtos, sallangos. Ckafran-
gos palást, czafrangos letakard, lószerszám, czafnm-
gos bakancs, czizmaszár. Atv. ért. czafrangos bes*M,
czafrangos köszöntés, czafrangos nóta, tánez.

CZAFRANGOSAN, (czof-ar-ang-os-an) ih. Czsf-
ranggal ellátva, ékesítve, czifrázva,

CZAFRANGOZ,(czaf-ar-ang-oz)áth. m. esafrM-
goz-tam, —tál, —ott. Czafiranggal ékesít, cziftix.
Lovat, paripát, ctafrangotni, fölaafrangotni. A be-
szédet kiezafrangosmi, a csizmát megccafrangotm. V.
ő. CZAFRANG.

CZAFRANOOZÁS, (czaf-ar-ang-os-ás) fn. tt
czafrangosás-t, tb. —ok. Czafiranggal ékerftés, czif-
rázás.
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CZAFRÁS, (czaf-ar-á-as), L CZAFATOS.
CZAFRI, (czaf-or-i) fh. tt. czafri-í. A csafra

szónak kicoinyítője. L. CZAFRA.
CZAFRINKA, (czaf-ar-in-ka) fa. tt. czafrinká-í.

Kis czafra, kis lotyó. Mondják néha szelídített érte-
lemben a kis leánykáról, ki élénk, jó kedvű, csinta-
lan. Máskép: csofrinka.

CZÁX, fala Vas vármegyében; helyr. Cnák-ra,
—ön. —ról.

CZAKÓ, (1), (czak-o) fn. tt «*okó-f. Gólya.
Értelemre és hangra a latin ciconia szóval megegye-
zik (Czakó = cico...). Nevét csök ecok, vagy esik
esik hangjától vette, melyet kelepelésnek is hívnak.

Rokon vele: czikákot. Apátfalva határában van
Ccokód (gólyás) nevű dOUő, a Mocsolyás mellett.

CZAKÓ, (2), falu Oömör megyében; helyr.
Ckokó-n, —rá, —rói

CZAEÓHÁZA, fáin Győr megyében; helyr.
C«okóhá*á-n. —rá, —ról.

CZALÁNFALVA, helység Beregh megyében;
helyr. Ctalánfalvá-n, —rá, —ról.

CZAM, CZAMM, elvont gyök, melyből caam-
mog származott, melynek jelentésénél fogva rokon a
kom, kamm gyökhöz, mely a kampó, kamó, kamuti,
kammog származékokban hajlásra, meggörbülésre vo-
natkozik.

CZAM elvont gyök ccámoly szóban. Azonosnak
látszik czam gyökkel.

CZAMMOG, (czamm-og) önb. m. czammog-
tam, —tál, —ott. Általán ám. tunyán, lassan, nehe-
zen jár, kullog. Különösen mondják a zsákmány
után leskelődő sunnyogva, megbunnyászkodva járó
vadakról, pl. ccammog a farkat, a róka, a medve.
Elctammog, kictammog, (eecammog. Rokon vele':
kammog. V. ö. KAMUTI.

CZAMMOGÁS, (czamm-og-ás) fn. tt. czammo-
gds-t, tb. —ok. LASSÚ, tanya, lomba járás; különö-
sen a ragadozó vadak leskelődő menése.

CZÁMOLY, (czám-oly) fn. tt esámoly-t, tb.
—ok. Növénynem a sokhímesek seregéből és öt-
anyái ok rendéből; csészéje ninca; bokrétája öt szir-
ma, pilise öt, melyek sziroinnemfiek, türökformák,
aarkantyúsak, tokja öt (Aquilegia).

Fajai : enyves, harang-, havasi czámoly. A
két első fajnak pilissarkantyúi begörbOltek, kampó-
•ak, • valószínű, hogy ezen tulajdonságoknál fogva a
ccám gyök azonos a kampó név kam gyökével.

CZANDI, (czan-di v. czam-di) fn. tt czandi-t,
tb. —k. Kis szájba, czafrinka.

CZANDRA, (czan-d-ra) fn. tt. ctandrá-t. A
ssajha , lotyó, kurva szóknak szelídebb mása, más-
kép : ccafro, sandra. V. ö. CZONDRA.

CZANGA, (czan-ga, azaz czamm-og-ó) mn. tt.
ccangá-t. Heves vármegyében mondják megvénbedt
jnhról, mely már csak czammogva képéé járni.

CZANQAR, (czan- v. czam-ga-ar) mn. tt. czan-
gár-t, tb. —ok. Szikár, elsováiiyodott Ccangár ló,
máskép: cctngár. V. ö. CZAMMOG, CZANGA.

CZANQÓ, 1. CSÁNGÓ.
CZANKÓ, (czan-kó, azac san-kó) fn. tt. czan-

kó-t. A sörnek, pálinkának, égett bornak a\ja, sa-
lakja, utója. A sör alját, mosadékát Dunántúl fictkt-
nak is hívják.

Eredetileg sankó, az iszapos lőtjrét jelentő sank
szóval rokon, valamint a kisajtolt magnak salakját
jelentő sonfcoly-val is.

CZANKÓZIK, (czam-k-óz-ik) k. m. czonkóz-
tam, —tál, —ott. Lassan, ólálkodva, czammogva jár,
bnjdosik. Gyökre azonos vele : csángó v. csángó. Így
nevezik az Erdélyből kibnjdosott moldva- és oláhor-
szági magyarokat V. ö. CSÁNGÓ, CSUD.

CZAP, CZÁP, fn. tt czap-ot. 1) A székelyek-
nél divatos tájszó kecskebak értelmében. Egyezik
vele a eset-szlovák czap, s a latin caper gyöke cap,
mely megfordítva a magyar bak f német Bocfc-hoz
hasonló. 2) L. CZÁPA.

CZAPA, CZÁPA, (czap-a v. czáp a) fn. tt. csa-
pá-t. Tengeri nagy testű halnem a porczogóaok kö-
zöl, mely telhetetlen torkosságára nézve minden ra-
gadozó bálák közöl kitűnik. Teste bengerded, bőre
durva, göcsörtös, s némely fajoknál tüskés. Legne-
vezetesb az emberévé' czapa, (squalas carcbarías), to-
vábbá : tuskés czápo (acanthias), pörölyhal (zygaena),
ftlrcsshoi (prwtis). Innen érdesen kikészített bőr,
mint ebben:

„Zöld fodor czapával nyergét borították."
Gyöngyösi.

CZAPABÖR, (czapa-bőr) ősz. fh. 1) Czapa ne-
vű tengeri állat göcsörtös bőre. 2) A czapabőrhöc
hasonlóra készített más állat, pl. ló, vagy szamár
bőre, mely megpuhíttatik, s mustármaggal sajtolta-
tik, hogy rögössé, érdessé legyen.

CZÁPÁNY, (czápa-any) fa. tt czápány-t, tb.
—ok. Székely tájszó, ám. gyomorburok.

CZÁPBÖR, (czap-bőr) ősz. fh. Kecskebak bőre.
Nyiított, nyert, kikészített csápbbV.

CZAPHAL, (czap-hal) ősz. fn. Az éjszak! ten-
gerben lakó nagy halfaj, mely torkossága s bor-
zasztó fogai miatt tengeri farkasnak is neveztetik.

CZAPRAG, 1. CZAPRANG. V. ö. CSÁBRÁO.
CZÁR, fh. tt ccdr-t, tb. —ok. Oroszok csá-

szára. Orosz czár, muszka czár. Péter ccár. Rövidítve
van ezen latin szóból: coesar, magyarul császár, né-
metül JKoiser, góthúl koisar, hollandul fcetter; dánul
kejzer stb., s rokon a sanszcrit: sAr (uralkodni), hel-
lén xv?to$, magyar úr, héber TV (princeps), franczia
síre, angol sir stb. szókkal. V. ö. CSÁSZÁR.

CZÁBI, (czár-i) mn. tt czári-t, tb. —ok. Czár-
boz tartozó, czárt illető. Czári hatalom, czári palota,
csári parancs.

CZÁRNÉ, (czár-né) fn. tt ceárné-t. Orosz csá-
szárné, czár neje; különbözik: czárnb', ám. nó'csár,
vagy czári nő.

CZÁBNŐ, (czár-nő) fo. tt. atámS-t. Nő, ki
mint czár uralkodik, czári nő. Katalin czárnb'. így
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különböznek: királyné és királynő, grófné és gróf-
nő* stb.

CZAVIRA, vékonyhangon czeeere, 1) 1. Ccafra.
2) Fiatalvérü kanccaló.

CZEBE, falu Zaránd megyében ; helyr. Ci*bé-
», —re, —ró'l.

CZEBÉG, (czeb-ég, azaz szep-ég) önh. m. eze-
bég-íem, —tél, —eít. Hideg vagy félelem miatt resz-
ket , didereg, illetőleg szepeg. Hasonló hozzá a né-
met cappeln.

QZEBRA, (afrikai eredetű szónak tartatik, s
csikós állatot jelentene); fn. tt. czebrá-t.'Afrikában te-
nyésző, csíkos háta, igen szép és gyors futása szamár-
faj. (Asinus cebra).

CZEBRAVIRÁG, (czebra-virág) ősz. fn. Nö-
vénynem a hathímések seregéből és egyanyások ren-
déből, mely igen'szép tarka szirma virágainál fogva
a czebra-állattól vette nevét (Alstroemeria).

CZECZE, fala Fejér megyében; ALSÓ—,
FELSŐ—, falak Abaújban; helyr. Czecté-n,—re,
—rSl.

CZÉCZKE, falu Bihar megyében; hely. Ceécz-
ké-n, —re, — rSL

CZÉDA, (czé-da) mn. tt csédá-t. Csélcsap, ki-
rugó, könnyelmű. Czéda leány, asszony.

Elemezve valószínűleg ám. té-ta, ti-tova t. i.
ide-oda csapongó.

CZÉDÁLKODIK, (czé-da-al-kod-ik) k. m. czé-
ddUcod-tam, —tál, —ott. Czéda módon, azaz ki-
rogólag, csélcsapólag, pajkosán, szemtelenül viseli
magát

GZÉDÁS, (czé-da-as) mn. tt. czédás-í, vagy —át,
tb. —ok; 1. CZÉDA.

CZEDASÁO, (cié-da-ság) fn. tt czédoság-ot.
Csélcsapság, szemérmetlen pajkosság, csintalanság,
szajbaaág.

CZÉDÁSKODIK, 1. CZÉDÁLKODIK.
CZEDELE, fn. tt. ccedelé-t. Térdig érő zeke-

forma felöltő, fekete gyapjúszövetből, milyet a szé-
kelyek viselnek, máskép: szokmány, czondora. Úgy
látszik, nem egyéb, mint a czondora vékonyhangu
változata, 1. CZONDORA.

CZEDRUS, CZÉDRUS, hellénül Xí'íoof, lati-
nul cédrus) fn. tt csédrus-t, tb. —ok. Ázsiának Li-
banon, Amom és Taurus hegyem tenyésző fa, mely
rövid idő alatt igen magasra és vastagra növekszik.
Finom anyagit illatos gyanta folyja által, mely azt
a robadé>tól megóvja. (Pinus cédrus).

CZÉDRUSFA, (czédms-fa) ősz. fn. L. CZED-
RUS. A magyar köznép szájában rejtélyes és regé-
nyes értelemmel bír, miért azt dalaiban és hasonla-
tosságaiban használja. Geédms termetű.

Én ültettem a czedrusfát,
Áfás köti hozzá a lovát. (Népdal).

CZÉDRUSGYANTA, (czédrns-gyanta) ősz. fn.
Igen kellemetes illatú gyanta, mely a czedrusfát ál-
tsJfolyja.

CZÉDULA, fn. tt. czédulá-t. Papirosjegy, kis
levél vagy lap alakjában, mely különféle használatra
szolgál. Hasik neve lapka, vagy némely esetekben
jegy. Úti czédula, bankó czédula (bankjegy), váltó
czédula, kvártéiyczéduta. Vámezédula (vámjegy), txf-
sári czédula, gyónóczédula, tanházczédula (színházi
Jegy» vagy szinlap, amaz alatt a belépt! jegy, emez
alatt az előadandó színmű és személyek jegyzéke ér-
tetik).

Idegen származású szó, latinai seheda, scAedtda,
hellénül ff^t'íi;, a^sdáotor, németül Zeitéi, oroszai
czedulka, csehül, lengyelül ccedula, olaszul, spanyolul
cédula, francziául cédule stb.

CZÉDULAHÁZ, (czédala-báz) ősz. fn. A vi-
sárálláson levő községi ház, melyben a vásári csé-
dulákat osztogatják.

CZÉDULAHORDOZÓ, (czédula-hordozo) ősz.
fn. Aki czédulákat (p. o. játékszín! czédnlát) hordós,
kibordoz.

CZÉDULÁS, (1), (czédula-as) mn. tt. c»«fe&U-t,
vagy —öt, tb. —ok. Czédnlával ellátott

CZÉDULÁS, (2), (czédula-ás) fa. tt acéehUát-t.
tb. —ok. Czédulahordozó.

CZÉDULÁZ, (czédttla-at) áth. m. etéduldt-tam,
—tál, —ott. Czédulával, azaz papiros jegygyei,
melyre valami nyomtatva vagy írva van, kijelöl. K-
csédulázm a bérbe odaadó, vagy eladó hátat.

CZEFRE, fn. tt ccefré-t. Pálinkafőzésre öszre-
csomoszolt gyümölcs, pl. szilva, baracsk, meggy atb.

CZÉO, (1), újabban kezdett divatba jönni jtr-
ma, kereskedelmi műszó magyarítására; némelyek
szerint ezégér-ből elvonva; de czégér aligha ma-
gyar szó.

' Azonban vannak ily helynevek is; 1. CZÉO
(2), és CZÉQÉNY; s ha eredeti magyar szónak ven-
szük, akkor szeg szóval volna rokonságban, valamint
Czege helynév máskép: Stégé.

CZÉG, (2), KIS—, NAGY—, falvak Erdély-
ben, Kolos megyében; helyr. Ctég-en, —re, —róY.

CZEGE, máskép: /Szege, falu Erdélyben, Do-
boka megyében; helyr. Cbegé-n, —re, —röZ.

CZEGÉNY, KRASZNA—, falu Közép-Szol-
nok megyében; heljr. Cbegény-be, —ben, —Mű.

CZEGÉNY, falu Szathmár megyében; helyr.
Czégény-be, —ben, — bó'l.

CZÉGÉR, (némelyek szerint a német Zeigtr
szóból kölcsönöztetett) fn. tt czégér-t, tb. —e*. Ta-
lajdonkép kocsmák, csapházak czímere, pl. gyalog-
fenyő ága, szőlőlevél-füzér, szőlöfej, hosszú forgács
stb. Jó bornak nem kell czégér. (Km.) Virágos czégért
kdt ki, mérget árul. (Km.) MirJm ctégérnek köuSnt.
(Km.) Hol czégért lát, oda neí. (Km.) Nagy csigert
emelt. (Km.) Tréfás néven: Péter szafcáta. Általán
ielent akármely jegyet, mely által másokat valamire
figyelmeztetünk, pl. az eladó kocsira vagy bútorra
kötött Bzalmacsutakot, póznára kötött söprüt, mely s
szeméthordókat inti, hogy a szemetet oda hordják
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stb. Atv. ért. megszólalt, szégyen, rósz h/r. Magái
czégérUl, vagy ezégérre kitenni.

CZÉOÉRÉS, (ciégér-és) mn. tt. czégéres-í, v.
—eí, tb. — «k. 1) Czégérféle jegygyei megkülönböz-
tetett Gcégeres karó. 2) Bor-, ser-, pilinkamérési
jegygyei kitüntetett Czégéree kocsma, soVhaz. 3) Rósz
hírben levő, kitűnő gonoszsága, megbélyegezett. Cté-
geVes bflnttk; czégéres gazember; czégéres hazugság;
ccégéres kurva.

CZÉGÉRÉSEN, (czégér-és-en) ih. Szembetünő-
leg, igen nagyon, szemtelenül. Gtégéresen hocudni.

CZÉOERÉZ, (czégér-éz) áth. m. eségerec-tem,
—tél, —«í. Jelöl, kijelöl, valamely jegygyei kitüntet;
különösen csapházat, kocsmát czégérrel kimutat; fi-
togat, fitft, kifitít. JKczégéreeni a csinálandó utakat.

CZEGLÉD, mezőváros Peat megyében és pusz-
ta Somogyban; helyr. Ctegléd-en, —re, —róY.

OZEGÖ, SZÁSZ—, fáin Erdélyben, Doboka
megyében; helyr. Czegö-n, —r«, —röl.

CZÉH, fa.tt.<«éh-et,v.czeh-et. 1) Azonegy,v.néha
több, rokon s nem rokon mesterséget űző kézmive-
sek társulata, egyesülete. Szabó czéh, varga czéh, csiz-
madia czéh, kovács-, lakatot czéh. Czéhbe jutni v. áll-
ni ; czéhbe venni, fogadni, avatni valakit; ezéhbe jár-
ni. 2) A régieknél jelentett: duskát, ivókát. Átv. ért.
jobbára gdnyképen alkalmaztatik oly társalatokra,
melyek csak holmi pajtásságból veszik fel a társa-
kat, vagy melyek a szellemi ügyeket gépileg, mes-
teremberek módjára kezelik. /rókczéhe, tudósok czéhe,
politikusok czéhí.

Idegen eredetű, németül Zeehe, csehül czech,
ctecha. Bokonnak látszik a latin secta, socius, a san-
srkrit ssoes (öszreköt) stb.

CZÉHBÁNYA, (czéh-bánya) ősz. fh. Bányász!
nyelven ám. bányászok társulata, és a munkálkodá-
saik alatt levő határozott nagyságú földterület, mely
rendesen harminczkét részt, azaz százbuszonnyolcz
kukszát foglal magában.

CZÉHBÁNYAHÁZ, (czéh-bánya-báz) ősz. fa.
Épület, melyben a bányászok, vagyis bányamunká-
sok holmi közös ügyek elintézése végett öszvegyülni
szoktak.

CZÉHBÁNYAKÖNYV, (czéh-banya-könyv) ősz.
fn. Jegyzőkönyv t> melyben bizonyos társulathoz tar-
tozó bányászok nevei, s gyűléseik határozatai felje-
gyezvék.

CZÉHBÁNYAMESTER, (czéh-bánya-mester)
ősz. fa. A bányászok egyesületének azon elöljárója,
ki a kiadások- és bevételekről a számadást viszi.

CZÉHBELI, (czéh-bel-i) mn. tt. c*éhbeli-t, tb.
—ék. Czéhből való, az illető czéhnek rendes, törvé-
nyes tagja; nem kontár. Cséhbeli mesteremberek, ipa-
rosok.

CZÉHDÍJ, (czéh-díj) ősz. fn. Díj, vagyis hatá-
rozott pénzmennyiség, melyet a ezéhbe avatott dj
mester lefizetni köteles.

CZÉHBIZTOS, (czéh-biztos) ősz. fh. Czéhre
felügyelő személy, azon hatóság részéről, melynek

kebelében az illető czéh vagyon. A czébbiztos elől-
filése alán tartatnak a czébbeli tisztujítások, új mes-
terek remekeltetése, ezéhbe avatása stb.

CZEHEL, (czéh-el) önli. m. czéhel-t. Ivókat,
dúskál, lakmározik, mint czéhekben szoktak. A né-
met zechen-ből vétetett, s nem igen divatos.

CZÉHELÉS, (czéh-elrés) fn. tt cséAeíés-í, tb.
—ék. Ivókázás, duskálás, áldomásozás.

CZÉHENKÉNT, (czéb-en-ként) ih. 1) Egyik
czéh a másik után. Czéhenként hivatni be a mesterem-
bereket. 2) Egész czébet öszvevéve. Nem személyesen,
hanem ezekenként fizetni valamely intéseire.

CZÉHES, (czéh-es) mn. tt. czéhes-t, v. —ét, tb.
—ék. Czéhtárs, czébbeli. A régieknél: együtt ivó,
együtt dúskáló.

CZÉHESTÁRS, (czéhes-társ) ősz. fa. A német
^eehbruder-ből fordítva ám. ivópajtás. Kiavultnak
látszik.

CZÉHQYÜLÉ8, (czéh-gyülés) ősz. fn. Aeon-
egy testülethez tartozó mesteremberek öszvejövetele
a czéhügyek fölötti tanácskozás végett A tagokat
öszvehíni a bejáró mester kötelessége. Máskép : bejá-
rásnak is mondják. Oséhgytóés napja. Ciéhgyttíést
hirdetni. Czéhgyttlésben elnSköW biztos.

CZÉHHÁZ, (czéh-ház) öaz. fn. Középület, vagy
szállás, melyben az egy testülethez tartozó mester-
emberek gyűléseiket tartják.

CZEHJOG, (czéb-jog) ősz. fn. 1) Jog czéheket
állftani 2) Jogok és kötelességek őszvege, melyek va-
lamely czéhez kapcsolvák. kikerült remeklés által
czéhjogot kapni. Czéhjogból kizárt kontárok.

CZÉHKORSÓ, (czéh-korsó) ősz. fn. Sajátságos
korsó, melyből bizonyos ünnepélyek, pl. czéblakozá-
sok, czéhláda átvitele, czéhmesterválasztás, remekel-
tetés, felszabadítás alkalmával isznak a mesterek, és
illető legényeik. A czéhkorsó rendes őre az atya-
mester.

CZÉHKÖNYV, (czéh-kSnyv) ősz. fa. Könyv,
melybe a czébet illető nevezetesebb tárgyak és gyű-
lési határozatok följegyeztetnek.

CZÉHLÁDA, (czéh-láda) ősz. fn. Láda vagy
szekrény, melyben a czéhet illető oklevelek őriztet-
nek, mely egyszersmind egyesületi pénztár. A czéh-
ládát a ccéhmesterné! tartják.

CZÉHLEVÉL, (czéh-levél) ősz. fn. 1) Hatóság-
tól nyert oklevél, melyben bizonyos község vagy ke-
rület mesterembereinek czébállításra szabadalom ada-
tik. 2) A czéh elöljáróságától az illető czéh tagjának
kiadott oklevél, bizonyítvány stb.

CZÉHME3TER, (czéh-mester) ősz. fn. Mester,
kit az illető czéh szavazattöbbséggel főnökének vá-
laszt. A czéhmester jogait és kötelességeit a czéh-
rendszabások (articulusok) határozzák meg. Ördögök
ccéhmestere. (Km).

CZÉHMESTERSÉG, (czéb-mesterség) ősz. fn.
Czéhmesteri hivatal. Ciéhmesterséget viselni, vagy le-
tenni.
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CZÉHRENDSZABÁLY , (czéh-rend-szabály)
ősz. fh. Czéheket illető szabály, vagy szabályok ősz-
vege, melyet az illető felső hatóság a fejedelem ne-
vében ad.

CZÉHRENDSZABÁS, lásd: CZÉHRENDSZA-
BÁLY.

CZÉHSZELLEM, (czéh-szellem) ősz. fa. Saját-
ságos gondolkozasi.es cselekvési mód, testületi szel-
lem, melynek czélja a czéh javát előmozdítani, és
•bben különbözik a köttzellemttSl. Minden czéhnek
meg van saját szelleme. Rósz ért oly szellem, mely
a közönség kárára, merő pajtásságból iparkodik a
czéhtánaknak használni.

CZÉHSZEBÜ, (czéh-szerii) ősz. fn. Olyan szer-
kezettel, alakkal, tulajdonsággal bíró , milyennel a
ezéhek bírnak. Czéhszerit egyesület, ezéhszerU öszue-
tortas.

CZÉHSZOBA, (czéh-szoba) ősz. fn. Szoba vagy
terem, melyben az illető czéh tagjai köztanacskozás
végett öszve szoktak gyűlni.

CZÉHTÁRS, (czéh-társ) ősz. fn. Azonegy czéh-
beli mesteremberek egymásnak czéhtársaik. A czizma-
ziánok ttéhtárta ccúmazia, a vargáé a varga stb.

CZÉHTÖRVÉNY, (czéh-törvény) ősz. fa. Tör-
vény, mely a ezéhek viszonyait, ügyeit, illetőleg jo-
gait és kötelességeit meghatározza.

CZEK, vagy CZÉK, elvont gyök; rokon esik
szinte elront, vagy sz»k önálló gyökökkel.

CZÉKÁZ, székelyéé tájszó, 1. CZIKÁZ.
CZEKE, vagy CZÉKE, falu Zemplén .megyé-

ben ; helyr. Czeké-n, —re, —rői.
CZEKEHÁZA, falu Abaoj megyében; helyr.

Czekehásá-n, —rá, —ról.
CZÉRLA, fn. tt. cxéklá-t. VVrüt répa, így ne-

vezve leveleinek, de kivált húsának vörösségéről. Az
tsetlen ezéklahoz is hozzászokhatni. (Km). Czékla ne-
vét ügy utazik, a latin cycla s bélien xvx).o{, xoxia'j
(kerek) szóktól kölcsönözte, valamint a tót cztoikla is.

CZÉKLÁL, (czék-la ál) önh. m. czéklál-t. Né-
mely tájakon divatos szó. L. CZÉKLÁZ.

CZÉKLÁZ, (czék-la-az) önh. m. czéfciáz-íam,
—tál, —ott. Kemenesali tájszó, ám. csavarog, teke-
reg, dolgot kerül. Bókon a czikáz igével, mintegy:
csikolás.

CZÉKLÁZÁS, (czék-la-az-ás) fn. tt czéklázás-t,
tb. —ok. Csavargás, dologkerttlő csatangolás.

CZÉELÉZ, CZÉKLÉZÉS, lásd : CZÉKLÁZ,
CZÉKLÁZÁS.

CZEKLYE, (czek-lye v. czek-lő) fn. tt. czek-
tyé-í. Tőrök, kelepcze. Cteklyébe keríteni. Máskép:
csekíe, 1. CSEKLE.

CZEL vagy CZELL, elvont gyök étele, ételieké-
sik, cselleng stb. szókban (amaz csak czele-cztila ket-
tőztetésben fordul elé); ugyanaz csel! gyökkel (csel-
leng stb. szókban).

CZÉL, fn. tt cséi-t, tb. —ok. 1) Kitűzött pont,
melyhez eljutni, melyet elérni akarunk. Geélt vagy
étéiül ttitni ki valamit; czélra sietni; czélt érni; etilt

levetíteni. 2) Szellemileg véve, ám. szándék. Ctéioit
titkolni; jó vagy rósz ccélból tenni valamit; jótékony
ctél. 3) Bizonyos elv szerént megbatározott szellemi
irány. Czél nélkül beszélni; acél ellen cselekedni. 4)
A puskacsőuek azon kiálló pontja, melyen keresztfii
kell a lövőnek irányoznia, hogy találjon. Cltéloa v.
ccélra venni a vadat. 5) Kitűzött karika, vagy akár-
mely pont, a lövöldözők számára. Ctélba találni f ctéU
elhibázni, elvéteni. Rokon vele a hellén téios, német
Ziel, szláv cil, cyl; szanszkrit till pedig ám. száll,
felszáll stb.

CZÉLA, fn. tt. czélá-t. Tulajdonkép kolostori
szoba. (Cella). Némely tájakon pl. Baranyában a
nép nyelvén : lakás, szoba, ház.

CZÉLATLAN, (czél-atlan) 1. CZÉLT ALÁN.
CZELECZULA, (czele-czula) ősz. fn. Podgyász,

retyemutya, gúnya, bolmi ringy-rongy. Elhordta ir-
háját minden czelecsulájávat együtt. Alsó irásnembe
való kifejezés.

CZELELLENÉS, (czél-ellenés) ősz. mn. A ki-
tűzött czéllal ellenkező irányú; czéltol távoztati;
czélra nem vezető. Ccételtenes eszközök.

CZÉLELLENÉSEN, fezéi-ellenesen) ősz. üt.
A kitűzött czéllal ellenkezőleg.

CZÉLELLENÉSSÉG, (czél-ellenésség) ősz. fit
Czélra nem vezető állapot vagy intézkedés.

CZÉLELLENI, (czél-elleni) ősz. mn. L CZÉL-
ELLENÉS.

CZÉLGÖMB, (czél-gömb) ősz. fa. 1. CZÉL 4).
CZÉLJEÁNYOS, (czél-ir&nyos) ősz. mn. Czébr* ve-
zető, czélszerfi, czélra juttató; alksJmas a kitfixött
czél elérésére. Ctélirdnyot intézkedések.

CZÉLIRÁNYOSAN, (czél-irányosan) ih. Czélra
vezetőleg; az eszközöket ügy alkalmazva, hogy al-
talok czélt érhessünk. Ctélirányotan rendezni el az
új könyvtárt.

CZÉLIRÁNYOSSÁO, (czél-irányosság) ősz. fn.
Az eszköznek, műnek, 4vagy akármely dolognak oly tu-
lajdonsága , melynél fogva czélra lebet általa jutni.

CZÉLIBÁNYTALAN, (czél-iránytalan) ősz.
mn. 1. CZÉLSZEKÜTLEN.

CZÉLIRÁNYTALANSÁG, (czél-iránytsJansigJ
ősz. fn. 1. CZÉLSZERÜTLENSÉG.

CZÉLIEÁNYTALANUL, 1. CZÉLSZERŰT-
LENÜL.

CZÉLKAK1KA, (czél-karika) ősz. fn. A lóvé-
szetgyakorló intézetekben azon kijelelt kör a czél-
vonal végén, melybe a lövéseket irányozni iparkod-
nak a lövöldözők. A czétkarika közepébe lőni.

CZELL, népes paszta Tolna megyében; KIS—,
mezőváros Vas megyében; helyr. CttU-bt, —ben,

•bSl, vagy —re, —én, —ró"l.
CZELLA, 1) 1. CZÉLA. 2) Sejtsrövet Mind-

két őrleményben latul eredetű : cella.
CZELLÁS, (czella-as) mn. tt cteUát-í, v. —öt,

tb. —ak. A tengeri csigák egyik fajának megkülön-
böztető neve. Czellás (sejtszövetes) korattok.



1117 CZELLEKÉZÉS—CZÉLSZERÜEN. CZÉLSZERÜLEG—CZEMENDE. 1118

CZELLEKÉZÉS, (czell-e-kéz-és) fa. tt. czelle-
fcé*é»-t, tb. —ék. L. CZANKÓZÁS , CSELLENGÉS.

CZELLEKÉZIK, (czell-e-kéz-ik) k. Régies er-
délyi szó. L. CZANKÓZIK v. CSELLENG.

CZELLENG, (czell-eng) önb. 1. CSELLENG.
CZELLER, 1. ZELLER.
CZÉLLÖPOR, (czél-lö-por) ősz. fh. Finomabb

nemű lőpor, melyet a czéllövészek használnak.
CZÉLLÖVESZ, (czél-lövész) ősz. fn. Lövész,

ki czélkarikába lövöldöz. V. ö. CZÉLKARIKA.
CZELNA, fáin Erdélyben, Alsó-Fejérmegyé-

ben ; helyr. Czelná-n, —rá, —ról.
CZÉLOS, (czél-os) mn. tt. czélos-t, v. — át, tb.

—ok. Ami bizonyos czélból, végből történik, ami-
nek határozott, kitűzött czélja van. Ellenkezője:
czéltalan.

CZÉLOZ, (l),(czél-oz) önh. m. czéloz-íam, v. czél-
tollam, —tál, v. czéfzottál, —ott, v. czélzolt, htn.
—ni, v. czélzani. Felható ragu névvel ám. irányoz,
érint. Fádra czélozni, valakire czélozni beszédünkben ;
Imre czéloznak; ráczélozni.

CZÉLOZ, (2), (czél-oz) áth. (lásd fónebb). Vala-
mit elérhetés! pontul tűz ki, czél gyanánt tekint.
Mást mondani, és matt czélozni. fparelömozdtíát ál-
tal a hon boldogságát czélozni. Valamit megczélozni,
Azaz puskaczélra venni.

CZÉLOZÁS, (czél-oz-ás) fn. 1. CZÉLZÁS.
CZÉLOZGAT , (czél-oz-gat) önh. m. czélozgat-

fam, —tál, —ott. Felható ragu névvel ám. valamire
• gyakran irányoz. Vadakra, vagy czélkarikára czéloz-
gatni. Áthatólag, valamit végirányul kitűzöget. V. ö.
CZÉLOZ.

CZÉLOZGATÁS, (czél-oz-gat-ás) fn. tt. czéloz-
galát-t, tb. —ok. Valamire irányozgatás. Valaminek
végirányul kitűzögetése.

CZELO, (czel-ö) elvont törzsöké czeló'te szónak.
CZELÖKE, (czel-ö-ke) fn. tt. cteloké-t. Dorong,

pózna, rúd, különösen akkora és olyan, mclylyel üt-
ni, verekedni lehet.

CZÉLPONT, (czél-pont) ősz. fn. 1) A puská-
kon azon hosszúkás gomb, közel a cső torkához,
melyre néz a lövő, midőn a fegyverét elsüti. Czél-
pontra venni valamit; czélpontra nézni. 2) Azon pont,
melyre irányozzák a lövést. 3) Átv. ért. vágyunk,
szándékunk, akaratunk végső iránya; azon valami,
amit végre elérni törekszünk. 4) A versenyfutásban
a pályavonal vége.

CZÉLPOR, (czél-por) ősz. fn. Finom lőpor,
melylyel különösen a czéllövészek élnek ; czéllöpor.

CZÉLPUSKA , (czél-puska) ősz. fn. A czéllö-
vészek használatára különösen készített puska.

CZÉLSZÉRÉS, (czél-szérés) ősz. mn. 1. CZÉL-
SZÉRÜ.

CZÉLSZERÜ, (czél-szerü) ősz. mn. A kitűzött
czél elérésére alkalmas ; olyas, mi által czélra jut-
hatni. Czélszertt estiközök, czélszerli intézkedés.

CZÉLSZERÜEN, (czél-szernen) 1. CZÉLIRÁ-
NYOSAN.

CZÉLSZERÜLEG, (czél-szerűleg) lásd : CZÉL-
mÁNYOSAN.

CZÉLSZERÜSÉG, (czél-szerüség) ősz. fn. Va-
lamely tárgynak, különösen eszköznek tulajdonsága,
melynél fogva általa a kitűzött czélra el lehet jutni.

CZÉLSZERÜTLEN, (czél-szerfitlen) ősz. mn.
A kitűzött czél elérésére nem alkalmas. Mint ih. ám.
czélszertttleniil.

CZÉLSZERÜTLENÜL, (czél-szerütlenül) ösa.
ih. A kitűzött czéltól eltérőleg.

CZÉLT! Hadi vezényszó, mely figyelmezteti
a katonákat, hogy töltött puskáikat tartsák a czél
felé , s utána következik : tűz !

CZÉLTALAN, (czél-talan) mn. tt. czélíolan-í,
tb. —ok. Minek bizonyos, határozott czélja nincsen.
Mint igeh. ám. czél nélkül, czéltalanul. V. ö. CZÉL.

CZÉLTALANSÁG, (czél-talan-ság) ín. tt. c*éZ-
talanság-ot. Bizonyos czél nélküli állapot, kitűzött
irány nélküli létei.

CZÉLTALANUL, (czél-talan-ul) ih. Bizonyos
határozott czél nélkül.

CZÉLTAN, (czél-tan) ősz. fn. 1) Tan, mely a
czéllövészi szabályokat leginkább gyakorlatilag ad-
ja elé. 2) Bármely czclt tárgyaló tan (Teleologia).

CZÉLTÁRGY, (czél-tárgy) ősz. fa. l) Tulaj-
don ért. ám. czélkarika, melybe a lövészek s lövé-
szctgyakorlók bele lőni törekesznek. 2) Átv. ért.
akármiféle tárgy, melynek elérését irányul, czélul
tűztük ki magunknak. Kémely ember czéltárgya a hi-
vatal, másé a rang, másé a pénz stb.

CZELTIS, fn. tt. czeltis-t, tb. —ék. Az öthíme-
sek seregébe és kétanyások rendébe tartozó fanem,
melynek virági felemások, nősök és hímek ugyan-
azon fán. (Celtis). Fajai: déli, napnyugoti, sárgamag-
vu, izMevelíl czeltis.

CZÉLÜTÖ, (czél-ütő) ősz. mn. Ami czélt talál,
czélra jutó, mind tulajdon, mind átvitt értelemben.

CZÉL VESZTETT, (czélvesztétt) ősz. mn. Ami
a kellő czélponttól eltávozott, czél nélküli. Czélven-
tett lövés.

CZÉL VETÉS, (czél-vetés) ősz. fn. Cselekvés,
midőn a lövő bizonyos czélra irányozza lőfegyverét

CZÉLZÁS, (czél-oz-&s) fn. tt. czélzds-t, tb. —ok.
1) Lövöszernek olyatén tartása, alkalmazása, mely-
nél fogva általa bizonyos pontra lőni törekszünk. 2)
Péld&zgatAs, midőn beszédünkkel valakire vagy va-
lamire irányozunk. Elérteni a finom ciélzátl. E csél-
zás nekem szól. 3) Szándék, akarat, bizonyos cselek-
vési tárgyra irányozva.

CZÉLZÓ, (1), (czél-oz-6) fn. tt. czélzó-í. Lövész,
aki töltött fegyverét felhúzva tartja, s szeme a czél-
ponton van. V. ö. CZÉLPONT.

CZÉLZÓ, (2), (czél-oz-ó) mn. tt. Irányozó; pél-
dázgató; szándékozó. V. ö. CZÉLOZ.

CZEM, elvont gyök czemende ás cz«mpel szók-
ban. Azonos esem és csám gyökökkel.

CZEMENDE , (czem-en-de) fn. tt. czem«ndé-<.
1) Balaton és Bakony vidékén : lotyó, lustoe. 2)
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Győr tájékán : retyemutya, czele-czula, holmi gúnya.
Vidd el innen a czemendédet. •

CZEMPEL, (czem-p-el) fa. tt czempel-t, tb.
—ék. A székelyeknél jelent kolbászforma tekercset,
melyen a gyapottat pödrik, sodorják, vagy székelye-
ién szólva: térítik.

CZENCZI, a Vincte keresztnév kicsinyítöje.
CZENK,(1), fa. tt czenk-et. 1) Kutya- és macska-

fajhoz tartozó állatok kölyke. Orozlánczenk, kutya-
ezenk, farkasczenk, ebczenk. Átv. ért ujoncz. Rokon-
nak látszik vele a török gends, magyar gyenge, német
jung, latin jutienis stb.

CZENK, (2),NAGY—, mezőváros, KIS—, falu
Sopron vármegyében; helyr. Czenk-re, —én, —ró'i.

CZENTE, falu Erdélyben, Doboka megyében;
helyr. Cbenté-n, —re, —rb'l.

CZENTIKE, (czenti-ke) fa. tt czeníiké-í. Nö-
vénynem a négyhímesek seregéből, és ndgyany&sok
rendéből; csészéje ndgyfogű, bokrétája is négy fogú.
Kinyílt, hímszálai rövidek, tokja egyrekeszfi, sok
magvú. (Centunculus).

CZEP, elvont gyöke csépel szónak. L. CZIP.
CZEPEL, (czep-el) átb. 1. CZIPEL.
CZEPELKÉDIK, (czep-el-kéd-ik) k. m. ezepel

ked-tem, —tél, — éti. Erőködéssel igyekezik. Faludi
Ferencznél: sz«pelkedik.

CZEPELÖDÉS, (czep-el-őd-és) fh. tt czepelS-
dés-t, tb. — ék. Cselekrés, midőn valaki czepelődik.
L. ezt

CZEPELŐDIK, (czep-el-őd-ik) k. m. czepelőd-
tem, —íél, —ott. Olyanról mondják, ki nagynehe-
zen mozdul ülő vagy fekvő helyzetéből, avagy vala-
mely terhet húzva, vontatva, ügygyei bajjal megy
tovább.

CZEECZIS, fh. tt. czercró-t, tb. —ék. Ázsiá-
ban és déli Európában tenyésző fa, pillangóalaku
virágokkal, melyet Judásfának is nevesnek, mert a
hagyomány szerént Judás ilyen fára akasztotta ma-
gát (Cercis).

CZERED, falu Nógrád megyében; helyr. Cze-
red-en, —re, —rSl,

CZEREMÓNIA,(latinul caeremonia)czeremónid-t.
1) Szertartás, üdvözlési, holmi tisztelkedési jelek, mon-
dások, készületek öszvege; teketória. Nagy czeremó-
niát (tcketóriát) csinálni; ceremóniával fogadni. 2)
Egyházi ért. Ünnepélyes isteni szolgálat, midőn pl. az
áldozó papot a misében, vecsernyében stb. több pap-
tinak veszik körül, s vele együtt bizonyos szertar-
tási rend és szabályok szerént működnek.

CZEREMÓNIÁS, (czeremónia-as) mn. tt czere-
móniás-í, v. —át, tb. —ok. Czeremóniával párosult.
V. o. CZEREMÓNIA. Gseremónidt mise, t-ecsernye.
Czeremowás titztelkedét.

CZEREMÓNIÁZ, (czeremónia-az) önh. m. cze-
remóniáz-tam—tál, —ott. Szertartásosan, holini tisz-
teletjelekkel, czifra üdvözletekkel viseltetik valaki

iránt, teketóriáz. Ne czeremóniázzunk (ne teketóri-
ázzunk).

CZERENY, (czer-eny) fa. tt czereny-í, tb.—ék.
Egyszerű vcgyelem a nemtelen fémek közöl. (Ce-
rium).

CZERK, elvont gyöke vagy törzsöké czerkod
szónak; rokonnak látszik a szanszkrit íarh vagy téri
szóval, mely annyi, mint a magyar törik, és a fo-
gyásra vonatkozó német zehren, obzehrea-vel.

CZERKAD, (czerk-ad vagy czer-k-ad) önh. m.
czerkad-tom, —tál, —t, v. —ott. Baranyában ám.
döglésnek indul, döglik, el-, megdöglik, gebéd, meg-
gebed.

CZERKADÁS, (czer-k-ad-ás) fh. tt. ceerkodos-
t, tb. —ok. Döglés, eldöglés, gebodés.

CZERKÓ, (1), (czer-kó) fa. tt. czerkó-í, tb. —t.
így hívják Szeged körül a halászmadarak egyik fii-
ját , azon ezer hangról, melyen kiáltoznak, midőn
megijednek.

CZERKÓ, (2), (a szláv czerkwa szótól) fa. tt. éter-
kó-t. A magyarhoni felsőbb vidékeken így hívjak ai
orosz vagy ruthén templomot Cfeerkóéneklés.

CZERKÓF, fa. tt. cterkóf-ot. Majomfaj, mely-
nek hosszú farka van, mint a macskának. (Cerco-
pithecus).

CZÉRNA, (1), fa. tt czérná-t. Kétszeresen sodrott,
s varrásra való fonal. Lenczémo, pomutczérna, tt-
lyemczérna. Ctérndra futni valamit. Czémát tSbt
húzni, vagy fűzni. Fostog, vékony, erős, gyenge, SMM,
kóczos czérna. Elfogyott a czérnájo, vagy nem gyóa
czérnávo.1. (Km). Czérnafosó, gúnyneve az igen so-
vány szabónak. Egyébiránt szorosabban véve és kö-
zönségesen czérna alatt lenből vagy kenderből való
fonalat értenek.

A német Zwírn szótól látszik kölcsönözötrnek,
melyet Adelung a *wet, ztvir (kettő) gyöktől szár-
maztat.

CZÉRNA, (2), (1. föntebb). Czérnából való, vagy
olyan, mint a czérna. Czérna harisnya, czérna sas.

CZÉRNAGOMBOLYAG , (csérna-gombolyagi
ősz. fh. Csomóba hajtogatott, tekergetett czéraa-
szálak.

CZÉRNAHAEISNYA, (czéraa-barisnya) ősz.
fn. Len- vagy kenderczérn&ból kötött harisnya, kn-
lönböztetésül a gyapottharisnyától.

CZÉRNAKERESKÉDÉS, (czérna-kereskédés)
ősz. fn. Széles értelemben vett czérnaárnlás.

CZÉRNAKERESKÉDÖ,(czérn&-kereskédő) öu.
fn. Kalmár, boltos, ki czérnát árul.

CZÉKNAKÜBT, (czérna-kürt) ősz. fo. Az öt-
hímesek seregéből és egyanyások rendéből való
növényfaj; bokrétája töltséres, czérnaszál nyakú
(Trachelium).

CZÉRNALÓHERE, (czérna-ló-here) ősz. &
Növényfaj a lóberék neméből, melynek szárai czér-
naformák, henyélők, viiággombjai félgolyóbisformAk.
(Trifolium filiforme).
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CZÉRNAMOHAR, (czéraa-mohar) ősz. fn. A
moharok neméhez tartozó növényfaj, melynek czér-
naszál füzérei őszveállanak. (Panicum filiforme).

CZÉRNAMOLNA, (czérna-molna) ősz. fn. Mes-
terséges készület, kerekes gép, melyen egyszerre sok
fonalat czérnává lehet sodrani.

CZÉRNASÁS, (czőrna-sás) ősz. fa. Csornához
hasonló vékony szára sásfáj.

CZERNASODRÓ, (czérna-sodró) ősz. fn. Rok-
kaforma kerekes gép, melyen fonalakból czéruaszá-
lakat sodorítanak.

CZÉENASZÁL, (czérna-szál) ősz. fn. A czér-
nának egy rétc, azaz czérna, egyrétüen véve. Csak
egy czémaszálon fllgg. Czérnatzál nem hojókőtél. Km.

CZÉRNASZITTYÓ, (czérna-szittyó) ősz. fn.
Szittyófaj , melynek szára czérnaforma vékonyságú.
V. ö. SZITTYÓ.

CZÉRNATIPPAN, (czérna-tippan) ősz. fn. Nö-
vényfaj, a tippanok neméből, melynek virágkelybé-
ből hosszú, czérnavékonyságn szálak nőnek ki, s me-
lyet a mezei legénység és vadászok bokréta gyanánt
tűznek fövegeik mellé. (Agrostís).

CZÉRNAVISZÁLÓ, (czérna-viszáló) ősz. fii. 1.
CZÉKNASODRÓ.

CZERNECZFALVA, helység Zaránd megyében;
helyr. Czemeczfalvá-n, —rá, —rSl.

CZERUZA, (latínul cerussa) fa. tt cserttzá-t.
Fába foglalt hosszúkás, kénes ólomból öntött író,
vagy rajzoló, vagy vonalazó eszköz, máskép kölcsön-
zött nyelven: plojbász (Bleitoeisz); újabb neve : trón,
rajzón.

CZERUZACSÖ, (czeruza-cső) ősz. fo. Sárgaréz-
ből, vagy más fémből készített csövecske, melybe
az írók vagy rajzolók a czerozát becsíptetík. így ne-
vezhetjük azon fából készített csőt is, melybe .a cze-
ruzaólmot beleöntík.

CZET, (1), fh. tt eiet-et. Halformára alkotott
tengeri emlősállat, mely testének tömérdekségére
nézve minden szárazföldi és tengeri állatoknál na-
gyobb, különösen agroenlandi czet 120 lábnyi hosz-
szuságra is megnő. Feje aránylag igen nagy, szemei
pedig kicsinyek. A beszívott vizet tételezéskor a fe-
jéből felnyúló légcsőveken löveli ki. Fajai többfélék.
Természetrajz! latin neve: bolaena. Különben hellé-
nül xijioí, latinul ceté, cetus.

CZET, (2), elvont gyöke czete, ezetkeny, szók-
nak. L. ezeket.

CZETAGYFAGGYÚ, (czet-agy-faggyd) ősz. fh.
Fehér és kövér folyadék, mely a czetnek agyvelejét
körülveszi, s melyet réacent gyógyszerül, részént vi-
lágításra használnak. (Sperma ceti). Rövidebben :
oseífaggytí, vagy csetveW.

CZETAGYFAGGYÚTAPASZ,(czet-agy-faggyu-
tapasz) ősz. fn. Czetagyfaggyúból készített orvosi ta-
pasz. Máskép: Cbetfaggyiitaposz, czetvelötapatz.

CZETBÁJRD, (czet-bárd) ősz. fn. Bárdalakn
széles kés. melylyel a czet faggyal kimetszik.

AKAD. MAOY 8SÓTJLH.

CZETBOGÁR, (czet-bogár) ősz. fn. A czetha-
lak bőrét megszálló, s azon éldegélő tengeri bogár-
faj. (Oniscus ceti).

CZETBONCZOLÓ, (czet-bonczoló) ősz. fn. Ten-
geri halász, ki a czetet feltagolja, különösen a czet
Tejéből az agyvelőt kimetszi.

CZETCSONT, czet-csont) ősz. fn. A czethalnak
csontja, oldalbordája, köznyelven: halcsont.

CZETCSÖK, (czet-csök) ősz. fn. A czetnemü
hfmállat csöke, vagy csékje, azaz nemzővesszeje.

CZETE, (czet-e) fn. tt czeté-t. Kenderből vagy
vesszőből font vastag gúzsfonna kötél, melylyel a
vízi lengő malmot a parton levő karóhoz kötik, oda-
csatolják.

A csat szónak vékonyhangu változata.
CZÉTÉNY, KIS—, NAGY—, falvak Nyitra

megyében; helyr. Czéíény-6e, —ben, —b67.
CZETFALANGYA, (czet-falangya) ősz. fn.

Tengeri pókfaj, mely a czethalakon tartózkodik és
élősködik.

CZETPAGGYÚ, (czet-faggyü) ősz. fh. lásd :
CZETAGYFAGGYÚ.

CZETFOGÁS, (czet-fogas) ősz. fo. CzethsJá-
szat; a tengeri halászok nagyszerű működése, mi-
dőn bizonyos időszakban és tengervidéken czetha-
lak fogdosására s ölesére mennek.

CZETFOQÓ, (czet-fogó) ősz. fh. lásd: CZET-
HALÁSZ.

CZETHAJÓ, (czet-bajó) ősz. fa. 1. CZETHA-
ÁSZHAJÓ.

CZETHAL, (czet-hal) ősz. fa. L. CZET.
CZETHALARUS, (czet-hal-árus) ősz. fa. Czet-

halakkal kereskedő.
CZETHALÁSZ, (czet-halász) Ősz. fh. Tengeri

halász, ki különösen czethalakat fogdos.
CZETHALÁSZAT, (czet-halászat) öszv. fn.

Nagyszerű halászat az éjszak! tengeren, melynek
czélja czeteket fogdosni, czetfogás.

CZETHALÁSZHAJÓ, (czet-halász-bajó) ősz.
fo. Sajátságos alakú és készületü tengeri hajó, me-
lyen czetfogdosásra mennek a hajósok.

CZETKÉNY, (czet-ke-eny) fa. tt. czeíkény-í, tb.
—e*k. l)Ku1yatejforma, tejes, nagy réti fű, lehet
belőle sárga festéket csinálni. 2) Fttzvesszőből font
bosszú gúzskötél, melylyel a nagyobb folyókon levő
malmokat parthoz kötni szokták. Máskép : Czete.
L. ezt

CZETKÉS, (czet-kés) ősz. fa. 1. CZETBAED.
CZETKÖTÉL, (czet-kötél) ősz. fh. Erős ken-

derből vert, mintegy negyed hüvelyknyi vastagságú
kötél, mely az előmenő czethalászhajóboz van kötve,
s gyűrűkben öszveszedve; a másik végén pedig szi-
gony van, melyet a czethalra vetvén a kötelet utána
bocsátják, nehogy a hajót felforgassa.

CZETLÓ, (czet-ló) ősz. fa. 1. ROZMÁR.
CZETNEMÜ, (ezet-nemü) ősz. mn. A czet nevű

állatok neméhez tartozó; olyan forma, mint a cze-
tek. Czetnemü tengeri szörnyek.

71
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CZETSZALONNA, (czet-szalonna) ősz. fo. A
czethalnak szalonnaféle kövérsége, zsírja, melyet a
czetvelőtől meg kell különböztetni; v. ö. CZETAGY-
FAGGYÚ.

CZETSZÁZLÁBU, (czet-száz-lábu) öszr. fa.
Tengeri féreg vagy tetüfuj, mely a czethalak bőrén
élődik; czettetü.

CZETSZIGONY, (czet-szigony) ősz. fa. Ten-
geri halászok szigonya, azaz hegyes és kajmós fogú
eszköze, melyet a megközelített özetekre hánynak.

CZETSZIGONY ASZ, (czet-szigonyász) ősz. fn.
A czetbaliszok között azon személy, ki a szigonyt
kiveti.

CZETVELÖ, (czet-velö) ősz. fa. Velönemü zsi-
ros tömeg, mely a czet agyát megtöltí.

CZETZSÍR, (czet-zsír) Ősz. fn. A czet szalon-
nájából sajtólt vagy kifőzött zsír, máskép: halttir.

CZEVERE, (czev-er-e) fn. tt cceveré-t. Vir-
goncz, csintalan, kis leányka. Miskép : ctavira,
etafri. L. ezeket

CZÉZA, 1. CSÉZA.
CZEB, 1) a tyűkfiak vékony hangját utánzó

szócska, máskép : csib, amabból csibe (csangósan,
palóczosan), emebből csibe eredt. 2) Gyöke csiba,
csibáí, csibak, czibabó, további czibék, czibekei szok-
nak. Rokonnak látszik a megfordított bics gyökkel,
bicseg, biccczen, biczereg, bicsegtet származékokban.
Ezen 2-ik pontban alapérteménye: félrehajló köny-
nyüd, kicsides mozgás.

CZIBA, (czib-a) kiavolt vagy elvont törzsök,
honnan ccibál, czibabó származtak. Jelent ide-oda haj-
lót, biczegöt

CZIBABÓ, (czib-a-bó) fn. tt ccibabó-t. Értemé-
nyét illetőleg 1. EVET, MÓKUS. Nevét fürge, szün-
telen ide-oda biczegő mozgásától kapta. Egyébiránt
így is nevezik : cziczabó.

CZEBAK, (1), (czib-ak) mn. Ficza, ficzamodott,
sántíkáló, ide-oda hajladozó. Átvetve : biczak, hon-
nan biccoklik.

CZIBAK, (2), (czib-ak) fn. tt czibok-ot. 1) Fa-
csatl&s, melynek segedelmével a gémfa a kútágas
szarvai között forog. Szegedi ssó. 2) Balaton mellé-
kén jelenti az ostyának elnyírt széleit 3) Farthaj,
mennyit egyszerre megmarkolunk, fistök. 4) A né-
met Zwieback elferdítene.

CZmAKHÁZA, mezőváros Heves megyében;
helyr. Ctibakhátá-n, —rá, —ról.

CZIBAKLIK, (czib-ak-1-ik) k. m. czibokl-ott,
htn. — ani. Csuklójából kificzamodik, félre hajlik,
csuklik. Cciboklik a térde. CWbaklik a kit pengéje.
Fordítva: bicsaklik.

CZIBAKOL, (czib-ak-ol) áth. m. ctibokol-t. 1)
Czibál, különösen üstökénél, bajánál fogva ránczigál
valakit Jól mcgczibokolták. 2) A székelyeknél, a
húst roszúl metéli el, s inkább eltépi, szakgatja,
mint gerény vagy róka a tyúkot. Mindkét értelem'
ben ide-oda mozgásra, biczegtető ránczigálásra vo-
natkozik.

CZIBÁL, (czib-a-al) áth. m. ccibol-t. Bangát,
Ide-oda hdzgál. Czibální valakit hajánál, vagy ruhá-
idnál fogva. Haját czibálni, ruhát csibálni. ífegaü-
bálni, ttnveczibálni.

„Várj alakos, mond a leány,
Meg lésiiz te is próbálva,
S ba a próbát ki nem állód,
Törökül megcsibálva."

Kisfaludy S.

CZIBÁLÁS, (czib-a-al-ás) fn. tt czibálás-í, tb.
—ok. Cselekvés, midőn valamit, vagy valakit ián-
czigálva ide-oda biczegtetünk. Hajctibálát.

CZEBE, (czib-e) fn. tt. czibé-t. Barkó és csángó
kiejtéssel, ám. a szokottabb'csibe, azaz csirke.

CZIBÉK, (czib-ék) fn. tt czibék-ét. A balatoni
halászoknál jelenti azon lánczos botot, melyet lékea,
azaz jeges vadászatkor a halász nyakába akaszt, •
annál fogva vontatja, s mintegy czibálja, vagy cze-
peli a hálót

CZTBEKÉL, (czib-ek-él) önh. m. ctibetel-t, 1.
CZIBIKÉL.

CZIBEBE, (csip-er-e?) fn. tt. criberé-t. Besa-
vanyított korpából, tonnával, olajjal, tojással stb.
fűszerezett böjti savanyú leves. Túl a Danán : kenő-
cse, a szláv kinelicso (savanyú) szóból alakítva. Va-
lószínűen a czibere is csípős ízétől vette nevét

CZIBERTÉS, (czib-er-t-és) mn. tt cnbtrtto-t,
v. —ét, tb. —ék. Sántikalva, ide-oda biczegve, ui-
bekelve járó.

Képzésre nézve hasonló hóbortos, g&stOrtSi
szókhoz.

CZIBET, fn. tt czibet-et. Bttzölő állatok osztá-
lyához tartozó, s a macskához némileg hasonlító illat
déli Ázsiában és éjszaki Afrikában. (Viverra zi-
betha).

CZIBETPETYMEG, (czibet-petymeg) öaz. fn.
L CZIBET.

CZIBIK, (czib-ik) 1) Elvont vagy kiavnlt tör-
zse csibikel szónak. 2) Egyiptomi madár neme, a gó-
lyához hasonló. Kígyót, békát, gyíkot eszik. Hang-
utánzó. (Tantalus ibis).

CZIBIKÉL, (crib-ik-él) önb. m. ctibikd-t. Sin-
tikálva, biczegve jár. Székely szó.

CZIBIKÉLÉS, (czib-ik-él-és) fn. tt cziWkélés-í,
tb. —ék. Sántíkálva, biczegve járás.

CZIBRE, 1. CZIBERE.
CZICZ, (1), 1) hangutánzó gyök, mely némely

apróbb négylába állatok, pl. egerek, patkányok, ür-
gék, macskák hangját fejezi ki. Innen: czicsog, esm-
ccog, csicza stb. erednek. Ezen szócskával hívjak és
csalogatjuk a macskát: etíesl ctict! 2) Azonos csecse,
csecsó (=: cziczó) szókkal (crictttna származékban),
s jelent eredetileg gyermekies szépet. V. ö. CSECSE.

CZICZ, (2), (a hindu chitx szótól, mely ismét
rokonnak látszik a magyar szösz szóval, honnét ai
angol chint, chints, német Zits). Fa. tt. csicc-et. Szö-
vet hindu gyapotból. CWcskarton.
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CZICZA, (czicz-a) fa. tt. cziczá-t. 1). így neve-
zik hizelgőleg, a nyájasan a macskát. A'is czicza, tar-
ka ceicza, fehér czicza. 2) Átv. ért. belső nyájassig-
ból így hívja a legény kedvesét. Édes cztoám. 3)
Jelent leányjátékot, mely ide-oda futosásból, s elfo-
gosdiból áll, máskép : czika.

CZICZABÓ, 1. CZTOABÓ és CSAJ.
CZICZAMACZA, (czicza-macza) ősz. fh. Fü-

zek, rekettyék, s más puha' fák molyhos, szőrös ri-
gyáju ága, milyet virágvasárnapkor a katholikusok
templomaiban ünnepélyes szertartással szentelni szok-
tak, emlékezetére Urunk bemenetelének Jeruzsálem-
be. Tréfás népnyelven jelent szeretőt, kedvest is.
Megcttrogatja ericzamaczáját.

CZICZÁZ, (czicz-a-az) önh. m. cziczác-tam,
—tál, —ott, pár. —z. Czicza T. cziczás nevű játé-
kot űz, melyben egyik fél macskát, másik egeret
játszik, s a macska az egeret czikázva kergeti.

CZICZÁZÁS , (czicz-a-az-ás) fn. tt m'czázás-t,
tb. —ok. Cziczajáték. V. ö. CZICZA, CZICZÁZ.

CZICZE, fn. tt. cziczé-t, 1. CZICZA.
CZICZÉG, (czicz-ég) önh. m. czicxég-tem, —tél,

—éíf.^. CZINCZOG.
CZICZEL, férfi kn. tt. Cziczel-t, tb. —ék. A

latin Coecüius-ból eredett, mely vaksit jelent
CZICZELLE, (l- CZICZEL), női kn. tt Cticzel-

lé-t. Caecilia. Szűz szent Cziczdle. A zenészek és éne-
kesek védszentje.

CZICZEKÉL, (czicz-er-e-el) áth. m. eziczeréí-t.
Túl a Dunán mondják a hímmadarakról, midőn a
nőstényre ugranak, tojóznak, petéinek. Mátyásföl-
dön : heréczel. Lágyitó értelemben alkalmaztatik a
férfiakra is.

Gyöke ezicz azonos a vastaghangu ezucz gyök-
kel, melyből ccucza (szúró eszköz) és esuccál szár-
maztak, miszerint cxiczerél vastaghangon: czuczorál,
azaz szurkai, bökdös.

CZICZFARK, (czicz-fark) ősz. fn. 1) A czicza,
azaz macska farka. 2) Növényfaj a cziczkórók nemé-
ből, hosszúkás, hengerded, sok, egymásra halmozott
szirmj! virággal. A juhok kedvelik, gyógyerővel is
bír. (Achillea millefolium). Máskép: egérfark, ezer-
levelű fii.

CZICZFAKKFÜ, (czicz-fark-fü) ősz. fn. lásd :
CZICZFARKKÓRÓ.

CZICZFABKEÓRÓ, (czicz-ferk-kóro) ősz. fn.
Nővén)nem az együttnemzők seregéből, és nősözve-
gyek rendéből; vaczka polyvás, fészke tojásdad, fó-
delékes, bóbitája nincs. Több alnemei és fajai van-
nak. (AchiUea).

CZICZI, (czicz-i) fn. tt. czicsi-í. 1) Gyermek-
nyelven ám. csecs. Kell fiam cziczi f jer, kapsz eziczit.
Különösen jelenti a csecsbimbót. 2) Czicza kicsin-
zöje. A macskának mondják : cciczi ne /

Első érteményben a csecs szónak kicsinyített
változata.

CZICZIKE, (czicz-i-ke) fű. tt. cncziké-t. Kis
macska, kis czicza, cziczuska.

CZICZKA, (czicz-ka) fa. tt. cziczká-í. Lásd :
CZICZIKE.

CZICZKÁNY, (czicz-ka-any) fh. tt. cziczkányí,
tb. —ok. Apró egerek faja, piczi szemekkel és he-
gyes orral, melyek részént fold alatt, részént vizek-
ben is tartózkodnak. Különösen azon egérfaj, n.ely
a közönséges egérnél valamivel kisebb, felső része
barnás szürke, alul pedig fehéres, s holmi liszt-, ke-
nyér- és húshulladékokkal él. (Sorez).

CZICZKÓRÓ, (czicz-kóró) ősz. fh. 1. CZICZ-
FAKKKÓRÓ.

CZICZKÓRÓ VONAT, (czicz-kóró-vonat) ősz.
fn. Cziczkóró virágjából készített gyógyszerészi vo-
nat. V. ö. VONAT.

CZICZOG, (czicz-og) önh. m. cziezog-tam, —tál,
—ott. Vékony czicz hangon szól, mint például az
egerek, a kis macskák. Máskép : czinczog.

CZICZOMA, (czicz-om-a r. czicz-o-ma) fn. tt,
cziczomá-t. Jelent általán mindenféle apróbb és ízlés
nélküli ékességet, melylyel ruhát, bútort, szobát,
falakat kiczifráznak. Különösen : pipere, melylyel
ruhánkat, testünket felöltözéskor ékesítjük. Női cri-
czoma, fejktftócziczoma, hajcziczoma. Máskép : csicso-
ma. A sínai nyelvben csú, csin-csú, ám. uniones mar-
garitae, czhu, ám. ornare, czhu-czhu, ám. apprime orna-
tus. (Schott). V. ö. CSECSE.

CZICZOMÁZ, (czicz-o-ma-az) áth. m. cziccomás-
tam, —tál, —ott. Piperéz, piperével ékesít, kiczif-
ráz. Ruhát csipkékkel, kalapot, fejkötSt szalagokkal
cziczomdzni. Magát népen felczicsomazni.

CZICZOMAZÁS, (czicz-o-ma-az-ás) fn. tt. czi-
czomázat-t, tb. —ok. Ékesgetés, piperézés.

CZICZOMÁZOTT, (czicz-o-ma-az-ott) mn. tt
cziczomázott-al. Piperézett, fölékesített. Czicsomdsott
falak, ablakok, cszizomázott kalap, fejköíó'; cciccomá-
zott hölgy.

CZICZO, (czicz-ő) fn. tt. ctictS-t. Növénynem a
nyolczbimesek seregéből; csészéje nincs, bokrétája
négy metszésfl, derékban basas, állandó, bfmsz&lai a
torkolatból nőttek , gyümölcse egy hegyes orra kér-
ges mskkocska. (Stellera).

CZICZTÓNYA, (csicz-tónya) ősz. fn. Éjszaki
Európa álló vizeiben tenyésző növényfaj, hosszú,
merően felálló, bármasélfi, szélem rojtos tüskéktől
környezett levelekkel, melyek egyenesen a gyökér-
ből sarjadzanak fel. (Hottonia).

CZICZÜKA, (czicz-u-ka) 1. CZICZUSKA.
CZICZUKA-CSIPKEPITTY, (cziczuka-csipke-

pitty) ősz. fn. A csipkepittyek neméhez tartozó nö-
vényfaj, szorosan öszveálló négy bímesszállal, me-
lyek különféle hosszaságnak. Erős szaga miatt a
macskák szeretik. (Nepeta).

CZICZUS, (czicz-us) fh. tt. cziezus-t, tb. —ok.
Czicza, kis czicza, kis macska.

CZICZUSKA, (czicz-us-ka) fa. tt. cziczuská-t.
Cziczus kicsinyezője. CWczusko, macztwka, mit ettél í
Kátáetkát.

71*
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CZICZTÚR, (czicz-tűr) fn. tt. Canadai czicz-
k&ny, mely vízben lakik. V. ö. CZICZKÁNY.

CZroERÁL, önh. m. cziderdl-t. Vas vármegyei
tájszó, ám. alig él, alig tengődik. Homályos eredetű.

CZIF, elvont gyök czifra szóban. L. CZIFRA.
CZIFITTYA, (czif-üt-ő ?) fn. tt ezi/íííyá-í. Gyer-

mekjáték, midőn fanyelü bicsakjaikat egymás mellé
földbe vagdalják.

CZIFTTTYÁZ, (czifittya-az) önh. m. cstifittyáz-
íom, —tál, —ott, pár. —s. Czifittyát játszik.

CZIFRA, (1), fa. tt. cztfrá-t. 1) Számvetési
jel, p. ezen számban 546, három czifra van. Különö-
sebben pedig így neveztetik a térő. 2) Ékesség,
tarkabarkaság, túlzott csecsebecse valamely ruhán,
bútoron, készületen, szerszámon stb. Beszéd czifrája.
3) Tánct cztfrájá-nak mondatik a fris magyarban, mi-
dőn a tánczos a legnehezebb lejtéseket teszi, s mi-
dőn különös figurákat jár el. 4) A magyar csárdák
egyik kedves neve : Czifraosárdo.

Rokon vele a török zarif (zierlich), héber ->BD ,
mely ám. rasit, scripsit, numeravü, továbbá az olasz
cifra, franczia chiffre, német Ziffer. Magyar elemzési
szempontból kiindulva, ügy látszik, hogy az irkái, ./irkái
gyöke ir, fir rejlik benne, miszerint átvetve annyi vol-
na, mint fircza, azaz irkáit, firkáit ékesség, vagy jegy.

CZIFRA , (2), mn. tt. czt/rát. 1) Túlságosan
ékesített, különféle tarka színekkel vegyített Ctifra,
mint a rácz oltár, mint a komédiás asszony, mint a
báb, mint a remekekor, mint az eladó leány. (Km).
Nem mind szép az, aki czifra. (Km). Rútból lehet
ceifra, de nem szép. (Km). Ctifra ruha, ccifra szer-
szám, czifra szűr, czifra pipaszár, czifra (eszed, czifra
vers. Czifra beszéd, hegediiszó, csak fülnek, n«m száj-
nak való. (Horvát Endre). Megeszi a czt/ro ruhát,
mint a tehén a poklát. (Km). Ctifra hazugság. Pénzen
vett dicséret, czifra hazugság. (Km). Czifra lakoda-
lom, ritka jutalom. (Km). Czifra nyomortuág. (Km).
2) Különös, szembeötlő, feltűnő. No ez ugyan c«fra
dolog. 3) Magyar zene vagy táncz neme, melyben a
zenész vagy tánczos magát különösen kitünteti vagy
kitüntetni akarja.

CZIFRACSIMAZ, (ezifra-csimaz) ősz. fn. Ro-
vátkos czifra hátú csimazfaj.

CZIFRAGYALU, (czifra-gyalu) ősz. fn. Külö-
nös asztalos gyaln, melylyel a bútorok, pl. asztalok
széleit rovátkosra kimetszik, kiczifrázzák.

CZIFRAKANKALIN, (czifra-kankalin) ősz. fa.
Növényfaj a kankalinok neméből; levelei húsosak,
fürészesek, simák, tőkocsánja sokvirágu, a levelek-
nél nem igen hosszabb. Az erdőn és hegyeken te-
nyésző veres vagy tarka virágú, a kertekben pedig
sokféle színekkel és levelekkel játszik. (Primula au-
ricula). Máskép : fülvirág, medvefiti.

CZIFRÁL,(czifra-al) áth.m. cz»frál-í,l. CZIFRÁZ.
CZIPRÁLÁS, (czifra-al-ás) 1. CZIFRÁZÁS.
CZIFRÁLKODÁS, (czifra-al-kod-ás) fn. tt. cztf-

rátfcodás-t, tb. —ok. Czifrán öltözködés, czifra öltö-
zetben járás, túlságos piperéskedés.

CZIPRÁLKODIK, (czifra-al-kod-ik) k. m. cz»f-
rálkod-tam, —tál, —ott. Czifra öltözetben jár, túl-
ságos csecsebecsével ékesíti fel ruháját; sorsán, illa-
pótján, rangján fölül piperéskedik. Hiutágból, tettt-
vágyból czifrálkodik. Könnyű a máiéból cxifrálkodai.

CZILRAMETÉLÖ, (czifra-metélő) öss. fn. 1.
CZIFRAVAS.

CZIFRÁN, (czifra-áu) ih. 1) Tulzólag ékesítve,
felcziczomázva. Ctifrán öltözni, ctifrán járni, keim.
Mintha Oncsóba készülne, oly cnfrán öltözik. (Km).
2) Furcsán, különösen , feltünőleg. Én ugyan czi/rán
jártam. Ctifrán beméi S kegyelme, talán valami bója van.

CZIFRÁS, (czifra-as) mn. tt czt/rás-t, v. —át,
tb. —ok. Czifrához közelítő, egy kevéssé czicaomá-
sabb, mint illenék.

CZIFRASÁG, (czifra-ság) fn. tt ctifratág-ot.
Túlzott, igen tarkabarka ékesség, pipere. Ctifratág a
ruhán, a beatedben, a bátorokban. Síinek a* a tok
czifratág t fzUttden páriát cstfroság.

CZIFRAVAS, (czifra-vas) ősz. fn. Csipkén*
szélű, nyeles konyhai eszköz, melylyel a kinyújtott
tésztát különféle formákra elszakgatják.

CZIPRAVÉSÜ, (czifra-vésfi) ősz. fa. fcakato-
sok eszköze, melylyel holmi müvekbe különféle cztf-
raságokat vésnek.

CZIFRÁZ, (czifra-az) áth. m. en/ráe-tom, —tál,
—ott. 1) Tulzólag cziczomáz, ékességekkel fölhal-
moz, tarkít Czifrátni, fölcnfrázni, fcicnfrázni magát.
Czifrátni a beatedet, az éneket, a zenét, a tdnatot. A
remekökröt virágokkal, szalagokkal fölaáfránri. 2)
Valamely eszközt, bútort, épületet stb. cnfráiattal
ellát, ékesít. 3) Midőn a kovácsok egyike kis kala-
pácsosai tttögetí az ülőt, míg a többiek pörölylyel
verik a vasat. 4) A táncznak czifra részét vagy ne-
mét járja.

CZIFRÁZÁS, (czifra-az-ás) fn. tt cn/rásás-t,
tb. —ok. Ékesftés; túlságos cziczomázás, piperésés;
holmi színekkel, pettyekkel kitarkázás. Vesd. ősz.
CZIFRÁ.Z.

CZIFRÁZ AT, (czifra-az-at) fn. tt eo/rácat-ot.
Általán, mindenféle ékitvény, cziczoma, mely ruhán,
öltözeten, bútoron stb. kitűnik. Különösen ai épüle-
teken, egymásba fonódott vonalak, melyeket az épí-
tészek ékesség gyanánt csinálnak.

CZIFRÁZOTT, (czifra-az-ott) mn. tt c»frázo«-
ot. Ami ki van czifrázva. Cüfrázott Slüttet, felen/rá-
zott U, kicztVrázott bakonyi szúr. V. ö. CZIFRÁZ.

CZIGÁND, 1. CZIGÁNYD.
CZIGÁNY, (1), fn. tt czigdny-t, tb. —ok. Indiú

eredetű sajátságos népfaj, mely a XV. században
vándorlóit be Európába, illetőleg hazánkba, • erede-
tiségét maiglan fenntartja, s n fiiunk leginkább ko-
v&csmesterséget (falukon), zeneszó tó t fa lócsiszárságot
fiz, asszonyaik közöl pedig sokan bűvöletekkel s jö-
vendölésekkel ámítják a köznépet Jó és rósz egyé-
nek minden néposztályban vannak; hanem a köz-
nép a czigányokat minden példabeszében mint fur-
fangosokat tünteti elé. Falun cngány. Sátoros én'-
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gány. Hantit, mint a sátoros czigány. Kin. Muzsi-
kás czigány, kovács czigány, lócsiszár czigány. Fán-
dorló oláh czigány. Ronabb ás oláh czigánynát.
(Km). Nagyidai czigány. Elfogyott a puskapora, mint
a nagyidat' csigányoknak. (Km). Zíl* az esze, mint a
fián* czigánynak. (Km). Kárvallott czigány. .Fohász-
kodik , mint a kárvallott czigány. (Km). Nyalkái czi-
gány. Megkívánja a verést, mint a nyalkái czigány
teste a csigázást. (Km). Fekete, hamu, csal, lop, mént
a czigány. (Km). .Nem szokta czigány az ekesmrvát
(azaz szántást). (Km). .Néha jó ló is czigánykézre ke-
rül. (Km). Csigány is a maga lovát dicséri. (Km).
Biztatja, mint czigány a lovát. (Km). Szomorú, mint
böjtben a csigány (mikor nem szabad muzsikálni).
(Km). CWgányt napúi, szerecsent mos. (Km). A czi-
gány n«m hal (piscis) a riebe. Szójáték. A köznép
tréfából a fekete kutyának czigány nevet szokott ad-
ni. Némelyek szerént ám. szegény, egyébiránt törökfii
csingane, a szláv nyelvekben cygan, czigan, cykani,
románul zingano v. stngaro stb.

CZIGÁNY, (2), mn. tt cn'gány-í, tb. —ok. 1) Ha-
mis, hazudó, csalfa, mint sokan a czigányok között
Czigány vagy, nem hiszek neked. 2) Czigányt illető,
czigányboz tartozó, czigányra vonatkozó, czigányhoz
hasonló, pl. CWgányhal, czigány keretet, czigány ko-
vács, csigány mesterség.

CZIGÁNYABRAK, (czigány-abrak) ŐSZT. fa.
Tréfás neve a verésnek, minthogy némely czigány
sokat veri, kivált vásár előtt a lovát; máskép: szíj-
gyártó abraka.

CZIGÁNYBANDA, (czigany-banda) öszv. fa.
Czigány hangászok egyesülete, kik együtt járnak
zenélni.

CZIGÁNYBOGYÓ, (czigány-bogyó) öszv. fa.
Némely felfaló növényeken termő, keserű ízű, fekete
bogyó.

CZIGÁNYBOLHA, (csiginy-bolha) ősz. fa. így
nevezi a köznép tréfásan a kovácsműhelyekben pő-
rölyözött tüzes vas repkedő szikráit, minthogy falu-
helyeken többnyire czigányok voltak a kovácsok.

CZIGÁNYD, KIS—, NAGY—, falvak Zem-
plén megyében; helyr. Ctigányd-n, —ró, —ról.

CZIOÁNYFALVA, helység Bihar megyében;
helyr. CSrigány/oloá-n, —rá, —ról.

CZIGÁNYGYEREK, (czigány-gyerek) ősz. fh.
Czigány fiú, vagy leányka. Csóré meztelen, mint a
czigdnygyerek. (Km). Hottá 'szokott, mint czigánygye-
rekek a szikrához. (Km).

CZIGÁNYHAL, (czigány-hal) ősz. fa. A pon-
tyok neméhez tartozó, feketés pikkelyü, igen szálkás
hasd hal. (Cyprinus tinea). Máskép vargahal, néhntt
czompó. Olcsó, mint a czigányhal. (Km).

CZIGÁNYHIDEGLELÉS, (czigány-hideglelés)
ősz. fn. Tréfás népnyelven ám. fázis, didergés.

CZIOÁNYI, fáin Közép-Szolnok megyében;
helyr. Czigányi-ba, ^-bon, —bot.

CZIGÁNYKERÉK, (czigány-kerék) öszv. fn.
Czigánykereket hányni ám. tonyerén s talpán, a nél-

kül, hogy feje a földet érné, gyorsan forgolódni, s
tovább haladni.

CZIGÁNYKERESET, (czigány-kereset) öszv.
fn. Képes kifejezéssel ám. lopás, csalás.

CZIGÁNYKODÁS, (czigány-kod-ás) fn. tt. czi-
gánykodás-t, tb. —ok. Némely czigány erkölcsök, szo-
kások gyakorlása, hamiskodis, hazudozás, csal&s;
rimánkodás.

CZIGÁNYKODEK, (czigány-kod-ik) k. m. czi-
gánykod-íam, —tál, —ott. Olyan szokásokat, czi-
gány erkölcsöket gyakorol, azaz csal, hazud, ha-
miskodik ; rímánkodik mint némely czigány. Hiába
ctigánykodol, rá nem szedsz.

CZIGÁNYKÉZ, (czigány-kéz) ősz. fn. Képes
kifejezésben jelent czigánybirtokost, azaz rósz birto-
kost. Czigánykézre kerülni, azaz olyan birtokosra, ki
alatt koplalni, szenvedni kell. Aki serény lovát sor-
kantyuczo, czigánykézre szánta. (Km).

CZIOÁNYLÓ, (czjgány-IÓ) ősz. fn. Czigány bir-
tokában levő ló; rósz gebe 16. Kénytelen vele, mint
czigányló az Ügetettél. (Km). Megszokta a koplalást,
mint a czigány lova. (Km). Minden czigány a maga
lovát dicséri. (Km). Jól tud számtani a czigányok lo-
ván ; azaz hazudni. (Km). Hoveá szokott czigánytovoft
nyargalni. (Km).

CZIGÁNYMÉZ, (czigány-méz) ősz. fh. Híg viz-
zel feleresztett méz.

CZIGAN YMIATYÁNK, (czigány-miatyánk) ősz.
fn. Mesterségesen öszvebonyolított sodronykarikák-
ból álló játékeszköz, melynek kifejtéséhez ügyesség
kell.

CZIOÁNTOS, (czigány-os) mn. tt czigányos-í,
v. —át, tb. —ok. Czigányok szokásához, erkölcsé-
hez, viseletéhez hasonló. Csigányos beszéd, ceigányos
öltözet.

CZIGÁNYOSAN, (czigány-os-an) ih. Czigányok
módjára; ügy mint czigányok szokták. CUgányosan
húzni a nótát; czigányotan megülni a lovat; ctigá-
nyoson ejteni ki a szót.

CZIGÁNYOZ, (czigány-oz) áth. m. CMgányoz-
tam, —tál, —ott. Czigánynak nevez, gúnyból czi-
gány czimmel illet. Nevetséges dolog, midőn a czigá-
nyok öszueveszuén, czigányozzák egymást.

CZIGÁNYPECSENYE, (czigány-pecsenye) ősz.
fn. Vékony szeletekre metszett, s forró zsírban ki-
sült disznóbús, mint azt a magyar sütő kofák ké-
sziteni szokták. Czigánypecsenye, fehér csipóval.

CZIGÁNYPETREZSELYEM, (czigány-petre-
zselyem) ősz. &. 1. KÓRIÁNDROM.

CZIGAN YPITARAJTÓ, (czigány-pitar-ajtó) ősz.
fn. Tréfás katonai nyelven így nevezik a huszárok
febér köpönyegét

CZIGANYPUBDÉ, (czigáuy-purdé) öszv. fh.
Gúnyos csúf néven ám. czigánygyerek. Meztelen bor-
zas, fekete szemű cztgánupurdé. V. ö. PURDÉ.

CZIQÁNYKAJKO, (czig&ny-rajkó) ősz. fn. Az
öreg czigány a maga gyermekét rajkónak, azaz úrfi-
nak nevezi. A czigányrajkó is kedves az anyjának. Km.
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CZIGÁNYRUCZA, (czigftny-rucza) ősz. fn. Fe-
kete tollazatú vad ruczafaj.

CZIGÁNYSÁG, (czigány-ság) fn. tt. czigány-
ság-ot. Csalás, hamisság. Czigánysággal élni. Ciigány-
idgban járni, sántikálni. Rajta érték a czigányságon.
Crigdnyság az egész dolog. V. ö. CZIGÁNY.

CZIGÁNYSÁTOR, (czigány-sátor) ősz. fa. Czi-
gányok sátora. Czigdnytdtor alatt született, azaz czi-
czigánytermészet van benne.

CZIGÁNY8ZAK, (czigány-szar) ősz. fn. A tűz-
ben kiégetett vas salakja, máskép : kovácsszar.

CZIGÍNYSZÖLÓ, (czigány-szőlő) ősz. fn. 1)
Apró, fekete szemű szőlő. 2) Némely indás növénye-
ken termő fekete bogyó; czigánybogyó.

CZIGÁNYSZUROK, (czigány-sznrok) ősz. fn.
Fekete gyanta, melylyel a czigányok * hegedfivonó-
kat kenik.

CZIGÁNYUL, (czigány-ul) ih. 1) Czigányok
nyelvén. Ctigányul tudni, czigányul beszélni. 2) Czi-
gányok módjára, hamisan, csalfán. Czigányul viselni
magát. Cisigányul hazudni.

CZIGÁNYUTCZA, (czigány-utcza) ősz. fn. 1)
így nevezik tréfás néven a lélekző csőt, midőn az
ételből vagy italból valami beleszalad, (németül Ju-
dengasse). Czigány utadba ment a bor. 2) A vak fo-
lyosót és térjmeg utczát, azaz oly utcz&t, melybe

• csak egy felől van bejárás; tér/meg-utcza.
CZIGÁNYVAJDA, (czigány-vajda) ősz. fn. Czi-

gányok elöljárója, kit magok közöl választanak bí-
róul. Zsigmond király alatt nevezetes volt Mibály
czigányvajda. Gúnynévül használva jelent igen ha-
mis, fölötte csalfa embert Eredj te czigányvajda.
Ronabb vagy a ceigdnyvajdándl.

CZIGANYZAB, (czigány-zab) ősz. fn. A gabo-
na között teremni szokott feketéé, zabforma vad nö-
vény. (Bromus secalinus). Máskép : gabonarozmok.

CZIGÁNYZABLA, (czigAny-zabla) ősz. fh. Kö-
zönséges feszítő- vagy keresztzabla, kfilönböztetésül
a csikózablától. V. ö. ZABLA.

CZIGÁR, 1. SZIKÁK.
CZIGERE, 1. PIGA, PIGE.
CZIGLEVESSZÖ, (czigle-vessző) ősz. fn. Önté-

seken hirtelen felsudaradzó vékony piros vessző,
melyből kasokat, s finomabb kosarakat kötnek. A fel-
ső Duna és Vág mentében ismeretes szó. Hihetőleg
ugyanaz, mi a csigolyavesszó', azaz ceigolyafüzből va-
ló vessző. L. CSIGOLYA VESSZŐ.

CZIGOLYA, 1. CSIGOLYA.
CZIGORÓ, paszta Békés megyében; helyr. Cci-

goró-n, —rá, —ról.
CZIH, elvont gyök. 1) Csiha szóban héjat, bur-

kot jelent Ez értelemben rokon vele a hellén <rrc'yo>,
latin tego, német decken, szanszkrit dih. 2) Hang-
utánzó, mint a czihol, ccihog, cziherész származékok
gyöke. 3) A czihere szóban a cserj, cserje változata.

CZIHA, (czih-a) fn. tt. czihá-t. Dunántúl ám.
holmi egyneműek, ú. m. dunyha, párna, vánkos héja,
tokja.Z>tmyhacziha, tiánkoscziha.

CZIHELŐDIK, (czih-el-őd-ik) k. m. ceihelöd-
íem, —tél, —»«. Olyanról mondatík, ki tanyán, fél-
álmosan, imigy-amúgy öltözködik vagy készfii, ál-
talában nagy nehezen csinál valamit, kászolódik,
vaszkolódik, vergődik. Dunántúli szó. Bókon vele:
cfühSdik, ezUhüdik, czühölödik, továbbá a német *U-
hen, obziehen.

CZIHER, (czih-er) fa. tt. czih*r-f, tb. — ék. Er-
dö'cske vége vagy kezdete, t. i. apró cserje, csalit,
csepőte, cseplesz, haraszt, bokros hely. Székely szó.
A cserj, cserje szókkal rokon.

CZIHERE, (czih-er-e) fn. tt. cziheré-t, lásd :
CZTHER.

CZIHERÉSZ, (czib-er-ész) önh. m. «therén-
íem, —tél, —itt, pár. —sz. Kiáltozva játszik, czihog.
Hangutánzó.

CZIHÓ, (czih-6) fa. tt. ctihrf-t. Balaton mellé-
kén, léhfitő, ügyetlen, hitvány ember.

CZIHOG, (czih-og) önh. m. ctihog-tam, —tál,
—ott. Asszonyos, gyermekes vékony bangón nevet

CZmOL, (czih-ol) önh. m. ctihol-t. Czihol, azaz
vékony hangon kiáltoz a kopó, midőn a vadat fizL
Máskép: csihol, csahol.

CZIHOR, 1. CZIHER.
CZIK, elvont gyök, s értelme különböző. Jelent

1) puszta hangot, melyet hallani, midőn valakinek va-
lami torkán akad. Innen czikátol. 2) Csirát, hajtást, új
növést, midőn attól czika ered. 3) Mint a ctikornya név
gyöke ízlés nélküli czifrasagot. 4) Osztályt, részt, ré-
szecskét a könyvben, beszédben. Altalános értelme
a három utóbbi esetben: kiesi, kicsike, részecske. Ro-
kon vele: szik, szik-szak. V. ö. CZIKK.

CZIKA, (czik-a) fn. tt cciká-t. 1) Csira, új nö-
vés, hajtás a magból. Hagyma etikája. GsUcdba indul
a mag. 2) Lcányjáték, máskép : czicza, midőn a leá-
nyok kergetődznek, s egymást elfogni iparkodnak.
Győr tájékán: hatoska. V. ö. CZICZÁZ.

CZIK AB, (czik-ab, azaz czik hab, czikázó hab)
ősz. fn. tt. czikab-ot. Tenger apadása és dagadása,
árapály, midőn habjai mintegy czikázva föl-alá szál-
lanak. Régi szó.

CZKÁKOL, (czik-&k-ol) önh. m. czikákol-(. Az
evőről vagy ivóról mondatik, midőn vagy a bélcsőo
akad meg valami, vagy a légcsőbe szalad, s esik
bangót adva fúladoz. Leginkább a kis csecsemők és
macskák czikákolnak. Megkülönböztetésül lásd : BO-
KÁKOL.

CZIKATÉR, (czika-tér) ősz. fa. Nyilt tér, vagy
mező, melyen a fiatalság czikajátékkal mulatja magit.

CZIKATÜZ, (czika-tüz) ősz. fa. Innen-onnan,
keresztben elstttögetett puskák tüze.

CZ1KÁZ, (czik-a-az) önh. m. czikaz-tam, —tál,
—ott. A czika v. czicza nevű játékban ide-oda futkos,
kergetődzik. Egyébről is p. o. a villámokról moud-
ják, midőn szik-szak vonalban hasítják a léget és föl-
legeket. L. CZ1KÁZIK.

CZIKÁZÁS, (czik-a-az-ás) fn. tt ccikázoW, tb.
— ok. 1) Csirádzás. 2) Ide-oda futkosát.
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CZIKÁZIK , (czik-a-az-ik) k. múlt etikáz-tam,
—tál, —ott. 1) Csirádzik. Czikázik a nedvet helyen
tartott hagyma. 2) Mondatik a villámról, midőn te-
kergős, szik-szak vonalban futja be a léget. Czikázó
villámok, mennykövek.

CZIKCZAK, (czik-czak) ikerített szó, máskép :
szik-szak, mely ide-oda rángatott, keresztUl-kulcsul
vonatozott valamit, nevezetesen írást, cziftaságot
jelent.

CZIKGYAPJU, (czik-gyapju) ősz. fh. Durva,
hosszú szála gyapjú, milyen a közönséges nem ne-
mesített juhoké és kecskéké.

CZIKJUH, (czik-juh) ősz. fa. Tekervényes szar-
vu, hosszú durva gyapjas juh.

CZIKK, (ugyanaz, ami czik) fn. tt. czikk-e't. Je-
lent általában egyes kisebb részt, szakaszt, mely ér-
telemben rokon vele a német StUck, Zwickel, a latin
seco, sectio, bélien irtvl;. Egy czikk alma, körte, fog-
hajma. Különféle áruczikkek. Különösebb jelentései:
1) A törvény táblának, végzeménynek egyes-egyes
szaka. Első, második, harmadik törvényczikk (Arti-
cnlus). 2) A hitvallásnak egyes ágazata. 3) A köny-
vek fölosztásában kisebb szakasz, mely egyes rész-
letes tárgyról értekezik. Első rész első cztkke.

Kettöztetett véghangjánál fogva a bükk és makk
szókhoz hasouló alakú. Toldva: czikkely.

CZIKKAD, (czikk-ad, azaz szikk-ad) önh. m.
enkkad-tam, —tál, —t, v. —ott. Tájejtéssel ám. a
ezokottabb: szikkad. L. ezt Nyáron hamar czikkad a
sár. Megczikkad, kicsikkad.

CZIKKADÁS, (czikk-ad-ás,azazszikk-ad-ás) fn.
tt. czikkadás-í, tb. —ok. L. SZIKKADÁS.

CX1KKASZT, (czikk-aszt) áth. m. czikkaszt-ott,
pár. —czikkaszsz, htn. —ni, v. —ani. Szikkaszt,
szárászt, pl. a tliz, vagy nyári nap hamar czikkasztja
a nedves tettet, a sarat.

CZIKKELY, (czikk-ely) fn. tt. cxikkely-t, tb.
—ék. 1. CZIKK.

CZIKKELYÉNKÉNT, (czikk-ely-én-ként) ih.
Czikkelyről czikkelyre, minden czikkelyt külön véve.
V. ö. CZIKK. Valamely törvénykönyvet czikkelyenként
általvizsgálnf. Czikkelyenként bírálat alá venni az
újonnan megjelent munkál.

CZIKKELYÉS, (czikk-ely-cs) mn. tt. czikfce-
tyts-t, v. —ét, tb. —ék. Czikkelyekre osztott, kisebb
részekre, ízekre szakgatott. Czikkelyet kalász, czikke-
lyes hüvely.

CZIKKELYÉZ, (czikk-ely-éz) áth. m. czikke-
lyez-lem, —tél, —éti, pár. —z. 1; Czikkelyekre oszt,
pl. törvény könyvet, vagy más munkát. 2) Törvényi
értelemben, országosan elvégzett ügyet a törvény-
könyvbejegyez. Beczikkelyezni valamely közintézeti alu-
pitványokat; beczikkflyezni valamely várost a királyi
városok közé. 3) Valamely közügyet a hatósági jegy-
zőkönyvbe igtat.

CZIKKHÜVELY, (ezikk-hüvely) ősz. fn. Né-
mely növénytermények hüvelyei, melyekben a ma-

gok külön-külön burokba rejtvék, több részekből álló
hüvely.

CZIKLÁSZ , (czik-la-ász) fn. tt. csiklász-t, tb.
—ok. A húszhímesek seregébe és sokanyások ren-
débe tartozó növénynem; csészéje ötmetezésü, min-
den második foga kisebb ; bokrétája öt szirmú • vacz-
ka aszú, magva sok, bötykös vagy czikkelyes kalász
a hegyén. Virága sárga. (Geum). Fajai: szegftiszagu,
pataki, hegyi, terjedő cziklász.

CZIKÓ, (1), (czik-ó) fn. tt. czikó-t. Eaczkó, a
szoba kemeuozéje és fal közötti üres bely; szurdék,
mint a szobának külön czikkje v. szugja. Baranyai szó.

CZIRÓ, (2), falu Tolna és Közép-Szolnok me-
gyében; helyr. Czikó-n, —rá, —róí.

CZIKÓFA, (czikó-fa) ősz. fn. A székelyeknél
ám. cziczamacza, polyhos rigyáj i faág, cziczafa. V.
ö. CZICZAMACZA.

CZIKÓHÁZA, népes puszta Gömör megyében;
hely. Czikóházá-n, —rá, —róí.

CZIKÓRIA, fn. tt. czifcóriá-f. Növényfaj a ka-
tángok neméből; kocsánjai a levéltöveken párosak,
egyik igen rövid, három-négy virágú, másik kinyúló,
egy virágn, merőn áll. Van bodros levelii, magános
kocsányu fajtája is. Máskép: téli saláta. (Cichoria
endivia). Mint melléknév jelent czikóri&ból állót,
valót. Czikória saláta.

CZIKORNYA, (czik-or-nya) fn. tt. czikomyá-t.
1) Sárga virágú czikória, a tavaszi növények között
egyik a legkorábban virágzó; kakiét. 2) Keresett íz-
léstelen czifraság, különösen a beszédben, előadás-
ban. Írásmódban. Czikornyával adni elő valamit. V.
ö. CZIKCZAK.

CZIKORNYÁS, (czik-or-nya-as) mn. tt. czikor-
nyés-f, v. —át, tb. —otk. Beszédről, előadásról, írás-
módról, veraezetröl stb. mondatik, midőn keresett,
ízlésnélküli czifra kifejezésekkel van teli. Ciikornyát
Üdvözlettel köszönteni le. Czikornyás beszéddel nyitni
meg az H/eV. Czikornyás szónoklat. V. ö. TEKE-

TÓRIÁS.
CZ1KORNYÁSAN , (czik-or-nya-as-an) ih. Ke-

resőit, tulsngos, ízléstelen czifrasággal. Czifcomyásan
beszélni. Czikornyásan kivarrott, zsinórozott ruha.

CZIKORNYÁTLAN, fczik-or-nya-a -Ián) mn.
tt. ezikomyátlan-t, tb. — ok. Mcsterkéletlen , miben
nincsen keresett vagy túlságos czifraság. Czikomyát-
lan beszéd, irály, szónoklat.

CZIKORNYÁZ, (czik-or-nya-az) &th. m. czikor-
nyáz-tam, —tál, —ott, pár. — z. A beszédet, vagy
éneket, vagy Írásmódot túlságosan, ízlés nélkül czif-
rázza, keresett virágokkal, vagy trillákkal tarkázza,
hímezi.

CZIKORNYÁZÁS, (czik-or-nya-az-ás) fa. tt.
czikornyázán-t, tb. —ok. Túlságos, keresett, ízléste-
len ozifrázás a beszédben, Írásban vsgy énekben.

CZIKSZÁR, (czik-szár) ősz. fn. tt czikszár-t,
tb. —ak. Növénynem a nyolczhímeaek seregéből és
háromanyúsok rendéből; caészéje öt has&bu színes
bokrétaforma, állandó bokrétája nincs; magva egy,
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szegletes, a csészébe zárva. (Polygonum). Fajai szá-
mosak. Különösen porcsin ccikszár, máskép: porcsffi,
disznó pázsit, melynek szára a földön elterjedve he-
ver és csomós, a disznók kedves eledele; magvait
télen az apró madarak keresik. (P. aviculore).

CZILI, 1. CZICZELLE.
CZILIPÁNT, (czili-fánt) fa. tt. esiUftnt-ot. Vé-

kony héja fehér szőlőfaj, Somló hegyén díszlik.
CZILLÁR, fa. tt. crilldr-t, tb. —ok. Erdei nö-

vény a nyolczhímesek seregéből, melynek gyümölcse
egyetlenegy fekete és gömbölyű bogyóból &11. (Pa-
ris). Máskép : farfcasszoTb', négylevelü fö.

CZÍM, CZDf, fa. tt ezím-éí. l) Homlokirat,
felirat: levélczim, könyvaím, hdtctím, fogadóezim. 2)
Hivatalnév : mint országbíró, főispán, tárnok. 3) Tisz-
teletnév, mely születésnél, vagy hivatalnál, vagy pol-
gári állásnál fogva illet valakit, pl. méltóságot, nagy-
ságos, tisztelendő', tekintetet. 4) Törvényfejezet; így
Verbőczi István törvénykönyve czímekre van fel-
osztva. 6) Azon üt és mód, melyen az adományozott
birtok a királyi ügyészre szállott vissza, pl. magszaka-
dási, hűtlenség!* czim. 6) Az adományozott vagy más-
kép szerzett birtok alapja, ilyen az vjtíott adomány,
királyi jóváhagyás, ÖYSk vaUomány stb. csime. 7) Azon
név, mely alatt egyes kereskedőház, gyártó, iparüző,
vagy egész társaság üzérletét folytatja. (Firma). 8)
Azon kereskedőháznak stb. szokott aláirása.

Előfordul e szó rokon értelemben más nyelvek-
ben is, ilyen a hellén Kvpa, latin cyma, franczia
címe, német Kimmé, Kcunm, Gipfel, melyek mind-
nyájan megegyeznek abban, hogy valami feltűnőt je-
lentenek. Némelyek a hellén aijfia (ám. jel) szóval
rokon(tj4k. Eredeti értelmére nézve kétségen kívül
azonos csim gyökkel. L. ezt.

CZDiA, 1. CSDCA.
CZÍM ADÁS, (czfm-adás) ősz. fh. Ülő néven

szólítás, nevezés; a beszédben vagy írásban azon
czímnek használása, mely valakit illet.

CZÍMÁLÁIBÁS, (czim-alá-irás) ősz fh. Alá-
írás, mely bizonyos személynek czímét, különösen
kereskedőnek firmaját tanúsítja.

CZIMB, (czim-b) hangutánzó kiavult vagy el-
vont törzsök. Származékai: ctimbalom, saját gyöke
czin, melytől czincsog, czinkc stb. származnak. V. ö.
CZDí.

CZIMBALMOS,(l),(czim-b-al-om-os)fh.tt. enm-
bolmos-t, tb. —ok. Czimbalomverő zenész. V. ö.
CZIMBALOM.

CZIMBALMOS, (2), (lásd fönebb) mn. tt czim-
oalm.s-t, vagy —öt, tb. —ok. Czimbalommal bíró,
oámbsJmon játszó. Czimbalmos czigány, ezimbolmos
eztgánybonda.

CZ1MBALMOZ, (czim-b-al-om-oz) önh. m. czim-
balmoz-íam, —tál, —ott. Czimbalmon játszik, czím-
babnot ver.

CZIMBALMOZÁS, (czim-b-al-om-oz-ás) fn. tt.
c«im6almo*ás-t, tb. —ok. Czimbalmon játszás.

CZIMBALOM, fa. tt. czimoalmo-t. Hangutánzó
neve azon ismeretes sok bűm hangszernek, mely a
czigány zenészét egyik kiegészítő részét teszi. Cnm-
balmot verni; kiverni a nótát a czimbalmon. Hellé-
nül xúftflalov, honnan a német cymbtl, olasz cím-
balo stb.

CZIMBALOMVERŐ, (czimbalom-verö) ősz. fii.
1) Zenész, ki czimbalmon játszik. 2) Azon, tollból
vagy fából csinált kis eszköz, melylyel a czimbalom
húrjait pengetik.

CZÍMBEJEGYZÉS, (czím-be-jegyzcs) ősz. m.
A kereskedői czímnck, azaz firmának az UletS tör-
vényszék jegyzőkönyvébe igtatása.

CZIMBOR, (1. CZIMBORA) fia. tt crimbor-t,
tb. —ok. Növénynem a háromhímesek seregéből és
kétanyások rendéből; virágzása fuzércs; füzérkéi
kettesével vagy hármasával ülnek a gerinczen, egy-
egy bokorban; minden bokor tövén négy vagy hat
murva, úgy hogy minden fozérke alá kettő jut, mint-
ha czimborák volnának. (Elymus). Fajai : fSoéwy-,
konya czimbor.

CZIMBORA, fn. tt czimborá-t. 1) Pajtás, ki
valakivel jó, vagy rósz czélra megegyezett, szerző-
dött Erdélyben s a Tisza mellékén czimboriknak hív-
ják egymást oly gazdák, kik marháikat öszvefogvan
egy szekérbe, köz erővel végzik munkáikat Jó czim-
bora, hit; czimbora. Igyál ezimbora.' A czimbor* te-
hát szorosabb és belsőbb pajtás, ki nem csak társal-
gásban, banem bizonyos ügyek és dolgok végrehaj-
tásában társunk. 2) A régieknél, például Faludi Fe-
rencznél ám. czimboraság, belső pajtásság, szerződé-
sen alapult társaság. Egy ctimborába* lenni; más
czimborához tartomi. Eredetileg lehetett: czim-pá> T.
esim-párja, azaz czímben, polgári állásban pár, ba-
rát, tán; lehet annyi is, mint csfo-pár, azaz csínban
és csinben, vagyis jó és rósz tettben párom, barátom,
s ma is ez a legdivatosabb értelme; még egy harma-
dik elemzése: szívpár, szivem pár;a , ssftm párja; né-
mely szójárasokban: seimbora. A bélien tft>/4«tfá<r<r«r-
bői származtatása erőtetettnek látszik. Eléfordnl a
román nyelvben: szirobriás.

CZIMBORÁL , (czimbor-a-al) önh. m. czimbo-
rál-t. Valamely dolog kivitelére mással szerződik, tár-
saságba lép, egyet ért Tolvajokkal cw'mborálm. EUat-
seggel czimborálni. Aki ellenségével cximborál, forrdt
öntenek olaja, ha eszén nem jár. (Km). Ezen igét közön-
ségesen rósz pajtásságra alkalmazzák. A székelyek-
nél divatozó értelmére nézve. V. ö. CZIMBORA.

CZIMBORÁLÁS, (czimbora-al-ás) &. tt ewn-
borálás-t, tb. —ok. Pajtáskodás; valaminek kivitelé-
ben pajtás! egyetértés, öszvefogis.

CZIMBORÁLKODIK, (czímbora-al-kod-ik) k.
1. CZIMBORÁL.

CZIMBORÁS, (czimbora-as) fh. tt ccimioras-l,
tb. —ok. Pajtás, czimboratárs.

CZIMBORASÁG, (czimbora-ság) fn. tt. cz<m6»-
roság-ot. Pajtásság; valamely dolog véghezvitelért
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szerződött társaság, mely mindig a pajtásságnak szi-
nét viseli.

CZlMBORÁSKODIK, (czimbora-as-kod-ik) k.
m. ezimborástod-íam, —tál, —ott. Pajtáskodik, va-
laminek véghezvitele végett szövetkezik. Tolvajokkal
czimboráskodni.

CZÍMÉL, (czím-él) áth. 1. CZÍMÉZ.
CXÍMÉK, (czim ér) fn. tt. czimér-t, tb. — ék. 1)

Képpel, vagy akármely tárgyak rajzával ékesített
paizs, mely egyes személyek, családok, nemzetségek,
nemkülönben társulatok és országok ismertető je-
gyéül szolgál. Nemesi czímer, családi, nemzetségi czí-
mer. Város, vármegye, ország cztmere. Czímert met-
szeni, vágatni. Czimerekbrn kenélykedni. Ősi czímerek.
2) Különüseii a kereskedőházakra, boltokra, foga-
dókra, mühelyekre kiakasztott tábla, mely azokra fi-
pyelineztet. Csizmadia r.zímer, szabóczimfr. Kiakasz-
tani az új czimert. 3 J A levágott marhának, borjú-
nak, juhnak stb. czombja. fíorjúczímer, bárányrzlmer.
4) A szarvasnak ápisbogas szarva. 5) A madarak
tollbúbja, pl. gém czimerc , kolcsay czlmere. 6) Átv.
írt. jelent a maga néniében, jóban vagy roszban ki-
tűnőt. Ifjúság czlmere, akasztója czlmere. 7) Némely
növények bugás virágát, bokrétáját. Nád czlmere, tö-
rökbúza czlmrre.

Valamint törzsöké czím, úgy ez is a maga ne-
mében valami kitűnőt, feltűnőt, megkülönböztető!
jelent. V. ö. CZÍM. •

A régieknél eléfordúl csupán czím (titulus) ér-
telemben is : íra kedig és rzimert Pilátus. Tatrosi cod.

CZÍMERÁLLAT, (cziWr-állat) ősz. fn. A
paizs-félc czímerre raj/olt , vagy czíinert tartó állat
képe, pl. orozlán, vadkan. Vannak mesés, vagy esz-
ményi czímerállatok is, pl. sárk.'uiy, grifmadár.

CZÍMÉRDARAB, (czimcr-darab) ősz. fn. A
czímernek egyik kiegészítő része, pl. a czimer födele,
sisakja.

CXÍMÉRDÍSZ, (czíiiiér-disz) ősz. fn. Metszett
vagy rajzolt alakok, ékességei., czifrázatok a paizs-
czímeren.

CZÍMÉKÉS, (fzím-ér-cs) mn. tt. rzímeres-t, v.
— ét, tb. —ék. 1) Czíincrrel bíró. Czimeres iitmm
ember, czímeren levél, cziiiirr?* paizs, i'zlinerex madár.
2) Kitűnő, jeles, jó va;ry ros.: oldalról megbélyeg-
zett. Czdneres marha , czimrrfs szarcú likrök, rzimeres
hazugság , czímeres gwmber. V. ö. CZÉGERES.

CZIMEKFA, (ozímcr-fa) ősz. fii. A közönséges
régi ekében azon fa, mely a czíuturszegct tartja.

CZÍMÉRFESTÖ, (czímér-lVstö) ősz. fn. Festő, ki
paizsokra, vagy más eszközökre, táblákra , papirosra
stb. ezímereket rajzol.

CZÍMÉRFOKGÓ, (czínu-r-for<:ó) ősz. fn. Porgó-
toll, mely valamely paizs czímerén levő sisakot, sü-
veget díszít

CZÍMÉRIIORDÓ , fi-zimi-r-hordó) ősz. fn. S/.c-
mély, ki bizonyos ünnepélyek alkalmával a fejedelmi

AKAD. NiOY WÚTÁU

vagy országczímert, vagy valamely főember czíme-
rét hordozza. Koronázási czlmerhordó.

CZÍMERISME, CZÍMERISftIEBET, (czímer-is-
me, v. czímer-ismeret) ősz. fn. Ügyesség, melynél
fogva valaki az országok, fejedelmek, nemzetségek,
családok stb. czímereit ismeri.

CZÍMÉRJOG, (czímér-jog) ősz. fn. 1) Jog, mely-
nél fogva valaki kereskedési, mesterség!, vendéglői
czíinert függeszthet ki. 2) Jog, melynél fogva valaki
valamely (nemesi, grófi stb.) czimert használhat.

CZÍMÉRKÉP, (czímérkép) ősz. fn. Kép, mely
különböztetési jegyül a czímerre van festve.

CZÍMÉRKÖNYV, (czímér-könyv) ősz. fn. 1)
Könyv, melyben különféle czímerek rajzai foglal-
tatnak. 2) Oly könyv, mely a czimerek ismeretére
tanít.

CXÍMERLET, (cziin-er-let) fn. tt. czimerlet-e't.
Előfordul a bécsi és tatrosi codezekben czlm (titulus)
értelmében.

CZÍMÉRLEVÉL, (czímér-levél) ősz. fn. Okle-
vél, melyben a fejedelem valakinek jogot ad nemesi,
grófi stb. czimert viselni.

CZÍMÉRLYUK, (czímér-lyuk) ősz. fn. Lyuk a
szúutóvason, melyen a czímervasat áteresztik.

CZÍMÉRMESTER, (czímér-mester) ősz. fa. 1)
Mester, aki ezímereket készít, fest, vagy metsz. 2)
1. CZÍMÉRHORDÓ.

CZÍMÉRMETSZÖ, (czímér-metszö) ősz. fa.
Művész, ki czímerképeket metsz a paizsokra, gyű-
rűkre stb.

CZÍMÉRMEZÖ, (czímér-mező) ősz. fn. Alaptér,
melyre az illető művész czímerképeket rajzol, vagy
metsz.

CZÍMÉRMONDAT, (czímér-mondat) ősz. fn.
Jelvényes mondat, melyet a czímermetsző vagy tu-
lajdonos czímerére irat, vagy vesét.

CZIMÉKNÖK , (czím-ér-nök) fn. tt. czimérnok-
öt. Hites személy , ki a czímerismeretbcn jártas , új
cziincrekut tervez, s néha a kétséges régi nemes ezí-
mereket vizsgálóra veszi.

CKÍMÉKOSZLOP, (czímér-oszlop) ősz. fn. Osz-
lopot ábrázoló rajzolat vagy metszvény a czímerén.

CZÍMÉKPAIZS, (czímér-paizs) ősz. fh. Paizs,
melyre az illető csillád rzímere van festve, vagy
metszve.

CXÍMÉRPALÁST, (czimér-palást) ősz. fn. Pa-
lást, vagy lepel, mely a czimer képét körülveszi.

CZIMÉ11SAV, (czíinér-sáv) ősz. fn. Sáv, sávoly
vagy szalagfY'le diszítuiény a czímerén.

CZÍMÉKSISAK, (czímér-sisak) ősz. fa. Czí-
merre festett, vagy metszett, s azt díszítő sisak.

CZÍMÉRSRÓF, (czímér-sróf) ősz. fn. Czímer-
szcget helyettesítő csavar némely ekében, melynek
segítségével a csímervasat fölebb vugy alább eresztik.

CKÍMÉKSZÉ6, (czímér-szcg) ősz. fn. A czímer-
vas valamelyik lyukán általeresztett szeg.

C7JMÉRSZELEMEN, (czímér-szeleinen) ősz.
fű. Szelemen, azaz gerenda alakú széles vonal a czí-

72
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merképen, milyen a Magyarország czímerén négy
vagyon.

CZÍMÉRSZÉMLE, (czímér-szémle) ősz. fh. A
czimereknek, a dologhoz értők által megvizsgálása,
ha valódiak-e. Czímerszemlét szoktak tartani a régi
lovagok a harczjáték előtt, nehogy magukhoz mél-
tatlanokkal vívjanak.

CZÍMÉRSZÍN, (czimér-szín) ősz. fa. Azon szín,
melyre a czímerkép van festve.

CZÍMÉRTAN, (czímér-tau) ősz. fn. L. CZÍ-
MÉKTUDOMÁNY.

CZÍMÉRTARTÓ, (czímér-tartó) ősz. fn. Em-
bernek, vagy állatnak festett képe, mely a czímer-
képet tartja.

CZÍMÉETUDOMÁNY , (czímér-tudomány) ősz.
fű. A czímerek ismeretét rendszeresen tárgyazó tu-
domány. (Heraldica).

CZÍMÉRTUDÓS, (czímér-tudós) ősz. fn. Ki a
különféle kord, nemzetbeli stb. czímerek rendszeres
és alapos ismeretével bír,

CZÍMÉRVAS, (czímér-vas) ősz. fn. Szántóva-
sat tartó, t ennek fölebb-alább eresztésére szol-
gáló vas.

CZÍMÉKVIZSGÁLÓ, (czímér-vizsgáló) ősz. £n.
A czímerek ismeretében jártas személy, ki a lovagok
harczjátékában a czímerek valódiságát szemle alá
venni szokta. V. Ö. CZÍMÉRSZÉMLE.

CZÍMÉS, (czím-és) mn. tt. czimes-t, v. —ét, tb.
—ék. Czímmel bíró, kinek vagy minek czíme van.
Ctfmet könyv, atimet levél.

CZÍMÉZ, (czím-éz) áth. m. cctméz-tem, v. czím-
séttem, —tél, v. ctímtéUél, —itt, v. esimeétt, htn.
—ni, v. ccimc«ni. 1) Czimjénél fogva nevez, szólít
valakit. Nagyságosnak, tekintetesnek ccimezni valakit.
2) Levelet vagy más küldeményt az illető személy-
nek nevével és czímjével megjegyezve utasít

CZÍMÉZÉS, (czím-éz-és) fn. tt cziméeés-t, tb.
—«k. 1) Valakinek czíménél fogva nevezése, szóli-
tása. 2) Levélnek, vagy más küldeménynek az illető
személy nevével bélyegzése, s illő helyre utasítása.

CZÍMÉZET, 1. CZÍMZET.
CZÍMÍV, (czím-ív) ősz. fn. A könyvnek első íve,

melyre annak czíme nyomtatva van.
CZÍMKÉP, (czím-kép) ősz. fn. Kisded réz- vagy

acsélmetszvény a könyv czímlapján, annak némi éke-
sítéséfil.

CZÍMKÖNYV, (czím-köny v) ősz. fn. Azon könyv
az illető törvényszéknél, melyben a bejegyzett ke-
reskedők, iparüzők stb. eredeti aláírásai, s illetőleg
aláírási czímei hitelesen vezetvék.

CZÍMLAP, (czím-lap) ősz. fii. A könyvnek
azon elül álló lapja, melyen annak czíme, szerző ne-
ve, kiadás ideje stb. fel van jegyezve. 2) A czfm-
könyvben vezetett egyes czímekről szóló lap.

CZIMP, (czim-p) elvont törzsöké czimpet, czim-
pál szóknak. Azonosnak látszik csim gyökkel.

CZIMPA, (czimp-a, v. csimp-a) fh. tt. cttmpát.
Az orrnak porczogója. Orr ostmpája. Megütötték az

orra czimpaját. Czimpának. nevezik több helyen a
fülek porczogóját is.

CZIMPAFAEKAS , (czimpa-farkas) ősz. fn. Az
orrczimpának gyuladisa. V. ö. FARKAS, átv. ért

CZIMPÁL, (czim-p-a-al) áth. 1. CZffiÁL.
CZIMPAORRU, (czimpa-orru) ősz. mn. Lapos,

belapított orrú.
CZÍMRÉZ , (czím-réz) ősz. fa. A könyv czún-

lapjára metszett, vagy annak általellenében álló réz-
metszetü kép.

CZÍMSZEREP, (czím-szerep) ősz. fn. Azon sze-
mélynek szerepe, kiről a regény, vagy színdarab ne-
veztetik, pl. Bánk bán szomorújátékban Bánk báné
a czímszerep.

CZÍMSZÉRÜ, (czíin-szérü) ősz. mn. Ami való-
sággal, igazán az, minek czímét viseli, valódi, ere-
deti. Ccimszeril aláírás. CWmszerU oklevél. (Anthen-
ticmn).

CZÍM8ZÉRÜSÉG, (czím-szériiség) ősz. fn.
Czímszerü tulajdonsága, vagy állapota valaminek.
V. ö. CZÍMSZÉBÜ.

CZÍMTELEN, (czím-telen) mn. tt ccfateten-t,
tb. —ék. Akinek czíme nincs, vagy amire czímét
nem irtak, nem nyomtattak, vagy minek czíme elve-
szett. Czimtelen közember. Oeímtelen levél. GrimteU*
régi könyv.

CZÍMVÁGY, (czím-vágy) ősz. fn. A dicsvágy-
nak fattyú kinövése, mely czímek után esenkedik,
czímeit szaporítani törekszik.

CZÍMVEZETÖ, (czím-vezető) ősz. fh. Azon
személy, ki némely bejegyzett kereskedő, iparfisd, s
közkereseti társaságok nevében kötelezéseket vállal-
hat, s kinek eredeti aláírása szinte bejegyeztetett

CZÍMZET, (czím-éz-et) fn. tt crfnuet-et. Vala-
mely személyt, vagy hivatalt illető czímek öszvege.

CZÍMZETÉS, (czím-éz-et-és) mn. tt ccímzetes-t,
v. —ét, tb. —ék. Ki valamely rangot, hivatalt illető
czímzettel bír ugyan, de annak jogbeli és kötelességi
szoros gyakorlatában nincsen. Ciimzetes ptttpBk, ki
felszentelve nincsen; czimzetes apát, ki apátság dísz-
jeleit viseli, de annak jószágait nem bírja.

CZÍMZETI, (czím-éz-et-i) mn. tt. cciimeii-t, tb.
—ék. Czímzetre vonatkozó, czímzetet illető. Cfetmzeti
sor. Gtímzeti rend.

CZÍMZÉTT, (czím-éz-étt) mn. tt cstmce'tt-et. 1.)
Bizonyos czímmel nevezett, szólított, megkülönböz-
tetett, pl. Sí. Márton püspökről csimzett poniMmAegyi
fSmonottor. Ctillagról crfmcett nagy kereskedés. 2) Bi-
zonyos czím alatt utasított. A máshos csiimett levelet
tévédéiből f elbontani.

CZIN, (l), több oly szónak gyöke, melyek va-
lami kicsit, vékonyát, a maga nemében •ovanyat,
czangart jelentenek, mint csinabár, csincser, ccrnow,
czincw/íficsi. Rokon e*a, ete kicsinyeid, képzőkkel.

CZIN, (2), hangutánzó gyök, honnan cstnegr,
csincs, oincsog stb. eredtek. Rokon vele sen, melytől,
zeng, *ene, zendit stb. származnak, továbbá a latin
sono, tono, tinnio, a szanszkritban tan (•eng).
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CZÍN, CZIN, fn. tt. czin-t, tb. — ék. Fehér, s
kevéssé kékesre hajló, fényes és nyujtbató fém, mely
midőn hajtogatják, különös czin forma hangot ad.
Más neve : ón, fehér ón. Használtatik melléknévül is
e jelentéssel: czinből való, pl. czin tál, czin tányér,
rmn kanál stb. Rokon vele a német Síinn, holland,
din, angol <in, latin xtannum, franczia estan, etain,
spanyol estano stb.

CZINABAR, hcvcsmegyei tájszó, és mn. tt.
rzinabár-t, tb.—ok. Vézna, sovány termetű. Balaton
mellékén : czinábor. V. ö. CZINCZIFINCZI, CZIN-
CZÁR.

CZINADOP, régies , s mint alakja mutatja,
idegen, talán a sindon névből elferdített fn. tt. czi-.
nadof-ot. Jelent igen finom gyolcsot. Szokásból
kiavúlt.

CZINADÓNIA, fn. tt. czinadóniá-t. Árnyas he-
lyeken, gyöpük, sövények, kerítések mellett tenyésző
növényfaj, a gódirczok neméből, melynek sárgapiros
nedvét a gyógyszerészek használják, máskép : fecs-
kefü. (Chelidonium május).

CZINAKNA, fczin-akna) ősz. fn. Báuyaakna,
melyben czinnel, azaz fehérónnal vegyes érczkö ta-
láltatik.

CZ1NÁRU, (czin-áru) ősz. fn. Czinből készített,
öntött mindenféle eszközök, edények stb. árulás vé-
gett, pl. fzintálak, czintányérok, nzinkorsók.

CZINBÁNYA, (fzin-bánya) ősz. fii. Bánya,
mely czintartalmu érczkövekkel bővelkedik.

CXINCZ, kiavult vagy elvont hangutánzó tör-
zsök , melyből czincze (czinke), czinczoy, rzinrzogás
stb. származtak. Különbözik tőle a fzinczá', ige gyö-
ke czincz, I. CZINCZÁL.

CZINCZA, (czincz-n) elvont törzse czinczál igé-
nek. Jelentése: ide-oda ránczigálás. Képzésre olyan
mint: hercze, hurcza.

CZINCZÁL, (czin-cz-a-al) áth. m. czinczál-t. Tu-
lajdonkép arról mondatik, ki valaki haját ránczigálja,
rzibálja, húzkodja, s azáltal öszvekuszalja. Öszveczin-
czálni. Szélesebb ért. valamit húzkodva rendetlcnné
tesz. Falakt ruháját, ágyát rzinczálni, fiszreczinczál-
»i. Gyökre nézve rokona a huzakodásra vonatkozó
czihelödik.

CZINCZÁLÁS, (ezin-cz-a-al-is) fii. tt. ni-nczá-
láíi-t, tb. —ok. CzibAlAs, öszvckuszálás.

CZINCZÁR, (czincz-ár) mn. tt. rzinczár-t, tb.
— ok. Igen vékony, nyúlánk, sovány növésü, dereku,
szárú. Czinczár leány. Czinczár növény, palánta. Ro-
mán nyelven czinczár, ám. szúnyog.

CZINCZE, (czin-cze)fn. L. CXINKE, C/JNEGK.
CZINCZÉR, (czincz-ér) fn. tt. ezinrzér-t,tb. —ék.

Tölgyfákon élödni szokott karcsú bogárfaj.
CZINCZIFIXCXI, (czinczi-finczi) ősz. mn. tt. czin-

czifinczi-t,tb. —k. 1) Gúnyneve oly ifjúnak, és kivált
leánynak, asszonynak, ki túlságosan gyöngédnek tetet-
vén inagát, igen kényos, érzékeny, mindenen inegbán-
tódó. 2) Igen vékony, nzéllelbéllult, nápicz (ifjú vagy
leány). Máskép: inczifine,zi. Rókáin : iczipiczi.

CZINCZINBOGÁR, (czinczin-bogár) ősz. fo.
Altalános neve azon bogaraknak, melyek a fába
eszik magukat. (Cerambyx). Fajai: hosszukezti, szar-
vatszarvu, pézsmaszagu, faragó, csellencsápi, aranypo-
ros czinczinbogár.

CZINCZOG, (czin-cz-og) önh. m. czinczogtam,
— tál, —ott. Tulajdonkép az egerekről, s patká-
nyokról mondatik , midőn sajátságos hangjokat hal-
latják , mely a czincz hangboz leginkább hasonlít.
Nincs otthon a macska, ctinczognak az egerek. (Km).
Átv. ért. mondjuk 1) a gyermekekről, leányokról,
kik magok között suttomban valamely dolog fölött
elfojtott vékony hangon nevetgélnek; 2) a hegedűről,
midőn azt avatlan kezek hangoztatják.

CZINCZOGÁS, (czin-cz-og-ás) fn. tt. m'nczo-
gás-t, tb. —ok. Olyan hangon szólás, neszezés, ne-
vetés, mint az egerek, patkányok szoktak. Az egér
czinczogáfára fülel a macska. Csintalan leánykák,
gyermekek czinczogása. Hegedüczinczogás.

CZINCZOGÓ, (czin-cz-og-ó) mn. tt. czinczogó-í.
Aki, vagy ami czinczog. Czinczogó egerek, czinczogó
gyerekek. V. ö. CINCZOG.

CZINCZOGTAT, (czin-cz-og-tat) áth. m. czin-
czog-tat-tam, —tál, —ott. Czinczogásra késztet,
erötet. Holmi tréfákkal megczinczogtatni a gyermeke-
ket. Majd megczinczogtatlak fn benneteket, csak ne
hallgassatok. 2) Gúnyos ért. a hegedűt igen roszúl
húzza. Ugyan ne czinczogtasd azt a hegedűt, már a
füleim fájnak bele.

CZINCZOR, (a hellén-latin cynosuras-ból) fn. tt,
czinczor-t, tb. —ok. Növénynem a báromhímesek se-
regéből és kétanyások rendéből; virágzása fuzéres,
füzérkéi vagy virágbokrai két vagy több viráguk,
minden virágbokor tövén egy vagy több murva, me-
lyek vagy fésű-, vagy füzérkeformák. Fajai: taréját,
tllskés, aranyos czinczor.

CXINCZOROG, (czincz-or-og) önh. m. czinczo-
rog-tam, v. nzinczorg-ottam, —tál, v. —ottál, —ott.
Folytonosan czinczog. Középképzéare olyan, mint a
szintén hangutánzó sustorog, sistereg.

CZINCS5OS, CZINCZIOS, (czin-cz-os vagy czin-
cz-i-os) fn. tt rzinczos-t, tb. —ok. Olálkodó, vesze-
delembe ejteni igyekező álnok ember. A czinkos szó-
val egynek látszik lenni. Székely szó.

CZINCZUR, (czin-cz-ur) fn. tt. czinczur-t, tb.
— ok. A virágokon repkedő, igen karcsú, hosszúkás,
sebes szárnyalása bogár. (Bombylius).

CZINEDÉNY, (czin-edény) ősz. fn. Czin anyagból
öntött vagy vert edény, pl. czintál, rzintányér, czinkorsó.

CZINÉG, (czin-ég) önh. m. czinég-tem, —tél,
— e'tt. Mondjuk különösen a czinege nemű kis ma-
darakról, midőn sajátságos vékony hangon szólaljak.

CZINÉGE, (czin-ég-e, azaz czin-ég-ő) fn. tt. czi-
niyé-t. Azon kis madarak neve, melyeknek elül há-
rom, hátul egy körmük, végén hegyes, tőben borzas
orvuk, tompa és rovatos nyclvök vagyon, s tavasz-
szál és nyáron férgükkel, bogarakkal, öszszel és te-
Ion mapgal élnek. Fajaik : Kfn-, fenyves, morsári, kék,

72*
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molnár-, barátfejti, hotsxufarkv czinege. Czinege is őröl
a tökmagnak. (Km). Czinegét fog a feje, azaz tök a
feje, mert tökből csinálják gyermekek a czinegefogót.
Czinege, czinege kis madár, Madarász gyermekek hi-
vókája. Átv. ért. jelent igen vékony nápicz termetű,
czingár embert Máskép: czinke, czincze.

CZINÉGECSAPTA, (czinége-csapta) ősz. fa.
Tökből vagy faágakból készített fogó eszköz, mely-
nek ajtaja dióra vagy tökmagra állított pöczökkel
van feltámasztva, s midőn azt a torkos madárka rán-
czigálja, az ajtó reá csappan.

CZINÉGEDIÓ, (czinége-dió) ősz. fa. Vékony
héja, s könnyen törő dió, melyet a czinegék csőreik-
kel feltörni képesek.

CZDSTÉGEFOGÓ, (czinége-fogó) ősz. fa. lásd :
CZINÉGECSAPTA.

CZDSTÉGESÍP, (czinége-síp) ősz. fn. Sipocska,
melylyel a madarászok a czinegék hangját utánoz-
zák, s azokat magukhoz közelebb csalogatják, vagy
viszonhangra késztetvén, hollétöket megtudják.

CZÍNES, CZINES, (1), (czín-es) mn. tt czines-t, v.
—ét. tb. —ék. Czinnel bevont, czinnel bélelt. Czities
rézedények.

CZINES, (2), (mint föntebb) fa. tt czines-t, tb.
—ék. Mesterember, ki czinből holmi eszközöket, edé-
nyeket csinál, máskép : czfnmioes, ónöntS.

CZINÉSZ, (czin-ész fa. tt czinwz-f, tb. —ék.
A bányákban azon bányász, ki a czint tisztogatja,
vízzel öblögeti.

CZÍNEZ, CZINEZ, (czín-ez) áth. m. czinez-tem,
—tél, —eít, pár/—z. Czinlemezzel, vagy öntött czin-
nel bevon valamit. Osinezni a rézedényeket.

CZÍNEZÉS, CZINEZÉS, (czín-ez-és) fn. tt. ezi-
nezés-í, tb. —ék. Valamely eszköznek, különösen réz-
edénynek, rézkazánnak czinlappal, czinlemezzel be-
húzása, kibéllelése.

CZÍNEZET, CZINEZET, (czín-ez-et) fh. tt.
arínetet-ét. így neveztetik azon czinlemez, melylyel
pl. a rézedényeket bevonták, megbéllelték. fia a réz-
fazék czinezete lekopik, ártalmat a benne főtt étel.

CZÍNEZÖ, CZINEZÖ, (czín-ez-ő) fh. tt. czíne-
zö-t. Mesterember, ki holmi edényeket, pl. rézkazá-
nokat, kondérokat czinnel bevon, megbéllel.

CZINFALVA, helység Somogy megyében; helyr.
Czinfalvá-n, —rá, —ról.

CZINGÁR, (czin-g-ár) mn. tt czingár-t, tb.
—ok. Jelentését illetőleg 1. CZANGÁR, SZIKÁR.

CZINGERDABÁZS, (czinger-darázs) ősz. fa.
Hosszúkás, igen karcsú derekú mezei darázsfaj.

CZINGOLÁN, CZINQOLÁNY, (czin-g-ol-án)
fh. tt czingolán-t, tb. —ok. Homokos helyeket ked-
velő, karcsú derekú, futó bogár. (Cicindela). Fajai:
mecei, aranyozott, veretlS cringotán.

CZINICZINI, (czini-czini) a hegedű vékony
hangját utánzó szó, máskép: ctt'ni/íni. Csiniczini Pé-
ter bácsi, n«ked hegedülnek, síró gyermekeket gú-
nyoló km.

CZINIFAJ, (czíni-faj) ősz. fn. tt cnnifaj-t, tb.
—ok. Apró, halavány szemű, kis fürtfi szőlőraj, mia-
kép: czilifánt.

CZINIPINI, (czini-fini) 1. CZINICZINI.
CZINK, (czin-k) fn. tt czink-ot. 1) Kissé nyújt-

ható, töredékeiben fénylő, nem igen kemény, s izzé
tűzben elrepülő érez, újabban : horgany. (Zincum). 2'
Pilinczk-féle játék neme. A czinkjátékban legnagyobb
mesterség a vetés. (Km). 8. Alakosság; gazság, gaz-
tett, honnan : ezinios. Ez értelemben a ctin gyök
csen, cst'ny gyökkel látszik azonosnak. V. ö. CSEN,
CSÍNY.

CZINKA, fn. tt czinkd-t. Déli Európában és
Szíriában tenyésző, s az ebeknek veszélyes növény-
faj, melynek méztartója a virág közepén van benger-
ded alakban. (Cynanchum). Viselik e nevet több
magyar családok.

CZINKÁKA, (czin-káka) ősz. fa. Káka, vagy
inkább sáefaj, melynek éles levelei a czinedények
súrolására használtatik. A szatócsok koszorúba fűzre
árulják.

CZINKE, (czin-ke) fh. 1. CZINEGE. Eredeti-
leg ám. czinegb', mint:fecske = fecsegő, bugyka =
bugyogó, /ócska =r locsogó, csacska = csacsogó. L.
— KA, —KE képző.

CZDíKESÍP, (czinke-síp) ősz. fn. lásd: CZI-
NÉGESÍP.

CZINKJÁTÉK, (czink-játék) ősz. fa. 1. PIGA,
PILDÍCZK.

CZINKÓ, (czin-kó) fn. tt cn'nkó-í. NevendA
leányka. Székely szó. Gyöke czin, mely több szár-
mazékaiban valami kicsit jelent

CZINKOH, (czin-koh) ősz. fn. Bány&kemenczc.
melyben a czint az idegen érczvegyüléktől elvá-
lasztják.

CZINKOS, (czin-k-os) fo. tt. czinkos-í, tb. —ok.
1) Alakos bohócz. 2) Bűntárs, gonosz czimbora. 3'
Bordélyos, bordélyozó. jFó'czinkos. Jíió' fiüS czin&os.
(Km). Gonosz, istentelen csinkos ; nagy czinkos. Leányok
czinkosa, azaz körítője, elcs&bítója. 4) A székelyek-
nél, a földön, vagy réten jegyül tett karó, vagy *
kihúzott karójegy után esett osztályrész.

A bárom elébbi pont értelmében gyöke czin, ro-
kon a csiny gyökkel.

CZINKOSKODÁS, (czin-k-os-kod-ás) fii. tt.
czinkoskodds-t, tb. —ok. l) Alakoskodás, bohóczko
dás. 2) Bűnben czimboraskodás, egyetértés. 3) Bor-
délykodás, nők kerítgetése, elcsábítása.

CZINKOSKODIK, (czin-k-os-kod-ik) k. m. «m-
koskod-tam, —tál, —ott. 1) Alakoskodik, bohócxko-
dik. 2) Bűnben valakivel czimborálkodik, egyetért
3) Nőket kerítget, csábítgat

CZINKOSSÁG, (czin-k-os-ság) fn. tt. ecinkos-
ság-oí. Alakoskodó, csalárd tulajdonság; gonosz czim-
boraság; nőkerítés, nőcsábítás.

CZINKOSTÁES, (czinkos-társ) .ősz. fo. Gonoa
czimbora, bűntárs.
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CZINKOTA, falu Pest megyében ; helyr. Czin-
koiá-n, —rá, —ról.

CZINKÖ, (czin-kő) ősz. fn. 1) Kő, melyben
czinrészek találtatnak. 2) Az idegen részektől elvá-
lasztott, s megmosott czintömeg, mielőtt az olvasztó
kemeiiczébe tétetik.

CZ1NLEMEZ, (ozin-lemez) ősz. fD. Lemezzé la-
pított, nyújtott, vert czin. Czinlemezzel bevonni valamit.

CZINMOSÓFÜ, (czin-mosó-fü) ősz. fn. 1. CZIN-
KÁKA, SURLÓFÜ.

CZINMÍVES, CZINMIVES, (czin-míves) ősz.
fn. Mesterember, ki czinből különféle edényeket, esz-
közöket készít.

CZINMIVESSÉG, (czin-mivesség) ősz. fii. Czin-
müvek, czinedéuyek stb. készítésével foglalkodó mes-
terség.

CZINMOSÁS, (czin-mosús) ősz fn. Bányászi
munka, midőn az öszvezúzott ozinéiTzet az olvasztás
előtt megmossák, azaz vízzel való öblöfietés által a
körészecskéktöl megtisztítják.

CXINMOSÓ, (czin-mosó) ősz. fn. Bi'inyai mun-
kás, ki a porrá zúzott czinérrzrt vízzel öblögetve,
idegen testektől elválasztja. Máskép : K!II?SS.

CZLNÓBEK, (hellénül xu>i'«/?«»f) fn. tt. cziiin-
bfr-t, tb. —ék. Higanyból és kénből Álló vörös ás-
vány. (Cinnabaris). Hegyi csinóber, ásvány cz/nóbcr,
melytől meg kell különböztetni n mesterségesen <•«'-
ndlt czinóbert.

CZINÓBERÉRCZ, (czinóber-ércz) ősz. fn. Ér-
czes ásvány, mely czinóber részeket tartalmaz.

CK1NÓBER PIROS, (czinóbor-piros) ősz. mn.
Czinóberhez hasonlító piros színű, vagy rzinóbcrrel
jurosított. Czinóberpiros ares.

CZINÓBERSZÍN, (czinóber-szín) ősz. fn. Élénk
piros szín, milyen a ezinóberé.

CZINÓBERSZINÜ, (czinóber-szinü) ősz. mn. 1.
OZ1XÓBERPIROS.

CZINÖNTÖ, (czin-öntő) ősz. fn. Mesterember,
míves, ki czinből különféle szereket, edényeket stb.
önt, készít.

CZINÖNTÖMÜHELY , (t-zin-öntö-mühely) ősz.
fn. Műhely, melyben czinből különféle edényeket,
eszközöket öntenek, készítenek.

CZINPLÉII, (rzin-pléh) ősz. fn. Czinanyagból
vékonyra lapított vagy nyújtott lemez.

CZIN PRÓBA, (czin-próba) ősz. fn. Megvizsgá-
lása a czinuck, hogy kitűnjék mennyi ólom van ben-
ne, különösen az orgonacsiiiálókiml.

CZINROG, (i'zin-rög) ősz. fn. Darabos czin-
any:ig, midőn még az ilk-tö míves által idomítva
nincsen.

CZINTEKEM, ősz. fn. A görög-latin we.mete-
riMm-ból átalakítva, ám. temető. Czintcrrmvirág i'tri
a fejét, azaz ősz, nem sokáig él. V. ö. TEMETŐ.

CZINTOS, falu Erdélyben, Alsó-Fejér megyé-
ben ; helyr. Czintos-nn, —ró, ról.

CZINVAJ, (czin-vaj) ősz. fn. Sósavas ezinfehér,
tömör alakban. (Butyrum Stanni).

C7JNZOR, fn. tt. czinzor-t, tb. —ok. Lásd :
CZINCZOR.

CZIP, elvont gyök, mely részint czep gyökkel
(czepel szóban), részint czib gyökkel (czibál szóban)
azonos és jelentéseikben osztozik.

CZIPA, (ezip-a, azaz czib-a) mn. tt. czipd-í.
Oly ebről mondják, mely az emberek ruhaját tépdel-
ni, rángatni, czibálni szokta. Czipa kutya.

CZIPÁL, (czip-a-al) átb. m. czipál-t. Egy a czi-
bál igével, tehát annyi, mint rángat, tép, szakgat, pl.
a kutya czipálja v. czibálja az átmenők ruháját; ha-
ját r.zipálni.

CZIPÁROL, (ezip-a-ar-ol) áth. m. czipárol-t.
Gyakran czipál, czibálgat, ránczigál, tépász.

CZ1PE, (ezip-t!) fn. tt. czipé-t, 1. CZIPÖ.
CZIPECSIXÁLÓ, (czipc-csinúló) ősz. fn. lásd :

CZIPOSZ, CXIPÜVARGA.
CZIPÉG, (czip-ég) önh. m. czipég-tem , —tél,

—étt. Könnyű, szárat Ián, vékony talpú lábbeliben
járva czí'p hangot csinál. Czipcyczopog, keményebb
talppal: lapéi/kupiig.

CZIPEKÉDIK, (c-zip-ek-éd-ik) k. m. czipekéd-
tem, —tél, —M. Valakire vagy valamire czimbesz-
kedik, mintegy megcsípve ráakaszkodik, ííiggesz-
kedik.

CZIPEL, (czip-cl) áth. m. czipcl-t. Valamely
terhet nagyiieliczen húz, K vontat inkább maga
után, mint visz. Alig czlpcli a nagy kosarat. Válto-
zattal : czcpe.l.

CSSIPELÉS, (czip-el-és) fn. tt. czipelét-t, tb.
—ék. Tehernek nehéz vontatása, czepclés. Elfáradni
a czipelésbeii.

CZ1PELKÉDIK, (czip-el-kéd-ik) k. m. czipel-
kíd-tem, —tél, —étt. Valamely teher fölemelésében,
vagy hordásában eröködik. Nagynehezen emelíti
magát. Alig bír felcziptlkedni.

CZIPELLÖ, (czip-ell-ö , vagy czip-el-ö) lásd :
CZIPÖ.

CZIPELLÖKE, 1. CZIPÖKE.
CZIPELLÖS, (czip-ell ö-ös) mn. tt. cztpeliós-t,

v. —ct, tb. —ék. Kinek czipellöje van, czipellöben
járó. Czipellös városi leány.

CZIPELLÖSVARGA, (czipellös-varga) ősz. fh.
L. CZIPÖVARGA, CZIPÉSZ.

CIPÉSZ, (czip-e-ész) fn. tt. czípész-t, tb. —ék.
L. CZIPÖVARGA.

C'/IPÓ, (czip-ó) fn. tt. nipó-t. 1) Kisded alakú
mapyar kenyér, mely gyürkésen, azaz púposán ki-
domborodik. JYi'm eh'y a szó, ha nem elég a czipó.
(Km). Arparzípó. Hetveitkedik, mint árpaczipó a ke-
iiieiH'ze'bru. (Km). 2; Több vidékek buszédejtése sze-
rónt fehér lisztből sütött domború, gyürkés magyar
kenyér, máskép: czipókenye'r.

, Vásárnton vásár lesz,
Elég czipókenyér lesz."

(Csalók, népd.)
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Minél roscabo a »Ut8, annál több czipóí ígér. (Km).
Kenyérrel eszi a czipót (km.), azaz egyfigyfl. Afdtutt
i» estnek fehér czipót. (Km). Cxtpópénzre kelt a háza.
(Km). íVher czipó sós túróval használ éhes gyomor-
nak. (Km).

„Fehér czipó, szalonna,
Füstölt hús és káposzta,
A magyarnak étele
Ezzel lakik ő tele."

(Népdal).

Szép czipó. CSncnya a ganaj, de s*ép czipó terem utá-
na. (Km). Vasán csipó. Debrecteni, miskolezi, komá-
romi, győri czipó.

„Miskolcz, Debreczen, Komárom
Süssön czipót olcsó áron."

(Nemzeti népdal).

Átv. ért. czipónak mondják a háton vagy mellen
kinövő papot CWpó terem a hátán. Ctipó háta. CWpó
*sáju paripa (tréfás neve az ökörnek).

Gyermeknyelven: pipó, melyhez hasonló pupa,
azaz kis púpalaku kenyér, vagy a nagy kenyérnek
domója, gyürkéje, mely különösen ízlik, honnan szűk
termésű esztendőről mondani szokták: pupa less a
kenyér, azaz oly drága és kedves, mint a czipó.

CZIPÓS, (1), (czip-ó-os) mn. tt csipós-t, v. —át,
tb. —ok. 1) Czipókat sütő, czipókat áruló. Cápát
kofa. 2) Pűpos. Czipós hátú nyomorék.

CZIPÓS, (2), (czip-ó-os) fíi. tt ccipós-t. Győrött
és vidékén az ifjúság böjti játéka, midőn a két nembe-
liek vegyesen körbe állnak, s egy kerülő járja kö-
rül őket; akit ez hátba fit, annak el kell helyét
hagynia, s a kerülőt kergetnie, míg ez amannak be-
l/ét elfoglalni siet.

CZIPÖ, (czip-ő) fn. tt cz»pó'-<. Vékonyabbféle
bőrből, vagy szövetből készített lábbeli, melynek
szára nincsen, s a lábfejnek felső részét csak félig-
meddig takarja. Talajdonkép női lábbeli, de kénye-
lemből finnyásabb férfiak is viselik. Kis gyermekek
nyelvén pipó'. Piros czipó', ztild cstpó'. Htiktimap me-
zítláb, vasárnap ccipőben. (Km). StlyemctipS, faczipö,
azaz némely szerzetesek fatalpból álló, s szíjjal fel-
kötött lábbelije; ez máskép: ccókó.

CZIPÖBOLT, (czipő-bolt) ősz. fn. Bolt, mely-
ben czipőket árainak.

CZEPÖCSAT, (czipő-csat) ősz. fn. Csat, mely
bizonyos szabású czipők szárnyait fűző gyanánt Ősz-
vetartja. Etüst, oesél, rés czipbcsot.

CZIPÖCZIM, (czipő-czim) ősz. fn. Növénynem
az anyabímesek seregéből, melynek pilise öblös, pa-
pncsforma, felső ajaka kicsiny, behajló. (Cypriper-
dinm). Különösen, tarka czipüctim, melynek papucsa
tarka vagy sárga, és a szirmoknál rövidebb (C. cal-
ceolus).

CZIPÖFEJ, (czipő-fej) ősz. fn. A czipőféle láb-
belinek felső bőre, vagy szövete, mely a lábfejet födi.

CZIPÖPOLT, (czipő-folt) ősz. fn. Folt, darab-
ka bőr, melylyel a lyukas czipőt kitatarozzák.

CZIPÖPÜZÖ, (czipő-ffiző) ősz. fa. Szalag bőr-
ből vagy szövetből, melylyel a czipőfej szárnyait
öszvefözik.

CZIPÖHÜZÓ, (czipő-huzó) ősz. fa. Homorú
csonteszköz, melynek segedelmével a czipő sarkit
kifeszítik, hogy a láb könnyebben bele mehessen.

CZIPŐK, (czip-ők) fa. tt. ceipök-W. Fölalló gör-
be fa, a tiszai hidas kompok oldalán, melyhez a
vontatókötelet kötik. V. ö. CZIBÉK, CZIPEL.

CZIPŐKE, (czip-ő-ke) fa. tt ezipó'ké-í. Kis czi-
pő, milyent a kis leánykák vagy fiacskák viselnek.

CZIPÖKEPE, (czipő-kefe) ősz. fn. Kisebb s
puhább sertéjfi kefe, czipőket tisztítani való.

CZIPÖKÖTÖ, (czipő-kötő) ősz. fa. Szalag,
melylyel a czipőket a lábszárakhoz kötik. GápekOló
jobban hangzik.

CZIPÖPIACZ, (czipő-piacz) ősz. fn. Piacz, me-
lyen czipőket áruinai.

CZIPÖSARK, (czip«-sark) ősz. fn. Czipőnek
hátsó része, mely a lábsarkat körülveszi.

CZIPÖSZ, (czip-ő-ész) fn. tt ewp«sz-í, tb. —«.
Czipőket csináló, készítő mesterember, czipővarg*.

CZIPÖSZALAG, (czipő-szalag) ősz. fn. lásd :
CZIPÖKÖTÖ.

CZIPÖSZEO, (czipő-szeg) ősz. fn. Ki* szegek
fából vagy vasból, melyeket a czipő sarkába vernek.

CZIPÖSZÍJ, (czipő-szrj) ősz. fn. SzQszalag.
mely bizonyos szabású czipők szárnyait öuvehúzza
s fűzve tartja.

CZIPÖTALP,(czipő-talp) ősz. fa. Vastagabb
és keményebb bőr, mely a czipőnek alapján! szolgai.
Ctípöm talpát sem kenném kottája, (Km).

CZIPÖnSZTÍTÓ, (czipő-tísztító) ösa. fa. Sze-
mély, szolga, ki poros, sáros czipőket tisztogat.

CZIPÖVARGA , (czipő-varga) ősz. fn. Német
vargaczéhbez tartozó mesterember, ki egyedül czipő-
ket készít. Ettől különbözik a saruvargo.

CZIPÖVARRÓ, (czipő-varró) ősz. fa. L. CZI-
PÖVARGA.

CZIPHUS, (hellénül w»«p«r<ros) fa. tt. ectpnu-
t, tb. —ok. Keleti fanövény, eredetére nézve ás egy-
lakiak seregéből, és falkások rendéből, melynek
egyik faja örökzöld, a rohadásnak ellenáll, a szája-
dókig romolatlannl marad. Agait a régiek gyisajelnl
használták, s a költőknél jelennen is a gyisznak,
valamint a hűségnek és állandóságnak jelképe.

„Ott egy temetőnek látom keresztjeit,
Bágyadt szél ingatja cziprns leveleit"

(Anyoa).

CZIPRUSDIÓ, (cziprus-dió) ősz. fn. Cziprosft
nak gyümölcse.

CZIPRUSPA, (czipros-fa) ősz. fh. 1. CZIPRUS.
CZIPRUSFENYÖ, (cziprns-fenyő) ösa. fa. A

gyalogfenyők neméhez tartozó fenyőfaj Olaszország-
ban, Portugalliában stb., melynek minden részei
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igen erős és undorító szagnak, s álén, keserű ízűek;
a belőle készített olaj veszedelmes vérhajtó ezer. (Ju-
niperus sabina).

CZJPEUSKÉZSIT, (cziprus-nézsit) ősz. fa. Déli
Európában tenyésző nézsitfaj, melynek, mint a czip-
rosfenyőnek, igen erős szaga van. (Santolina).

CZ£R, elvont gyök, mely részint hangutánzó
jelentéssel bír, mint a ecirogot, czirogál szókban, ré-
szint kör értelme van, mint csirkál, czirkalom szár-
mazékok mutatják, s legközelebbi rokona- a latín cir-
e«s, circulus, arcúm, cira'nu* szók gyöke: cir, részint
végre rokon k vagy sz hanggal cseréltetik föl, mint
czirmos, e helyett kormos vagy szurmos, szurtos; je-
lentése mocskos feketeség.

CZffi, fh. tt. csir-t, tb. — ék. 1. CZIROK.
CZIRA, (czir-a) fn. tt czirá-í. 1) Mirigy a lo-

vak fejében. Székely szó. 2) Némely vidéki szólás
szerént: macska, czicza.

CZIBÁK, (czir-ák) fa. tt czirák-ot. 1) Vódencz,
kedvencz, mintegy czírogatott személy. A törökben
is csirák egyik jelentése: clien* (Hindoglu). 2) Sar-
jadék, ivadék. Ez értelemben a csir, csira szókkal
rokon.

CZIRÁK, falu Sopron vármegyében; helyr.
Qeirák-ro, —ön, —nW.

CZIRBOLYAFENYÖ, (czirbolya-fenyő) ősz. fia.
Szép, erős, sugár és magas fenyőfaj, mely a svajczi
havasokon, Kárpátokon és Szibériában tenyészik;
fája illatos gyantát ad. (Pinus cembra).

CZIRBOLYAMAG, (czirbolya-mag) ősz. fa.
Czirbolyafenytt magva.

CZIRE, (czir-e azaz cser-e) fn. tt csiré-t. Juh,
melynek bárányát leölik, s helyette idegen, csere bá-
rányt szoptat. Székely szó.

CZERJÉK, férfi kn. tt. Ccirjék-ét. Cyriacns. Né-
mely nemes családok vezetékneve.

CZffiK, (czir-k) és CZIRKA, (czir-k-a). Kia-
vult vagy elvont törzsök, eredete egy a latin circa,
circum, eireultts szókkal, mint származékai ccirkál,
ezirkolom mutatják. V. ö. CSÉRK.

CZIRKÁL, (czir-k-a-al) &th. m. esirkál-t. Vala-
mit körüljárva, kerülgetve vizsgál, szemlére vesz. A
vidéket, át erdőket czirkolni. Ac ellenség fekvését ki-
czirkálni. Használtatik önhatólag is. Éjjeli örök czir-
kátnak ős utccákon. A vizsla ccirkál a vadász előtt.

CZUtKÁLÁS, (czir-k-a-al-ás; fn. tt. czirkálás-t,
tb. —ok. Körüljárás, kémlelés. A vadát* elfárad a
hosnos csirkálásban.

P7.reKAT.MA7,, (czir-k-al-om-az) áth. m.
kolmoz-íam, —tál, —ott, pár. —z. Czirkalom nevű
eszközzel kikerít valamit Hordónak f éneket cstrkai-
masm. JTiozirkalmazni a beszédet, azaz feneket kerí-
teni neki

CZIRKALMAZÁS, (czir-k-al-om-az-ás) fő. tt
csirkolmatás-t, tb. —ok. Bizonyos körnek, vagy tér-
ségnek stb. czirkalommal kimúrése, kijelölése, ill«tő-
leg körded alakban kőkerítése.

CZIRKALMAZÓ, (czir-k-al-om-az-ó) fh. tt enV-
kolmacó-t. Aki valamely kört, térséget czirkalommal
kijegyez, kikerít

CZIRKÁLÓ, (czir-k-a-ol-ó) fn. és mn. Aki vala-
mit körüljárva kémlel. Balaton mellékén czirkálók-
nak hívják a csőszöket, rétpásztorokat, kik őszszel
crirkáló vendégséget szoktak adni. Ctirkáló vadait,
crirkáló kém.

CZIEKÁLÓDÁS, (czir-k-a-al-ód-ás) fh. tt cztr-
kdUdát-t, tb. —ok. Körüljárva kémlelődés.

CZ1RKÁLÓDIK, (czir-k-a-al-od-ik) k. m. csir-
kdlód-tam,—tál, —ott. KöriiJjárva kémlelődik.

CZIRKALOM, (czir-k-al-om) fa. tt. enrkalm-at.
Mérnökök, rajzolók, bodnárok, ácsok s több mesterem-
berek két szárú eszköze, melylyel kisebb-nagyobb
köröket képeznek, vonalak, pontok távolságát stb.
meghatározzák. (Circinus).

CZIBKALOMHÉGY, (czirkalom-hégy) ősz. fa.
A czirkalom szárának hegye, csúcsa. V. ö. CZIB-
KALOMSZÁR.

CZmKALOMKÉSZÍTÖ, (czirkalom-készítő) ősz.
fn. Késcsináló, vagy szerkovács, ki czirkalomféle esz-
közöket csinál.

CZERKALOMSZÁR, (czirkalom-szár) ősz. fh.
A czirkalom nevű eszköznek két ága, melyeket csa-
var stb. tart össze, s ennek tágítása, vagy öszveszorítása
által azok szétterjednek, vagy közelebb buzidnak
egymáshoz, illetőleg nagyobb vagy kisebb kört ké-
peznek.

CZIRKÖLES, (czir-köles) ősz. fn. 1. CZTROK.
CZIRMOL, (czir-om-ol) áth. m. czirrooK. Hocs-

kosít, szennyesft Karommal beczirmolni a keséket, és
arccet, másképen: szurmol, szurfoz. V. ö. CZIBOM.

CZffiMOLÁS, (czir-om-ol-ás) fo. tt csirmoíás-t,
tb. —ok. Mocskolás, szurtozás, feketére szennyezés,
kormozás.

CZIRHOS, (czir-om-os) mn. tt czirmos-<, vagy
—öt, tb. —ok. Mocskos, piszkos, szennyes, szurmos,
kormos. CWrmos kovács, lakatot; czirmos kötény,
szoknya. £redj te esirmos. A székelyeknél ám. tol-
vajságáról ismeretes, rósz hírű, nevű.

CZ1EMOSÍT, (czir-om-os-ít) áth. m. emrmosit-
ott, htn. —ni, v. —ani. Czirmosiá, azaz szennyessé,
mocskossá, piszkossá tesz, szurmosít, kormosít

CZIBMOSÍTÁS , (ccir-om-os-ít-ás) fn, tt. czir-
motüdt-t, tb. —ok. Cselekvés, mely által valaki vagy
valami cnrmossá, síurmossá, kormossá, Martossá
tétetik.

CZIBMOSSÁG, (czir-om-os-ság) fh. tt csirmos-
tág-ot. Czirmos, azaz szurmos, szurtos, kormos álla-
pot vagy tulajdonság.

CZIBOGAT vagy CZffiÓGAT, (czir-og-at vagy
czir-óg-at) áth. m. enrogot-tam, —tál, —ott, páran,
ezirogoss. Simogat, hízelgésből, kedveskedésből, vagy
kérlelés, nyngtatáa, csillapítás végett kezeit a test
valamely részén húzogatja. Afacskát, kutyát, lovat
czirogoíni. Az eleiéit kis yyermek megütött tagját en'-
rogotm. Átv. ért. feddés, fenyítés helyett dicsérettel,
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hízelkedéssel illetni valakit; engesztelő szavakkal
kérlelni. Nem kell a bűnötöket cnrogatni. Tréfás ért.
jelent verést Jel megcsirogatták a hátát.

CZIROGATÁS, (czir-og-at-ás) fn. tt. cziroga-
táe-t, tb. —ok. Cselekvés, midőn valakit vagy vala-
mit czirogatunk.

CZIB06ATÓ, (czir-og-at-ó) mn. tt czirogaíó-
t, tb. —k. Simogató, aki valakit gyöngédeden simo-
gat kezével. Gyermekét czirogató anya.

CZmOK, (czir-ok) fn. tt. czirok-ot. Hozzánk
napkeletről átültetett növény, a kölesek neméhez
tartozik. Hét-nyolcz lábnyi magassága szára egye-
nes, kemény, erős, bugája és magva a köleséhez ha-
sonló. Hazánkban a törökbúza között termesztik, s
eddig egyébre alig használják, mint hogy söprüket
csinálnak a szárából. (Holcus sorghum).

CZ1KÓKA, (czir-ó-ka) mn. tt. cziróká-í. Cziro-
gató, simogató, bizelgő. Innen származik: czirókál.

CZmÓKA-BÉLA, falu Zemplén megyében.
CZIBÓKA-HOSSZÚMEZÖ, falu Zemplén me-

gyében.
CZmOKÁL, (czir-ó-ka-al) gyak. áth. m. cziró-

kál-í. L. CZIROGAT.
CZmÓKÁLÁS, (czir-6-ka-al-ás) fn. tt. cziróká-

iás-t, tb. —ok. L. CZIROGATÁS.
CZIROKMAG, (czirok-mag) ősz. fn. A czirok-

nak kölesforma magva. V. ö. CZIBOK.
CZIEOM, (czir-om) fn. tt czirm-ot. Testhez,

ruhához tapadt mocsok, fekete szenny, különösen ko-
rom. Változattal szúrom, rokona korom és szúrt. Kü-
lönbözik tőle : szirom, 1. ezt.

CZffiPEL, (czir-p-el) Önh. m. ceirpel-t. Mond-
ják apró madarakról, kis madárfiakról, midőn vé-
kony mr hangon szólanak. Máskép: csiripel.

CZITAKA, CZTTERA, (hellénül xítfapa) fn.
tt czitard-t, v. cciterát. Érczbúros zeneszer, melyet
ujjakkal vagy tollal szoktak pengetni; a czimbalom-
mal némileg rokon, de alakjára s verése módjára kü-
lönbözik tőle. Ctitarát verni, ctiíarát pengetni. És a
szózat, a melyet hallék, oly, mint a czitarások szava,
kik czitaráznak az ö ctitarájokon. (Sz. Jan. Jel. Eáldi
szerint.

CZITERÁL, (czitera-al) önh. m. cziterál-í. L.
CZITERÁZ.

CZTTEKÁS, (czitera-as) fn. tt. cziterás-t, tb.
—ok. Személy, ki czitarát ver, czitarát penget, czi-
tarán játszik.

CZTTORÁL, CZITORÁS, 1. CZITERÁL, CZI-
TERÁS.

CZITERÁZ, (czitera-az) önh. mn. criteráz-tam,
—tál, —ott, pár. —*. Cziteraféle hangszeren ját-
síik, cziterál.

CZITERÁZÁS, (czitera-az-ás) fn. tt. cziterácás-
t, tb. —ok. Czitarán játszás, czitarapengetés. Ha a
tényétben különbséget nem tesznek, mimódon érthetni
oc éneklést, vagy a cciterazast ?

CZ1TRÜM, (latinai citromalum, hellénül x<r?iot>)
fn. tt. ctifrom-of. Régi Mediából déli Európába átül-

tetett almafának aranysárga gyümölcse, mely jelesen
Olaszországban díszlik. (Malum medicum). Sárga
czitrom. Lóczilrom, tréfás köznépi kifejezés lóganaj
helyett. Gyümölcsöt mellének két mozgó ecftroma.
(Gyöngyösi H. Dar. 364. L). Kifacsart czitrom, azaz
elhasznált jószág vagy ember.

CZITROMBOR, (czitrom-bor) ősz. fn. Czitrom-
léből és czukorból készített hűsítő ital.

CZITROMDERESZLE, (czitrom-dereszle) ősz.
fh. Hegyeken tenyésző növényfaj, a dereszlék ne-
méből, hosszú, vastag és elágazó gyökerekkel. (Atka-
manta orcoselinom). Magva narancshéj ízű, theája
czitromhéj szagd.

CZITROMFA, (czitrom-fa) ősz. fn. Keletről,
különösen Mediából származott almafa, mely a sok-
falkások seregéhez tartozik, csészéje öt fogd, bokré-
tája öt szirmú, porhona többnyire húsz; hímszálai
hengeresen állanak; bogyója sok rekeszti. Fajai: tö-
rök czitrom, melynek mivelés és a narancscsal való
öszvepárosítás által sokféle fajtái lettek; narancs
czitrom, melynek nyelei gatyásak.

CZITEOMFÜ, (czitrom-fü) ősz. fh. A melisz-
szák neméhez tartozó gyógyfü, máskép : méhffi, mé-
zeiké, mézgoncs. (Melissa officinalis).

CZITROMHÉJ, (czitrom-héj) ősz. fii. A czitrom-
almának aranysárga színű s vastag kesernyés ízű
kérge. Cxitromhéjjal fűszerezett ital. Qcüromhéjat rá-
ffietálni.

CZITROMHÉJOLAJ, (czitrom-héj-olaj) ősz.
fn. Czitromhéjból sajtólt olaj.

CZITROMHÉJVÍZ, (czitrom-héj-víz) ősz. fe.
Gyógyszerészi víz, mely czitromhéjjal készfii.

CZITROMKÖfiTE, (czitrom-körte) ősz. fn. Bi-
zonyos körtefaj, mely alakjára nézve a czitromhoz
hasonlít

CZITROMLÉ, (czitrom-lé) ősz. fn. Nedv, me-
lyet a kinyomott, kifacsart czitrom bele ad. Citrom-
lével vegyített víz, vagy leöntött borjuszelet. Czitrtm-
lével készített becsinált. Czukrozott czitromlé.

CZITROMLÉL, (czitrom-lél) ősz. fn. Czitrom-
ból kivont léi. V. Ö..LÉL.

CZITROMMAG, (czitrom-mag) ősz. fn. Mag,
mely a czitromalmának húsa között rejlik.

CZITROMMENTA , (czitrom-menta) ősz. fa. A
mentaftinek bizonyos faja, mely illatra nézve czit-
romhoz basonlít.

CZTTROMOLAJ, (czitrom-olaj) ősz. fa. Czit-
romból sajtólt olaj.

CZITROMOS, (czitrom-os) mn. tt ctiiromot-t,
v. —át, tb. —ok. Czitrommal készített, fűszerezett
Ctitromos sütemény, czitromos ital.

CZITROMOSAN, (czitrom-os-an) ih. Czitrom-
mal, czitromlével készítve.

CZITROMOZ, (czitrom-oz) áth. m. csitromat-
tam, —tál, —ott. Czitrommal elkészít, fűszerez,
czitromlével fólereszt. Becsináltat, stilM, hfisitő italt
ctitromotni.

l
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CZITROMOZÁS, (czitrom-oz-ás) fii. tt. czitro-
, tb. — ok. Elkészítés czitrommal, czitrom-

lével.
CZITROMPÁLINKA, (czitrom-páliuka) ősz. fn.

Czitroinldvel vegyített, fűszerezett pálinka.
CZITROMPÉP , (czitrom-pép) ősz. fn. Kifőzött

és péppé sűrített czitromlé, melyet rendesen czukor-
ral, borral és toj&ssal vegyítenek.

CZ1TROMSÁRGA , (czitrom-sárga) ősz. mn.
Olyan sárga színű, milyen az érett czitrom héja.

CZITROMSAJTÓ , (czitrom-sajtó) ősz. fn. Kis
aajtóféle eszköz, melylyel a czitrom levét kinyomják.

CZITROM-SÁRMÁNY , (czitrom-sármány) ősz.
fn. Sánnányfaj, czitroms&rga tollakkal. Lásd : SÁR-
MÁNY.

CZITKOMSAV, (czitroin-sav) ősz. fn. Czitrom-
ból s némely más gyümölcsből készített sav.

CZITROMSAVAS , (czitroin-savas) ősz. mn.
(Jzitromsavval vegyített, fűszerezett.

CZITROMSAVANYÚ , (czitrom-savanyú) ősz.
mű. Olyan savanyú ízű, mint a czitrom.

CZITROMSAV ANYUSÁG , (czitrom-savanyu-
ság) ősz. fn. Olyan savanyúság, mint a czitromé.

CZITROMSÓ, (czitrora-só) ősz. fn. Só, mely
czitromléből készül , midőn ennek repülékeny ré-
szecskéit a napsugarak kiszívják.

CZITROMSZELET , (czitrom-szelet) ősz. fn. A
fölmetélt, íbiszeidéit czitromalmAbóI egy-egy darab.
Borjuaült czitromazel etekkel.

CZITROMSZÍN , (czitrotn-azín) ősz. fn. Olyan
szín, milyen az érett czitromé.

CZITROMSZÍNÜ , (czitrorn-színü) ősz. mn.
Olyan sárga színű , mint az érett czitrom. Csitrom-
nínil apró tökfaj.

CZITROMSZÖUP, (czitroin-szörp) ősz. fn. Czit-
romléből készített szörp.

CZITROMT1NORŰ , (czitroui-tinorú) ősz. fn.
SárgaszínU lapos gombafaj, a tinorúk neméből, mely-
nek alsó lapja lyukacsos.

CZITJROMVÍZ , (czitrom-víz) ősz. fn. Czitrom-
léből és czukros vízből készített hűsítő ital.

CZITROMVÍZKÉSZÍTÖ , (czitroin-víz-készítö)
üsz. fn. Czukrász, vagy más személy, ki czitromvizet
készít. V. ö. CZITROMVÍZ.

CZITRON, CZITRONOS s>ib. Lásd : CZITROM,
CZ1TROMOS stb.

CZITRUSFA, (czitrus-fa) ősz. fű. Az ürmök
neméhez tartozó növényfaj, mely gyökeréről hosszú-
kás egyenes , bokrosán növő ágakat hajt. Máskép :
stfpriiruta. (Artemisia abrotauuii.;.

CZITVOR , fn. tt. czitüor-t, tb. —ok. Keletin-
diai uövény, melynek bütykös gyökerét gyógyszerül
haaználj&k. (Kaempferia rotunda, vagy Zedoaria).

CZ1TVORGYÖKÉR , (czitvor-gyökér) ősz. fn.
A czitvor nevű növénynek gyógyhatású gyökere.

CZ1TVORMAG , (czitvor-mag) ősz. fn. A ezit-
Tor uevtt növény magva.

AXAO. KAGIMÓTÍB.

CZIV, kiavult gyök, honnan rziuódik, czivaku-
dik igék származnak. Hangutánzó lévén, eredetileg
a csevegő, veszekedő apró madarak és állatok hang-
ját jelenti. Rokonok vele csev, sip, tív gyökök, a ese-
ueg, sipog, rívtí stb. származékokban.

CZIVÁKODÁS , (cziv-ak-od-ás) fű. tt. czivako-
dás-t, tb —ok. Szóváltással, csevegéssel járó vesze-
kedés. V. ö. CZIVAKODIK.

CZIVAKODIK , (cziv-ak-od-ik) k. m. czívakod-
tam, —tál, —ott. Tulajdonkép az apró madarakról
és négylábuakról moudatik, midőn sivítva, cziv han-
got adva veszekeszuek. Cziuokodnok a verebek, ege-
rek , patkányok, a kis kutyák. Átv. ért. perlekedik,
szóval veszekedik.

CZIVAKODÓ, (cziv-ak-od-ó) mű. tt. m'uakodó-
t. Szóval veszekedő, perlekedő. Ctivakodó ebek. Cti-
vakodó kofák.

CZIVÓDÁS, (cziv-ód-ás) fn. tt. ctiuódás-t, tb.
—ok. Perelés, szóval veszekedés. A czivokodás-tól
abban különbözik, hogy ebben a gyakoriság vagy
folytonosság fogalma is rejlik.

CZIVÓDIK, (cziv-ód-ik) k, m. csit>ód-tam, —tál,
— ott. Valakivel perel, szóval veszekedik.

CZIVÓDÓ, (cziv-ód-ó) mn. tt. cnoódó-t. Perelő,
szóval veszekedő, versengő. Czivódó gyermekek.

CZO, indulatszó, melylyel tulajdonkép a házi
állatokat, különösen lovakat és kutyákat menésre,
mozdulásra nógatjuk. Cio fakó ! cső fel sárga .' czo
tovább ! czo innen .' czo ki kutya! Tréfából használtatik
emberekről, sőt lelketlen lényekről is, pl. Czo Dóra /
Czoki név. Harmadnapi vendégnek csoki a neve. (Km).
Czokipohár, ám. bdcsupohár. /gyük meg a ciokipoharat.

Eredetére és értelmére nézve azonos tó gyökkel
(<oua, tol — stb szókban).

CZOB, 1) elvont gyöke czobók szónak, fordítva
boci, honnan boczkó. Jelentése: csomó, buczkó. 2)
Hangutánzó czobukál igében ; rokon vele : csob.

CZOBÓK , (czob-ók) fn. tt. czobók-oí. Madarak
czombja, azaz boczkós, buczkós lábszár töve. A tyúk-
nak, tudnak csobókját szereti, így hívják a vadászok
a medvelábat is. Tájejtéssel : ctubálc vagy czubók.

CZOBÓKOS, (czob-ók-os) inti. tt. czobókos-í, v.
—át, tb. —ok. Aminek czobókja, különösen vastag
czombja van.

CZOBOLY, (lengyelül: sóból, izlandi nyelven :
safala, svédül: sabe/) fh. tt. czoboly-t, tb. —ok. A
menyetek, hölgyek, nyusztok stb. osztályához tartozó
szibériai állat, mely finom préinéről nevezetes. (Mus-
tella zibellina).

CZOBOLYBÉLLÉS, (czoboly-béllés) ősz. fn.
Kubabéllés a czoboly uevtt állat prémes bőréből.

CZOBOLYBUNDA, (czoboly-bunda) ősz. fn.
Czobolypréminel béliéit vagy körülszegett bunda.

CZOBOLYFESTÖ, (czoboly-festő) ősz. fa. Fes-
tő, ki prémeket czobolyszíuttre fest.

CZOBOLYFOGÁS, (ezoboly-fogás) ősz. fn. Va-
dászat czobolyokra. Csobolyfogásial foglalkodó szi-
bériai námVtlSttele.

78



1156 CZOBOLYKARMANTYÚ—CZÓKÓ CZÓKÓS — CZOMBPÓLYA 1156

CZOBOLYKAKMANTYÚ, (czoboly-karmantyű)
ősz. fh. Czobolyprémből készített női karmantyú,
tUBzli, stutzli, elferdített németséggel. V. ö. KAR-
MANTYÚ.

CZOBOLYVADÁSZ , (czoboly-vadisz) ősz. fh.
Vadász, ki czobolyokat fogdos. (Szibériai czobolyoa-
dáatok.

CZOBOLYVADÁSZAT, (czoboly-vadászat) ősz.
fa. Czobolyok fogásával űzött vadászat Cxobolyvadá-
ssatból élni.

CZOBOR, (czob-or vagy csub-or) fn. tt csobor-t
v. csöbröt, tb. —ok, v. csöbrök. A szövőszéken ke-
resztülvetett azon erős rúd, melyre a szőni való fo-
nalat tekerik. Másképen : csubor, néhutt: zugoly.

CZOBUKÁL, (czob-uk-ál) k. m. czobukál-t. Ar-
ról mondatik, ki a süppedező mély hóban, vagy víz-
ben , sárban bukdácsol. Hangutánzó szó. Máskép:
csobog, csobukol, csutakul, czupog.

CZOCZ, hangutánzó gyök, a kis malaczok
szava.

CZOCZA, (czocz-a) fh. tt. esocsá-t. Gyermek-
nyelven ám. malacz, kis malacz. Cxocca ne /

CZOCZI, (czocz-i) malaczokat hívogató szó. Ne
ezocri, n« /

CZOCZÓ, (czo-czó) fa. tt czocsó-í. Dajkanyel-
ven így hívják a lovat, a menésre nógató cső szónak
kettőztetése által.

CZOD, elvont gyöke átadóra szónak.
CZODORA, (czod-or-a) L CZONDRA.
CZÓPALVA, székely fáin Erdélyben; helyr.

Cbófalvá-n, —rá, —rói.
CZOFRA, 1. CZAFRA.
CZOHOL, (czo-h-ol) áth. m. czohol-t. O*o űző

szóval távozásra nógat
CZÓK, fn. tt. ecók-ot. Valamit kiegészítő pót-

lék, toldalék, ráadás, péld. a húsmérésnél az úgyne-
vezett nyomtatók, és ha az asztal ingadoz, annak lá-
ba alá tett pótlék. Kamatotok, ám. pótlékutalvány új
kamatszeletekre (a kamatszeletek alján).

Eredetére nézve rokon csikk szóval.
CZOKIQAT, (czo-ki-gat) átb. m. czokigot-tom,

—tdl, —ott. Oco ki/ fiző szónak ismétlésével vala-
mely állatot vagy embert kimenésre, kitakarodásra
sürget.

CZOKEPOHÁJR, (czoki-pohár) ősz. fn. Áldomás,
melyet az elmenőnek, elutazónak egészségére isznak.
Alsó Írásmódba való : /gyük meg a czokipoharat.

CZÓKMÓK, (czok-mók) iker. fh. tt ccókmók-ot
v. esók-ot, mólc-ot. Holmi diribdarab, melyet a mészár-
székben nyomtatékul szoktak a kimért húshoz adni.
Különösen végtagok, péld. fai, köröm, fark, pofa.
Átv. ért ringyrongyféle, genyegúnya, vagy dibdáb
eszközök, szerek.

CZÓKÓ, (czók-ó) fn. tt. ccókó-t. Fa papucs, mi-
lyet nálunk csak itt-ott a bevándorlóit svábok és né-
mely "szerzetesek viselnek. Eredetét illetőleg lásd:
CZÓK.

CZÓKÓS, (czók-ó-os) mn. tt, czókos-t, T. —öt,
tb. —ok. Aki czókót visel, fa papucsban járó. Ctó
kot tolnai svábok.

CZÓKÓS, (mint föntebb) fn. tt. csókós-t, tb.
—ok. Mesterember, ki fa papucsokat készít

CZÓKOSTUL-MÓKOSTUL, ih. Mindenestfii,
minden hozzávaló részecskékkel együtt; genyegú-
nyástul. Csókostul mókostul megeszi a macska ás ege-
ret. Czókosíul-mókostul elutazni. V. ö. CZÓKMÓK.

CZÓLD, falu Erdélyben, Kolos megyében;
helyr. Czótd-on, —rá, —rói.

CZOLOP, bodrogközi tajszó, 1. CZÖLÖP.
CZOM, elvont gyök, melyből 1) csomó, ctompó

származtak, s jelent a maga nemében valami du-
dorút, csomódadot, zömök alakút, minélfogva rokona
a csomó, csomboly, csombók 'szók gyöke csőm, 2) a
czompolyodik származékban azon szóm változata, mely
a szompolyodik igének gyöke, s rokona a lássa, alat-
tomos menésre vonatkozó czam, kom, melyekből csam-
mog, kammog származtak. Egyezik vele a szanszkrit
gam (megy), német kömmé* stb.

CZOMB, (czom-b) fh. tt esomb-ot. A lábszár-
nak felső, vastagabb, kidudorodó része, vastag húsa,
mintegy buczkója, csombokja. Fosíag, zsíros, köcér
ccomb. Borjuctomb, bárdnyczomb, túdczomb. Baranyai
tájejtéssel fordítva : bonc*. Rokonai: bocskó, bucskó,
csobók. Hasonlók hozzá a franczia jombe, olasz gom-
ba, hellén xapwifstb. V. ö. CSOMB, CSOMBOR,
CSOMBOR.

CZOMBC80NKITÁS, (czomb-csonkitis) ősz.
fh. Sebészi műtét, midőn a czomb egy réssé* le-
metszik.

CZOMBÉR, (czomb-ér) ősz. fa. Ér a csombok-
ban, különösen 1) czombfltér, 2) ceombvérér.

CZOMBFICZA.MODÁS, (czomb-ficzamodás) ősz.
fn. Midőn a czombcsont felső vége kimenői vápájából.

CZOMBIDEG, (czomb-ideg) ősz. fn. Ideg, me-
lyet a négy felső ágyékidegek öszveköttetése képez.

CZOMBIZOM, (czomb-izom) ősz. fh. Izom a
czombban, kölönösen a négyssSgil czombisom (mnsca-
lus qaadratus femorís), a kétfejü csombisom (musca-
las biceps), a háromfejti czombisom (nuucnlus tri-
ceps), a sudár (gracilis), ős egyénei (rectus) czomb-
izom. V, ö. IZOM.

CZOMBIZÜLET, (czomb-izfilet) ősz. fn. ízület
a czombban. V. ö. ÍZÜLET.

CZOMBEONCZ. (czomb-koncz) ősz. fin. Czomb-
nak a csontja, melyet a vastag hús vesz körül.

CZOMBÓ, (czom-b-ó) fn. tt. csombó-f. Balaton
mellékén ám. bábasegéd, ki a szülő czombj&t fogja.

CZOMBOLT, (czomb-oly) fn. tfc csomboíy-t, tb.
—ok. Czombos bogárfaj.

GZOMBOS, (czom-b-os) mn. tt esombos-í, vagy
—öt, tb. —ok. Vastag, erős dombokkal biro.
Cbombos legény.

CZOMBPÓLYA, (czomb-pólya) ősz. fii. Mocsin-
gos bőr, vagy bőnye, mely a CEombismokat körBl-
vewL
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CZOMBSÉRV, (czomb-sérv) ősz. fn. Sérülés a
czombban.

CZOMBÜTÉR, (czomb-üt-ér) ősz. fn. Ütér a
czombban. V. ö. ÜTÉR.

CZOMPÓ, (czom-p-ó) fn. tt. czonpó-t. Ismere-
tes iszaphal, a pontyok neméből, mely sikamlós tes-
tű, mint az angolna, pikkelyei igen kicsinyek, s erő-
sen bőréhez ragadók, háta zöldesbarna, oldalai zöld-
sárgásak, s hasa fehéres. Vannak arauyszinüek is.
(Cyprinus tinea). Úgy néz, mint a sUlt czompó. Km.

CZOMPOLYODIK, (czom-p-oly-od-ik) k. m.
«ompolyod-íam, —tál, —ott. 1) 1. SOMPOLYODIK.
2) Kedvét vesztve megszomorodik.

CZON, elvont gyöke czondor, czondora, czon-
dorlik szóknak. Jelent valamely csiingőt, lógót, fitye-
gőt. Azonos csiln gyökkel.

CZONCZI, (czon-czi) gyermek nyelven ám. kis
darab bús, kis koncz, mintegy csomócska a húsból.

CZONCZÓ , kis patak Komárom vármegyében,
inely Ácsnál foly a Dunába.

CZONDOR, (czon-d-or) mn. tt. czondor-t, tb.
— ok. 1) Rongyos, kiről a szakadozott ruhadarabok
csüngenek, fityegnek. 2) Atv. ért. alávaló jelleniü,
czudar.

CZONDORA, (czon-d-or-a) fn. 1. CZONDRA.
CZONDORÁS, (czon-d-or-a-as) mn. I. CZON-

DRÁS.
CZONDORLIK, (czon-d-or-ol-ik) k. m. czondor-

lo-tt, htn. —ani. Rongyokra szakadoz, rongyosodik.
Hosszas viseletben czondorlik, elczondorlik a ruha.

CZONDORODIK, (czon-d-or-od-ik) k. m. czon-
dorod-íam, —tál, — ott. L. CZONDORLIK.

CZONDRA, (czon-d-or-a) fő. tt. czondrá-t. 1)
Szakadt ruháról csüngő, fityegő rongy. 2) Fekete
durva gyapjúból szőtt és készült hosszú ujjas kön-
tös, vagy szűr, milyet a székelyek viselnek. Székely
szó. 3) Ringyó, rongyos szájba, máskép : czandra. A
Lugossy-codexben czundora.

CZONDRÁS, (czon-d-or-a-as) mn. tt. czond-
rás-t, v. —a<, tb. —ak. l) Rongyos, rongyollott.
Czondrás koldus. 2) Czondrába öltözködött, czondrát
viselő. V. ö. CZONDRA.

CZOPÁK, (czop-ák, azaz czornb-ák) fn. tt. czo-
pák-ot. Vadászok nyelvén a rötvad hátulsó czombja.

CZOPÁKA, (czop-ak-a) fű. tt. czopáká-t. A ke-
letlen kenyérnek vizenyős, nyál kas, szappnnyoB biíle,
mely közvetlenül a kéreg alatt terjed el. Gyöke czop
rokon a lótaknyosságot jelentő tzopornyicza, (tótul

szónak szop gyökével.
CZOPÁKÁS, (ezop-úk-a-as) mn. tt. czopákás-t,

í, tb. —ok. Aminek czopákája van. Czopákás
kenyér. Olyan czopákás, fioyy az ínyemhez rayad. V.
ö. CZOPÁKA.

CZOPHÁT, (czop-hát) ÖBZ. fn. Gyermekjáték,
tniddii a gyermekek egymás hátán ülve laptázuak,
máskép lovat, lovasdi. Gyöke c*o;>, azouos czep gyök-
kel , melyből ctepel származott, U-hát aui. czep-hnt.

CZOPTELKE, falu Erdélyben, Belső-Szolnok
megyében; helyr. Czoptelké-n, —re, —rSl.

CZOR, hangutánzó gyöke czorhol igének. L. ezt.
CZORHOL, (czov-h-ol) áth. m. czorhol-t. Általán

czor hangot adva erősen vakar. Különösen bőrt kaszá-
val tisztít, vakar, pl. a szűcs, timár, szíjgyártó. Hang-
utánzó szó. Rokon a czurhol és horkol, horzsol igékkel.

CZORHOLÁS, (czor-h-ol-ás) fn. tt. czorhoíás-í,
tb. —ok. Bőrnek kaszával vakarása, tisztítása.

CZÖDÖR, 1. CSÖDÖR. Tudja két kéére ugratni
a czödort. (Km). Czödör indulat, azaz fajtalan.

CZÖK, fn. tt. czök-öt. A régi nyelven tett bír-
ságot, pénzbüntetést. Alsó-Örs és Lovas között (Szála
vármegyében) való határlevél 1611-ről mart 2. töb-
bi között így szól: „ Valamelyik fél pedig a megkötött
dolgot felbontja, száz forint a czSki, melytyet megíor-
lozzék." Tisza mellékén a föntebb! szavakat (10, 20,
100 stb. forint a czöki) ma is hallhatni a köznép-
nél. Eredeti értelmére nézve rokonnak látszik csSg
főnévvel, csomó, bunkó stb. jelentéssel.

CZÖK, fn. tt. czó'k-öí. Csinált kovász, mely így
készül: a komlót felforralják, kagymaszárt és zsá-
lyát tesznek a vízbe, s az evvel felkevert kovászt
hívják czökös kovásznak. Székely szó.

Gyökeleme (= cző) rokonnak látszik üti igé-
vel, a bonnét czök eredeti értelme annyi volna, mint
szivó, szívók.

CZÖKMÓK, 1. CZÓKMÓK.
CZÖKÖR, (czök-ör vagy csög-ör) fa. tt. czö*8r-t,

vagy czökröt, tb. czökrök. Szatyor, kosár. Székely
szó. Egyezik vele a német Zecker.

CZÖKÖS, (czők-ös) mn. tt. czökot-t, v. — ét,
tb. —ék. Czökféle kovászszal savanyított, készített,
sütött. Czökös tészta, kenyér.

CZÖLÖMP, (czöl-öm-p) fn. tt. ctölömp-öt. 1)
Kuvaszebek nyakára kötött fa, máskép: czölönk. Táj-
ejtéssel átvetve : kölöncz, vastaghangon: koloncz. 2)
Kankalékos kút gémjének farára akasztott nyomta-
tók, hogy a veder könnyebben fe^őjön. 3) Földbe
ásott vastag t°a, ágas, nagy karó, maakép : czölSp.

CZÖLÖMPÖL, (czöl-öm-p-öl) önh. lásd: CZÖ-
LÖNKÖL.

CZÖLÖNK, (czöl-ön-k) fa. tt. czölönk-at. Kis
karó vagy fácska, milyent a komondorok, juhász ku-
tyák nyakára akasztanak, bogy futni ne tudjanak,
hogy az ocsú nyulakat el ne fogdozzák. Elég egy
ebre eyy czölönk. (Km). Néha megfordítva is mond-
ják : kölöncz, koloncz.

CZÖLÖNKÖL, (czöl-ön-k-öl) önh. m. czolonkol-t.
Mondják komondorokról, juhász kutyákról, midőn
mentőkben , futtokban a nyakokra kötött czölönköt
zörgetik.

CZÜLÖNKÖS, fczöl-öu-k-Ös) mn. tt. czotönkos-t,
v. — é t , tb. —ék. Czölönkkel ellátott, minek czö-
lönk van a nyakáu. Czölönkös pusztai komondorok.

CZÖLÖP, (czöl-öpj fu. tt. czölöp-öt. Vastag
karó, agaa, milyenhez a nagy hajókat kötik , vagy
mely hidláb gyanánt szolgál. Leverni a hidczöl'öpoket.
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Czölöp»kre építeni. Vétetik tuskó, tíOce értelemben is.
Hasonló hozzá az oszlopot jelentő tót scttp. Finnül:
talppá.

CZÖLÖPÖL, (czöl-öp-öl) önh. és átb. m. ctOlO-
pSl-t. Csölöpöt csinál, czölöpöt ver valahová. Czölö-
pökre épít valamit.

CZÖLÖPGÉP, (ezölöp-gép) ősz. fn. Kosnemfi
gép, raelylyel a czölöpöket leverik.

CZÖLÖPHÍD, (czölöp-híd) ősz. fn. Czölöpökre
épített bíd, kfilönböztetésfil másnemű és szerkezetű
hidaktól.

CZÖLÖPMALOM, (czölöp-malom) ősz. fn. Vízi
malom, mely levert czölöpökre van állítva.

CZÖLÖPVÁBMÜ, (czölöp-vár-mfi) öaz. fa. Le-
vert czölöpökből álló párkányzat, palánkozat, mely
a várnak védgátul szolgál.

CZÖLÖPVERÖBAK, (czölöp-verő-bak) ősz. fa.
Gépféle készület, melylyel a nagyobb • vastagabb
czölöpöket leverik.

CZÖLÖPZET, (czöl-öp-őz-et) fn. tt. etíJlüptet-ét.
Földbe, vízbe levert, s támaszul, vagy gátul szolgáló
több czölöp müsierkezete.

CZÖPERÉS, (czöp-ek-és) mn. tt csépekéit, v.
—ét, tb. —ék. Balaton mellékén ám. vastag, izmos,
zömök, böttfordítva: kopctös, vastaghangu kiejtéssel
*m. csobókes.

CZÖVEK, (czöv-ek vagy töv-ek, azaz töve, v.
tövében ékezett, hegyes) fn. tt ctítoek-et. 1) Egyik vé-
gén hegyesre faragott kari, melyet hegyével lefelé
vernek földbe. CdtvtJchet kötni a ponyvás lovat. Cz»-
vfJceket verni a fatál átérnetek mellé. 2) Fa szeg, me-
lyet ék gyanánt bevernek, beszorítanak valamely
résbe. CiSveUcel megerősíteni a fejtté nyelét.

Hasonló hozzá a német Zwidcel, Zweck, a len-
gyel «M0ic*ek stb.

CZÖVEKÉDIK, (czöv-ek-éd-ik) k. m. aOSoekéd-
tem, —tél, itt. Kemenesali tájnyelven ám. nevekedik,
serdül, cseperedik.

CZÖVEKEL, (czöv-ek-el) áth. m. ctövekel-t.
Levert, vagy beütött, beszorított csövekkel erősít,
jegyes; csövekkel kerít.

CZÖVEKGERENDA, (czövek-gerenda) ősz. fn.
Az ácsoknál ásón mellékgerenda, melyet a fögeren-
dába becsiptetnek, beleeresztenek.

CZÖVEKRÁGÓ, (czövek-rágó) ősz. mn. Lóról
mondják, melynek azon rósz szokása van, hogy a
jászolt rágja; máskép : karórágó.

CZÖVEK8ZEG, (czövek-szeg) ősz. fn. Laposra
vékonyított faszeg, melyet erősítésül ék gyanánt becsip-
tetnek. A fejne nyelébe cdfvtJcneget ütni. CUtoektseg-
gel hositoni a fát.

CZÖVEKVERÖ, (czövek-veHS) ősz. mn. Súlyos
eszköz, melylyel a czöveket be- vagy leverik. Ctó-
vekeerS sulyok. OrtoekverS kos.

CZÖVEKZÁB, (czövek-zar) ősz. fn. Kerítés,
palánkozat, ksxózat, melyet levert czövekek képes-
nek, bizonyos térnek bekerítése végett

CZUB, elvont gyök, 1. CZOB.
CZUBÁK, CZUBÓK, 1. CZOBÓK.
CZUBOB, 1. CZOBOR.
CZUBORFA, (onbor-fa) ősz. fa. Lásd : ZU

OOLYFA.
CZUBUKOL, (czub-nk-ol) ön. m. csutakot-/.

Vízben, hóban, sárban bukdácsol, czopogva jár.
Máskép: czodukál, csobukot, csobog, «*upog.

CZUCZ, (1), elvont hangutánzó gyök, máskép:
csup, ccupp, honnan csucsora, vagy ctuporit. Általá-
nos jelentése: a szájnak szűkebb, hegyesebb csucso-
rodása, szívás, szopás, csókolás alkalmával.

CZUCZ, (2), fn. tt csucs-ot. Baranyában ám.
fonóházi vendégség, melyet a leányok fonalpárolás-
kor tartanak. V. ö. CZUCZORKÁL.

CZUCZA, (czucz-a) fh. tt. csucsá-t. 1) Népiét
nyelven ám. kedves, szerető, mintegy csókolni való.
Edét csúcsom. 2) Szúró, hegyes, eszköz. Ctátíya cj«
ctaja. Rokona Mueca, mely régibb nyelvemlékeink-
ben ám. dárda, láncsa. S*ttc*ád villámatjának fényes-
ségében (Bécsi codex); sőt eléjön a régi Passióban
csúcsa alakban is.

CZUCZÁL, (czucz-a-ttl) átb. m. cwtczát-í. Val«
mely hegyes eszközzel, pl. csáklyával, szigonynyal
szarkái, bökdös.

CZUCZÁLÁ8, (czucz-a-al-is) fn. tt. c*uaálás-f,
tb. —ok. Hegyes eszközzel szurkálás, bökdösés.

GZUCZALY, (czucz-aly) fn. tt csuccolyt-t, tb.
—ok. L. CZELECZULA.

CZUCZÁZ, (czucz-a-az) önh. m. ctuctdt-tam.
—tál, —ott. A hajót, dereglyét, ladikot csáklya se-
gedelme által tolja előbbre. V. ö. CZUCZA.

CZUCZOR, (czucz-or) fh. tt. csuczor-t, tb. —öt
1) Kiavult, vagy elvont törzsök, melyből cntczorft,
czttcsorodik, esuczorkál stb. szók származnak. Jelent
hegyes gömbölyűre öszvebdzott szájat, midőn egy-
szersmind czucz hang is hallatszik belőle. Rokon vele
a csucsor, mely szinte gömbölyű, domború testet je-
lent. 2) Számos családok neve, leginkább Mátyásföl-
dön és Komárom vármegyében.

CZUCZORÍT, (czucz-or-it) áth. m. csucsorA-ctt.
htn. —ni, v. —oni. Hegyes gömbölyűre öszvehúzzs
a száját. Máskép: czuporit, csücsörít.

CZUCZORKA, (czucz-or-ka) fn. tt ctuaorká-l.
1) Gömbölyűre öszvehdzott száj, mely egyszersmind
ccucs hangot hallat 2) Fonóh&zi jövendölés * szösz-
nek, csőpfinek lángolásából. V. ö. CZUCZORKÁL.

CZUCZORKÁL, (czucz-or-ka-al) önh. m. ew-
czorkál-t. Fonóban szó, s leányról mondttik, ki a
szöszt vagy csöptit meggynjtja, s szájával csuczorog
hozzája. Ezen szöszégetésből szokták jövendölgetni,
ha férjhez mennek-e a legközelebbi rarsangon, v«gy
nem. Különösen Csalóközben és túl a Dunán divmto*
tájszó.

CZUCZORODIK, (czncz-or-od-ik) k. m. CSUCM-
rod-fam, —tál, —ott. Gömbölyűre öszvehúzódik, az-
az csucsorodik, pl. a utája.
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CZUCZOROG, (czucz-or-og) önh. m. rzuctorog-
tam, —tál, ctuetorg-ott. Hegyes gömbölyűre öszvehú-
zott szájjal czues hangot hallat.

CZUDAR, (czud-ar) fn. és mn. tt. czudar-t, tb.
—ok. 1) Tulajdon értelemben, mint a czondra, czon-
dora változata jelent rongyot. 2) Átv. ért. al&való,
becstelen erkölcsü, gálád, gyalázatos. Czudar ember.
Szélesb ért. a maga nemében rósz, aljas.

„Czudar biz az (t. i. a bor), de hit igyunk,
Hiszen magyar költők vagyunk."

Vörösmarty.

CZUDARKODIK, (czud-ar-kod-ik) k. m. czu-
darkod-tam, —(ál, —ott. 1) Alacson, alávaló módon
gyalázatosán, gazul, gazemberül viseli magát, vagy
cselekszik. 2) Rongyoskodik.

CZUDARSÁG, (czud-ar-ság) fn. tt. ezudarság-
ot. Erkölcsi alávalóság, gazság, semmirekellőség, al-
jas, gálád cselekvés. Utálatot csiidartdy.

CZUDARUL, (czud-ar-ul) ih. Czudar módon,
gyalázatosán, gáládul, gazul.

CZUDRI, (czud-or-i) fn. tt. czudri-<. tb. —k.
Dunán túl ám. czandra, lotyó, ringyó. Kis szájba,
czandi.

CZÚKA, (czűk-a) fn. tt. cztíicd-t. Baranyában
ám. kis zsák. Czók-tól eredetinek látszik.

CZUKIKÁSA, (czu-ki-, azaz czo-ki-kása) ősz.
fn. Kásaétek, melyet a vendégnek elmenetele előtt
adnak, ellenkezője : ttoktatékdta , melylyel a vendé-
get első megérkeztekor fogadják. V. ö. CZOKI-
POHÁR.

CZUKOR, v. CZÚKOR, fn. tt. ctúkor-t, vagy
rziikrot, tb. czukrok. 1) Édes ízű anyag, mely külön-
féle növények, de különösen az úgynevezett czukor-
nád levéből készül. Édes, mint a estikor. Tejetukor,
lisztczukor, tüvegczukor. Süvegben ie meybectltíik a
czukrot. (Km). Fejér czukor, sárga czukor, konyhaczu
kor, medveczukor, tgetttl czukor, répaczufcor, stb. 2)
így nevezik a jól érett némely gyümölcsök saját édes-
ségü nedvét, mely ragadossága által kitűnik, pl. szőlő
<-zukra,füge czukra. 3) A nyájaskodó fiatalság nyelvén :
tznkrnm, édes czukrom ám. kedvesem, édes lelkem.

Perzsául etukknr, takar, törökül teker, tübetül
szakar, hellénül a<ix%aDor, latinul saccharum, dánul
tiikktr, »okker, olaszul zucchero, ziíccaro, németül Zu-
rkrr, csehül cukr, francziAul stccre, spanyolul ocwcar
stb. Xétnely nyelvészek a malaya nyelvből szarma-
zottnak hiszik, melyben az dsagrie vagy dsagara
alakban fordul elé.

CZUKORAL, CZUKORALJ, (CZUKORALY),
(c/ukor-al, v. czukor-alj , v. czukor-aly) ősz. fn. 1)
Tisztításkor leülepedett seprűje a czukornak. 2) A
megtisztított répaczukornak bizonyos hártyája, mely
egészen fel nem olvad, ha például meleg tejbe vagy
kávéba teszik.

CZÜKORALMA, (czukor-alma) ősz. fn. 1) Kü-
lönös édességü almafaj. 2) Czukorból készített alma-
forma czukriszmti.

CZrKORANYAG, (ozukor-anyag) Ö.sz. fn. A
növényekben és gyümölcseikben létező anyag, mely-
ből czukrot lehet készíteni. Némely répafajokban igen
tok a czukoranyag.

CZUKORÁRU, (czakor-ára) ősz. fn. l) Liszt,
vagy finomított alakban levő czukor, mint kereske-
dési czikk. 2) Czukraszok által készített s eladni való
különféle czukormflvek.

CZUKORÁRUS. (czukor-árus) ősz. fn. 1. CZÜ-
KORKERESKEDÖ.

CZUKORBÁB, (czukor-bab) ősz. fn. Czukor-
anyagból készített bábalakú sütemény.

CZUKORBORSÓ , (czukor-borsó) ősz. fn. Szé-
les hüvelyü borsófaj, mely édességére nézve a többi
borsófajuk közöl kitűnik, így hívják magát a nö-
vényt ÍB, melyen ezen borsó terem.

CZl'KORCSÉSZE, (czukor-csésze) ősz. fa. Csé-
szeféle edény, melyben a törött, vágott, vagy örlött
czukrot ételek, italok édesítésére föl szokták tenni.

CZUKORCSÍPÖ, (czukor-czípö) ősz. fn. Kis fo-
góeszköz, melylyel a vágott czukrot a czukros edény-
ből kiszedik.

CZUKORDOBOSZ, (czukor-dobosz) ősz. fh.
Ládika, szekrény, hordócska, vagy más alakú edény,
melyben kávé, vagy thca stb. iváshoz a czukrot fel-
adják.

OZUKORÉDÉS, (czukor-édés) ősz. mn. Olyan
édes, mint a czukor; a maga nemében igen édes.
Czukorédft tzölS, szilva.

CZUKORÉDÉSSÉGÜ, 1. CZUKORÉDÉS.
CZUKORFÍNOM1TÓ, (czukor-fínomitó) ősz. fh.

Czukorgyár, melyben czukorlisztböl czukrot főznek,
készítenek.

CZUKORFÖ2ÉS, (czukor-fözés) ősz. fn. A czu-
koranyagnak ezukornádból vagy más növényből ki-
főzése.

CZUKORFÖZÖ, (czukor-fözö) ősz. fn. Aki ezu-
kornádból vagy más növényből czukrot főz.

CZUKORGYÁR, (czukor-zár) ősz. fn. Gyár,
melyben czukrot készítenek.

CZUKORHORDÓ, (czukor-hordó) ősz. fa. Hor-
dó, melyben a czukorgyárosok és kereskedők a czuk-
rot szállítani szokták.

CZUKORÍZ, (czukor-íz) ősz. fn. Azon sajátsá-
gos tulajdonsága a czukornak , mely által az ínyre
hat, s melynél fogva azt czukornak lenni ismerjük.

CZUKOKÍZÜ, (czukor-ízü) ősz. mn. Aminek
czukoríze van, czukorral édesített. Czukorfefi gyilmöl-
etök. Czukorízü ételek, italok.

CZUKORKÁD, (czukor-kéd) ősz. fn. Kád a
czukorgyárakban.

CZUKORKÉF, (czukor-kép) ősz. fn. Czukorbál
csinált kép vagy alak, milyet a czukraszok szoktak
készíteni.

CZUKORKERESKÉDÉS , (czukor-kereskédés)
ősz. fn. Czukorárukkal űzött kereskedés.

CZUKORKERESKÉDÖ, (czukor-kereskédő) ősz.
fn. Rí czukorárukkal kereskedést fiz.
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CZUKORKÖRTE, (czukor-körtfl) ősz. fn. 1)
Körtefaj, melynek a czukorhoz hasonló édes íze van.
2) Csokorból készített körtealaka mű.

CZUKOKLÁDA, (czakor-láda) ősz. fű. Szállító
láda, melyben a czukorgyárosok és kereskedők a
czokorlisztet és sfivegczukrokat szállítani szokták.
2) Asztali kis ládaforma edény, melyben törött, vágott
vagy őrlött czukrot tartanak.

CZUKOSLÉL, (czukor-lél) ősz. ín. Czukor-
anyag levéből vagy levével készített szeszes ital.

CZUKORLEPÉNY, (czukor-lepény) ősz. fn.
Czukorból vagy czukros tésztából készített lepény-
féle sütemény, vagy czukr&szmü.

CZUKOELISZT, (czukor-liszt) ősz. fa. Kifőzött
czukor, liszt- vagy porforma alakban, midőn még
tisztítva, azaz finomítva nincsen.

CZUKOBLÓ, (czukor-ló) ősz. fa. Czokrászmü,
mely czukoranyagból alakított lovat ábrázol.

CZUKOBMALOM, (czokor-malom) ősz. fa. Ma-
lom, melyben a czukornádat öszvezűzzák, hogy czu-
koranyagot kapjanak belőle.

CTÜKORMILLYE, (czokor-millye) ősz. fn.
Edényke, melyben törött, vágott vagy porrá őrlött
czukrot tartanak.

CZUKOEMTNTA, (czukor-minta) ősz. fa. A
czokorgyárosok sUveg alakú edénye, melyben a ki-
főzött és finomított czukor öszveáll, és sűvegformára
idomúi.

CZUKOBMÜ, (czokor-mü) ősz. fa. Czukorból
készített mindenféle alak, pl. crukoríó, czukorkutya,
czukoraftna, körte stb-

CZUKOBMÜVES, (czukor-müves) ősz. fii. Czuk-
rász, ki czokoranyagból különféle müveket, alako-
kat, süteményeket készít

CZUKOENÁD, (czukor-nád) ősz. fa. Kelet- és
Nyugot-Indiában otthonos növény, mely a benne ta-
láltató czukoranyag finomsága- és bőségéről neveze-
tes. (Saccharum L.)

CZUKORNÁDTERMESZTÉS, (czukor-nád-ter-
mesztéa) ősz. fa. 1) Az iparűzésnek azon ága, mely
czokornád termelésével foglalkodik. 2) Jelenti azon
vidékeket, határt, melyben a czukornádat termesztik.

CZUKORNEDV, (czukor-nedv) ősz. fa. Általán
némely növények és gyümölcsök nedve, mely czu-
korízcel bír. KUlönösen a czukornád édes nedve.

CZUKORÖNTET, (cznkor-öntet) ősz. fn. A
cznkriszok- és szakácsoknál biggá alakított czukor,
melylyel némely süteményeket, például tortákat, le-
öntenek, kiczifráznak.

CZUKOEPÁLDíKA, (czukor-pálinka) ősz. fn.
1) Czukoranyagból égetett pálinkaféle erős szeszes
ital (rhum). 2) Czukorral édesített, czukros pálinka.

CZÜKORPAPÍR, CZUKORPAPÍROS, (czukor-
papír, vagy czokor-papíros) ősz. fa. Vastag kék vagy
fehér papíros, melybe a cznkorsfivegeket takargatják.

CZUKORRÉPA, (czukor-répa) ősz. fn. Markos
növény,« bolonyikok neméből, melynek gyökere igen
sok czakoranyagot tartalmoz, miért a czokornád után

csukorfözésre legalkalmatosabb. Máskép: nemet, vagy
édet marok. (Sium Sisarum).

CZUKORSALAK, (czukor-salak) ősz. fn. A ki-
főzött czukor után hátratnaradt salak vagy söprü.

CZUKOBSAV, (czukor-sav) ősz. ín. A vegyé-
szetben sajátságos sav, mely czukorból készül, külö-
nösen, melyet madánóskából vagy sóskasavból ké-
szítenek. (Acidum saccharicum, seu ozalieum. Aci-
dum acetosellae).

CZUKOBSAVAS, (czokor-savas) ősz. mn. Cxu-
koraawal vegyített, kevert

CZUKORSÜTEMÉNY, (czukor-sütemény), ősz.
fn. Sütemény, melynek K alkatrésze czukoranyagból
áll. Általán, mindenféle czukrászi csemege.

CZUKORSÜTÖ, (czukor-sütő) ősz, fh. Lásd:
CZUKRÁSZ.

CZUKOR8ÜVEG, (czukor-süveg) ősz. fii. Csii-
csos, savegalakba öntött, vagy idomított oukortö-
meg. ZYs, tisenkét fontos ctulcortttocg.

CZUKORSZELENCZE, (czukor-szelencze) ősz.
fii. Szelencze, melyben ételek füszerezésére porrá zí-
zott czukrot tartanak , czukonnillye.

CZUKOESZÉM, (czukor-szém) ősz. fh. A csok-
rászoknál kis golyócskák czukorból.

CZUKORSZESZ, (cmkor-szesz) ősz. fia. Czn-
koranyagból égetett szesz, erős ital. (Rhum).

CZUKORSZILVA, (czukor-szilva) 5*s. &. 1)
Gömbölyű szilvafaj, mely édessége által a többi szil-
vák fölött kitűnik. 2) Csokorból készített szilw
alakú mű.

CZUKOESZITA, (czukor-szits.) öss. fa. Finom,
sűrű szita, porrá törött czukrott szitábú való.

CZUKORSZÖRP, (czukor-szörp) ősz. fu. Cio-
koranyagból készített szörp. V. ö. SZÖRP.

CZUKORTISZTÍTÁS, (czukor-tísztítis) ősz.
fn. A nyers czukorlisztnek finomítása, s formába ala-
kítása, czukorfínomítás.

CZUKORTONNA, (czukor-tonna) öss. fn. lásd:
CZUKOBHORDÓ.

CZUKRÁSZ, (czukor-ász) fh. tt. csukráss-t, tb-
—ok. Ki csokorból és czukros tésztából különféle
süteményeket, alakokat, nyalánkságokat, csemegé-
ket készít ütfvori cnikráss,

GZUKRÁSZBOLT, (czukrász-bolt) öss. fn. Czn-
kor sütemények, édességek, nyalánkságok, csemegék,
czukormttvek stb. áruhelye.

CZUKBÁSZAT, (czukor-ász-at) fh. tt. enikrd-
ssot-ot. Czukormüvek, czukonütemények stb. készí-
tésével foglalkodó mesterség.

CZURBÁSZ3ÁG, 1. CZUKBÁSZAT.
CZUKROS, (1), (czukor-os) mn. tt. oukros-í, T.

—öt, tb. —ok. 1) Czukorral behintett, fűszerezett
ftukros kása, czukros mondota. 2) Czukorral készí-
tett Omkros tészta. 3) Czukoruak szánt, rendelt.
Omkros szelénéi e, czukros hordó.

CZÜKBOS, (2), (1. fónnebb) fn. tt emkros-t,
tb ok. L. CZUKEÁSZ.
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CZÜKROSAN, (czukor-os-an) ih. Czukorral,
hintve, vegyítve, készítve.

CZUKROSÍT, (czukor-os-ít), átb. m. cmkrotít-
ott, htn. —ni, v. — ani. L. CZUKROZ.

CZUKROZ, (czukor-oz) áth. m. czukroz-tam,
—tál, —ott. Czukorral meg- vagy bebint, fűszerez.
Crukrotni aat ételeket, a kávét.

CZUKROZÁS, (czukor-oz-ás) fii. tt cztíkrozás-f,
tb. —ok. Czukorral meg- vagy behintés.

CZULA, (czul-a) fa. tt. csulá-í. 1) Podgyász,
motyó, genyegdnya. Cieleezula. 2) Göcsejben ám. kis
zsák, mely legfelebb egy mérős. S) Némely Dnn&n
túli vidékeken: czurhó, lotyó, ringyó.

CZULADÁR, (czul-a-dár) fa. tt. ceuladár-t, tb.
—ok. Podgyászhordó , ki a motyót, genyegűnyát vi-
szi. Régies szó.

CZULÁK, (czul-a-ak) fii. tt. cwlák-ot. Karó.
Mint hegyes végű eszközt jelentő alapértelemben és
hangban egyezik szüleik szóval, mely a székelyeknél
ám. fulánk. Miszerint eredetileg szurdk lehetett, mint
fulánk =r furánk a fúr gyöktől.

CZÜLHÓ, 1. CZURHÓ.
CZUNDRA, 1. CZONDRA.
CZUP, elvont gyök 1) hangutánzó ; jelenti kü-

lönösen azon hangot, mely csókoláskor hallatszik.
Nyomatosabban kifejezve ctupp. 2) Azonos csop vagy
csup gyökkel.

CZUP ÁR, (czup-ak) fn. tt. czupok-ot. 1) A láb-
szárnak vastag, zömök töve, czomb, czobók. 2) Atv.
ért némely szegek vastagabb, erősebb vége, mely
mintegy czombot képez.

CZUP ÁKOS, (czup-ak-ős) mn. tt. csupakos-t,
v. —öt, tb. —ak. Szegről mondják, melynek erős,
vastag, mintegy czombos, czobókos töve van. Ceitpa-
kos szeg.

CZUPÉR, (cznp-ér) mn. tt. ctupér-t, tb. —ok.
Csóré, meztelen, csupasz testű. A csupasz szónak
módosítv&nya. Átvetve tájejtéssel: pucsér.

CZUPKA, 1. CSUPRA.
CZUPOG, (czup-og) önh. m. czupog-tam, —tói,

—ott. 1) Öszvehdzott szájon czup hangot ereszt ki,
pl. midőn valakit, vagy valamit csókol. 2) C'zubukol,
a vízben, sárban csobog. Mindkét értelemben hang-
utánzó. Innen a gyakorlatos czupogot és ctupogtat
származékok.

CZUPP, hangutánzó fn. tt ctupp-ot. Erősebb
«6k, melynél czup hang hallatszik.

„ Czupp, czupp, czupp ,
Édes czupp,
Édesebb, mint szirup!
Rajta hát czuppantsunk
Lángokat lobbantsunk,
S oltogasBtmk."

(Népdal).

Hasonló a szintén hangút/, uzó topp, kopp, zs'/pp,
s több más szókhoz.

CZÜPPAN, (czupp-an) önh. m. ccwppan-t. Mon-
datik a csókra czuczorított, vagy valósággal csókoló
szájról, midőn czwpp hangot ad. Ctttppan a szőj,
ctuppan a csók is. Nagyot ctuppan.

CZUPP ANÁS, (czupp-an-ás) fn. tt. ccuppanás-t,
tb. — ok. Az öszvehdzott szájnak czupp hanggal föl-
nyilasa, különösen csókolás alatt

CZUPPANAT, (czupp an-at) fő. tt. ccuppanat-
ot. Az öszveszorított, különösen csókoló szájnak nyi-
lasán kieresztett czupp hang.

CZUPP ANT, (cznpp-an-t) áth. m. ccuppant-ott,
htn. — ni, vagy — ani, pár. — s. Czuppanást csinál.
Csókot czuppantani valakire.

CZUPP ANTÁS, (czupp-an-t-ás) fn. tt. Czuppa-
nás csinálása.

CZUPPOG, (czupp-og) önh. m. czuppog-lam,
—161, —ott. 1) Lásd : CZUPOG. 2) Mondatik a da-
gasztó kezéről, midőn a kovászt gyúrja, és a lóról,
midőn szívós sárban jár, czubukol, csobog.

CZUE, elvont gyök. L. CZOR.
CZUKHÓ , (czur-h-ó) fh. tt. czurhó-í. Ringyó,

kurva , utczaszajha , ki mindenkihez hozzá czorholó-
dik, vagy kit mindenki czorholhat. V. ö. CZURHOL.

CZUEHOL, (czur-h-ol) áth. m. czurhol-t. Mond-
ják bőrrel dolgozó, bőrkészítő mesteremberről, d. m.
tímárról , tobakról , szűcsről, cserző vargáról, midőn
a nyers bőrt vakarja , vagy kötélen, lánczon húzo-
gatva dörzsöli, puhítja. Azonos czorhol, horkol, hor-
zsol igékkel.

CZÜH , hangutánzó elvont gyök , mely azon
hangot fejezi ki, midőn valaki nagy erővel, erőköd-
ve, nagynehezen csinál valamit. Rokon vele : czo.

CZÜHÖLŐDIK, (czüh-öl-őd-ík) belsz. L. CZI-
HELÖDIK.

CZÜKKÜ, (tájdivatos kiejtése czikk szónak);
fn. tt. ctükkit-t. Czikk, czikkely. örségi szó Vas vár-
megyében.

* CZ b«n TM 964 cilkk.

D, kisded alakban d , kiejtve de, hatodik bötü a
magyar ábéczében, s a mássalhangzók sorában negye-
dik. Kiejtésére kiválólag a nyelv szolgálván eszkö-
zül nyelvböttlnek mondatik. Némely nyelvészek a fog-
bötükböz számítják ; egyébiránt a némák, különösen
szelídebb hangzatnak osztályába tartozik. Szervtár-
sai közöl legközelebbi rokona a keményebb kiejtésü
t, melytől azonban a magyar kimondásban szigorúan
különbözik (nem úgy, mint a német nyelvben), péld.
dada, tata; dél, tél; disz, tű; domb, tömb; dúl, túl;
dől, tb'l. E közeli rokonságnál fogva részint tájejtés-
sel, részint az alapfogalom némi árnyéklatának kife-
fejezése végett némely szókban fölcserélödnek egy-
mással, mint : dobzódik, tobzódik; dobban, toppan; do-
bog, topog; devernya, tivornya; dobon, tobosz; dtfmbict,
ttfmpe. Nem különben gy, », zs szervtartásaival, mint :
húd, húgy; fedd, f egy; bőd, bogy; dömöctkSl, tVmöctköl;
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bűd, bűt; meddig, mtztíg (= miedzig) ; domb, zsomb;
dong, csöng stb. Kivált mint helyképző gyakran gy-
re változik, pl. Almád, Álmdgy; Somod, Somogy,- Szil-
vád, StUvdgy; Szilád, Szilágy. A nyitravölgyiek és
palóczok, majd mindnyájan, í bötfi előtt megszokták
lágyítani: gyió (dió), gyiák (diák), gyisznó (disznó),
«tyi (üti), kergetyi (kergeti), házosogyik (házasodik),
verekegyik (verekedik), udvargyi (udvardi) , farkasgyi
(farkasdi). Egyébiránt az utána következő j-vel ele-
gyülve általában is igen könnyen gy-vé változik, pl.
mondja így ejtetik : mongya, küldje így : kiltgye.
Ezen öszveolvadáskor, ha közvetlenül önhangzó áll
előtte, a lágyításban kettősen hangzik, mint adja,
agygya; szedje, szígygye.

A ki nem fejlett beszédszervi! gyermekek, vagy
selypesek nyelvén g és gy helyett használtatik, mint:
dobona (gabona), daladona (galagonya), dalomb (ga-
lamb), dömböjtt (gömbölyű), derek (gyerek), dalod
(gyalog), medek (megyek). Némely ritkább esetekben
n-nel is fölcseréltetik ; péld. alunni, aludni helyett, s
régi iratokban eléfordúl ponaszkonni, panaszkodni
helyett; és t-lel, medencéé, meleticze.

A római számjegyek között a nagy D ötszázat
jelent Öszvehuzva d. e. annyi mint dől előtt; d. u.
dél után.

Eredeti jelentését illetőleg a) ezen természet-
utánzók előhangja: dadog, dal, dalol, dana, danol,
darázs, daru, dóridé, didereg, dödörög, devernye, d«-
récset, dérdúr, dob, dobog, dohog, duhog, dombéroz,
doromb , dóromból, dörög, dörgöl, dörömböl, dobog,
döbben, dong, dönget, dorgál, dorbézol, dong, dongó,
dillfól, duda, dúdol, duhog, dunnyog, durran, durrog,
duruzsol, düh, dunnyog; b) mint a t (melytől tó, tora)
rokona, el- vagy viaszataszításra vonatkozik ezek-
ben : dac*, daecog, dánét, döctög, dől, döl/öt, dönt,
doh, dob (ige), doszot, döf stb. c) puffadásra, kidudo-
rodásra, gömbölyüségre, terjedésre ezekben és ha-
sonlókban : dag, dagad, dám, damasz, dobon, dobott,
dobott, dobzó, domó, domb , dombor, dödölle, dómé,
dömbicz, dömöszke, dttnsgdi, döndöre, ducz, duczkó,
duczi, dundi, dudor, dudorodik, dunyha, duvad,
dtU stb.

Néha mint előtétes hang az eredeti szó alapfo-
galmát módosítja, mint: doroscoí ~ oroszol, azaz
éles eszközzel füvet irtogat, doVe = őre, azaz őrült

A d-vel kesdődő, idegen nyelvekből kölcsön-
zött szók száma, milyenek, drága, drót, drusza, dufla,
aránylag csekély. De vannak közös eredetűek, mint:
dob tympanum, domb tumulns, dús dives, dörgöl té-
rit, tergit, durda turgidus stb. A d kezdetű gyökszók
•zárna 70-nél nagyobb, az ily végzetteké pedig,
mint: ad, had, ed, íd, Md, bőd stb. fölülmúlja az
60-net.

—D, (1), névképző, segédhangzó nélkül járul-
ván részint önálló, részint elvont gyökökhöz, mint:
faj-d, hol-d, hó-d, föí-d, csen-d, min-d, gon-d, bár-d,
fcar-d, mor-d, tor-d, geret-d stb., továbbá az and, énd,
ond, drd öszvetett képzőkben, mint: gal-an-d, bel-

én-d, bol-on-d, csal-ár-d. Ezekben és hasonlókban, a
midőn t. i. már melléknévhez járul: kicsi-d, apró-d,
lasstc-d, karcsu-d, hosstu-d, kön»yií-d, gyöngé-d, az
alapfogalomnak némileg kicsinyítő, vagy mérséklő
értelmet kölcsönöz, épen úgy, mint az —s, pl. zöld-
es, veret-et, hossz-as stb. Képez számos helyneveket,
leginkább oly "gyökök- és törzsekből, melyek l, *,
r, s, z hangokkal végződnek, mint: Tol-d, Sten-d,
Stun-d, Ér-d, Udvar-d, TttmoV-d, Kakat-d, Farkat-d,
Nydrat-d, KSpSt-d, Szepet-d. Ét utolsó osztálybeliek-
ben az oda helyremutatón kivül a birtokosságot
jelentő ős, és értelme is rejlik, miszerint pl. Udvard,
Kakáid, Farkaid, Nyaraid ám. udvaros, kakasos,
farkasos, nyáras hely. V. ö. —AD, —ED helynévkép
ző. Innen hasonlék nyomán gyanítható, hogy a többi
nemfiekben is az ős, ít képző módosítváuya rejlik,
pl. hol-d = holos, azaz hószinü v. halvány, fehéres
égi test, hó-d = hovas, hószinü homlokfoltos állat stb.

— D, (2), segédhangzó nélküli igeképző, mely
részint önálló igékhez járul, mind : tol-d, kér-d,
ken-d, fen-d, mos-d(ik), es-d(ik), fon-d(or), <m-d(or),
részint elvont gyökökhöz : ál-d, fed-d (fegy-d), oW,
kul-d, ttl-d, hor-d, mon-d, ket-d, kiíz-d, f*r-d(ik). Ezek
közöl némelyekben a gyakorlatosság alapfogalmat
fejezi ki, mint: ken-d = ken-es, azaz keneget, fon-d
== fon-os, azaz fonogat, un-d = un-os, azaz unogat.

— D, (3), középképző, mennyiben más kép-
zőnek hozzá járatásával alkot igéket és neveket Ide
tartoznak a) da, de képzők, pl. mon-da, fer-de, ron-
da, bor-da; b) dal, dél, mint: jár-d-al, vog-d-al, scob-
d-al, tteg-d-el, él-d-el, nyög-d-el; c) dogál, deg«7, dö-
géi, mint: átt-d-og-ál, jár-d-og-ál, men-d-ég-él, iil-d-
ög-éi ; d) dokol, déke'í, dököl, mint: ful-d-ok-ol, hal-d-
ok-ol, nyel-d-ék-e-1, öl-d-ök-öl; e) dúl, dűl, mint:for-
d-úl, kon-d-úl, gur-d-úl, cseh-d-fil, pen-d-fil, csör-d-fil,
tör-d-űl; f) dtí, pl. for-d-it, kon-d-ti, gur-d-ft, c*en-d-
tí, péh-d-lt, ctör-d-tí, tör-d-it; g) ódik, ödik, mint:
fon-ó-d-ik, zár-ó-d-ifc, rág-ó-d-ik, vet-8-d-ik, ver-ö-d-ik.
tör-8-d-ik.

Mind ezekben és a magnk helyén eléfordnli töb-
bekben a d a szervrokon t képzőnek érteményr*
nézve is legközelebbi rokona, mennyiben mindegyik
a tevés, cselekvés, csinátás, működét alapfogalmát rej-
ti magában, azon különbséggel, hogy a t inkább
ki- vagy átható kfilszenvedő, miveltető, a d pedig
jobbara ön- vagy benható, belszenvedő, s közép ik-
es igéket képes. Miről részletesen 1. ás illető képzS-
ket saját rovataik alatt.

— D A, vékonyhangon —DE a) maga ai ad, ed
helynévképző megfordítva, pl. Fár-do, Tor-do, Ab-
da, melyeket így is elemezhetni: Fár-d, Tor-d, Ab-d,
az a könnyebb kiejtés végett járulván hozzájok.
Ezen képző legújabb időben igen buja tenyésaésnek
indult, miólta az írói szokás bizonyos tárgyak Tagy
cselekvések belyének elnevezésére alkalmazza, pl
csónok-da, dru-da, ám. csónakok, áruk rakhelye, rak-
tára, állomása; t&s-de, tőzsnek , kereskedésnek U
nyahelye; jár-da, gyalog járók •samára twlgaló
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kövezetes utczafél; távir-da, hely, honnan táviratoz-
nak; előhaoggal oda, mint: száll-oda, vendégfogadó,
szállóhely; usz-oda, úszóhely ; tan-óda, iskola, vagyis
hely, melyben tanítanak és tanuluak. A régi nyelv-
ben az így alkalmazott ezen képzőnek a helyneve-
ken kivül, mint Várda, Csabda, másokban alig van
uyoma, hanemha talán kaloda és csárda szókban?
Rokonnak tekinthető a török da, de rag, ba, be stb.
értelemben; b) képez másnemű fő- és mellékneve-
ket, részint önálló gyökökből, mint: ron-da (rom-da),
sun-da (suny-da), részint és jobbára elvontakból,
mint: lap-da, san-da, or-da, bor-da, rozs-da, du-da,
fer-de , her-de, ter-de,. Ezekben a d középképzö, s a
hangzó eredetileg ó, ö, t. i. nagyon valószínű, bogy
ezen szók elavult vagy elvont igék részesiüöji, pl.
ronda =r rom-d-ó, Sunda =: suny-d-ó, lab-da —
lob-d-ó , sanda = san-d-ó, borda ~ bor-d-ó , duda
= du-d-ó, ferde := fér-d-ö, rozsda r= rozs-d-ó, épen
úgy, mint: monda =: mondó , mondók* , amit mon-
dogatni szoktak. V. ö. — A (5).

DÁÁK, 1. DÁK.
DÁÁL, 1. DAL.
DAB, (1), falu Pest vármegyében; helyr. Z>a6-

-ra, —ról, —ön.
DAB , (2), némely helynevek gyöke , mint:

Uabas, Dabar, Dabrony, Ddblyon, Dabócz.
DAB, (3) , elvont gyöke dabrocz, v. dabroncz

szónak. Azonos a dudorút, puffadtat jelentő dob, v.
dob gyökkel.

DAB, egyedül a díb szóval iker/tve vau hasz-
nálatban : dlbdáb. L. ezt.

D AB ÁS, ALSÓ—, FELSŐ—, falvak Pest me-
gyében ; helyr. Dabas-on, —rá, —ról.

DABJON, falu Közép-Szolnok vármegyében;
helyr. Dabjon-ba, —bán, —bóí.

DABJON-ÚJFALU.faluKözép-Szolnokmegyében.
DABO, puszta Somogy megyében; helyr. Da-

bó-n, —rá, —ról.
DABÓLCZ, falu Ugocsa megyében; helyr.

Dabólct-on, —rá, —ról.
DABROCZ, (dab-or-ocz) fn. tt. dabrocz-ot. Gö-

csejben, s némely más vidékeken túl a Dunán azon
bőrbetegség neve, mely máskép: orb&ncz, vagy Sz.
Antal tüze, a bőrnek tüzes földagad&sa.

DABROKA, népes puszta Veszprém megyé-
ben ; helyr. Dabrókd-n, —rá, —ról.

DABRONCZ, 1. DABROCZ.
DABRONY, falu Veszprém megyében; belyr.

Dabrony-ba, —bán, —bo7.
DACSKÓ, 1. ZACSKÓ.
DACSÓ, férfi kn. Dániel. L. ezt.
—DÁCSOL,vékonyhangon —décse'l, kétágú ősz-

vetett igeképző, mely három elemből áll, s ezek : a gya-
korlatos d = ód, ed, öd, pl. a <ap-od, lök-Bd, pok-
öd igékben; második a kicsinyítő ács, ecs, mely itt
megnyujtátik, harmadik a gjrakurlatos cselekvő öl,
el, tehát = od-acs-ol, éd-ecn-él. Ezen elemeinél fogva
egyszerű ön- és álhatókból kettős gyakorlattal járó

AKAD. BA*T SIÓTÍB.

kicsinyítő igéket képez, mint: vag-dácsol := vág-od-
acs-ol, azaz ismételt kis vágásokat tesz; buk-dácsol =r
buk-od-acs-ol, ismételt kisebb bukásokat gyaborol;
nyög-décse'l — ny'óg-öd-ecs-él, folytonosan és kicsi-
nyezve nyög, szöfc-décséi = szök-öd-ecsét, folytonos,
gyakoribb és apró szökéseket csinál. Rokona (d-nél-
kül) ácsol, écsel, a rik-ácsol, köh-écs-él, és hasonló
kicsinyítve gyakorlatos igékben, továbbá az ákol,
ékel, pl. nyiu-ákol, rifc-ákoi, pof-ékéi.

DACZ, önálló gyök, (szanszkritul dharcz, ám.
daczol, merészel); fn. tt. dacz-ot. Merő önkényen,
nyakasságon, indulaton alapuló ellenszegülés, maga
megkötése , csökönyösség. Dacz van a szilaj lóban;
dacz van oly ellenségben, ki a sokkal nagyobb erő-
nek engedni nem akar. Jelent boszantást is, pl. vala-
kinek daczára tenni valamit ; továbbá : ellenérc, pl. a
rósz idő daczára útnak indulni. Rokona dúz, és dús,
mint a duzma, duzmati, duzzog szók gyöke.

Származékai: daczol, daczos.
DACZOG, (dacz-og) gyak. önh. Vékonyhangon

és szokottabban 1. DÖCZOG.
DACZOL, (dacz-ol) önh. m. daczol-1. Makacsul,

nyakasán ellenszegül. Daczolni az elemekkel, a sors-
sal, a végzettel; daczolni a /elsőséggel.

DACZOLÁS, (dacz-ol-ás) fn. tt. doczoJás-í.tb. —ok.
Makacs, nyakas, szilaj ellenszegülés. A daczol daczolás-
sal viszonozni. Dactolásból ellenszegülni az újításnak.

DACZOS, (dacz-os) mn. tt. daczos-t, v. — át,
tb. —ok. Makacsul, szilajul, nyakasán, pajkosán el-
lenszegülő ; gőgből ellenálló. Daczos ló, daczos párt-
ütök, daczos ifjú, daczos ellenség. Atv. ért. a mennyi-
re a daczos gőgösen fel szokta magát fújni: kövér,
vastag. Ily értelme van Kemesalján. Máskép: dtuma,
duzmati, duzmonyás.

DACZOSAN, (dacz-os-an) ih. Makacsul, nya-
kasán, megvető gőggel és szilajsággal, pajkosán. Da-
czosan megvetni a felsőbb parancsot. Daczosan meg-
maradni hibája mellett.

DACZOSÍT, (dacz-os-ít) áth. m. daczosU-ott,
pár. —s, htn. —ni, v. —oni. Daczossá , ellenszegü-
lövé, makacscsá, fejessé tesz.

DACZOSKODÁS, (dacz-os-kod-ás) fn. tt. da-
ezoskodás-t, tb. —ok. Makacs, ellenszegülő, durczás
kedély! állapot, midőn valaki daczoskodik. L. ezt.

DACZOSKODIK, (dacz-os-kod-ik) k. m. da-
ctoskod-tam, —tál, —ott. Ellenszegülő, magit meg-
kötő indulatból nyakaskodik, makacskodik, fejeske
dik, folytonosan vagy gyakran duzzog.

DACZOSSÁG, (dacz-os-ság) fn. tt. dactotság-ot.
Makacs indulat, pajkosság, szilajság, nyakas termé-
szet. A daczosság hajlamot jelent a daczra, a dacz
pedig annak egyes jelenését, kitörését.

DACZOSÜL, DACZOSUL, (dacz-os-úl) önh.
m. daczosúl-t. Daczossá lesz.

DACZSZÖVETSÉG, (dacz-szövetség) ősz. fn.
Szövetség, melynél fogva a szövetséges társak ás el-
lenfél czéljainak mindenben makacsul s támadólag
ellenszegülni törekesznek. Támadó szövetség.

74



1171 DACZVÉD8ZÖVÉTSÉG- DADOGA D ADOGÁS—D AGADOZÁS 1172

DACZVÉDSZÖVETSÉG , (dacz-véd-szövetség)
ősz. fn. Támadó és védő szövetség, melynél fogva
szövetséghez tartozók mind támadásban, mind véde-
lemben egymásnak segítséget Ígérnek és köteleznek.

D AD, (1), hangutánzó gyök, melyből dada, da-
dog, dadogás származtak.

DAD, (2), falu Komárom megyében; helyr.
Dódon, — rá, — rrfl.

— DAD , vékonyhangon ded , melléknévképző,
mely az alapszónak némi kicsinyítés! árnyalatot köl-
csönöz, s az alapérteményt mintegy mérsékli, péld.
hosscu-dod, hosszúkás, hosszacska; lattu-dad, lassncs
ka; karcsu-dad, kissé karcsú; kis-ded, kicsi-ded, kicsi'
nyes; édes-ded, édeskés; gyOngé-ded, gyengécske;
gyermek-ded, gyermekese.

„Mikoron méglen gyermekded volnál."
Régi ének Sz. Lászlóról.

Stép-ded.
„Jóllehet az leány igen szépded vala."

Istváufi Pál a XVI. száladban.
Ezek közöl némelyek egyszerű d képzővel is

divatoznak, mint: karcsu-d, hosszu-d, gyíSngé-d. Mi-
nélfogva a dód, ded öszvetett képző d-od, d-ed.

Használtatik egy más értelemben is, mely sze-
rint formát, hasonlóságot jelent , pl. tojdt-dad, to-
jásalakú, tojásboz némileg hasonló; kerek-ded, oly
formájú, műit a kerék ; koV-ded, ív-ded = kör-, ív-
szabásu. Ez értelemben is a kicsinyítés (olyanforma)
alapfogalma rejlik, mint a megfelelő német lich és
lem-bán.

DAD, Ó—, falu Fejér megyében; helyr. Dád-
on, — rá, — róí.

DADA , (1), (dad-a) fn. tt. dodá-t. Vénasszony,
kinek fogai kihullván a szókat jól kiejteni nem bírja,
s úgy beszél, mint a kisdedek, azaz dadog. Vén da-
da , agg dada. Megegyezik vele a czigány dddé
(csakhogy ez apát, vén apát jelent), s a magyar ded,
és az öreganyát jelentő csalóközi dudu.

DADA, (2), falu Szabolcs megyében, KA-
PÓS — , népes puszták Somogy megyében ; helyr.
Dadá-n, —rá, —róí.

DÁDÉ , (dád-é vagy dád-e) fn. tt. dádé-t, tb.
— k. A czigányok által szokott különösen használ-
tatni ; a magyarban pedig inkább csak gúnykép él-
nek vele, a vén ember elnevezésére. Öreg dádé, sze-
gény dddé. V. ö. ATYA és DED.

DADOG, (dad-og) önb. m. dadog-tam, —tál,
— ott. A kis gyermekekről mondatík , midőn már
egyes hangokat, s némely könnyebb szókat ki tud-
nak ejteni; továbbá a fogatlan vén emberekről, vagy
szélhfidöttekről, részegekről, kik értelmesen nem bir-
ják a szókat kimondani, vagy akadozva, höbögve
beszélnek. Dadog a kis fiú. Eldadogni. Máskép :

DADOGA , (dad-og-a) mn. tt. dodogá-t. Olyan
alkotása, mint : bttgyoga. Dadogó kis gyermek vagy
véli ember módjára beszélő.

DADOGÁS, (dad-og-ás) fn. tt dodogds-t, tb.
—ok. Dadogva, beszélni kezdő kisded módjára be-
szélés. Értetlen, akadozó nyelven höbögés.

DADOGÓ, (dad-og-ó) mn. tt. dadogó-i. Akt
Agy beszél, mint a kisdedek, vagy fogatlan vén em-
berek. Dadogó gyermek, dadogó banya.

DADUK, (dad-uk?) 1. BÁBUK.
DAG, fn. tt dag-ot. Életmflszeres vagy c"let-

mttszeretlen testnek azon állapota, midőn belülről
kifelé ható nyomás, illetőleg szaporodás, fejlődés kö-
vetkeztében köriméje, térfoglalata nagyobbodik, fol-
puffad, pl. a felfújt hólyagé. Orvosi ért az állati test
teriméjének kóros nagyobbodása, puffadása.

Önálló gyök, rokon vele a szanszkrit dih (da-
gad), ettől: doihos (vastag), a hellén dctav?, a török-
ben dog begyet, s nigtír nyelven daganatot és hegyet,
a mongolban tok szintén hegyet jelent; a héberben
•"ÍJ1! (dagáh), ám. sokasodott.

DAOA, (dag-a) mn. tt dagá-t. Vas vármegyei
tájnyelven ám. pofok, fölfújt, mintegy dagadt képű.

DAGAD, (dag-ad) önh. m. dogod-tam, — tál,
—t, T. —ott. Dagad az életmttszeres, vagy műsze-
retlen test, midőn szokott rendes teriméje, köre ki-
terjed, nagyobbodik. Dagad a vízbe dttatoU ttivaet,
a megáztatott deszka, a kelétnek indult kovát*. Dagad
az áradó víz. Dagad a kedvet indulatba jött ember
kebele. Dagad a kelevényet, mirigyei seb. Addig da-
gad, míg végre kifakad, szétszakad. Ószvetételei: föl-
dagad, kidagad, megdagad, oszvedagad.

DAGADÁS, (dag-ad-ás) fn. tt. dagodds-t, tb.
—ok. A testnek azon belső működése, midőn szokott
rendes teriméje, köre nagyobbodik, belülről kifelé
terjedez. Arczdagodás, srívaetdagadái, lábak daga-
dáta, kovászdagodás, kóros dogodást oszlató ttertk.
V. ö. DAGAD.

DAGADAT, (dng-ad-at) fa. 1. DAGANAT.
DAGADÉE, (dag-ad-ék) fn. tt. dagadék-ot. He-

lyes alkotásu szó a szakadék, maradék, haladék 9
több mások hasonlatára, de szokottabban lásd: DA-
GANAT.

DAGADÓ, (1). (dag-ad-ó) fa. tt dagadó-1. Így
nevezik a mészárosok és hentesek a szarvasmarhának
és sertésnek hasa aljából vágott bőrös húst, mélyít
a szakácsuék rendszerént a vastag ételre vagy ételbe
tesznek. Distnódagadóval főtt káposzta. Ökördagadó. E
nevét onnan vette, mert vékony lévén főzés által fel-
dagad, midőn ellenben némely más részek öszre-
mennek.

DAGADÓ, (2), (mint föntebb) mn. Ami te-
riméjét nagyobbítja, belülről kifelé és szétterjesxke-
dik. .Dagadó hullám, dagadó kebel.

DAGADOZ, (dag-ad-oz) önh. m. dagado»-tam.
—tál, —ott. Folytonosan dagad, teriméje folyvást
nagyobbodik, puffadoz]; folyvást vagy gyakran fölfn-
vódik. A vUeórot ember lábai dagadoznak.

DAG ADÓZÁS, 'dag-ad-o«-ás)fh. tt. dagadttá*-*,
tb. —ok. Folytonos vagy gyakori dagadás, pufihdozas
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DAGADOZAT, (dag-ad-oz-at) fn. tt. dagadnzat-
ot. A testnek azon állapota, illetőleg duzzadt alakja,
midőn folytonos kiterjedése által teriméje nagyob-
bodik.

DAGADOZÓ, (dag-ad-oz-ó) mn. tt. dagadozó-t.
Ami gyakran, vagy folytonosan dagad; puffadozó,
duzzadozó. V. ö. DAGAD.

DAGADOZOTT, (dag-ad-oz-ott) mn. tt. dagado-
zott-at. Ami tartós, folytonos dagadás által kiterjedt,
teriméjében nagyobbodott.

DAGADT, (dag-ad-t) mn. tt. dagadt-at. Ami
meg- vagy föl van dagadva, ez igének minden értemé-
nyében. Dagadt arcz. Dagadt lábak. Jól megdagadt
kovász. Örömtől dagadt kebel.

DAGADTÁN, (dag-ad-t-an) ih. Dagadt állapot-
ban ; puffadtan, fölfiíjtan, duzzadtan.

DAGÁLY, (dag-ály) fn. tt. dagály-t, tb. —ok.
Tulajdonkép, dagos állapot, vagyis a testnek azon tu-
lajdonsága, midőn rendkívül, és szokatlanul ki van
terjedve, felfúva, pl. vízdagály. Apály és dagály egy
szóval : czikab. Fardagály, kitömött, vagy kövér far.
Átv. ért. gög, kevélység, felfuvalkodás, mivel a gőgös
emberek mintegy dagadozni látszanak. Továbbá : a
beszédben és irályban, a kicsiszerü tárgyaknak túlzott
nagyítással eléadása, képes kifejezésekkel és monda-
tokkal halmozása.

A törökben dalga ám. vízdagúly, hullám (Woge).
DAGÁLYOS, (dag-ály-os) mn. tt. dagályos-t,

vagy —át, tb. —ak. 1) Dudorodott, kipuftadt, teri-
inéjében nagyobbodott. Dagályos arcz, dagályát víz.
2) Átv. ért. gőgös, felfuvalkodott. Továbbá, dagályai
eléadás, dagályns beszéd, dagályát irály. V. ö. DA-
GÁLY.

DAGÁLYOSAN , (dag-ály-os-an) ih. Gőgösen,
pöffeszkedve, dudorodva, duzzadva, tulajdon és átv.
értelemben véve. Dagályosan rátartani magát. Dagá-
lyosan beszélni, írni.

DAGÁLYOSKOD1K, (dag-ály-os-kod-ik) k. m.
dagályoskod-tam, —tál, —ott. tíögösködik, fuvalko-
dik, kevélykedik. Lecsendatedék az ö lelkek, melylyel da-
gályoskodnak vala ellene. Bírák k. 8. 3. Káldi.

DAGÁLYOSSÁG, (dag-ály-os-ság) fn. tt. dayá-
lyosfág-nt. Dagályos állapot vagy tulajdonság, illető-
leg gögösség, fölfuvalkodás. Átv. ért. beszéd, irály
dagályoosága, túlzott, helytelen, képes kifejezésekkel
halmozottsága.

DAGAN, elvont vagy elavult törzsöké a daga-
nag, dnganai szóknak. Szokottabban dagad. A maga
nemében o'yan niiut -.fogan e helyettfogod.

DAGANAG, (dag-an-ag) fn. tt. daganag-ot. 1.
DAGANAT. Eléfordul Sz. Margit életében.

DAGANAT, (dag-an-at) fn. tt. daganat-ot. Az
életmtiszeres testnek kóros vagy rendkivUli állapota,
midőn teriméje szokatlan nagyobbodóban van. Külö-
nösen azon hely, vagy rész, mely ezen nagyobbodás- (

bán szenved. Daganat az ajakon, daganat a meylltö/l ,
arczoit. Minden kitt daganatért nem kell elvágni a k>'- j
zf.t. (Km). Görvélyet daganat, ír t fajta-, vizkóros da- '•

ganat. A daganatot holmi lágyitó szerekkel eloszlatni.
Képzésre olyan mint: foganat, bocsánat.

DAGANATOS, (dag-an-at-os) mn. tt. dagana-
to»-í, vagy —át, tb. —afc. Daganatban levő, szenve-
dő. Daganatos seb.

DAGASZ, (dag-asz) fn. Baranyai tájszó, dugott
helyett. L. ezt.

DAGASZT, (dag-aszt) áth. m. dagatzt-ott, htn.
—ni vagy —ani. pár. dagosz-sz. Általán, valamely test
teriméjét dagadásra kényszeríti. Öröm dagasztja kebe-
lét. Sok eső feldagasztja a folyót. Különösen valamely
szívós testet, például kovászt, agyagot gyárán által
megkelet, terjedékenynyé tesz. Kenyeret, vagy inkább
kenyértésztát dagasztani. Bedagatztott már komámase-
szony f azaz, bevégezte a dagasztást Y

DAGASZTÁS, (dag-aszt-ás) fn. tt. dagasztás-t,
tb. —ok. Valamely szívós testnek, pl. tésztának kovász-
szál öszvcgyúrás által terjedékenynyé tétele. Dagatz-
táshoz fogni. Dagasztásban elfáradni.

DAGASZTÓ, (dag-aszt-ó) fn. és mn. tt. dagasz-
ló-l. Aki valamit dagaszt. Dagasztó sütölegény. Da-
gasztó leány. Néha ám. dagasztáshoz tartozó, kellő,
amivel vagy amiben dagasztanak, mely értelemben az
illető viszonynévvel öszvetett szót képez. Dagasztófa,
dagasztószék, dagasztóttlcnS.

DAGASZTÓFA, (dagasztó-fa) ősz. fn. Lapocz-
kafa, melylyel a sütőlegények és sütőasszonyok a ke-
nyérhez való kovászt a tekenöben gyúrják, forgatják.

DAGASZTÓLÁB, (dagasztó-láb) ősz. fn. Áll-
vány, melyre a kenyér- és zsemlyesütök a dagasztó-
teknöt helyezik.

DAGASZTÓSZÉK, (dagasztó-szék) ősz. fn. 1.
DAGASZTÓLÁB.

DAGASZTÓTEKNÖ, (dagasztó-teknö) ősz. fn.
Teknö, melyben a kenyér- és zsemlyesütök a kenyér-
vagy zseralyetésztát gyúrják, dagasztják ; máskép :
stítöteknö.

DAGASZTOTT, (dag-aszt-ott) mn. tt. dagosz-
tott-at. Ami meg van dagasztva. Jól megdagantott tész-
tából slltíítt kenyér.

DAGH, falu Esztergom megyében ; helyr. Dágh-
int, —rn, — rói.

DAGLÁGYÍTŐ, (dag-lágyttó) ősz. mn. Ami az
állati, különösen emberi testen támadt kóros dagot,
kemónyedést elűzi, lelappaiztja. Daglágyitó ír, tapasz,
biirogatás.

DAGONYA, (dag-ony-a) fn. tt. dagonyát. Bod-
rogközben ám. marha által felvágott, felgyúrt, felda-
gasztott sár, dagvány. V. ö. DEGENYEG.

DAGOSZLATÓ, (dag-oszlató) ősz. mn. I. DAG-
LÁGYÍTÓ.

DAGVÁNY, DAGVÁNY, (dag-vány) fn. tt.
dagvány-t, tb. —ok. Ragadós, sikeréé, sűrű, szívós sár,
mely péld. a keréktalphoz tapad, dagonya.

DAGVÁXYOS, DÁQVÁNYOS, (dug-vány-os)
mn. tt. dayi:ányos-t, vagy — aí, tb. —afc. Ragadós,
szívós sárral bővelkedő. Dáguányos nlak.

74*
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DAJ, elvont gyök, a dajka és dajna származék-
ban. A héberben n ám. telj, teljesség, Így az arab
nyelvben is. V. ö. DAJKA.

DÁJA, (1), falu Fejér megyében; helyr. Dájá-n,
—ró, — ról.

DÍJA, (2), 1. DÍLLYA.
DAJKA, (daj-ka) fn. tt dajkát. Általán nősze-

mély, ki kisdedeket ápol, nevel, táplál. Oh édes anyám,
szerelmes dajkám, téged is elhagylak. (Búcsudal). Kü-
lönösen, 1) szoptató nő; szoptató dajka; 2) ki a kis-
dedekre vigyáz, velők játszik, őket hordozza, ringalga
stb. száraz dajka, máskép némely vidékeken : (a to-
tós) pesctonka. A legjobb falatot gyermeknek dajka nem
adja. (Km). Átv. ért jelent férfit is, vagy akárkit, ki
másra gondot visel, felvigyáz. Én nem lenek mát fiá-
nak dajkája. Ki vén korában házasodik, dajkát keres
magának. (Km).

Héberfii daváh, arabul dájet, daviji, törökül da-
jeh, perzsául ddjki. A szanszkritban daj ám. táplál.
A szláv nyelvekben eléforddl doyka, dojke, dogka,
melyekben dojiíi ám. fejni, tejet fejni.

DAJKABÉR, (dajka-bér) ősz. fn. Bér, melyeta
szoptató- vagy száraz dajkának szolgálatáért fizetnek.

DAJKAFAR, (dajka-far) ősz. fn. Dajkafara van
oly lónak, melynek hosszúkásán, nem gömbölyűén vég-
ződik a fara.

DAJKÁL, (daj-ka-al) 4th. m. dajkál-t. Nevel,
táplál, ápol, szoptat, azaz valakivel dajka módra
bánik. Kisdedeket dajkáim ; vén, vagy beteg férjet daj-
kálni.

DAJKÁLÁS, (daj-ka-al-as) fn. tt. dajkálás-t, tb.
—ok. Kisdedek szoptatása, ipolgatása, táplálása. Daj-
kamódon bánás, gondviselés.

DAJKALEÁNY, (dajka-leány) ősz. fn. Leány,
ki a kisdedeket hordozza, ringatja, mulattatja, reájok
felügyel, máskép : száraz dajka, pesztonka.

DAJKÁLK.ODÁS, (daj-ka-al-kőd-4s) fn. tt. doj-
kálkodás-t, tb. —ok. Dajkái szolgálat, ápolgatás.

DAJKÁLKODIK, (daj-ka-al-kod-ik) k. m. daj-
kálkod-tam, —tál, —ott. Dajkái szolgálatot, köteles-
séget folytat, mint dajka, vagy mint ápoló, gondviselő
forgolódik valaki körül. Előkelő Marnál dajkálkodni.
Beteg f érj mellett dajkálkodni.

DAJRÁLKODÓ, (daj-ka-al-kod-ó) mn. tt daj-
kdlkodó-t. Dajkasággal foglalkodó; mások ápolója,
gondviselője. Dajkálkodó nVcteléd. Dajkálkodó édes-
anya.

DAJKÁLÓ, (1), (daj-ka-al-6) fn. tt. dajkdló-t.
Személy, ki valakit dajka gyanánt ápol. Egy vagy
több gyermek dajkátója.

DAJKÁLÓ, (2), (L fönebb) mn. Dajka gyanánt
ápoló, tápláló. Dajkáló feleség. Átv. ért dajkáló két,
dajkáló gond.

DAJKÁLÓDIK, (daj-ka-al-ód-ik) belsz. m.daj-
kátód-íom, —tál, —ott. Szorgalmasan fisi a dajkasá-
got, mások ápolását, mint dajka forgolódik valaki
körül.

DAJKÁLÓDÓ, (daj-ka-al-ód-ó) mn. tt dojkáló-
dá-t. Dajkaságot szorgalmasan, gondoskodva űző, foly-
tató, gyakorló, ffisded tettvérei mellett dajkdlódó néni.

DAJKAPÉNZ, (dajka-pénz) ősz. fn. Pénz, ille-
tőleg bér, melyet a szoptató dajkának fizetnek.

DAJKAPOR, (dajka-por) ősz. fa. Bizonyos táp-
szer porformában, mely a dajkatej szaporodását esz-
közli.

DAJKAREGE, (dajka-rege) ősz. fn. így nevez-
tetnek azon csodás mesék, melyekkel a dajkák mu-
lattatják a kisdedeket. Át ért háziig elbeszélés. £•
csak olyan dajkarege.

DAJKÁ8, (daj-ka-as) mn. tt dajkás-t , vagy
— öt, tb. —ok. 1) Kinek dajkája van. 2) Oly gyer-
mekről mondják, ki dajka nélkül nem tud lenni, ki
mindig a dajka után van. Dajkát gyerek. Olyanforma,
szó, mint anyás.

DAJKASÁG, (daj-ka-ság) fn. tt dajfcaság-ot.
Dajkái szolgálat, kisdedápolás. Dajkatággal kéretni

DAJKÁSKODIK, (daj-ka-as-kod-ik) k. 1. DAJ
KÁLKODHC.

DAJKASZERZÖ, (dajka-szerző) ősz. fn. Cselé-
deket szerző asszony, különösen ki szoptatódajkákat
szerezni szokott.

DAJKASZÓ, (dajka-szó) ősz. fa. Szó, vagy szók,
melyekkel a dajkák a kisdedek, kis gyermekek előtt
némely tárgyakat nevezni szoktak, pl. papa ám. étel,
kenyér; HUti, bvmbum = víz; kácsi = kalács ; aitá
= tttz; esoncsi = has; kaka = rút; bába = láb;
kaesó = kéz ; gungó = fing ; csoeso , paeci = ló ;
beese = borjú ; esocza = malacz ; kupi = kutya ;
csiesi = csecs ; tatába, taet = el ; távol , meszue,
stb. Máskép : gyermekutó.

DAJKATEJ, (dajka-tej) ősz. fn. Tej, melyet a
csecsemő a dajka emlőjéből szop. Édetebb át anyattj
a dajkatejnél. Km.

DAJNA, (daj-na azaz dajnő) fn. tt. dajnát. Tes-
tes, tenyeres talpas nőszemély. Nagy dajna. A köz-
nép néha úri asszonyt (dámát) is ért alatta.

DAJNÁRODIK, (daj-na-kod-ik) k. m. dajnákod-
tam, —tál, —ott. Mondatík 1) a tunyálkodó nősze-
mélyről általában, 2) olyanról különösen, ki úri asz-
szony módjára kényelmesen éldegél, nem gondol a
munkával, csak piperéskedik.

DAJNÁLKODIK, (daj-na-al-kod-ik) k. L. DAJ
NÁKODIK.

DÁK, 1) erdélyi falu Felső-Fejér varmegyében,
helyr. Dák-ra, —ön, —ról. Latinai Daátim. 8) Régi
Daczia lakosa, tt. dák-ot. 3) A dákos nevű esxköi
gyöke. ; 1. ezt

DÁK A, falu Veszprém megyében; Dákd-n,
—rá, — ról.

DAKFÖLD, népes pnszU Sopron megyében;
helyr. DakfOld-on, —re, —rdl.

DÁKOS, (dák-os) fn. tt dákos-t, tb. — ok. Gyi
lök, vagy tőrnemtt szúró, ölő eszköz, melyet tokban
vagy botba rejtve vi ebiek.



1177 DAKOSBOT-DAL DAL—DALKÖNYV 1178

Gyöke dák a szúrást, bőként jelentő gyök szóval
rokon. Hegegyezik vele a bélien da'xog (bökés) ettől :
ícattiv (bökni).

D ÁKOSBOT, (dákos-bot; ősz. fa. Bot, palcza,
melynek üregében dakos van elrejtve. V. ö. D ÁKOS.

DÁKOSKA, (dék-os-ka) fn. tt. dáfcoskát. Kisebb-
féle, rövid pengéjű dákos, töröcske, gyilkocska.

DÁKOSOS, (dák-os-os) mn. tt. dákosos-at. Dá-
kossal fölszerelt, fegyverzett, d&kost viselő. Dákosos
palcza. Dákosos utonálló.

DAL, (1), elvont gyöke dalma, dalmahodik, dol-
mány v. dolmány, dalmos stb. szóknak. Jelentése: tele,
törökül dolu.

DAL, (2), hangutánzó önálló gyök ; fn. tt. dal-t,
tb. —ok. 1) Altalán (lantos) költemény, mely a szív
érzelmeit éneklésre alkalmas versükben festi. Inneu :
vig dal, szomorú dal, bordal, szerelmi dal, népdal, hu-
szárdal, hadi dal. A dal inkább világi, s egyszerűbb
érzelmek tolmácsa; az egyházi tárgyú, vagy mély ér-
zelmű, fenséges lantos versezeteket pedig, ha szinte
éneklésre szanvák, e'nekek-nek hívják. 2) Jelenti azon
hangszerkezetet, azaz dallamot (melódiát), mely sze-
rént a dalkölteményt énekelni lehet.

Bár azok is, leikkel földrázó harczokat űztünk,
Hallhatnák átok is dalomat diadalmas Ügekröl.

(Vörösm.)

Majd elfújja át ebek dalát, (Km.)
De ha szöldgerezd levét
Iszom, engem dalra hevít.

(Horv. E.)

Rokonnak tekinthetők vele a német Dohle, né-
mely szójárásokban : Dahlf, továbbá Schall, mongol
doh/a, dutilachu, mandsiir íalhoun [fecsegő], talhilame
[fecsegni], tolómé [számlálni) stb. szinte rokonokul te-
kinthetjük a latin lawdo, német 7x>«/ szókat is stb.

—DAL, (3), nyilt a-val, vékonyhangon —DEL,
nyílt e-vel öszvetett igeképzö, mely ön- és átható igék-
ből hasonló gyakorlatosokat képez, mint: vagdal (vag-
dal), Kzab-dal, jár-dal, Up-del, tép-del,él-del,nyög-del,
tör-del. Két alkatrészből áll, ú. m. d-ből, mely ám. a
gyakorlatos ód e'd Sd, (péld. a tápod, csapod, tököd,
pSköd igékben), és a szintén gyakorlatot jelentő ál él-
ből, tehát elemeire osztva = od-al, e'd-el, M-el, ket-
tőzött gyakorlást fejez ki. E tekintetben egyezik ve-
le : dus, dés, dös ~ od-os, e'd-e's, Sd-ös, péld. csap-dós
= csap-od-os, kap-dos := kap-od-os,-, lép-de's = lép-
r'd-e*, tép-de's = tép-e'd-és, nySg-dSt = nyög-öd-ö's,
pok-dSs = pok-od-os, lök-dös = lok-Sd-Ss. stb.j

Származékai a) dalgat delget, elemezve : od-ol-
og-at, f'd-el-e'g-et, pl. vag-dalgat, lép-de'lget, b) dalko-
dik v. dalkozik, pl. vagdalkodik v. vagda/kozik, rug-
dalkodik v. rugdalkozik, melyekben a gyakoriság fo-
galmán kivül a cselekvési visszahatásnak fogalma is
rejlik, c) dalódik v. dalázik, v. d nyomatékkal dalod-
zik, mint : rugdalódik, rugdalózik, rugdalódtik, vagda-
lódik, vagdaUzik, vagdalódiik.

DAL, falu Erdélyben, Doboka megyében ; helyr.
Dal-ön, —rá, —ról.

DALÁR, (dal-ár) fn. tt dolár-t. Újabb kori al-
kotásu szó, ám. dalos, daloló, dalokat éneklő, dalnok.

DALÁRDA, (dal-ár-da) fn. tt. dalárdát. Dalá-
rok egyesülete, társulata, kiknek fő czéljok dalok be-
tanulásával foglalkodni, s azok eléneklésével magák-
nak és másoknak mulatságot, kedvtöltést szerezni.

DALEVEZÖ, (dal-evező) ősz. fa. Evező lapát a
ladikokon, és dereglyéken, melyet gúzsba akasztanak.

Valószínűen eredetileg oldalevezd' volt, mert a,
dalgúts máskép : oldalgúzs. V. ö. DALGÚZS.

DALGÚZS, (dal-gúzs) ősz. fn. Kötélből vagy
vesszőből csinált gúzs a ladikok, dereglyék oldalain,
melybe az evező lapátot húzzák. Némelyek szerint ám
tolgúzs, mások szerént ismét oldalgúzs.

DALGYŰJTEMÉNY, (dal-gyűjtemény) ősz. fn.
Különféle tárgyú, leginkább a nép között elterjedt
dalok, kéziratban öszveszedve vagy kinyomtatva.

DALI, (dal-i) ám. deli, L. ezt
DALIA, (ám. a felhangu : deli) fn. tt. daliát.

Jelent általán hőst, leventét, vitézt, különösen olyat,
kinek dali vagy deli termete van. Régi szó, s meny-
nyivel jelentősebb mint az újabb időben alakult :
lovag.

„Halljátok szavamat daliák és harczi vezérek."
Vörösmarty.

„S minő uyalka az ármányos fia,
Béli válnék belőle szép dalia!"

Czuczor.

Megjegyzendő, hogy a német Held (régi svédül
haelad), ha megfoi díttatik -= dl eh, deleh szinte ösz-
veüt a magyar deli vagy dalia szóval. Minden nyel-
vész tudja, hogy ily megfordítások ugyanazon nyelv-
ben is sokszor megtörténnek.

DALIÁS, (1), (dal-i-a-as) mn. tt. daliás-t vagy
— át, tb. ak. Vitézies, lovaglás, hősies. Daliás termet,
daliás öltözet, daliás tartás.

DALIÁS, (2), (I. fönebb) fn. tt. daliás-í, tb. —ok.
Régen annyit tett, mint : dzsidás, dárdáé, azaz fegy-
veres katona, vitéz.

DÁUBÓ, fn. tt. dálibó-t, tb.—k. így nevezik Vág-
mellékén a zajos falusi mulatságot, az énekkel, zenével,
tánczczal, eszem- iszommal járó lakomát. Másutt :
dáridó. Lásd ezt.

DÁLIDO, I. DÁUBÓ.
DALJÁTÉK, (dal-játék) ősz. fn. Szinmü, mely-

nek lényegét zene és ének teszi, s főczélja nem any-
nyira cselek vény t, mint érzelmeket eléadni. (Opera).
Van komoly, víg, bohókás és vegyes daljáték. Daljáték
szövege, zenéje.

DALKÖLTÖ , (dal-költő) ősz. fn. Költő, ki dal-
műveket ír, szerez.

ÜALKÖNYV, (dal-könyv) ősz. fn. Könyv, mely.
vagy ugyanazon költő dalait, vagy különféle szer-
íöktöl eredett dalok gyűjteményét foglalja magában
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DALL, (1), tájejtéssel ám. a szokottabb és he-
lyesebb dal, főnév.

DALL, (2), (dal-1, azaz dal-ol) önh. és áth. m.
dall-ott, htn. — ani. Dallani mondatik tulajdonkép,
aki valamely dalt zeneileg elhangoztat, elénekel; de
mondatik a költőkről is.

— „dallok dalt, hajh de szomorgót."
Czuczor.

— „kitudja, hát ő nem jön-é el!
Hátha eljő — s dalland"

Arany.

DALLÁ, (dal-ol-a) fa. tt daliát. Egyszerű kis
dalocska a maga nemében. (Canzone).

DALLÁB, (dal-láb) ősz.- fn. A dalalkotó vers-
sornak egy-egy szaka. V. ö. VERSLÁB.

DALLAM, (dall-am) fn. tt dallam-öt. Valamely
dalnak zenei folyama vagy menete (Melódia). Új al-
katú szó.

DALLAMOS, (dall-am-os) mn. ti dollamos-t,
vagy —át, tb. — ak. Dallammal bíró, ékesített, dal-
lamdrfs.

— „kinek az istenség
Nyújtá dallamos ajk s honi hárfa kincsét"

Arany.

DALLAS, (dall-ás) fa. tt dallás-t, tb. —ok.
Valamely dalnak zenei lejtéssel elhangoztatása.

DALLAZ, (dall-az) önh. m. dalloz-tom, —tál,
—ott. Hajósok nyelvén ám. gúzsba vetett evezőlapát-
tal eve*. V. ö. DALGÚZS.

DALLEVEZÖ, DALLGÚZS, 1. DALEVEZÖ.
DALGÚZS.

DALLÓ, (dall-ó) fn. tt daüó-í. Személy, ki da-
lokat hangoztat A bor meghajtja a daliét. (Km.)

DALLOS, (dall-os) fn. és mn. 1. DALOS.
DÁLLYA, MAGYAR—, OLÁH—, SZÁSZ—,

falvak Erdélyben; helyr. DáUyd-n, —rá, — ról.
DALM T. DALHA, (dal-ma azaz tele-mi) elvont

vagy kiavult törzsök, innen : dolmohodik, dalmos, daí-
mány, v. dolmány. Jelenti az emberi testnek tele ré-
szét, derekát V. ö. DALMAHODIK.

Rokon vele a vékonyhangu tel, teli, teljes, to-
vábbá azon dér, melyből derék származott, eredetileg
dorék, honnan derekam ám. darékom, derekai ám. da-
rékos.

D ALMÁD, fala Hont megyében, és paszta Tol-
na megyében; helyr. Dalmad-on, —rá, —ról.

DALMAHODIK, (dal-ma-hod-ik) k. m. dalma-
hod-tam, —tál, —ott. Szatmár vidékén ám. teste, de-
reka vastagodik, telik, testesedik.

DALMÁNY, 1. DOLMÁNY.
DALMÁR, falu Erdélyben Belső-Szolnok me-

gyében ; helyr. Dalmdr-on, —rá, —ról.
DALMÁT, fn. és mn. tt. dalmát-ot. L.DALMATA.
DALMATA, fn. tt. dalmatá-t. Dalmatország la-

kosa.

DALMÁTORSZÁ6, (dalmát-ország) ősz. fn. Az
ausztriai birodalomban levő királyság négy kerülettel,
az ádri.ii tenger partján.

DALMATUL, (dalmát-ul) ih. Dalmát nyelven.
Dalmatái beszélni, érteni, írni.

DALMOS, (dal-m-os) mn. tt dalmos-t, v. —át,
tb. —ok. Vastag, testes, teljes derekti. Dóimat
legény.

DALMŰ, (dalmű) ősz. fn. Általán, dalköltemény,
kttlönösen, daljáték. (Opera).

DALMÜHÁZ, (dal-intt-ház) ősz. fn. Színház,
melyben különösen dalmüveket, daljátékokat adnak
elé; operaház.

DALNOK, (dal-nők) fn. tt. dalnok-ot. 1) Éne-
kes, éneklő; kardalnok. 2) Nemesebb értelemben vett
dalénekes, ki költői s zenészi ihletéssel bír. Ilyenek
voltak a daliáskor lantosai, a troubadourok. 3) Dal-
költő.

DALNOK, Székely falu Erdélyben ; helyr. Dal-
nok-on, —rá, —ról.

DALOL, (dal-ol) önh. és áth. m. dalol-í. lásd
DALL.

DALOLÁS, (dal-ol-ás) fn. tt daíoíás-t, tb. —ok.
1. DALLAS.

DALOS, (1), (dal-os) mn. tt. dolos-í, vagy —öt,
tb. —ok. 1) Dalokat tartalmazó. DalotlcOnyv, milye-
nek pl. a Himfy szerelmei. 2) Ki örömest dalol. Da-
lot leányok, legények. JófilttySs, dalos fiú.

DALOS, (2), (l- föntebb) fa. tt dotos-t, tb. —ói.
Énekes, dalló személy; máskép : dallos és dalnok,

DALSZÍNHÁZ, (dal-szín-ház) ősz. fa. 1. DAL-
MÜHÁZ.

DALSZINÉSZ, (dal-ssinési) ősz. fh. Zenébe s
éneklésbe avatott színész, ki dalművekben lép fel,
operaénekes.

DALSZÓ, (dal-szó) ősz. fa. Szó, vagy hang.
mely zenére alkalmas, vagy mely a zene mellett éne-
keltetik. Máskép : énekszó.

DAL8ZÜZ, (dal-szűz) ősz. fia. A dsJköltésset
mdsája, különösen : Polyhymnia.

DALTÁNCZ, (dal-tánca) ősz. fn. Tánc*, mely
dallal van párosulva, pl. némely lengyel t&nciok. A
magyar köznépnél is van ily táncnak némi nyoma.

DÁLYA, lásd DÁLLYA.
DÁLYÓ, KIS—, NAGY—, puszták Nógrád

megyében; helyr. Ddlyón, —ró, —ról.
DÁLYOGH, falu Baranya megyében; helyr.

Ddlyogh-on, —ró, —ról.
DÁM, elvont gyöke domass szónak. Rokonai:

dóm, dóm, melyekből, domb, domború, dSme, domScc-
kös, dörosödi származtak. Eredeti jelentésök: dodoro
dás, puffadás.

DÁM, a latin dama szóból eredett, mely csak
némely öszvetételekben használtatik : dámUnS, dám-
vad. A hellén dttpá£m után eredetileg ám. szelíd.

DÁMA, fa. tt. dámát. A francziáktol kölcsön-
zött szó, spanyolul dama, németül JDame, szanszkri-
tul dám, ám. nő, feleség. Jelent úri asszonyt, űrből-
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gyet, delnőt. Egyébiránt a tiszta társalgási nyelvben
és Írásban közdivatúvá lett helyette a hölgy, a újab-
ban detnó'. Néhutt a köznép gúnyosan a kicsapongó
gyanús nöszemélyeket nevezi (lámáknak.

DAMAK, fala Borsod megyében; hely. .Dámok-
on, —rá, —ról.

ÜAMÁSD, G ARÁN—, IPOLY—, faluk Bars
és Honth megyékben; helyr. Damásd-on, —rá,
—ról.

D ÁM ASZ, (1), (dam-asz) fű. tt. damasz-í, tb.
—ok. 1) Nagy fajtájú sertés, máskép: domosz. 2)
Selyem-, gyapjú- vagy vászouszövet, kidomborodó
alakokkal, és sima fouákszinnel. Idegen származású.

DAMASZ, (2), (1. föntebb) mn. tt. Damasz nevű
szövetből való. Damaszruha, damosz abroszok. Damasz
kelmik.

DAMASZK, 1. DÖMÖCZK.
DAMASZMUNKA, (damasz-munka) ősz. fn. Oly

szövet, mely damasz formára van készítve. V. ö. DÁ-
MASZ.

DAMASZMÜ, (damasz-mii) ősz. fn. 1. DAMASZ-
MUNKA.

DAMASZOL, (damasz-ol) áth. ín. domoszol-t.
Valamely kelmébe, szövetbe damaszféle kidomborodó
alakokat sző. Abroszokat damaszolni.

DAMASZOLT, (dam-asz öl-1) mű. tt. damaszolt-
at. Ami közben-közben vagy egy részében damasz
formára vau szőve. Damatzolt abrosz, damaszotl szélű
ágy terítő, damastolt párnahéj.

DAMASZSZÖVÖ, (damasz-szövő) ősz. fn. lásd
DAMASZTAKÁCS.

DAMASZTAKÁCS, (damasz-takács) ősz. fn.
Mütak&cs, kidomborodó képekkel, alakokkal ékesített
szöveteket készítő.

DAMASZTAPÍR, (damasz-tapír) ősz. fn. Déli
Amerikában honos állat, melyet vízi disznó-nak, vagy
vadtehén-neí is hívnak. V. ö. DAMASZ, 1).

DÁMBAK, (dám-bak) ősz. fn. A dámvad nevű
állatok hímé. V. ö. DÁMVAD.

DÁMGIM, (dám-gím) ősz. fn. A közönséges szar-
vasnál kisebb fajú vörös vad.

DAMIÁN, férfi kn. 1. DÖMÉNY.
DÁMKÖ, (dám- v. dáma-kö) ősz. fh. Kő vagy

koczka a dáuia nevű játékban, azaz ostáblán.
DAMÓCZ, falu Zemplén megyében; helyr. Dm-

mócz-ra, —rói, —ön.
DAMONYA, falu Sopron megyében ; helyr. Da-

monyá-n, —rá, —ról.
DAMOS, falu Erdélyben, Kolos megyében;

helyr. Damoi-on, —rá, —ról.
DÁMOS, falu Bihar megyében, helyr. Démon-

ra, —ról, —ön.
DÁMÜNÖ, (dain-finö) ősz. fn. Nőstény dámvad.
DÁMVAD, (dám-vad) ősz. fn. Vad neme, mint-

egy közép fajta a szarvas és őz között, lapátforma
széles agancscsal.

DÁN, hangutánzó elvont gyök. Származékai:
dana, danol. Rokonok vele do», dtm, csőn, zen elvont

gyökök a dong, dong, etUng, teng származékokban,
ügy a dal gyökszó is.

DÁN, (1), férfi kn. A Dániel szónak kurtított
mása.

DÁN, (2), fn. tt dán-t, tb. —ok. Dánia lakosa.
Mint melléknév is használtatik. Dán hajók. Dán gyar-
matok.

DANA, (dan-a) fn. tt. danát. 1) Alsóbb rendű
köznépdal. Néhutt csintalan, pajkos, korhely, fajtalan
éneklést jelent. A danák készítésére nagy hajlammal
bír a magyar köznép. 2) Szálában rósz szellemet is
jelent, melyre az átkozódók szoktak hivatkozni. Dana
(manó) verje meg.

DANCS, (dan-cs) fn. és mn. tt. dancs-ot. Erdély-
ben divatos szó, ám. szenny, mocsok, szurtossag.

DANCSHÁZA, falu Bihar megyében; helyr.
Dancsházá-n, —rá, —ról.

DANCSOS, (dan-cs-os) mn. tt. dancsos-t, vagy
—at,tb. —ak. Szennyes, mocskos, tisztátalan, szurtos.

DÁNCSOSAN, (dau-cs-oB-an) ih. Szennyesen,
mocskosán, tisztátalanul.

DANCSOSSÁG, (dan-cs-os-ság) fű. tt. dancsos-
ság-ot. Mocskos, szennyes, szurtos, tisztátalan tulaj-
donság vagy állapot.

DANCZIAGYÖKÉB, (danczia-gyökér) ősz. fn.
A tárnicsok neméhez tartozó, sárga tárnics növényfaj
gyökere, mely igen keserű ízű, s egyszersmind gyógy-
erövel biró. L. TÁRNICS.

DANCZKÁ, fn. tt. Danczkát. Danczig, város
nyugoti Poroszországban.

DANDÁR, (1), (don-d-ár azaz dongár, dongó)
fn. tt. dandár-t, tb. —ok. Hegyaljai tájszó, mely na-
gyobb fajú, erős dongásu darázsi jelent.

DANDÁR, (2), fn. tt. dandár-t, tb. —ok. 1)
Általán hadi csapat, zászlóalj, valamely merényletre
különösen vállalkozó vitézsereg.

„Már nem csődíti Sajónak
Zúgó habjaihoz pártos daudarait öazve."

Aradi gyűlés.

2,) Az újabb hadi nyelven a hadseregnek oly osztá-
lya, mely több zászlóaljból sőt ezredből állhat. (Bri-
gádé).

Valószínűleg a franczia étendard, német Standar-
te, olasz stendardo után módosított szó.

DANDÁRNOK, (dandár-nők) fn. tt dandárnok-
ot. Ujabb hadi nyelven vezér, ki dandárt vezényel.

DANDÁRSEGÉD, (dandár-segéd) ősz. fn. Se-
gédtiszt a dandárnok oldala mellett.

DÁNFALVA, helység Kővár vidékében, és Er-
délyben Csík székben; helyr. Dánfalvá-n, —rá,
—róí.

DÁNFOK, CSATÁK—, puszta Békés megyé-
ben ; helyr. Csatár-Dánfok-on, —rá, —rói.

DANI, férfi kn. tt. Dani-t, tb. —k. A Dániel
névnek kurtítva kicsinyített, s bizodalmas hangú vál-
toztatása. Olyan mint: Jani, Feri, Gyuri, s több más.
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DÁNIA, fa. tt Dánia-1. Ország és királyság
Európa éjszak! részén, melynek fővárosa Koppen-
hága.

DÁNIEL, férfi kn. tt. Dániel-t, tb. —ék. Héber
eredetű, jelentése: isteni, vagyis igaz itélő bíró.

DANK, falu Erdélyben, Kolos megyében ; helyr.
Dank-on, —ró, —ról.

DANEÓ, Dániel keresztnév módosítása némely
szójárásban.

DANKÓCZ, falu Vas megyében; helyr. Dan-
kócc-on, —rá, —ról.

DANOL, (dan-ol) ön. és áth. lásd : DALOL,
D ÁLL.

DÁNOM, (dán- vagy dan-om). Csak a dtnom
szóval ikeritve b&sználtatik. lásd : DÍNOMDÁNOM.

DÁNOS, erdélyi falu neve Segesvár székben;
helyr. Dános-ra —róí, —ön.

DÁNPATAKA, fala Erdélyben, Belső-Szolnok
megyében; helyr. Dánpataká-n, —rá, —ról.

DÁNPEHELY, (dán-pebely) ősz. fn. A grön-
landi és izlandi vadludak finom pelyhe.

DÁNUL, (dán-ul) ih. Dán nyelven. Dánul be-
szélni, Írni.

DÁNY, falu Pest megyében; helyr. Dány~on,
-rá, —ról.

D ANYÁD, falu Szathmár megyében; helyr. Da-
nyád-on, —ró, —ról.

DANYÁN, SZÁSZ—, erdélyi falu; helyr. Da-
nyod-ba, —bon, —MZ.

DANYI, 1. DANI.
DÁNY-SZENT-MIKLÓS, ALSÓ—, FELSŐ—,

puszták Pest megyében; helyr. Dány-Stent-Miklót-on,
—ró, —ról.

DAB, hangutánzó elvont gyöke daru, darázs
szóknak. Rokonai dór, dur, dö>, szántén hangutánzók.
Ugyanezen jelentés rejlik a törésre, zúzásra, morzso-
lásra vonatkozó dara, darab, darancs szókban. Roko-
na : tör, tar, szanszkrit dar, dár és tarh, latin térit stb.

DARA,(1), (dar-a) fn. tt darát. 1) Apró szemecs-
kékre, golyócskákra őrlött gabona. Buta dara, árpa
dara. A törökbúzának tulajdonkép derczéje van. Da-
rát v. darára ÖVleni. 2) Átv. ért. kis szemecskékre
összefogyott hó, mely kivált tavaszi napokban szokott
esni. Ettivel vegyes dara. Dara esik.

Törökfii dar¥ ám. köles (Hirse).
DARA, (2), fala Zemplén megyében; helyr.

Dará-n, —rá, —ról. L. D ÁR AH.
DARAB, (dar-ab = dar-av = dar-ov = dar-ó)

fn. tt darab-ot. 1) Töredék, rész, hasáb. Darab ke-
nyér, darab sajt, darab hús. Sok darab kenyeret kíván
egy esztendő". (Km.) Darab fa. Sok darab fa kívántatik
egy szekércsináláshot. (Km.) fis darab, nagy darab.
Darabokra síelni, metélni, hasogatui, vágni, törni va-
lamit. Darabról darabra megvizsgálni. Egy vagy több
darabban adni ki a részt. 2) Jelent kiterjedést, rnesz-
szeséget Jó darabföldet bejártam. Egy mérföld ét
eyy darab. 3) Jelent időt, időfolytatást Még egy da-
rabig nálatok maradok. Darab ideig. 4) Képes kife-

jezésben diribdarab jelent holmi szedett-vedett része-
ket, rongyokat, czókmókot. Diribdarab ruha, dirib-
darab kenyér. 5) A nagyobbféle arakból jelent egy-
egy önálló öszveget. Hogy kel darabja a disznónak f
Nem rof számra, hanem darabjával vásáriam a posz-
tót, váttnat. Régiesen dereb is. Ikeritve dirib-darab.

Egyezik vele a perzsa durv-dan (arat, őrt), a
szláv drob, drobni, (darabolt, apró).

DARABANT, fn. tt darabant-ot. 1) Kísérő
fegyveres szolga, milyenek a régi hadi rendszerben
voltának. 2) Megyei vagy városi hajdú, összehúzva:
drabant. 3) Átv. ért a biydosócsilUgok pályaterén
járó, s hozzájok szorosan tartozó kisebb bujdosók,
pl. a hold a földnek darabaotja.

Németül Trabant, több szláv nyelvekben dra-
bant, olaszul trobante stb. Némelyek a perzsa derbá*
[ajtónálló], mások szinte a perzsa tatrapa, máaok is-
mét a hellén fagánoms szóktól származtatják. Ade-
lang közvetlenül az olaszból eredettnek hiszi, de az
olaszt ismét a német troben-től származtatja.

DARABOSA, (dar-ab-csa) fn. tt. darabestit. Kis
darab, kis rész, kis töredék. Egy darabeta tSmjény,
ha tiicre tétetik, oc egész házat betölti füstivel. (Pácmán).

DARABKA, (dar-ab-ka) fn. 1. DARABOSA.
DARABKÁNKÉNT, (dar-ab-ka-an-kéut) ib. Kis

darabokban, töredékecskékben, részecskékben. Da-
rabkánként elrágdosni, elmetéTgetni, eltördelni, eUtány-
ni, szórni valamit.

DARABOCSKA, (dar-ab-ocs-ka) kies. fn. lásd:
DARABOSA.

DARABOKRA, (dar-ab-ok-ra) ih. Felosztó ér-
telemmel bir, pl. Darabokra tépni, szakgatnt a ruhát ;
darabokra tördelni a* üvegtáblát, darabokra aprítani
a húst.

DABABOL, (dar-ab-ol) áth. m. darabol-/. M
Valamit darabokra tör, metél, hasogat, vagdal, szak-
gát, tép stb. V. ö. DARAB. Fát, kenyeret, sajtot da-
rabolni. Feldarabolni több örököt kötött valamely nt-
mes jószágot, telket, pusztát. EWarobotni a fövérA7 le-
vágott fát. Őszoedarabolni boszuból a megölt ellenség
testét. 2) Valamit nem tökéletesen és egészen, hanem
féligmeddig, csak részben bajt végre. CSiak úgy nagy-
jából darabolja a munkát.

DARABOLÁS, (dar-ab-ol-ás) fn. tt darobolás-r,
tb. —ok. Valamely egésznek több részekre, darabokra
osztása, szakgatisa, vágása, metszése stb. Eldarabo
lát, öttvedarabolát,feldarabolát,izétdaraboldt. Agya-
kori eldarabolát által némely nemet telkek igen kicsi-
nyekké lettek.

DARABOLATLAN, (dar-ab-ol-at-lan) ma. tt
darabolatlan-t, tb. —ok. Ami ép állapotában meg
van, ami darabokra, részekre szakgatva, tőrre, haso-
gatva stb. nincsen. Darabolatlan Sti telek; darabo-
latlan kenyér; darabolatlan faderék. Mint ih. ám. da-
rabolatlanul.

DARABOLATLANIIL, (dar-ab-ol-atlan-ul) ih.
Anélkül, hogy darabokra volna oszt**, szelve, vágva,
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hasítva, ép, egész állapotban stb. Darabolatlanul he-
vertetni át erdőn ledSntStt fát.

DARABOLHATATLAN, lásd : DARABOL-
HATLAK.

DARABOLHATLAN, (dar-ab-ol-hat-lan) mn.
tt dorabolhatlan-t, tb. —ok. Amit darabokra oszta-
ni, vágni, hasítani stb. nem lehet, vagy nem szabad.
El- vagy fSldarabolhatlan.

DABABOLÓ, (1), (dar-ab-ol-ó) fű. tt. dorobo-
ló-t. Személy, ki valamit darabokra oszt, vág, szel,
hasít stb.

DARABOLÓ, (2), (1. fónebb) mn. Darabokra
osztó, vágó, hasító (eszköz). Daraboló két, bárd.

DARABONKÉNT, (dar-ab-on-ként) ih. Darab-
ról darabra, egyik darabot a másik után véve; egy-
egy darabban, vagy darabjával. Darabonként rakni
fel a fát a szekérre ; darabonként megszemlélni a csor-
dáiéit' marhát; darabonként, nem ró/ számra, árulni a
szöveteket. V. ö. DARAB.

DARABOS, (dar-ab-os) mn. tt darobos-t, vagy
—öt, tb. —ok. 1) Aminek darabjai vannak, ami da-
rabokra van osztva. De ezen értelemben ritkábban
használtatik. 2) Ami nem sima, nem egyenes, hanem
rögös, göcsörtös, buczkás, hegyvölgyes. Darabos út,
darabos vidék, darabos határ. Darabot (azaz kereszt-)
zabola. És a horgotok egyénetekké lettnek, ét a dara-
botok sima utókká. (Lakács HL 5. Káldi Sz.) 3) Má-
tyásföldön : ripacsos, himlőhelyes, kinek arczat a
himlő nagyon elrutította. 4) Atv. ért. simítatlan, nem
finomított, durva. Darabot erkölcsit ember. Ez érte-
lemben hasonló hozzá a német derb. 5) Az írásmódra
átvéve : szakgatott, nem folyékony, nehéz menetelü.
Darabot vértezel, darabot beszéd.

DARABOSAN, (dar-ab-os-an) ih. 1) Szakgatva,
nem folytonosan, nem simán. Daraboton Írni, beszél-
ni. 2) Durván, faragatlanul. Darabosan válaszolni.

DABABOSHEGY, paszta Vas megyében; helyr.
Darabothegy-en, —re, —ró"l.

DABABOSÍT, (dar-ab-os-ít) átb. m. daraborít-
ott, pár. —s, htn. —ni vagy —ani. Darabossá, ille-
tőleg durvává, rögössé tesz.

DABABOSKODIK, (dar-ab-os-kod-ik) k. m.
darabotkod-tam, —tál, —ott. Dnrván, gorombául,
nyersen, faragatlanul viseli magát, tetteiben vagy be-
szédében. Némely szónok nem képes vitatni valamit,
anélkül, hogy ne daraboskodnéfc.

DARABOSSÁG, (dar-ab-os-ság) fn. tt dara-
bottdg-ot. Durvaság, nyerseség, faragatlanság. Az
Írásmódra alkalmazva : szakgatott, simítatlan modor.

DARABRA, (dar-ab-ra) ih. 1. DARABOKRA.
Ikerítve : diribre darabra, diríbrSl darabra, kisebb,
nagyobb (Untakra.

DABACZUKOR, (dara-czukor) ősz. fn. 1) Da-
rafonnára készített czukor, mily üt pl. a nasonszenvi
orvosok használnak. 2) czukorgyárakban főtt, s dara
alakban öszveállott finomítatlan czokoranyag.

AKAI*. EABT •sori*.

DARADAG, (dara-dag) ősz. fa. Kóros daganat
a testen, melyben darafonnáju genyedés képződik,
(ítcroma).

DABAESÖ, (dara-eső) ősz. fa. Daraalakba ösz-
vegömbölyödött hóeső, igen apró jégeső. L. DARA, 1).

DARAÉRCZ, (dara-ércz) ősz. fn. Darához ha-
sonló apró részekre zúzott érez.

DARAOOMBÓCZ, (dara-gombócz) ősz. fn. Da-
rából gyúrt és főzött gombóczféle eledel. Húsleves da-
ragombóczczal. VSríSthajmát daragombóc*.

DASAGYÖNGY, (dara-gyöngy) ősz. fo. Dará-
hoz basonló parányi gyöngyszemek, különféle hímzé-
sekre, ékességekre, stb. valók.

DABAH, falu Szathmár megyében; helyr. ha a
h nem henyebetfi, Darah-on, —ró, —ról, különben
Daráh-n, —rá, —ról.

DARAJÉG, (dara-jég) ősz. fn. Apró, daraszem
nagyságú jégeső.

DARAKÁSA, (dara-kása) ősz. fn. Darából víz-
ben vagy tejben főzött kásaeledel.

DABAKERESKÉDÖ, (dara-kereskedő) ősz. fn.
Személy, ki darával kereskedést fiz.

DAEÁL, (dar-a-al) áth. m. darál-t. 1) Darát
őröl. Daráló malom. Daráló személy.

„Nincsen itthonn
\ Néném asszony,

Darálni van
Afeluban." (Kisf. K.)

2) Átv. ért sokat locsog, fecseg, folyvást jár a szája,
mint a daráló kő, mely különösen zörög, és sökög.
Szapora malom sokat darál. (Km.) Mindent össze vissza
darál. Ne daráljatok.

DARÁLÁS, (dar-a-al-as) fn. tt darálás-f, tb.
—ok. Daraőrölés. Locsogás fecsegés, trécselés.

DARALISZT, (dara-liszt) ősz. fn. Darabos, nem
finomra őrlött liszt, milyen különösen a kukoricza-
dercze.

DARÁLÓ, (dar-a-al-ó) fa. és mn. tt daráló-t.
1) Malom, vagy malomkő, mely különösen úgy van
vágva, hogy darát csináljon. 2) Daráló személy. 3)
Locsogó fecsegd.

DARÁLT, (dar-a-al-t) mn. tt darált-os. Ami
darára, vagyis gorombára van őrölve. Darált árpát
adni a térteteknek.

DARÁLTAT, (dar-a-al-tat) áth. m. daráltat-tam,
—tál, —ott, pár. daráitass. Darára őröltét, azaz a
gabonát nem lisztté zúzatja, hanem csak darára tö-
reti. Árpát, kukoricsát daráttotm.

DARAMALOM, (dara-malom) ősz. fn. Malom,
melynek kövei úgy vannak vágva vagy öszveállítva,
hogy csupán darát lehet őrleni velők.

DARAMOSLÉK, (dara-moslék) ősz. fn. Dara-
val, különösen árpadarával kevert, készített moslék,
a bízó disznók vagy gőbölyök táplálására.

DARANCS, (dar-ancs) fn.' tt daranet-ot. Föld-
csoport, göröngy, rög, darabosan, mintegy darmfor-
mára fóltörött föld.

76
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DAEANCSOS, (dar-ancs-os) mn. tt. daranetos-t,
vagy —át, tb. —ok. Göröngyös, rögös, darabos. Da-
ronesos marhajára*. Daranctot ugar.

DARÁNY, (1), (dar-ány) fn. tt darány-t, tb.
—ok. Némely növényeknek darához hasonló apró
szemei, pl. a kölesé, cziroké, stb.

DAEÁNY, (2), falu és paszta Somogy megyé-
ben ; helyr. Darány-on, —rá, —rót.

DARAPÉP, (dara-pép) ősz. fn. Pép, vagy kása,
darából főzve.

DARAROSTA, (dara-rosta) ősz. fa. Sürti rosta,
daratisztításra való.

DARÁS, (dar-a-as) mn. tt darás-t, vagy —öt,
tb. —ok. 1) Tulajdon ért. darával kevert, darával
készített. Darát lisct. £>arás metélt. Daráé rétet. Da-
rát tátka. 2) Átv. ami darához hasonló apró részecs-
kékből áll. Darát tó. Darát éret a hutákban. Darát
W, ,'ég, et(S.

DARASZELELŐ, (dara-szelelő) öaz. fn. Szél-
rosta, melyben a darát a szeméttől megtisztogatják.
_frí DARASZITA, (dara-szita) ősz. fn. Darát tisztí-
tani való különös szita. V. ö. SZITA.

DARASZLÓ, 1. DOROSZLÓ.
DARASZOL, 1. DOROSZOL.
DARATÁSKA, (dara-táska) ösr. fn. Darával

töltött, béllelt táskaféle tészta* étek. Szokottabban :
darás táska.

DARÁTIPPAN, (dara-típpan) ősz. fn. Növény-
faj a típpanok neméből, melynek kalászában apró dara
vagy kölesforma magok vannak.

DARA VIRÁG, (dara-virág) ősz. fn. Növénynem
a négy föbbhimesek seregéből és táskások rendéből;
táskája tojásdad hossza, lapított, ép végfi, élén nyíló);
kopácsi laposkák, bibéje száratlan. (Draba). Fajai :
kOeér, dér-, köd-, csillagos, mttkSes-, ékiecelu, kSvi d.

D ÁRAZIK, (dar-a-az-ik) k. m. daráz-tom, —tál,
—ott. Mondjak esőről, midőn daraalakban vagy da-
rával keverve hull. Személytelen ige, mint: esik (piait)
havasik (ningit).

DARÁZS, (1), (dar-ázs, rokon vele a török őri)
fii. tt. darázs-t, tb. —ok. A méhhez hasonló rovar,
vagy bogár, melytől főleg abban különbözik, hogy
felette karcsú dereka van, azaz első és hátnlsó részét
igen vékony fonal tartja össze. Innen : darácsderektt
leány azaz karcsú dereka. A darázsi ne szurkaid,
vagy : Daráttt ne tmtrkálj. Km. Vén darázs (azaz
vén szerelmes) legalább megdongja. Km. Mérget mint
a daráé*. Sok darázs a legfutóbb paripát is megtilt.
(Km). Hogy a darázs csípjen meg. Meglepték, mint da-
ráitok a dögSt. (Km). Fajai : asinger darázs, rostás
darán, gyilkos darázs, kecskedaráss. Legnagyobb faj
a lódarázs.

Nevét rezegve' dongó hangjától'- kapta. V. ö.
DAB, gyök.

DABÁZS, (9), falvak Baranya és Nyitra me-
gyékben ; helyr. Darátt-on, —ró, —rói.

DABÁZSBOLY, (darázs-boly) ősi. fn. Földben
lakó daráisok tanyája, tárás, kidomborodott balmocs- l

' ka alakjában. Olyanforma, mint a hangyaboly. V. ö.
BOLY.

l DARÁZSFÉSZEK, (darázs-fészek) ősz. fn. Fé-
szek, melyet a darázsok odvas fákban, partok olda-
lain vagy a földben, különösen réteken ütnek. Nem
jó a darázsfészket piszkálni. (Km). Daráttfíttekbe
nyalt, azaz mérges, könnyen felfórmedő emberrel vagy
emberekkel kötött ki. Kipörkölni a darázsfészket. Átv.
ért. öszveiUesztett forgácsfánk idomú tésztadarabok,
szilvaízzel vagy aprószőlővel töltve.

DARÁZSI, falu Hont megyében ; helyr. Dará-
zsi-ba, —bon, —bói.

DARÁZSKÖ, (darázs-kő) ősz. fn. Nagyobban
mészrészekből álló kő, mely a vízben felolvadván sa-
játságos likacsos alakban tűnik elő, mint a darázsfé-
szek sejtjei. (Pumex).

DARÁZSLÉGY, (darázs-légy) öaz. fit. Daráss-
alako, azaz hosszúkás testű, karcsú dereka mezei
légy.

DARÁZSMÉZ, (darázs-méz) öaz. fa. Méz, me-
lyet darázsok gyűjtenek.

DÁRDA, (1), fn. tt dárdát. Tulajdonkép hadi
fegyver, mely bosszú nyélbe ütött éles tőrből 411, me-
lyet régen gyalogok és lovasok használtak. Rokon
értelműek vele : kép, dsida, szueza, íándso, kopjo, ge-
rely.

A szerelem dárdája
Szíremet általjárja (Népd.)

Holttá, (hozdsza) asszony a gyermeket, ne neked a dár-
da. (Kis Viczai 485. 1.) Dárdával nekirohanni vala-
kinek. Dárdára szúrni az ellenség fejét. Looagdárda,
éjjeli bVffk dárdája, ludászdarda.

Egyezik vele az olasz dardo, és franczia dard.
Megvan némely szláv nyelvekben is. Egyébiránt a
magyar nyelvből is elemezhető, t. i. vagy = vékony
hangon tóVde, azaz, tőrhegytt fegyver, vagy a szintén
hegyes eszközt jelentő ár (arr) gyöktől d előtéttel :
dár, dárda, mint őr gyökből lett dór, doVe. V. 5. BÁRD.
NYÁRS.

DÁRDA, (2), mváros, KIS—, fala Baranya
megyében; helyr. Dárdá-n, —ró, —ról.

DÁRDABÁRD, (dárda-bárd) öss. ró. Régies
fegyver, bárd alakn széles pengével, és dárdaforma
tőrrel, melylyel vágni és szűrni lebet. (Hellebarde).
Most már csak az éji őrök használják néhait

DÁHDAHÉGY, (dárda-hegy) öss. fn. A dárda
nevű fegyvernek éles vége. Dárdahegyre oenm <H el-
lenséget.

DÁRDAHORDOZÓ, (dárda-hordozó) Sas. fn.
Hadi szolga, ki a régi daliás korban ma után annak
dárdáját bordozá.

DÁEDAJÁTÉK, (dárda-játék) ősz. fit. Régi
daliás hadijáték, melyben a vívók egymást dárdával
legyőzni, s a nyeregből kivetni törekedtek.

DÁEDANY, (dar-d-any) fa. tt eMniany-t, tb.
—ok. A nemtelen fémek közé osztalyomott ásvány,
feketés szürke színnel, s hegyes vagy •ngáralakd,
mintegy dárdához hawmló szálakból álló «aöv*dékk«l.
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Köz és régibb nevén : piskolc*. (Antimonium, Stibi
um). Németül Spiessglas.

DÁRDANYEL, (dárda-nyél) ősz. fn. A dárda
fogantója, szára; fából készített pózna vagy rúd,
melyre a dárdavasat reáütik. Hosszú, rövid, nívói
fából való dárdanyel. Marokba szorított dárdanyel.

DÁRDANYEZÜST, (dárdany-ezüst) ősz. fn.
Mireny-, kén- és d&rdanyrészekkel vegyített ezüstércz,
vékony tollacskákhoz vagy szőrhöz hasonló szálakból
álló. Németül Féderért.

DÁRDAYFÉNYLE, (dardany-fényle). Dárdany-
részeket tartalmazó érez.

DÁRDANYMÓR, (dárdany-mór) ősz. fn. Mészült
higanyból, mészült dárdanyból és kénből álló vegyi-
tek, melyet némely nyavalyák ellen gyógyszerül al-
kalmaznak. (Aethiops antimonialis Huxhami).

DÁRDÁS, (1), (dár-da-as) mn. tt. dárdás-t vagy
— át, tb. —ok. Dárdával fegyverzett. Dárdát lova-

gok, dárdái SrSk.
DÁRDÁS, (2), (1. föntebb) fn. tt. dárdást-t, tb.

— ok. Katona vagy hadiszolga, ki dárdát visel. Dár-
riásukal állítani. Dárdásokkal kisértetni, őriztetni va-
lakit.

DÁRDÁSAN, (dárda-as-an) ih. Dárdával fegy-
verkezve, fölszerelve, dárdát viselve. Dárdásan czir-
káló örök.

DÁRDAVAS, (dárda-vas) ősz. fn. A dárda nevű
fegyvernek éles és hegyes része, tőralakú vége.

DÁRDÁZ,(dár da-az) önh. m. dárdáz-tam, —tál,
—ott.. Dárdával harczol, dárdával gyakorolja magát.
Oly képzésű mint : nyilaz, puskáz, ágyúz.

DÁRDÁ7ÁS , (dár-da-az-ás) fn. tt. dárdázás-t,
tb. —ok. Dárdával harczolás, dárdaforgatás.

DAREK , (dar-ék) Erdélyben ám. a közönsége-
sebb divatú derék. L. ezt.

DÁRIDÓ , (dár-i-dó vagy dal-i-dó) fn. tt. dár-
idó-t. Zajoa társasági vigalom vagy vendégség, tivor-
nya. V. ö. DÁLIBO, DÁVORIKOL. Ném.-lyek ujabb
időben, kivált dálidó alakban a bálféle nyilvános
tánczmulatság elnevezésére szokták használni.

DÁRIDÓZ, (dár-i-dó-oz) önh. m. dárídóztam,
- tál, —ott, pár. —z. Zajos eszem-iszom víg kedvű

társaságban mulatoz, tivornyaz.
DARMA, falu Ungh megyében; helyr. /Jár-

ma- n, —rá, —rói.
DARNÓ, falvak Pozsony én Szathmár megyékben;

hclyr. Damó-n, —rá, —ró!.
DARNYA, falu Gömör megyében; helyr. Dar-

nyá-n, —rá, —ról.
DARÓCZ, (1), (dar-ócz) fn. tt. darócz-ot. Dur-

va, darabos, vastag szövet. Darócz posztó, daróci gú-
nya. Daróciban janii. Atv. ért. goromba, faragatlau.
Darócz ember. Goromba, mint a darócz. (Km.) Er-
délyben, durva szürposztóból varrott zeke, szokmáuy,
czondora.

Eredetére nézve 1. DAB, gyök.
DARÓCZ, (2), szúmosb helyek neve Magyar-

országban ; helyr. Darócz-on, —rá, —ról. Vannak,

FÜLPÖS-, KIRÁLY—, LÉNÁRD—, NAGY—,
PÁNYIT—, PUSZTA—, TIBOLD-DARÓCZ hely-
nevek is.

DARÓCZ, (3), KIRÁLY—, falu Közép-Szolnok
megyében ; helyr. Darócz-on, —rá, —ról.

DARÓCZ, (4), vagy DAROLCZ, falu Erdély-
ben, Kolos megyében ; helyr. Darócz- vagy Darálót-
ön, —rá, —ról.

DARÓCZPOSZTÓ , (darócz-posztó) ősz. fa.
Durva gyapjúból vagy szőrből szőtt, kallott vastag,
goromba szálú szürféle posztó.

DARÓCZRUHA, (darócz ruha) ősz. fn. Vastag,
durva, kóczos szövetből készített ruha, öltözék. Da-
róczruhában járó szegény köznépek.

DARU, (dar-u) fa. tt. daru-t vagy darvat, tb.
— fc vugy darvak. A gémek neméhez tartozó madárfaj,
négy körmü lábakkal, s hosszú, egyenes, hegyes csőrrel.
Tollai jobbára hamuszinüek. (Ardea grus). Görbén
hordja nyakát, mint a daru. (Km.) Daru hosszában
kapálni, azaz nem egymás szettében , hanem egymás
után, mint t. i. a darvak szoktak röpülni. Daru ne-
vén hívja a magyar az oly ökröt, melynek hamvas
daruszine van.

„ Magasan repül a daru, szépen szól. *
XépdsJ.

Török és perzsa nyelven túrna. V. ö. D ÁR gyök.
DARUÁRORR, (daru-ár-orr) ősz. fh. Növényfaj

az árorrok neméből, melynek ernyői kékvirágnak, le-
velei hármasak , kibegyzettek, bevagdalt fogasak.
(Geránium gruinum L.)

DARUFI, (daru-fi) ősz. fh. Fiatal kis daru.
DARUHOROG, (daru-horog) ősz. fa. Horgas

eszköz a hutákban , melyről a nyílj tópőröly lóg.
DARUNYAK, (daru-nyak) ősz. fn. 1) A da-

rumad&rnak görbén tartott nyaka. 2) Görbe pengéjű
nádvágó eszköz. Heves megyei tájszó.

DARUORR , Cdaru-orr) ősz. fn. Gólyaorr nemű
növény , mely igen fi'nom illatú. (Geránium, pelargo-
nium odorntissimum).

DARUSZÖRÜ, (daru-szőrű) ősz. mn. Olyan
szőrű mint a/!daru<5. Daruszőrű paripa, a népdalok-
ban gyakran eléfordúl.

DARUTOLL, (daru-toll) ősz. fn. A dsjuma-
dárnak tolla, különösen melyet kalpagok, süvegek
mellé tűznek , vagy más ékességül használnak :

Két darutollat szart lova homlokában ,
Gyönyörködik annak módos ugrásában.

(Gyöngyösi).
DARUVÁR, mváros Posega, és falu Temes me-

gyében ; helyr. Daruvár-on, —rá, —ról.
DARVA, falu MAramaros megyében; helyr.

Darvá-n, —ro,T—ról.
DARVADOZ, (dar-u-ad-oz) önb. m. darvadot-

tam, —fát, —ott. Daru módjára jár-kel, széledé*,
gubbadoz, rázkódik.

DARVAS, (1), (dar-v-as, dar-u-as) mn. tt dar-
vas-t vagy —át, tb. —ok. 1) Darvakkal bővelkedő,
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darvaktól lakott. Darvas tó , darvas vidék. 2) Több
nemes magyar család neve. A régi perzsa ékiratok-
ban Darius neve Darhvus.

DARVAS, (2), falu Bihar megyében; helyr.
.Darvas-on, — rá, — rói.

DARVUL, (dar-u-ul) ih. Daru módjára, ágy
mint daru szokott Daruul széledecni, repülni.

DASZTIFALU, helység Sopron megyében;
helyr. Dasztt/alu-ba, — bán, — ML

DÁTOS , falu Erdélyben , Thorda megyében ;
belyr. Dátos-on, — ró, — rói.

DAUZSOL , (dauzs-ol) áth. m. datwsol-t. Vén-
uszony módjára beteget dörzsöl , kenfen , gyógyít,
kuruzsol. Székely szó.

DÁVID, (héber eredetű, jelentése : kedvelt,
ín gyöktől). Férfi kn. tt. Dávid-ot. Szent Dávid. Ré-
gen hegedalt arról S*. Dávid, el i» magyarázta. (Km.)
iSsent Dávid tánccá (km.), azaz a zenével megegyező
tán ez.

Csak az igaz magyar táiicz
A szent Dávid tánccá.

Népd.

DÁVIDHÁZA, fáin Vas megy ében; ó—, ÚJ—,
falvak Beregh megyében; helyr. Dávidháfd-n, — rá,

DÁVIDSZŐLÖ, (dávid-szőlő) ősz. fn. Vastag
fajú szőlő, Pécsett ét Szent- Mártonban. Hegyalján
boros bial a neve.

DÁVTOVÁGÁS , falu Zemplén megyében ;
helyr. öávidwágás-on, — rá, —rói.

DAVOD , paszta Somogy megyében ; helyr.
Dávod-on, — rá, — rói.

DÁVORIKOL, (dáv-or-i-kol) önh. m. dáwri-
kol-t. Részeg fejjel, széles kedvvel ordítoz, ujjongat,
danol, mint a tirornyázók szoktak. Rokon a tivornya,
devernya, dáridó szókkal.

DE , (1), kötszó. 1) Az előmondatnak némileg
ellenmondó, ellenvető valamit álb't A páva tollai
népek, de lába , hangja rítt. Nyáron örömest vagyok
falun, de télen inkább szeretek városban lakni. A bort
kedvelem, de tért, ha ingyen adják, sem iszom. Ha jól
viteled magadat , nem let* semmi bajod , de ha rostul,
jaj neked. TVsstelet, becsület, de igazság is. A pára-

_ dicsőmnek minden fájáról egyél , de a jó ét gonosz tű
* dásának fájáról ne egyél. Mózes I. k. Kaldi. 2) El-

lentétíleg megfelel az ámbár, noha, jóllehet föltételei
kötszóknak. Ámbár ti sokan lesetek, de mi ősért nem
/Óitok tóTetek. JVbha szegény vagyok, de inkább dol-
gosom, mint kolduljak. 3) Erősen bizonyító vagy ta-
gadó értelmű. De bizony ! De bit úgy van. De igát.
De úgy. De úgy ám. De igen. De 8 volt. De én mon-
dom. De nem. De még sem. De kérem. Dtkogy ha-
ragmom, épen nem haragszom. 4) A kedélyben rejlő
érzelemnek kitörését , a lelki küzdelemnek vagy két-
ségnek ellentétét fejezi ki. De már ezt nem tOrhetem.
De már át még it tok. De mi tevS legyek tehát t De
miért is jOttsm én előírok barlangjába? De ugyan

kérlek, ne háborgass. De meddig élsz még oissza tü-
relmemmel ? De mit is beszélek t De hová gondolt* az
ég szerelméért ?

„De mit töröm fejemet,
Hiszen nem csak engemet

Érdekelnek."
Horvát Ádám.

5) Köznépies nyelven gyakran használják nagyító
beh helyett De hamar elsietsz. Jujk de hideg van.
Jaj de szép / Jaj de rút!

Rokon vele a sínai ti, latin séd, hellén da, dt, né-
mely szókötésekben a német da és doeh , angolszász
deoh, góth than stb.

—DE, (2), névképző, pl. az újabb alkatú tőzs-
de szóban, 1. — DA, névképző.

DEAFALVA, székely helység; helyr. Deafal
vá-n, —rá, —rói.

DEÁK, fa. tt. deák-ot. L. DIÁK.
DEÁKFALVA, helység Tburócz megyében;

helyr. Deákfalvá-n, —rá, —rói.
DEÁKJ, falu Pozsony megyében, és puszta Szála

megyében; helyr. Deáki-ba, —bán, —ból.
DEÁKOS, (deák-os) mn. 1. DIÁKOS.
DÉB, 1) hangutánzó elvont gyöke a tájejt&es

débben, débbenés, débbent szóknak ; szokottabb&n dob.
2) Elvont gyöke debérke, débrB szóknak, s rokon dob
dob gyökökkel.

DÉBBEN, DÉBBENT, lásd: DÖBBEN, DÖfr
BENT.

DÉBÉG, (déb-ég) önh. m. dsbeg-tem, —tű,
—éti. L. DOBOG, DOBOG.

DÉBÉN, (déb-én) fn. lásd : DOBON, BŐDÖN,
BŐDÖN.

DEBELLA, fh. és kevéssé használt tájszó, nagy,
magas termetű leánynak vagy asszonynak gúnyneve.
Homályos eredetű. A cseh nyelvben debell ám. nagy,
magas , a szlovák detola pedig vén lovat, vén dögöt
jelent.

DEBERCSÉN, fáin Nógrád megyében; helyi-
Deberesén-be, —ben, —bó'l.

DÉBÉRKE, (déb-ér-ke) fh. 1. DÖBÖRKE.
DÉBRE, (déb-ér-e) fn. 1. DÉBRÖ.
DEBRECZÉN, DEBRECZÉN, (1), tősgyökeres

magyar városunk egyik legnagyobbika, Bihar me-
gyében; helyr. £>ebreozen«be, —ben, —bb7. Dtbrtctt*
maga egy vármegye. Népszó. .Debreezenbe pipáért, Sze-
gedre dohányirt. Km. Betekintett, mint bolond Jstók
Debrectenbe. Km. Régiesen és más tájejtéssel is :
DObrOetlín.

Némelyek szerint a tót dobra sem (jó föld) vagy
dobra tzena (jó vásár) szókból származott volna.
Egyébiránt több helynevekkel rokon gyökfi, milyenek
DebrS, Döbrö, Debrek, Debren, Debréte, DebrSd, DS-
bOr, DObrOg és a szalamegyei DObröcte, melyekhez
ismét hasonló a faedény t, bödönt jelentő deberke, dS-
börke. Hazánkban számos helységek víztartó edények-
től, illetőleg döbönös kntaktól vették neveiket, mint:
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Bodony, BödSny, BVdUge, CtoMnka, &o6dnct, Köböl-
kút, Köblény, Köblér stb. DebrS pedig bodrogkön táj-
nyelven ám. vízmosásra gödör.

DEBRECZEN, (2), vagy KIS-DEBRECZEN,
falvak Közép-Szolnok megyében és Erdélyben, Belső-
Szolnok megyében.

DEBRECZÉNI, (debreczén-i) mn. tt. debreezé-
m'-t, tb. —ék. Debreczenbe vagy —bői való, ott lé-
tező, termett, készült stb. Debreeneni pipa, szappan.
Debrecteni diák.

DEBREK, KIS—, NAGY—, LAPOS— , fel-
vak Erdélyben, Belső-Szolnok megyében; helyr.
Debrek-en, —re, —rSl.

DEBREN, falu Közép-Szolnok megyében; helyr.
Debren-be, —ben, — bői.

DEBRÉTE , falu Borsod megyében; hely. Deb-
rété-n, —re, —rfH.

DÉBRÖ, (1), (déb-ér-ő) fn. tt. débrí t. Gödör,
mely vízmosás által támad. Bodrogközi tájszó. Alkal-
masint átvitt értelmű szó a bodont, bődön t, döbönt
jelentő dobot- szótól, mennyiben a mély vízmosás iá
mintegy döbört, azaz döbönt képez.

DEBRÖ, (2), ÁL—, FEL—, falvak Heves me-
gyében; helyr. Debrtf-n, —re, — rSl.

DEBRÖD, JÁSZÓ—, falu Abaúj megyében;
helyr. DebrSd-re, —ön, —röí.

DECS, falu Tolna, ds puszta Nyitra megyében;
helyr. Deet-en, —re, —röZ.

DÉCS, falu Arad megyében; KIS—, NAGY—,
paszták Békés megyében; helyr. Décs-en, —re,
—rSL

DECSÁK, (dics-ák) mn. tt decsák-ot. Dicsekvő.
Úgy látszik a dicsekszik szóból van elferdítve. Alsó
rendbeli tréfás írásmódba való. Hosouló gúnyos elne-
vtzések : iszák, részeges, eszenyák, zabáló, tudák, tu-
dományt fitogtató, nyegle.

DÉCSE, erdélyi fala Torda megyében; MA-
GYAR—, erdélyi^ fala Belső-Szolnok megyében;
helyr. Décsé-n, —re, —r8l.

DÉCSFALVA, székely fáin; helyr. Déesfalvá-n,
—rá, —rói.

DECSÖ, fáin Sáros megyében; helyr. DectS-n,
—re, — rW.

DÉCZ, elvont gyöke décceg, décslgtet származé-
koknak. L. DÖCZ, DÖCZÖO.

DÉCZBUNDA, (dísz-bunda?) őse. fn. Szőrszö-
vetből vagy posztóból készített, rókatorkos bunda,
milyent pl. Csalóközben viselnek, s rendesen zöld-
szinti szokott lenni, miért máskép z#ldbtmdánok hív-
ják. Hihetőleg ám. díszbanda. Innen mondja a népdal:

„Becsülöm én pásztori gúnyámat
Nem cserélem szűrömet, bundámat
Tekintetes úr déctbundájával,
Sem plébános reverendájával."

DÉCZÉG, (décz-ég) önh. m. deWg-tem, —tél,
—étt. 1) Csikorgó hidegben fogait össseverí. 2) L.
DÖCZÖO.

DÉCZÉGTET, (décz-ég-tet) mivelt m. decség-
tel-tem, —tél, —étt, pár. deecegtess. 1) Eszközli, okoi-
za, hogy deczegjen , yaczogjon. A hideg dectegteti fo-
gaimat. 2) L. DÖCZÖGTET.

DÉCZMENTE, (décz-mente) ősz. fa. Rókato-
rokkal prémezett mente. V. ö. DÉCZBUNDA.

—DED, (1), kicsinyítő képző, mélyhangon 1.
—DAD.

DED, (2), fa. tt ded-ét. Göcsejben ám. kisded;
kisgyermek. V. ö. —DAD, képző.

DED, (3), elvont gyök didereg s dédeüye siók-
ban, I. DID és DÖD.

DED, (1), fa. tt déd-ét. A fólmenő nemzedéki
ágban negyed ízigleni ős, t. i. nagyapámnak vagy
nagyanyámnak nagyapja vagy nagyanyja, ezen fo-
kozat szerént: apa, nagy apa, ős- vagy szépapa, déd-
apa. Dedós, dédilk. Némely régi íróknál csak nagy-
apa is értetik alatta. Dédapa (árus), dédanya (avia).

Rokonainak tekinthetők a szláv ded, dede, dsdo,
a török dede (nagyapa), arab, perzsa, dsedd, dsed, a
szanszkrit tátasz vagy tétesz, (apa), továbbá a hellén
rérta (apa), 117̂ 17 (nagyanya), tij^ig (nagynéne),
héber ín (nagybátya), czigány dáde (apa). Általán
rokonítható uon árja és altaji szókkal, melyekben
d vagy t mássalhangzó rejlik, s atyát jelentenek. V.
ö. ATYA.

DED, (2), NEMES—, falu Somogy megyében;
helyr. Déd-en, —re, —rol.

DÉDA, falvak Beregh és Bihar megyékben,
továbbá Erdélyben, Torda megyében ; ds csárda Esz-
tergámban ; helyr. Dédd-n, —rá, —róí.

DÉDÁCS, férfi kn. tt Df'ddct-ot. Didacus.
DÉDANYA, (déd-anya) ősz. fn. Szélesb ért

nagyanya, ősanya. Szorosb ért. nagyanyám nagy-
anyja, dédfik. (Atavia).

DÉDAPA, (déd-apa) ősz. fn. 1) Nagyapa, ős-
apa. 2) Szorosb ért nagyapám nagyapja. (Atavus).

DÉDÉLYE, DÉDÉLLYE, (déd-élly-e = ded-
ell-Ő) fn. tt dédéllyét. 1) Mátyásföldön ám. gyümölcs-
ízzel (lekvárral) töltött ránkoshéjforma tésztás étek,
máskép derellye, Dunán túl barátftll is 2) Dunán túl,
lisztből és kásából kevert tésztás étel. 3) Jelent átv.
ért. együgyü, mamiasz, totya embert

Gyöke de'd vagy död jelent dudorodást, pufia-
dást, mennyiben e töltött tésztanemü ételek kidsg»d-
nak. Rokonok vele a szintén dagadozó vagy dagadt
tüttöt, tüdő szók gyökei : ttít, tud, továbbá : %y
(pofa).

DEDEREQ, (ded-ér-ég) lásd : DIDEREG. Ha
hidegekben született, és dedergett, olvadjon a mi szitHInk
jeges hidegsége az b' szerelmének tütével. (Pázm. Préd.)

DERÉRGÉS, (ded-ér-ég-és) fin. tt dedérgés-t,
tb. —ék. Reszketés, rázkódás, vaczogás a nagy hideg
miatt; didergés.

DÉDES, fáin Borsod és Szála megyében; helyr.
Dédet-én, —re, —riSl.

PÉDÖS, (déd-ős) öu, fa. lásd DÉDAPA 3).
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DÉDÜK, (déd-fik) öaz. fa. Nagyuram nagy-
anyja. (At»TÍa).

DÉÉÖ, 1. DÉÖH.
DÉÉS, 1. DÉS.
DÉENES, 1. DÉS, és DÉNES v. DIENES.
DEÖ, elvont gyöke degesz, dsget szóknak. Mély-

hangon dog a dogon, dagad származékokban.
DEÖED, (deg-ed) önh. m. deged-t. Erdélyi szó,

ám. a közösebb divata dagad.
—DÉGÉL, igekéned 1. —DOGÁL.
DEGENET, (deg-en-et) 1. DEGENYEG, 1).
DEGENTEO, (deg-eny-eg) ín. tt degettyeg-éi.

1) Nyirfahéj nyirkából vagy fenytffá szurkos nedvé-
ből készített kenőcs, szekérkenő, kátrány. 8) lásd :
DÖGÖNYEG.

DEGESZ, (deg-esz) mn, tt degesz-t, tb. —ék.
Nyiroktól, nedvektől, kövérségtől dagadt, duzzadt
Degttt nyír. Degeu hat. Képzésre hasonló dogon,
dobóit, csupasz, kopasz, horpass, szókhoz.

DEGET, (deg-et) fn. L DEGENYEG, 1).
DEGETÉL, (deg-et-él) átb. m. dtgeUl-t. Deget-

tel, azaz szekérkenővel, totósán: kolimászszal beken.
Tengelyt degetelni.

DEGETPAMACS, (deget-pamacs) ősz. fa. Pa-
macs, azaz ecsetforma eszköz, melylyel a degetet va-
lamire fölkenik.

DÉGH, fáin Veszprém megyében, és Erdélyben,
Küküllö megyében; helyr. Dégh-en, —re, —röl.

DEHOGY, (de-bogy) ősz. indulatszó. 1) Vala-
mit kereken, határozottan tagadunk vele. Dehogy
adom ily embernek a leányomat / Dehogy tudom, míg
hírét sem hallottam. Azt mondják, hogy, pedig dehogy.
Dehogy kell a világért sem. 2) Néha kétkedésünk vagy
csudálkozásnnkat jelentjük ki általa. Dehogy! hát
csakugyan úgy van t Dehogy ! ez már szép dolog. De-
hogy ! át lehetetlen. Ettől különbözik az elválasztva
írandó de, hogy, (séd quod, séd üt, németfii dasz aber)
pl. O mindent ígér, de, hogy megtartja-e szavát, igen
kétlem, flbgy buta, őst rég tudtam volt, de, hogy go-
nosz is, csak imént tapasztaltam.

DEJ, kötszó. Baranyai tájbeszédben ám. leg-
alább. Bort ide koresmáros, dej két itezét. Szóljon az
úr dej mellettem.

DEJSZEN, (de-biszen v. de-iszen) indalatszó.
Mentő vagy fenyegető bizonyítást, erősítést fejez ki,
némi nyomatékkal. Dejnen, csak oda mehetnék, ma;d
megmutatnám én neki. Dejnen nem lesz ez mindig úgy.
Dejnen majd máskép beszélsz te, csak stb. Dejnen nagy
hamu vagy te. Dejnen tudjuk már, miben sántikálsz.
V. ő. HISZ, HISZEN indnlatszó.

DEJTÁB, falu Nógrád megyében; hely. Dej-
tár-on, —ró, —ról.

DEJTHE mváros Nyitra éa Pozsony megyében;
helyr. Dejthé-n, —re, —r«l.

—DÉK, össvetett képző, mely ás odék, edék
névképzővel egy eredetű, mely t i. mind önálló igék-
ből, mind elvont gyökökből képez főneveket, pl. huli-
-4ék, romt-odék, Sml-edék, fok-adék, war-odék, rep-

edek; hasonlóan szándék = szán-od-ék, ma-dfk =
szur-ad-ék (szoradék, szoros hely), szer-dék = ster-ed-
ék. Ezen dék némely mélyhangn gyökök és törzsek
után dok-ra is váltósak, mint : szán-dék, adu-dók;
sMtr-dék, ssur-dok; aján-défc, ajdn-dok, néha csupán
dók, mint : uafcon-dok, zarán-dok, un-dok, nyom-dók,
tój-dok. Jelenti a) az illető cselekvésnek tárgyát, ered-
ményét: pl. nandué, amire vsJaki elszánja magit,
ajándék, amit valaki ajánl vagy adott, szurdék, öszve-
szorított szűk köz, b) dók alakban majd főnév, mint:
nyom-dók, majd melléknév, pl. un-dok, toj-dok.

DÉKÁN, (hellénül iútaroí, latinul deoonus,
szószerént : tizedes, németül Dechant, a perzsában
dékháM elöljáró) fn. tt dékán-t, tb. —ok. 1) Egyhiz-
kerületí esperes, alesperes. 2) Kemenesa\jan egybázfi.
3) A csizmadiáknál öreg legény a czébben, kinek kü-
lönös jogai, és kötelességei vannak.

DÉKÁNASSZONY, (dékán-asszony) ősz. fn. A
gömöri barkóknál ám. olyan tisztességes asszony, ki
a templomi s búcsnjáró Máriakénre felfigyel, máskép:
káplánok anyja.

DÉKÁNSÁG, (dékán-ság) fa. tt défednság-ot.
1) Egyházkerület! esperesség, alesperesség. 2) Egy-
bázfi kötelesség. 3) A csumatiáknál első legényi hi-
vatal. Dékántágot viselni, íf tenni.

DÉKÁNY, 1. DÉKÁN
DEKECZ, 1. DEQET.
— DÉKÉL, zártabb hangzóval dököl, vwtag-

hangon dokol, ismételt folytatása gyakorlatos igéket
képes egyszeri! önálló igékből. Elemei, a gyakorlatot
középképző d = (odéd öd) továbbiak, ők, ok, mely
azonos ég, Dg, og gyakorlatos igeképzővel, • végre a
szintén gyakorított cselekvésre vonatkozó á, Sí, öl;
tehát elemeire választva = etf-ék-e'l, 0d-0k-0l, od-ot-
ol, vagyis : éd-ég-él, ed-Sg-Sl, od-og-ol, péld. nytl-td-
éfc-<fl, nyel-deta = nyeWége'l; ér-éd-ék-íl,é^díktl =
ér-degél; «Wd-«k-öl, öl-dököl = öí-dögöl; OUt-Sd-St-
Vl, íün-dökSl — (Un-dSgöl; hal-od-ok-ol, hal-dokol =
hot-dogot ;ful-od-ok-ol, fut-dokol = fuí-dogol. VsJa-
mint alaphangokra, úgy alapfogalomra néztve is ró-
konmása : degél, dögéi, dogál. V. ö. —DOGÁL.

—DEL, igeképzö, mint ezekben : lép-del, «8i-
del, tép-del, 1. —DAL, igeképző.

DÉL, fn. tt dél-t v. del-et, tb. det-ek. 1) Közép-
idő a nap fölkelése és lenyogvisa között, midőn t i
a nap látszó útjában a latkor legmagasabb pontjárt
ér, mi a nappali tízenkétórával azonegy. Dél előtt, M
után. Dél van már. Fényét, világos dél. Fényei dilit*
sem lát. Km. Aki délig kurta, dél után is az fasz. Km.
Délig alvó, ázás rest Dílrt harangozni. Délbea ebé-
delni. Reggeltől délig. DélW estig. Délre nieg/ozm <u
ebédet. Ellentéte : éjfél. 2) Az ég és föld négy tájé-
kai között azon iránypont, mely az égnek vagy föld-
nek éjszak! sarkával szemközt áll. Dél/ríé irányom*
a hajókat. Délről fii a széZ. DélrW borulás ég. Délndt
menni. Ellentéte : éjszak.

Származékai: delel, delez, déli. Öszvetételei: d&-
est, délfény, délkelet, délről, 'déUort, déhzakjdéltáj «tb-
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Önálló gyök, és ékvesztö (dél) mint ezek is :
dér, tél, szél (ventns), s mint olyan rokon tel vagy
teli szóval, minthogy a nap legmagasb tetőre hágván
ekkor bír legteljesb erőrel. Törökül öjle. Figyelmet
érdemel itt a hellén diHij, melyet a nyelvészek így
értelmeznek : Hitze, die Zeit, wo die Hitze sich ver-
breitet. Finnül : etelff.

DÉLAMERIKA, (Dél-Amerika) ősz. fa. Ameri-
kának az egyenlítő körül fekvő része.

DÉLBEN, (dél-ben) ih. Déli időszakban, midőn
dél van. Délben ebédelni, ettoe vacsoráim. Délben leg-
rövidebb árnyékot vetnek a tettek.

DÉLCZ, (dél-cz) elvont vagy kiavnlt tőszó.
Származéka délczeg. Megérdemli az újra felélesztést,
t. i. mint főnév delczegség értelemben. Rokonnak lát-
szik vele a szanszkrit dharczusz vagy dherczusz (ám.
a magyar délczeg) vagy német ftolz. V. ö. DÉL-
CZEG.

DÉLCZEG, (dél-cz-eg) mn. tt. détczeg-e?. Mon-
datik 1) emberről, kinek járása kelése, magaviselete
bizonyos büszkeséget, erejének önérzetét mutatja, pl.
délczeg ifjú, délczeg katona. 2) Lóról, mely büszkén
hordozza urát, melyet nem mindenki bír zsbolán
tartani; különbözik a szilaj-tól, mert a szilaj vad, s
általán féket nem szenvedő, de a délczeg csak mint-
egy játékból pajkosságból hánykolódik, mint a kita-
nult úri s katonai paripák tenni szoktak. 3) A régi-
eknél jelentett ménesbeli lovat 4) Szorosabb ért. el-
lenszegülő, ellentörekvő. Délczeg akarat. (Pazman).
Némelyek véleménye szerint a szép termetre s ma-
gatartásra vonatkozó deli, mások szerint a dölfos szó-
val hozható rokonságba. V. ö. DÉLCZ.

DELCZEGSÉG, (dél-cz-eg-ség) fn. tt. délczeg-
tég-ét. 1) Büszke járáskelés, deli testhordozás, milyen
a hegyke katonáé, vagy jól abrakolt és tanított pa-
ripáé. 2) Ellenszegülés, a vámok pajkosságából eredő
kirúgás, fék és zabola elleni törekvés, mind tulajdon
mind átvitt értelemben.

DÉLCZEGÉSKÉDIK, (dél-cz-eg-és-kéd-ik) k.
m. délctegétked-tem, —íél, —ett. 1) Büszkén, rátar-
tósan, katonásan, daliásán jár kel, hánykolódik. 2)
Az Ifjú, tüzes vérnek forrongása miatt, vagy daczos-
ságból ellenszegül; fék és zabola ellen törekedik.

DÉLCZEGÜL, (dél-cz-eg-ül) ih. 1) Büszke rá-
tartós testhordozáseal. Dflczegdl megdllani, vagy el-
lépni. Délczeglll megiilni a még délczegebbül hányko-
lódó paripát. 2) Féket, és zabolút lerázólag, daczosan,
ellenszegülve, pajkosán.

DÉLEBÉD, (dél-ebéd) ősz. fit. Heves várme-
gyei s némely más vidéki tájszó, ám. a közösebb di-
vatú egyszerű ebéd, azaz evés déli időben. Oly ösz-
vetétes szó, mint az ozsonnát jelentő harmadebéd és
estebéd, = vacsora. V. ö. EBÉD.

DÉLEGYHÁZA, puszta Pest megyében ; helyr.
Délegyhásá-n, —rá, —ról.

DELEJ, (del-ej vagyis dél-éj) ősz. fn. Köz isme-
retü néven ám. mágnes, magnt^i vasércz, mely a va-
sat, vagy vasrészekkel biró testeket magához húzza,

s szabadon fekvő helyzetében két végeit mindig az
égi (déli és éjszak!) sarkak vagy gönczök felé irá-
nyozza. Ez ntósó tulajdonságát vették különös tekin-
tetbe azok, kik azt delejnek nevezték, minthogy a
mágnesttt egyik vége dél, másik vége pedik éjszak
felé hajlik. Természetes delej ; mesterséges delej ;föífegy-
versett delej. Ujabb kori szó.

DELEJANYAG, (delej-anyag) ősz. fn. Anyag,
mely mágnes! erővel, és tulajdonsággal bír.

DELEJES (dél-éj-es) ősz. mn. Mágneses. A de-
lejnek azaz mágnesnek vonzó erejével biró. Delejt*
oczél. Továbbá, deleji erőtől áthatott Delejet álla-
potban lenni.

DELEJESSÉO, (dél-éj-es-ség) fn. tt. delejettég-
e'í. 1) Az úgynevezett mágnesnek tulajdonsága vagy
ereje, melynél fogva az a vasat magához vonzza. 2)
A természeti erőnek azon rendkívüli tüneménye, mely-
nél fogva egyik ember a másikra, különösen annak
idegrendszerére, erélyes hatást gyakorol, mely által
azt más kedélyállapotba hozza, s gyakran meglepő
gyógyerőt fejt ki, vagy betegséget idéz elő. Állati
delejettég.

DELEJÉZ, (dél-éj-éz) ősz. áth. m. delejet-tem v.
delejze'ttum, —íél v. delejtéttü, —éti v. deléjtétt, htn.
—ni v. delejzeni. Mégnesi érez által valaminek pl.
aczélnak, vasnak vonzó erőt kölcsönöz. 2) Mesmer-
féle műtét által gyógyít.

DELEJEZÉS, (dél-éj-ez-és) fn. tt delejezes-f, tb.
—ék. Cselekvés, mely által valamely lelketlen test
vagy ember delejes állapotúvá tétetik.

DELEJFOLYAM, (dél-éj-folyam) ősz. fa. A
delejnek azaz mágnesnek azon ereje, melyet más tes-
tekkel, különösen a vassal közöl, s mintegy általfolyat.

DELEJREZELÉS, (delej-kezelés) ősz. fő. Mág-
neskezelés. Különös bánásmód, mely által a delejnek
ereje, hatása kifejtetik, alkalmaztatik.

DELEJMÉRÜ, (delej-méríi) ősz. fn. Magnes-
mérö eszköz, mely által meg lehet határozni, ha váj-
jon különbözik-e, és mennyire a mágnes ereje a fold
különféle magasságain, s mily befolyással van reá a
hideg és a meleg.

DELEJSÉG, l, DELEJESSÉG.
DELEJTELEP, (delej-telep) ősz. fn. Mágnes-

telep mely által különféle kísérleteket lehet eszköz-
leni. V. ö. TELEP, DELEJSÉG.

DELEJTENGÉLY, (delej-tengely) ősz. fn. Azon
vonal, illetőleg szár, mely a delejtü két egymással
ellenkező sarkait öszveköti.

DELEJTÜ, (delej-tü) ősz. fn. Mágnestű, mág-
neserövel fölfegyverzett aczéltü, mely szabadon le-
begő helyzetben egyik véggel éjszak felé, másikkal
dél felé hajlik, s az által a világ tájainak meghatá-
rozására szolgál.

DELEJZÉS, 1. DELEJEZÉS.
DELEJZÖ, (dél-éj-ez-ő) fn. tt. delejtö-t. Személy

ki az állati delejerő által mások idegrendszerére hat,
rajtok különféle kísérleteket tesz , másokat gyó-
gyít, stb.
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DELEL, (dél-el) önb. m. delel-l. A déli időt (bi-
zonyos helyen)1 tölti, eltölti. Fák alatt delelnek a ren-
geteg erdő' utasa*, futaknál vagy folyók mellett delel-
nek a csordák. Alkotására nézve ezen szó olyan, mint
telel; tél telel, dÜ delel, nyár nyaral.

DELEL, 1. DELEL.
DELELÉS, (dél-el-és) fa. tt deieies-t, tb. —ék.

A déli időnek bizonyos helyen, illetőleg nyugalomban
eltöltése.

DELELŐ, (dél-el-ő) fa. és mn. deleiét. Azon
hely, hová dél tájban inni, és nyugonni hajtják a csor-
dát, nyájat A delelő folyók, patakok, kutak mellett
azokott rendesen lenni. Melléknévképen: aki vagy
ami delel.

DELELŐHELY, (delelő-bely) ősz. fh. lásd :
DELELŐ.

DÉLELŐTT, (dél-előtt) ősz. ih. Azon időben,
mely a delet megelőzi, nap keltétől délig tartó idő
alatt. Dél előtt dolgozni, délután mulatni. Rövidít-
ve így írják : d. e.

DÉLELŐTTI, (dél-előtti) ősz. mn. A délt meg-
előző időben léteső, történő, azon időt illető. Délelőtti
djtotosság. Délelőtti munka. Délelőtti tanárak.

DELENKÉNT, (del-en-ként) ib. Minden délben,
délről délre. Delenként ebédelni. Delenként sétálni.

DÉLEST, (dél-est) ősz. fa. Középidő a dél és
est között Vétetik általán délután értelemben is,
minthogy ekkor a dél mintegy esésnek indái. Néhutt
a köznép deliéit- vagy dellyestnek mondja.

DÉLESTÉN, (dél-estén) ősz. ih. Dél és napnyu-
got között, délután.

DÉLESTÉNKÉNT, (dél-esténként) ősz. ih. Min-
den délesten, délutánként. Délestenként sétálni, bará-
tinkat látogatni, SttvegyOlm.

DELESTI, DÉLESTI, (dél-esti) ősz. mn. Dél-
utáni; dél és est közötti közép időben levő. Déletti
ájtatottág. A köznép kimondásában : dellyesti vagy
deliesti.

DÉLESTKOR, (dél-estkor) ősz. ih. Délesti idő-
ben, délután.

DELETSZAKA, (delet-szaka) ősz. ih. Déli idő
alatt, délközben. Olyan képzésű, mint éjtnaka, nya-
rotssaka, teletszaka.

DELEZ, (dél-ez) őnb. m. deles-tem, —tél, —étt,
pár. —c. 1) Déli ebédet eszik. 2) A déli időt bizo-
nyos helyen tölti, delel.

DÉLFELÉ, (dél-felé) ősz. ih. 1) A nap közepe
táján, midőn már közelget a déli idő. Délfelé jár át
idS, kifognak és etetnek a szántók. 2) Azon földi vagy
égi tájék felé, melyet délinek nevezünk. V. ö. DÉL,
DÉLI. A mágnest* egyik vége délfelé hőjük. Az éjszoki
felhő* dűfeU húsodnak el.

DÉLFÉNY, (dél-fény) ősz. fn. Déli nap által
iwétderttlt fény, a világosság legnagyobb foka. Filá-
goff mint a délfény. A vak délfénynél sem lát.

DELFIN, (hellénül dtlyb, latinul delphinus)
fi». tt delfin-t, tb. delfin-ei. A czetek nemébez tartozó
tengeri nagy emlős állat.

DÉLFÖLD, (dél-föld) ősz. fa. 1) Tartomány,
ország, mely a földteke déli részén fekszik, pL ameri-
kai délfóldtk. 2) Így neveztetnek a földteke éjszsJü
részének azon tartományai is, melyek dél felé feküsz-
nek, pl. Portngallia, Spanyolország, Olaszország, stb.

DÉLGÖNCZ, (dél-göncz) ősz. fa. lásd : DÉL
SABK.

DELI, (1), (del-i) fa. tt deli-t, tb. —k. Bégen
annyit tett, mint: ékesen, fényesen öltözött vitéz,
(katona). Később lett belőle delta, dalia. Ionén : deli
vitéz, delisaru vagy bakancs, azaz vitézsara; deli
módra, azaz vitéz módra; delicsisma, azaz, vitézcsiz-
ma, topán; delitermet, vitézi termet. Ma deli csak
mint melléknév basználtatik s mint főnév dalia di-
vatos.

DELI, (2), (del-i, olyan mint a déli nap, meg-
van a török nyelvben is) mn. tt deli-t, tb. —ék. 1)
Szép, különösen termetes, vitézi maga tartása, vité-
zileg csinos, ékes. Z>«íi legény, deli vitet, deli termet,
deli tartat. Deli, jelet, ép termete. (Faladi). 2) Híres,
neves. Meddig hordod teli, addig lettéit deli, de ha
egyszer üres, megvet minden rtthes. (Km.) E melléknév
leginkább személyekre, s azoknak testi tnlajadonsá-
gaira, és öltözetére sJkalmaztatík. Deli hölgy, deli
öltötét, deli arc*. De nem jól mondanék : deK kát.
deli fa, deli vidék, stb.

DÉLI, (dél-i) mn. tt. déti-t, tb. —ék. 1) A nap
kellőközepén v. — közepéből, v. — közepére vmJó,
délben létező. Déli munkoszilnet, déli horangccás, déli
imádság, déli napfény, déU meleg, déli séta. 2) Ebéd-
ről való. Déli maradék. 3) A földnek vagy égnek azon
sarkáról való, vagy sarkán fekvő, létező, mely az éj-
szakkal ellenirányban fekszik, űéíi része a fSUUekMk.
DéU ítél. Dél* tartományok. Déli sark v. gönce. Déli
népek, lakotok.

DELIA, (del-i-a) fn. Régies, dalia helyett, pl
Gyöngyösinél.

„A delük érik ezeknek rendeket*

DÉLIBÁB, (déli-báb) ősz. fn. Sajátságos légtü-
nemény a tengeri vidékeken, és messseterjedő lapa-
nyos helyeken, például nálunk a Tisza mellékén, mi-
dőn a lathatári légrétegek a napsugaraktól kivált
déltájban vagy a déli tájon egyenetlenfii fólmeleg*i-
nek, s ez által különféle látványos képeket tüntetnek
a messzéről néző szemeibe, például, mintha a síkot
víz borítaná, s szigetek, erdők, városok, falak vízben
lebegnének, vagy néha majd felfordulva, majd ket-
tőztetve függenének a levegőben.

„Szeretője, aki epedve néz raja,
Délibáb, a puszták szép tündér leánya.'

Petőfi.

Némelyek, szemeket gyönörködtető szépsége
után így elemezik : deli-báb

DÉLIBÁBA, (déli-bába) öss. fn. láad : DE- l
LJBÁB. 1
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DELICZE, (del-i-cze) fn. tt. deliczé*. Újabb ter-
mészetrajzi nyelven ám. kolibri, mintegy kis deli
madár.

DELIEN, (del-i-en) ih. Deli módra, ékesen; vi-
tézies magatartással. V. ö. DELI.

DÉLIG, (dél-ig) ih. Azon időpontig, midőn a
nap tetőpontját éri; a nappali időnek közepéig. Reg-
geltől délig szünet nélkül dolgozni. Fényes délig aludni.
Reggeli vendég nem marad délig. Km.

DÉLIGNYITÓ, (délig-nyitó) ősz. fn. Növényfaj
a mébpilisek neméből, szára szétágazó, buglyos, vi-
rága veres vagy sárga vagy fejér vagy tarka. Máskép :
tökvirág, csuda ÍSltséres. (Mirabilis Jalapa).

DÉLIHAL, (déli-hal) ősz. fn. Csillagzat az égen,
különösen az égtekének déli féltekéjén.

DÉLINDIA, (dél-India) ősz. fn. A déli földte-
kén fekvő országok és szigetek, ú. m. Ujhollandia,
Ujguinea stb. melyek a világ ötödik részét teszik,
különböztetésfil Kelet- és Nyugotindiától; 1. ezeket.

DELINKÉ, (del-in-ke) fn. tt. delinkét. A mytho-
logiai nympha kifejezésére alkotott új szó, a szépet
jelentő deli törzsből.

DELISÉG, (del-i-ség) fn. tt. deliség-éí. Ékes
vitézi csinosság, termetesség, daliás tulajdonság.

DELITERMETÜ, (deli-termetű) ősz. mn. Sza-
bályos, karcsú, sugár, daliás uövésti.

„Rohanó Hábor, deli termetű báty ám'"
Vörösmarty.

DÉLKELET, (dél-kelet) ősz. fn. A világ tájé-
kainak felosztásában jelenti azon irányt, vagy vonalt,
mely dél és kelet közepére esik, vagyis déltől kelet-
felé negyvenöt foknyi távolságra áll. Délkeletről fn a
tsél azaz : az égtájnak azon vidékéről, mely dél és
kelet között van. Délkeletnek irányozni a hajót. Dél-
keletre tartani.

DÉLKELETI, (dél-keleti) ősz. mn. Délkeletre
vonatkozó, onnan jövő, azt illető, azon tájon létező,
stb. Délkeleti szél. Délkeleti irányban menő hajó.

DÉLKÖR, (dél-kör) ősz. fn. A csillagászatban, és
a földtanban a legnagyobb körök egyike a látszatos ég-
tekén vagy földgolyón, melyet gondolatunkban az ég-
teke vagy földgolyó körül a gönczökön húzunk ke-
resztül , s mely az eget vagy földet két hasonló fél-
gömbre osztja , úgymint keletire , és nyugatira.
Délkörnek neveztetik, mert valamennyi népeknek,
kik ugyanazon (fél) délkör alá esnek, egyszerre van
déli idejök.

i DELL, (dél-el) önh. 1. DELEL.
DÉLLELÖ , (dél-el-el-ö) 1. DÉLLÖ.
DELLEST, DELLESTI, 1. DÉLEST, DÉL-

ESTI.
DÉLLÖ, MAGYAR—, OLÁH — , falvak Er-

délyben , Torda megyében; belyr. DellS-n, —re,
—ró'l.

DÉLLÖ, (dél-el-ő) fn. tt. déllö-t. Azon hely,
hol a csordák, nyájak a déli időt töltik, s pihennek,

AKAD. HÁOT SZÓTÍB.

mi rendesen az itatok mellett történik. Máskép :
delelő.

DÉLNAPÓRA, (dél-nap-óra) ősz. fa. Napóra,
mely egyedül azt mutatja meg, mikor van a nap leg-
fensőbb ponton az illető helyre nézve, azaz , mikor
van dél.

DELNE, székely falu; helyr. Ddné-n,—re,
—röl.

DÉLNEK , (dél-nek) ih. Délfelé, dél irányában,
a déli tájéknak tartva; megfelel e kérdésre : merre ?
Délnek indulni, menni; délnek váltani utat; délnek
irányozni a hajó menetelét.

DELNÖ, (del-nö) ősz. fh. tt. delnö-t. Újabb
társalgási divatnyelven ám. hölgy, úrhölgy.

DÉLNYUGAT, DÉLNYUGOT, (dél-nyugat T.
-nyűgöt) ősz. fn. Azon tájék az égcu vagy földön,
mely dél és nyugat közé esik, vagy határozottabban
szólva, azon pont a látkörön, mely déltől nyugat
felé negyvenöt foknyira áll. Délnyugatról fa a szél,
eső lesz. Délnyugatra vitorlázni.

DÉLPONT, (dél-pont) ősz. fn. A csillagászat-
ban azon pont, hol a délkör a látkört általszegi, s
ekkor a délkör alatt levőkre nézve dél vagyon.

DÉLRE, (dél-re) ih. 1) Délfelé, délnek irányá-
ban, vagy irányozva. Délre hajózni. 2) Azon időre,
midőn dél van. Délre készen legyen az ebéd. Délre ná-
latok leszek. Délre harangozni. Délre abrakolni. V.
ö. DÉL.

DÉLSARK, (dél-sark) ősz. fh. Az ég- vagy
földiekének délre fekvő végcsiicscsa; ellene tétetik
az éj- vagy éjszoki sarknak. £ két sark között levő
képzeleti tengely körül forog az ég- és íőldteke. Más-
kép : délgSncz.

DÉLSIKLAP, (dél-sik-lap) ősz. fn. 1) Minden
siklap, mely délfelé fekszik. 2) A csilag&szatban,
azon lap vagy siktér, mely a déltájon általvonul. A
délsiklap függőlegesen áll a latkor és egyenlítő fölött.
(Planum meridianum).

DÉLSZAR, ősz. fn. Azon égi tájék, honnan
a déli nap reánk süt, azaz, honnan reánk nézve leg-
közelebb , s legmagasabban áll a nap. Olyan szó,
mint éjszak, keletszak.

DÉLSZAKI, (dél-szaki) ősz. mn. Délszakról
való , ott létező , arra vonatkozó. Délszaki szél.

DÉLSZAKRA, (dél-szakra) ősz. ih. Délszak
felé , délszak irányában. Délszakra húzódó felhők.

DÉLSZÉG, (dél-szeg) ősz. fn. Régi szó, 1)
ám. delelő hely. 2) Lásd : DÉLSZAK.

DÉLSZÍN, (dél-szín) ősz. fn. Teljes déli vilá-
gosság, délfény. Délszínre hozni valamit. Délszínben
ragyogó testek. Délszínnél világosabb.

DÉLTÁJ, (dél-táj) ősz. fn. 1) Azon időszak,
mely a délt legközelebbről megelőzi vagy követi.
Déltájra mutat az idő. Déltájban legnagyobb a meleg.
2) A világtájak közöl az, mely a délgöncz felé fek-
szik , szokottabban : déli táj, délszak.

76
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DÉLTÁJBAN, (dél-tájban) ősz. ih. Azon idő-
tájban, midőn a nap dél körül jár. Déltájban ebédelni.

DÉLUTÁN, (dél-után) ih. A napnak azon ré-
szén, mely a délt követi, azaz nappali tizenkét éra
után. Ha nyugathoz közelebb esik, mint délhez, ak-
kor tulajdonkép : ette felé. Nála gyakorta délután
van, (km.) azaz jó fejjel van. Rövidítve d. u.

DÉLUTÁNI, (dél-utáni) ősz. mn. Azon időre,
vagy időből való, mely nappali tízenkét óra után kö-
vetkezik, történik stb. Délutáni szunnyodosás. StUán
látott tok aranynak, délutáni kézfogainak rovás a díja.
(Km). Délutáni sziinóra, kikocsizds, látogatás.

DÉLVIDÉK, (dél-vidék) ősz. fn. Legszélesb ér-
telemben : délre fekvő tartomány. Szorosb ért. oly
tartomány, mely a földieké déli részén van. Legszo-
rosb ért. a föld délsarkához legközelebb álló tájak,
szigetek.

DÉLVIDÉKI, (dél-vidéki) ősz. mn. Délvidékre,
vagy- vidékről való. Délvidéki lakotok. Használtatik
önálló főnévül is. Sok délvidéki értetett hozzánk.

DÉLVONAL, (dél-vonal) ősz. fa. Vonal, mely-
lyel a délsiklap a latkor lapját általszegi. Lásd: DÉL-
SIKLAP.

DEM, elvont gyöke démécske'l, demse'di szók-
nak. Zártabb önhangsóval : dóm. Rokonai töm, zi)m,
gyom t i. a tűmStzSl, tömoctW, gyömöttöl származé-
kokban.

DEM, KIS—, NAGY—, falvak Veszprém me-
gyében ; helyr. Dém-bt, —ben, —bSl.

DEMAGA, (de-maga) régies összetétel; jelentései:
mégis, mindazáltal, azonban, pedig, tebát; valamint
az egyszerű maga sióé némely régieknél. „És járulá-
nak őhozjá vakok és sánták az templomba, és meg-
Tigasztá őket Demaga látván az papi fejedebnek....
megharagvának és mondának őneki : Hallod-e mit
mondnak ezek? Demaga Jézus monda nekik : Jól
hallom." Passió. ígyaTatrosi, Nádor-codexekben.

DÉME, férfi kn. 1. DÖME.
DEMECSER, falvak Abaúj és Szabolcs me-

gyékben , s paszta Nógrádban; helyr. Demeeter-be,
—ben, —bffl.

DÉMÉCSKÉL, (dém-écs-kél) 4th. lásd : DÖ-
MÖCSKÖL.

DEMÉND, falvak Heves és Honth megyékben;
helyr. Deménd-en, —re, —rSL

DÉMÉNY, férfi kn. 1. DÖMÉNY.
DEMÉNYFALVA, helység Lipthó megyében;

helyr. Deményfalvá-n, —rá, —ról.
DEMÉNYHÁZA, falu Erdélyben Maros szék-

ben ; helyr. Deményhdtd-n, —ró, —ról.
DEMETER, (1), férfi kn. tt Déméíér-í, tb.—ék.

Demetrius. Demeter napján hágnak a kotok. Zártabb
önbangzóval : DomStSr.

A helléneknél ugyanaz, ami a latinoknál Ceres.
DEMETER, (2), KIS—, NAGY—, szász hely-

ségek Erdélyben; SZENT—, paszta Gömör megyé-
ben és székely belység; SZŐ—, fala Közép-Szolnok
megyében; helyr. Demeter-be, —ben, — bBl.

DEMETERFALVA, székely helységek; helyr.
Demeterfalvá-n, —rá, —róí.

DEMETERPATAKA, falu Erdélyben; Alsó-
Fejér megyél>en; helyr. Demeíerpataká-n, —rá, —róí.

DEMIKA, fn. tt demikát. Érett sajttal készített
leves; taros leves. Élnek ezen étellel a palóczok,
barkók stb. Máskép : domika, románul: dimikátu.

DÉMJÉN, férfi kn. 1. DÖMJÉN.
DÉMSÉDI, (dém-és-éd-i) mn. tt. demsAfi-t, tb.

—k. Gúnynév, mely butát, ostobát, különösen nagy
fejűt, zömök testűt jelent, máskép : dömsödi, dómé,
dömVtzke. Dunántúli tájszó.

DÉMUTKA, (démut-ka) fn. tt. démutkát. Illatos
levelii és virágú növény. (Tbymns). Terem száraz
földeken, levelei simák, tompák és töveiken szőrösek.
A juhoknak kedves eledele. Törzse démttt a fhymus-
ból alakultnak látszik.

DÉN, elvont gyöke déncse'í szónak. Rokon vele
dón, mint dönctSl gyöke.

DENCS, FAZEKAS—.puszta, SZŐKE—,fáin
Somogy megyében; helyr. £>enes-«n, —re, —ró7.

DENCSHÁZA, faló Baranya megyében; helyr.
Dencthd*d-n, —rá, —róí.

DÉNCZÉL, (dén-cz-él) áth. m. déncxel-t. Álta-
lán, valamit ideoda lóbál, jobbra-balra, mintegy dön-
töget, taszigál. A gyermeket térden denctefai Tettét
járáskbzben dencselni, dőlöngve járni. Mátokat den-
cselni, taszigálni, ideoda nyomni. Balatonmelléki táj-
szó. Máskép : dSnctSl. Elemzésére nézve 1. ezt.

DÉNES, (1), férfi kn. tt Dénes-t, tb. —«k. Dio-
nysíus. Kicsinyítve : Dini, Déhi, Dinike.

DÉNES, (2), 1. DÉS.
DENEVÉR, fn. tt denevér-t, tb. —ele. Egérhez

hasonló emlős állat, melynek lábujjait és lábszárait
börbártya köti öszve, s annak segítségével röpköd,
de rendesen csak estveli órákban bújik ki odvából.
Máskép : szárnyasegér, boregér, bSrmadár.

Némelyek tenebrio latin szótól származtatják,
de ez nem denevért, mely latinul vetpertüio, hanem
csalárd, titkos álnokságu, alattomos embert jelent
Talán eredetileg dana-vér volt a rósz szellemet je-
lentő dana és vér szóból.

DENEVÉRGOLGOTA, (denevér-golgota) ÖM.
fn. Amerikai növény, melynek levelei szélesebbek,
mint bosszúk, s midőn kinyílnak, a szárnyaterjeu-
tett denevérhez hasonlítnftk. Virága fehér, s teljesen
csak éjjel nyílik ki. (Passiflora vespertilio).

DÉNFÉRÉG, (dén-férég) ősz. önh. lásd: TÉN-
FÉRÉG.

DENQELEG, (1), falvak Nógrád és Szathmir
megyékben; helyr. Dengelege-n, —re, —rbV.

DENQELEQ, (9), vagy DENYELEG, fala Er-
délyben, Belső-Szolnok megyében; helyr. Dengeltg*-*,
—re, —r8l.

DÉNI, férfi kn. 1. DÉNES.
DENK, KIS—, NAGY—, erdélyi falvak Hó-

nyad megyében; holyr. Dtnk-en, —re, —rSl.
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DÉN1KE, férfi kn. tt. űérokéí. A Dénes névnek
kicsinyített és nyájasabb alakja.

DÉNIS, 1. DÉNES.
DENTA, mezőváros Temes megyében ; helyr.

Den<á-n, —rá, —ról.
DENYELEG, 1. DENGELEG.
DÉR, elvont gyök. Értelmére nézve 1) hang-

utánzó derécsel, dereducsál, deredarál stb. szókban,
2) rokon dar gyökkel, (melytől dara, darab, daréfc
ered), dercze, derék származékokban, 3) maga dér
fn., mely bizonyos ragok és képzők előtt ékvesztő :
deret, derek, derei.

DÉR, (1), fn. tt. dér-< vagy derei, tb. derek.
1) A levegő tömegéből kibontakozó, s megfagyó har-
mat, mely finom jégtüalakban tapad a testekhez, leg-
inkább őszszel és tavaszkor. A nagyobb mértékű, s
ködös hidegben keletkező dér zúzmarának vagy zúz-
maráz-nak, néhutt lom-nuk moudatik. „Bánja béka a
deret, (km.). Di'r van. Megcsípte a dér. Dér borltja a
mezőt. Dérvetle szőlő, dérvette virágok. 2) A széke-
lyekuél azon mértékét jelenti a hidegnek, inidön a
folyóvizek befagynak. 3) Átv. ért. szürkülése a haj-
úak, bajsznak, szakálnak. Dér lepi a fejét. Máskép,
kivált Dunán túl, valamiül Erdélyben is : hóharmat.

DÉR, (2), KIS—, falu Baranya megyében;
helyr. Dér-be, —ben, —böl.

DEKCSIKA, falu Pozsony megyében; helyr.
Ltercsikán, —rá, —ról.

DERCZE, (ám. dar-cza azaz apró dara) fn. tt.
derczét. Jelenti a lisztnek alját, mely megmarad a
szitában, midőn a lisztlángot általercsztették rajta. A
korpánál valamivel jobb. Derczének mondják a lisz-
tet akkor is, midőn még nincs kiszitálva, azaz korpá-
jától elválasztva. Innen : derczés kenyér. Húzadercze,
kukoriczadercze, Altalán véve : darabos, vörös liszt.
Átv. ért. goromba, öreg szemű lőpor, vagy pordoháuy.

DERCZEBUliNÓT, (dei cze-burnót) ősz. fn.
Öregszemü, gorotnbaféle burnút, fekete vagy barna
pordohány.

DERCZEFÜ, (dercze-füj ősz. fn. Növénynein a
tizhímesek seregéből és kétanyások rendéből; csészéje
harangforma szegletes; bokrétája öt szirmú, szirmai
nyakatlanok, tojáskerckck; tokja gömbölyű rekeszti.
(Gypsophila) Fajai: terjedő, lecsepO.lt, homok-, bitglyos,
gyepi, kotord dercze.

DERCZEKENYÉR, (dercze-kenyér) ősz. fn.
Derczéből, azaz szitálatlan, korpás, vörös lisztből sü-
tött kenyér. V. ö. DERCZE.

DERCZELISZT, (dercze-liszt) Ősz. fn. Első őr
letU, darabos, goromba liszt, melynek korpája meg
nincs elválasztva.

DERCZÉNY, falu Beregli megyében; helyr.
Derczény-be, —ben, —böl.

DERCZÉS, (der-cze-es) mn. tt. derczés-t, vagy
—ét, tb. —ék. 1) Dereiével kevert, korpával vegyí-
tett. Derczés liszt, derczét kenyér. 2) Átv. ért. tájdivato-
san kedvetlen, haragos, nyers, darc ">os. Derczés asssony,
dereiét feleség. „Nincs oly derczi's ember." Istváufi

Pál a XVI. században. Vastag hangon, durcsás. V. ö.
DÉRDÚR.

DERCZÉSKÉDIK, (der-cze-es-kéd-ik) k. m.
derctétkéd-tem, —tél, —élt. Dorczáskodik, makacs-
codik, daraboskodik.

DERCZÉSSÉG, (der-cze-es-ség) fa. tt. derczés-
ség-ét. Durczásság, makacskodó , ellenmondó tulaj-
donság.

DÉRDARA VIRÁG, (dér-dara-virág) ősz. fn.
Növényfaj a daravirágok neméből, melynek tőkocsá-
nya agatlan, leveletleu. Havasokon, s legsoványabb
földön is terem. (Draba alpina) V. ö. DARA VIRÁG.

DEKDE, (ain. dör-de) mn. tt. derdét. Eszelős,
tiolyókás, dőre. Élnek vele tűi a Dunán, Győr vidé-
kén, és Erdélyben. Románul : derdáte.

DÉRDÚR, (dér-dúr) ősz. fa. Duzzogó harag,
czivódás, folytonos morgolódás, pattogás, durrogás.
A vénasszony dérdúr. (Km.) Dérreldúrral, kemény-
séggel felele. (Pázmán). Afajd lesz nagy dérdúr.

DEREB, (der-éb, azaz darab, valamint derék
régenten daréfc volt) fn. tt. dereb-et. Ma nincs divat-
ban. A régieknél annyit tett, mint 1) Hát, embernek
vagy állatnak háta. Derébbe ütni valakit. Hangra és
érteményre rokon vele : derék. 2) Darab. Gyüjtséttk
fel a dereinket, azaz darabokat. (Tatrosi codez.)

DERÉCSEL, (der-écs-él) önh. m. derécfél-t. So-
kat locsog, folyvást jár a szája. Máskép : trécsel, te-
récsel, deredarál, iereturál, iereferél. Hangutánzó
gyökii.

DEKÉCSÉLÉS, (der-écs-él-és) fn. tt. derécsélés-í,
tb. —ék. Hiábavaló locsogás, trécselés.

DERECSKE, (der-ecs-ke) kies. fn. tt. derecskét.
Kis dér.

DERECSKE, mvárosok Bihar, Sopron, és falu
Veszprém megyében, helyr. Derecské-re, —n, —rö'l.

DERÉCZE, (der-écz-e) fn. tt, derécsel. Növény-
faj a szigorállak neméből, máskép : vízi púié, vízi
saláta, téli saláta. (Veronica baccabunga).

DERECZKEL, (der-ecz-g-el) áth. m. dereetkel-t.
Bánt, ver. Eléjöu Heltainál : „És uein vesszővel, ha-
nem pálczával dereczkel".

DEREDARA, (dere-dara) ikerített fn. és hang-
utánzó. Licsilocsi, haszontalan pletykabeszéd. Alsó
irályba való kifejezés. Máskép : teretura.

DEREDARÁL, (dere-darái) ikerített öuh. Li-
cseglocsog, haszontalan pletykákat öszvebeszél, tere-
turál, deredarál.

DEREDUCSÁL, 1. DEREDARÁL.
DEREFEL, 1. DERÉCSEL.
DEREGLYE, (der-eg-lye vagy der-ek-lye, azaz

derékje v. deréklö, t. i. a hajóuak csupán a dereka,
födeletlen hajó) fn. tt. dereglyét. A dunai hajósok
nyelvén : íodeletlen hajó, mely a molnárcsónaknál
jó^al nagyobb, s különféle szállításokra használtatik,
pl. dereglyén hordják át a változóknál a lovakat;
dereglyén szállítanak köveket, fút; dereglyén viszik
a molnárok a gabonát a malomba, stb. Rósz haji} o*

76*
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melynek dereglyéje nincsen. (Km.) Átv. ért. csúf neve
holmi ócska, kopott hintának, határnak.

DEREQLYEHÍD, (dereglye-híd) ősz. fa. Híd,
melyet horgonyokhoz akasztott dereglyék fölött ütnek.

DEREGLYÉSZ, (der-eg-lye-ész) fn. tt. dereg-
lyés»-t, tb. —ék. Vízen szolgáló katona, hidász, ki-
nek különös tiszte a vizeken hidakat verni. (Ponton-
nier).

DEREGLYESZEKÉR, (dereglye-szekér) ősz.
fn. Hidászok szekere, melyen a dereglyéket helyről
helyre szállítják.

DEREGLYÉZ, (der-eg-lye-ez) önb. m. dereg-
tyeWtt. Dereglyén jár, megy. Változónál a vontató-
lovakkal általdereglyésmi a túlsó partra.

DEEEGLYÉZÉS, (der-eg-lye-ez-és) fa. tt de-
reglyésés-t, tb. —ék. Dereglyével járás.

DEEEGNYÖ, falu Zemplén megyében; helyr.
DeregnyS-n, —re, —róí.

DEREGTET, (der-eg-tet) önb. m. deregtet-tem,
—tél, —étt. Erdélyi szó, ám. szekerén erősen vágtatva
megy, mintegy : dörögtet Úgy kideregtetett, mint vil-
lám, fakó szekerével.

DERÉK, (1), (régen : darék = der-ék) fn. tt.
derekat, tb. derekak. Személyragozva : derekam, dere-
kad, dereka stb. Mis névragok felvételekor az ékeze-
tet jobbára megtartja, pl. derékba, derékra, derékhoz,
derékból, derékig. Ámbár tájszokásilag ékvesztve is
ragoztatik. 1) Általán jelenti a testnek főrészét, vas-
tagát, tőkéjét, pl. Állat dereka, fának dereka, kocsi-
szekér dereka, hajó dereka. 2) Különösen az ember-
ben, és négylába állatokban : a vállak vagy marjak,
és hátalsó lábak közötti testtömeg, melyben a mell,
hát, 'és has foglaltatik. Átölelni valakit derékban. Át-
fogni a csikó derekát. A ,Magyar nyelvészet' I. köte-
tében a magyar nép talányai közt terjegetö névvel
jeleztetik. 3) Legszorosabb ért. a hátnak alsó vége,
mely a csípők közé esik. Fáj a dereka, eltörték a de-
rekát. Leütni a malac* derekát. Derékon sújtani, ta-
lálni valakit. 4) Átv. ért Derékpint, azaz tőkepénz;
derékhad, azaz főhadsereg; derékfogát, azaz a lako-
mának közepe, legvelősebb ételei (régies). Vit dereka,
azaz közepe, fonala. Derét út, azaz országút (Bara-
nyai szó).

Eredetileg : darék, s ebből érthető, miért rago-
zásban : derekat, derekak, derekam, mint : fazék, fa-
tékát, fazekak, fazekam. Eredeti értelmére azonos da-
rab, továbbá torit, törzsök, latin, truncus szóval. De
vehetjük térj értelemben is. (Lásd föntebb 2) alatt).
A szláv nyelvekben : drék, drjk, driek, a románban
driket. A törökben direk ám. támoszlop (colnmen, l
Stütze). l

DERÉK, (2), (der-ék) mn. tt derék-et v. derek-at. '
l)Mint a derék főnévnek átvitt értelmű mása jelent a |
maga nemében valami vastagot, nagyot, termetest,tömör
testűt. Derék magái ember. Derék legény, nem olyan ;

hitvány, mint te. Ét derék várói. Derék templom. 2)
Átv. erkölcsi ért a maga nemében jeles, kitűnő, tö-

kéletes. Derék gyerek vagy, fiam, derék ember let* be-
lőled. Derék dolog.

„A derék nem fél az idők mohitól."
Berzsenyi.

Néha gúnyképen használtatik. Ugyan derék állapot,
beittuk a kalapot. Km. Derék dolog, három tehén egy
csorda. Km. Egyezik vele a szláv : dricsm.

DEREKAL, 1. DEREKALJ.
DEREKALJ, DEREKALY, (derek-alj v. -aly)

ősz. fn. Ágynemű, melyet a derék alá vetnek, mit
némely helyfitt pámá-nak neveznek. Derekalj gya-
nánt szolgál a matrácz is. Tollal, pehelylyel tölteti de-
rekalj.

DEREKAS, (der-ek-as) mn. tt derekat-t, vagy
—öt, tb. —ok. 1) Jeles, tökéletességgel, jeleaséggel
bíró, a maga nemében kitűnő. 2) Testes, vastag, zö-
mök ; de ezen tulajdon értelemben keresbbó baaznal-
tatik.

DEREKASAN, (der-ek-as-an) ih. Jelesen, kitü-
nőleg, tökéletesen. Derekasan viselni magái. A kér-
désre derekasan megfelelt.

DEREKASINT, (der-ek-as-int) ih. Jelesen, töké-
letesen, kitflnőleg. Derekasiní forgóim magát a ctatA-
bán. Képzésre olyan, mint : alkalmasint, képetint,
azaz alkalmasan, képesen. V. ö. —ÉNT képző.

DEREKEGYHÁZA, puszta Csongrád megyé-
ben ; helyr. Derekegyháná-n, —rá, —róí.

DERÉKFÁJÁS, (derék-fájás) ősz. fa. Szenr,
mely az ágyék, és keresztcsont tájékának inas és sza-
lagos részeit, sőt a keresztcsont legvégét is bántja.

DERÉKFOGÁS, (derék-fogás) ősz. fa. A régi-
eknél annyit tett, mint a lakomának közepe, axar,
legrelősebb étkek feladása. Y. ö. FOGÁS.

DERÉKFUTÁS, L FUTÁS.
DERÉKHAD, (derék-bad) ősz. fn. 1) Fő had-

sereg, melyet a fővezér kormányoz. 2) Ac égess had-
seregnek válogatott zöme.

DEBÉKITÉLET, (derék-Ítélet) ősz. fn. Jogtani
értelemben oly Ítélet, mely az ügynek lényegére, ér-
demére nézve bozatík, érdemleges Ítélet.

DEBÉKKÉPEN, (der-ék-kép-en) ősz. ih. Össxe-
sen, tömegesen, egyik a másikért (in solidum). De-
rékképen lekötelezték magukat bizonyos teherviselésre.

DERÉKLEG, (der-ék-leg) ib. Valamely ügynek
lényegét, érdemét illetőleg, érdemileg.

DERÉKLÖVÉS, ősz. fn. Midőn az ágya egye-
nesen nekiirányoztatik a czélnak, s a kilövött golyó
nem ívkörben, hanem egyenes vonalban repül, derék-
lövésnek mondatik.

DEREKLYE, 1. DEREGLYE.
DEREKLYEZ, 1. DEREGLYÉZ.
DERÉKNYÁR, (derék-nyár ősz. fn. Nyár kö-

zepe, midőn rendesen legmelegebb szokott lenni Jú-
lius hava.

DERÉKÖL, (derék-öl) ősz. fn. Erdőszök nyel-
vén, olyan öl, melyet a faderék legvastagabbjabol
raknak, mely t. i. a tőhöz legközelebb áll.
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DERÉKÖSZ, (derék-ősz) ősz. fn. ősznek köze-
pe, october hava.

DERÉKPÉNZ, (derék-pénz) ősz. fn. lásd: TÖ-
KEPÉNZ.

DERÉKPÓLYA, (derék-pólya) ősz. fn. lásd:
DERÉKSZORÍTÓ.

DEKÉKRAVALÓ, (derékra-való) ősz. fa. lásd :
MELLÉNY.

DERÉKSÉG, (der-ék-ség) fa. tt derékség-ét.
Jelesség, tökéletesség, valamely nemben kitünés; tér-
metesség.

ÖERÉKSÖ, (der-ék-ső) mn. 1. KÖZÉPSŐ.
DERÉKSZÉG, (derék-szeg) ősz. fn. Vastag szeg,

mely a szekér nyújtóját a tengelylyel öszveköti. .Ki-
esett a derékszeg. Km.

DERÉKSZÉK, (derék-szék) ősz. fn. Erdélyben
ám. megyei közgyűlés.

DERÉKSZEKÉR, (derék-szekér) ősz. fa. Hossza,
erős szerkezetű, nagy terhet hordani való szekér.

DERÉKSZÍJ, (derék-szíj) ősz. fa. Szíjöv, mely-
lyel a derekat általkötík.

DERÉKSZÖG, (derék-szög) ősz. fő. A mértan-
ban oly szög, melyet két függőleges vonalnak öszve-
jövetele képez, s ezen vonalak köríve 90 fokot tesz.
(Angolos rectus)

DERÉKSZÖGŰ, (derék-szögű) ősz. mn. Aminek
derékszöge van. V. ö. DERÉKSZÖG.

DERÉKSZORÍTÓ, (dói dk-szorftó) ősz. fh. Se-
bészi készület, különösen pólya, melylyel a kór álla-
potban levő derekat öszveszorftjak.

DERÉKTAVASZ, (derék-tavMz) ősz. fn. Tavasz
közepe, mely nálunk körülbelül májas hónapra esik.

DERÉKTÉL, (derék-tél) ősz. fa. Tél közepe,
körülbelül január hava.

DERÉKÚT, (derék-út) ősz. fn. Baranyában ám.
országát

DERÉKVAS, (derék-vas) ősz. fn. 1) Vaspánczél,
mely a derekat, vagy inkább a testderéknak elejét, a
mellet, födi. 2) Különféle kovács- és lakatosmüvek-
ben görbe alakú pántvas, mely valamit öszretart.

DERÉKVÉDELEM, (derék védelem) ősz. fn.
A bírói perben oly védelem, mely az ügy lényegét,
érdemét tárgyalja, érdemleges védelem.

DEEELLYE, (der-elly-e vagy der-ely-e) fh. tt
dertüyit. Tésztáa étel neme, mely báromszög vagy
félkör formája, s meg van töltve. IWs, szilvás de-
rellye. A szalonnát ha egyre füttVük, sem válik belőle
dereöye. Km. Máskép : dédéllf, dödölle, bardtfule.

Gyöke azon dér, melyből deréb (darab) derese
is származott, s ám. derebeit, darabos étel.

DERELY, (der-ely) fn. tt. derely-t. tb. —ék.
Növénynem az öthímesek seregéből és kétanyások
rendéből, ernyője lapos, tánydros, ernyőkéje l—6 le-
velű, galléros, virágai csaknem egyenlők, mind ter-
mők ; gyümölcse kerekded, lapított, középen dombo-
rú, alúl-fölül csorba. (Imperatoria) Egyik faja : csí-
csókás derely, máskép mesterlapu, császárgyökér (L
Ostruthium).

DERELYE, 1. DEBELLYE.
DERELYGYÖKÉR, (derely-gyökér) ősz. fn. A

derely nevfi növénynek gyógyerejtt gyökere. Lásd :
DERELY.

DERENCSÉNY, falu Gömör megyében; helyr.
Derenctény-be, —ben, —bSl.

DERENG, (der-eng) öub. m. dereng-tem, vagy
e'ftem, — íél v. —e'ítél, — éít htn. —ni v. — e«i. Vi-
lágosodni kezd, tisztül az ég, oszlik a sötétség, ho-
mály, felhő, s fehéredik, mint a dér. V. ö. DERÍT.

DERENGÉS, (der-eng-és) fn. tt derengés-t, tb.
—ék. VUágpsodás.

DERÉNK, falu Tolna megyében; helyr. De-
rénk-en, —re, —r&.

DEEENY, (der-eny) fn. tt dereny-t, tb. —ék.
Tengeri féreg neme, melynek vagy felső része vagy
egész teste csillagdád likacsokkal van tarkítva. (Mad-
repora).

DERES,(1), (der-es) mn. tt deres-í, vagy — ef, tb.
—ék. 1) Dértől lepett, dértől fehéredő. Deres mező,
deres ftt. Deres a fő, édes lovam ne egyél. (Népd.) 2)
Átv. ért Szürkülő, őszülni kezdő. Deret haj, deres
bajusz, szakái. 3) Mondatik a lórii, melynek sötét
szürke, egérszinU szőre van. Deret paripa, deret ló.
Margit asszony, deres ló, ritka vauk benne jó. (Km).

DERES, (2), (der-es) fa. tt deres-t, tb. —ék.
1) Deres szőrű ló neve. Deres ne S deh te Deret t .Ki-
csiny csikó nagy derestül hámot vonni tanul restül.
Km. 2) Pad, melyen az elitélteket megcsapják. fltUd
le a deresre. Sokszor megfekiltte a derest. A deresre
fektetni.

„Hajnalban jó korán, ott terem az ispán,
A kezében csákány, robotra szólítván,
Ha szavát megveti, a derest heveri."

Régi paraszt dal.
DERESÉDIK, (der-es-éd-ik) k. miilt. deresed-

<em, —tél, — éti. 1) Hóharmatossa lesz. Deresedik a
menü. 2) Átv. ért szürkül, őszbe csavarodik. Derese-
dik a bajusza, haja, szakála.

DERESÍT, DERES1T, (der-es-ít) áth. m. dere-
ttí-étt, htn. —ni vagy —eni. 1) Dérrel, azaz hóhar-
mattal belep, bevon. 2) Átv. ért szürkévé, őszbecsa-
varodóvá tesz.

DEEESK, fala Gömör megyében; belyr. De-
resk-en, —re, —rítt.

DERESZLE, (der-esz-le) fh. tt. dereseiét. Nö-
vénynem az öthímesek seregéből és kétanyások ren-
déből ; nagygallérja néha nincs, mikor van, letürem-
lett, mint a kisgallér is; szirmai egyenlők, szívfor-
mák ; gyümölcse hosszudad, lapított, középen karczolt
vagy zsinóros. (Selinum). Fajai: erdei — posvány —
esUsttfs — kesely — rojtos — czitrom d.

DERESZLÉNY, fala Bán megyében; helyr.
Deresslenybe, —ben, —böl.

DEREZLE, l. DERESZLE.
DERHENYÖ, (der-heny-ő) régiesen: deritlt ég.
DERÍT, (der-ít azaz fehérré, világos színűvé tesz

milyen a dér; vagy más származtatással: delit,
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delivé vagy olyanná tesz mint a dél vagy déli fény)
áth. m. derít-étt, htn. —ni vagy —eni. 1) Világosít,
felvilágosít, homályt, sötétséget űz. A felszél dérit. 2)
Átv. ért. gondot, kétséget, szomorúságot oszlat. Föl-
deríteni valaki kedvét. Kedvre deríteni. Földeríteni a*
ember eszét, a vitatás alatti szcVeuényes, homályos kér-
dést. 3) A vegytanban ám. valamely folyadékot min-
den idegen részektől, salaktól megtisztít, világossá
tesz, pl. a törött bort vizahólyag által.

DERÍTÉS, DERÍTÉS (der-ít-és) fn. tt. derííés-í,
tb. —ék. 1) Világosítás, homálynak, sötétségnek, két-
ségnek eloszlatása. 2) A vegytanban, valamely zava-
ros, tisztátalan, kevert folyadéknak bizonyos műtét
általi megtisztítása. (Clarificatio).

DÉRLEL, (dér-lei) áth. m. dérld-t. Dérrel be-
lep, deressé tesz, derez.

DÉRLELÉS.(dér-lel-és) fn.tt. dérlelés-í, tb.—ék.
Dérrel belépés, durezés.

DERM, (der-m) elvont vagy elavult törzse der-
med, dermeszt, dermenet stb. szóknak. Rokonságait 1.
DERMED alatt. Képzésre olyan, mint a frnned vagy
förmed törzse : fenn, förm.

DERMED, (der-m-ed) önh. m. dermed-1. Mon-
datik általán állatról és állati testről, midőn bizonyos
okoknál fogva megmerevedik, életműködése fónakad,
s olyanná lesz, mint a dérvette fii és más növény. A
nagy hideg miatt megdermed. Jelent meghalást is. Meg-
dermedt, azaz meghalt, megdöglött. Rokon vele a la-
tin dormio, dormito, a német starr, arab tarába, bél-
ien crTípíóV, finn tyrma'yn (dermedek), tyrmi&s, tyrmiü
(dermedt).

DERMEDÉS, (der-m-ed-és) fn. tt. dermedés-t,
tb. —ék. Merevedés, a testnek vagy valamely részé-
nek, tagjának hajthatlansaga. Kórtanilag : az álom-
kórnak legnagyobb foka, midőn álmából a beteg sem-
mikép föl nem ébreszthető', lélekzése gyönge, s teste
mozdulatlan.

DEEMEDET, (der-m-cd-et) fn. lásd : DÉR-
MENET.

DERMEDÉZ, (dcr-m-ed-éz) önh. m. dermedéz-
lem, —tél, —éti, pár. —z. Lassan-lassan megmere-
vedésnek indul, pl. aki a mcgfagyáshoz közelít, vagy
nagy félelem miatt magán kívül kezd lenni.

DERMEDT, (der-m-ed-t) mn. tt. dermedt-et.
Merevedett, fásult, pL a nagy hideg, félelem, vagy
más indulat miatt Megdermedt ám. meggebedt, meg-
halt

DERMEDTEM, (der-m-ed-t-en) ih. Dermedt ál-
lapotban, meghalva, megdögölve.

DERMEN, (der-m-cn) elavult igealak dermed
helyett. Származéka : dermenet.

DEHMENET, (der-m-en-et) fn. tt dermeneí-ét.
Qörcsös nyavalya, mely az izmok állandó merevény-
ségében, s a test hajlíthatlanságában áll. Van: hátsó,
mellső, oldalán, általános, részletes, áll- és stbz<!/n ter-
ménél. (Holtgörcs).
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DEBMENETÉS, (der-m-en-et-és) mn. tt. d«rme- '
netés-t, vagy —ét, tb. —ék. Dermenetben szenvedő, l
holtgörcsös.

DERMENGÉS, (der-m-eng-és) fn. tt. dermengés-t,
tb. —ék. Bénaság neme, midőn az önkényes mozgá- '
sok, érzések, és eszmélődés elnyomatnak, de ax életi
muukálatok tartanak, s a beteg tagjai a kórroham
előtti irányukat megtartják.

DERMESZT, (der-m-eszt) áth. m. dermemt-ítt,
htn. —ni vagy —eni. Merevültté, dermedtté tesz, me-
revít Afegdermeutette üt a hideg, a görcs.

DERMESZTÉS, (der-m-eszt-és) fn. tt dernttz
tés-t, tb. —ék. Dermedtté tevés, merevítés.

DERMETEG, (der-m-ed-eg) mn. tt denneteg ét.
Dermedésre hajlandó, aki vagy ami könnyen dermed,
vagy dermedni szokott V. ö. DERMED.

DERNA, ALSÓ—, FELSŐ— falvak Bihar
megyében; helyr. Derná-n, —rá, —rói.

DERNÖ, falu Torna megyében; helyr. DernK-n.
—re, —ró'l.

DÉRRELDÚRRAL, (dérrel-dúrral) ősz. ih. Ha-
ragosan , nagy perlekedve. űérreldúrral risszafelel-
getni. Eltávozott nagy dérreldúrral.

DERS, (1) férfi kn. 1. DEZSŐ.
DERS, (2), falvak Heves és Szathmár megyé-

ben és székely lalu; helyr. Ders-en, —re, —rSl.
DERSE, MAGYAR—, falu Erdélyben Doboka

megyebeli; helyr. Derté-n, —re, —ró7.
DEKSFALVA, 1. DERS (2J.
DERSIDA, KIS-, NAGY—, falvak Közép-

Szolnok megyében; helyr. Dertidd-n, —rá, —ró/.
DERŰ, DERŰ, (der-ü vagy del-ü. V. ö. DERÍT

fn. tt. dertt-t, tb. —k. A homálynak, sötétnégnek osz-
lása, világossággal felváltása. Ellentéte: bort*. Borúra
derű. Ború után derű. Igyunk derűre, igyunk borúra.
(Kölcsey). Átv. ért. a szomorúság oszlása, a kedélynek
fblvidult állapota.

DERÜL, DEEÜL, (der-ül vagy del-ül) m. de-
rttl-t. Világosodni kezd a homály, sötétség széled, osz-
lik. Derül az ég. Átv. értelemben a bii, szomorúság
oszlik. Derül az arcsa. Derül a kedve.

„Ki-kiderü(l) meg bebord(l)
Csak az én szívem szomorú.*1

Népdal.

DERÜLÉS, DERÜLÉS, (der-ü-1-és) fn. tt. oV
rUlés-t, tb. —ék. Világosodás, homálynak, sötétség-
nek, búnak, szomorúságnak oszlása, illetőleg viduhU.
£edvd«rUtés.

DERÜLT, (der-fil-t) mn. tt derttlt-et. Homály-
tálán ; felhőtlen, bonillán; bú nélküli; nyílt Derült
ég. Derült nap, derült éj. Derült ara, homlok.

DERÜLTEN, (der-ül-t-eu) ih. Derült állapotban.
DERÜLTSÉG, (der-fil-t-scg) fn. tt. dertiltség-r>.

Derült tulajdonság vagy állapot, illetőleg világosság:
átv. ért. nyiltkedvfiség, vidámság.
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DERZÁL, (der-z-il) áth. m. df.rtál-1. Kemény,
szilárd állományú testet morzsákra tördel, dörzsöl,
darál. Kiikoriczát derzdlni.

DERZS, 1. DERS.
DERZSENYE, falu Hont megyében; helyr.

Derzsenyé-n, —re, —ró'!.
; : DERZSIDA, 1. DEKSIDA.

DERZSI-GÁT, puszta Heves megyében ; holyr.
Derzsigát-on, —rá, —ról.

—DÉS, zártabb önhangzóval: dös, mélyhangon :
dós, háromágú igeképző, mely egyszerű, ritkábban
szarmazékigékből gyakorlatos igéket képez. Elemei:
e'd és és, illetőleg, öd és ős, ód és ős, mindkettő gya-
korlatos, pl. lép-dés — lép-éd-és, tép-dés = tép-éd-
e's, ver-de's = ver-e'd-cs, lök-dös = lök-öd-ös, köp-dös
= kSp-ed-Sa, tör-dös = tör-öd-ös, kap-doa = kap-
od-os, lop-doa, = lop-od-os, csap-dós = csap-od-os.
Némely igékben a szintén gyakorlatos dal del-veí föl-
cscrélhető mint : tép-dcs, tép-del; lép-des, lép-del; jár-
dot, jár-dal; vag-dos, vag-dal; tör-dös, tör-dd. Azonos
vele : déz, döz, dót, mint : rép-dés rép-déz, lök-dös
lök-döz, kap-dos kap-doz. Hasonló továbbá a ke'd, köd,
kod, mint e példákból kitűnik : csip-dSs, r.i:p-déz, csip-
kfd; köp-dös, köp-döz, köp-köd; röp-dös, >•«/> <Wz, röp-
köd; döf-dös, döf-döz, döf-köd ; csap-dós, csap-dnz, csap-
kod; kap-dos, kap-doz, kap-kod; végre némely igék-
ben az ége<, öyet, ogat, mint : <:sip-éget, döf-öget,
esap-ogat.

DÉS, mváros Erdélyben Belső-Szolnok megyé-
ben ; helyr. Dés-en, —re, —ró'l.

DÉS-AKNA, falu Erdélyben Belső-Szolnok me-
gyében ; helyr. Dés-Akná-n, —rá, —ról.

DESEDA, 1. DEZSEDA.
DÉSFALVA, helység Erdélyben, Belső-Szolnok

megyében; helyr. Désfalvá-n, —rá, —ról.
DÉSHÁZA, helység Közép-Szolnok megyében;

helyr. Désházá-n, —rá, —ról.
DESKÓFALVA, belység Beregh megyében;

helyr. Deskófalvá-n, —ca, —ról.
DESÖ, 1. DEZSŐ.
DÉSÖL, DÉSÖLÉS , lAsd : DÖZSÖL, DÖ-

ZSÖLÉS.
DESZE, falu Máramarosban; helyr. Deszén, —re,

—róV.
DESZKA, úlesz-ka) fn. tt. deszkát. A fa dere-

kából hosszan hasított lapos hasáb. Vastag, vékony,
széles, keskeny dfszka. Fenyő-, tölgy-, bükkfából hasnya-
tott deszkák. PaUMettdea. Rodródeszka. Lapos, sm-ány,
mint a d'tzka. Deszkára kinytijtóztatni a hriltat. Föld-
várra ment def:krít ár>-lni, azaz meghalt. Kegy (vnpy
öt) deszka közé tették, azaz , koporsóba , eltemették.
Deszkával födni, bekeríteni valamit. Mint inn. jelent
deszkából valót, deszkákból csináltat. Deszka kerítés.
Deszka tető. Deszka bolt. Ilyenek rendesen öszvotéve is
iratnak : dtttkakerítés, defzkatetS stb.

Erdélyben így is ejtik : doszka, valamint szlávul
is : deszka v. doszka. A szláv nyelvben tesz v. teszati
un. gyalulni, faragni, mihez hasonló a magyar toszit,

taszít, gyetzeíel, és dostol, tuszkol, mennyiben a gyalu-
lás taszítással, toszigálásal, doszolással jár, miszerint

' nyelvűnkből elemezve ám. dosz-ka azaz, gyalulás, il-
letőleg fürészelés által hasított, doszolt, gyeszetell fa

• hasáb.
I DESZKABOLT, (deszka-bolt) ősz. fn. Deszkák-
, ból ácíolt, öazveillesztett bottféle épület, vagy ív.

DESZKAFA, (dcszka-fa) ősz. fn. Sima dereku,
; nem görcsös vagy görbe fa, melyből deszkákat hasí-
' tani lehet. A fényük deszkafának legalkalmasabbak.
j DESZKAFAL, (deszka-fal) ősz. fn. Deszkákból

öszveállított fal. Deszkafitllal kerített háztelek.
| DESZKAFOLYÓSÓ, (deszka-folyosó) ősz. fn.

•• Deszkákkal paliózott, vagy egyszersmind deszkákkal
• kerített, födött folyosó.

DESZKAFÜRÉSZ, (deszka-fűrész) ősz. fh. Szé-
les pengéjű fürész, melylyel a faderekakból deszkákat
hasogatnak.

DESZKAFÜRÉSZLÖ, (deszka-fiirészlfí) ősz. fn.
Ember, ki a faderekakat fürész últal deszkákra ha-
sogatja.

DESZKAHÁZ, (deszka ház) ősz. fa. Ház, mely-
nek falai deszkákból építvék.

DESZKAKERÍTÉS, (deszka-kerítés) ősz. fa.
Egymás mellé illesztett deszkákból álló kerítés, pa-
lánk, deszkafal.

DES/KALÁDA, (deszka-láda) ősz. fn. Össze-
szcgezctt deszkákból álló láda, milyenben pl. porté-
kákat szállítanak a kereskedők, kalmárok, rákász.
(Verschlag).

DESZKAMETSZÖ, (1), (deszka-metsző) ősz.
fn. 1) Több, öszveszerkezett fűrészből álló készület,
vagy gépezet, mely víz, vagy más erő által mozgásba
hozatva egyszerre több deszkát hasogatni képes. Né-
hutt deszkamalom vagy fürészmalom. 2) Személy, ki
a furészmnlmot igazgatja.

DESZKAMETSZÖ, (2), (1. föntebb) ősz. mn. A
deszkafűrészeléshez tartozó , pl. Deszkamefszö ftlrész.

DES/KAMÜ, (deszka-mü) ősz. fn. Ácsmunka,
vagy asztalos inü, mely deszkákból vau kiállítva, pl.
holmi bútorok, rögtönözött épületek, stb.

DESZKAPADLÁS, (deszka-padlás) ősz. fn. 1)
Deszkakerítéssel clrekesztett padlás. V. ö. PADLÁS.
2) Szobának, folyosónak, istállónak, stb. deszkákkal
kirakása; deszkapadló.

DESZKAPADLÓZAT, (deszka-padlózat) ősz.
fn. Általán deszkákból csinált padlózat. Szobák, hajók,
hidak deszka padlózata. V. ö. PADLÓZAT.

DESZKAREKESZ, (deszka-rekesz) ősz. fn.
Deszkákkal kerített hely, ketrecz, holmi jószágok,
baromfiak, stb. elzárására ; deszkaláda.

DESZKÁS, (1), (deszka-as) fn. tt. deszkás-^, tb.
— ok. így hívják Komáromban az épiiletfa- kereske-
dőket.

DESZKÁS, (2), (I. föntebb) mn. tt. deszfcás-t,
vagy — át, tb. — ak. Deszkákkal kerített, padlózott,
vagy födött, vagy deszkákkal ellátott. Deszkás tető,
deszkás páhó.
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DESZKASÁTOR, (deszka-sátor) ősz. fn. Desz-
kákból állított piaczi, mezei, tábori stb. sátor. Desz-
kasátorban árulni. Fölállítani, szétszedni a vasán' desz-
kasátorokat. Keréken járó deszkásakor.

DESZKASZÉG, (deszka-szeg) ősz. fn. Hosszú-
kás, nyakban négyszögletes, s hegyes fejű szeg, mi-
lyet a deszkamttvek öszveállításában használnak az
ácsok.

DESZEASZÉL, (deszka-szél) ősz. fa. 1) A
deszkának keresztben vett területe. Éten deszkaszél
egy arasznyi. 2) A deszka területének szélső vonalai,
oldalai. A deszkaszélt btrovátkolni.

DESZKASZÉLNYI, (deszka-szélnyi) ősz. mn.
Olyan szélességű, mint a deszkák szoktak lenni; a
maga nemében keskeny. Detzkatxélnyi bUrtlhíd.

DESZKATÖRZSÖK, (deszka-törzsök) ősz. fn. 1.
DESZKAFA.

DESZKÁZ, (desz-ka-az) átb. m. deszkáz-tam,
—tál, —ott, pár. —z. Deszkával beföd, bekerít, pad-
lóz. Deszkázni a szobát, padlást, háctetb't.

DESZKÁZÁS, (deszka-az-ás) fn. tt. deszkázás-t,
tb. —ok. Valamely térnek, épületnek, műnek stb.
deszkákkal befödése, bekerítése, elrekesztése.

DESZKÁZAT, (desz-ka-ar-at) fn. tt deszkázat-
ot. Deszkakerítés, deszkapadlózat, deszkafódelezet,
t. i. valami építési munkára felhasznált deszkák öszvege.

DESZKÁZOTT, (deszka-az-ott) mn. tt. deszká-
tott-at. Ami deszkákkal van födve, kerítve, kirakva,
stb. Deszkátott folyató, szoba, padlát, istálló.

DESZMÉR, MAGYAR—, erdélyi falu Kolos
megyében.

DETEK, tt. Detk-et; falu Abadjban; helyr. De-
íek-re, —ró'!, Detlcen.

DETÉR, falu Gömör megyében; helyr. Z>eíér-
en, —re, —ró7.

DETK, fala Heves megyében; belyr. Detk-en,
—re, —rSl.

DETREHEM vagy DETREK, falu Kraszna me-
gyében; ALSÓ-DETREHEM, FELSÖ-DETREHEM,
falvak Erdélyben Torda megyében; belyr. Detrehem-
bt stb.

DETBEK, 1. DETOEHEM, helyr. Detrek-en stb.
DETREKÖ-CSÜTÖRTÖK, falu Pozsony megyé-

ben; helyr. — CWtörtök-»n, —re, — ró7.
DETREKŐ-SZENT-MIKLÓS, falu Pozsony me-

gyében ; helyr. — Szent-Miklót-on, —rá, —ról.
DETREKÖ-SZENT-PÉTEB, falu Pozsony me-

gyében : helyr. —Szent-Péttr-en, —re, —rb'l.
DETREKÖ-VÁRATJA, falu Pozsony megyében;

helyr. —Fáraljá-n, —rá- —ról.
DETRIK, fala Zemplén megyében; helyr. Det-

rik-en, —r«, —rb7.
DÉV, elavult gyök. 1. DÍV.
DÉVA, mváros Erdélyben, Hunyad megyében;

helyr. Dévá-n, —rá, —ról.
DÉVAJ, (ám. dív-aj 1. DÍV) mn. tt. déuaj-í, tb.

—ok. Tulajdonkép oly emberről mondatik, ki termé-
szeténél fogva vidám kedvű lévén, csintalan, elmés

tréfákat űz, a társaságot holmi meglepő ötletekkel
mulattatja, s megnevettető csínyt követ el másokon;
pajzán. Dévajnak mondják azt is, ki a tréfát néha ki-
csapongólag űzi, s másokat kíméletlenül nyilaz el-
ménczkedéseivel. Baranyában ám. bohó, esztelen, azaz
ki bohóczosan, ízetlenfil tréfálkodik. Dioaj ember.
Képzésre hasonló szilaj, tolvaj szókhoz.

DÉVAJKODÁS, (dév-aj-kod-as) fa. tt. débajko-
dás-t, tb. —ok. Csintalan, jó kedvű tréfálkodác. V. ő.
DÉVAJKODIK.

DÉVAJKODIK, (dév-aj-kod-ik) k. m. Dévajkod-
tam, —tál, —ott. Csintalanul, víg szeszélytől izgat-
tatva tréfálkodik, másokkal elmésen ingerkedik, kötő-
dik. V. ö. DÉVAJ.

DÉVAJSÁG, (dév-aj-ság) fn. tt dévajtág-ot.
Víg szeszélyü, csintalan elmésség, tréfaság, mely mi-
sok ingerlése által neveteéget gerjeszt. Déeajság&o?
mondani, vagy tenni valamit.

DÉVAJUL, (dév-aj-ul) ih. Dévaj módon, csin-
talanul, ingerkedő elmésséggel; pajzánul.

DÉVÁNYOS, (dév-ány-os vagy dív-ány-os) mn.
tt. déwfoiyos-í, vagy —aí, tb. —ok. Győr vidékén ám.
derék, böcsös, kitűnő. Díványát asszony, díványát bor.
Másutt: dwáíyos. V. ö. DÍVIK.

DÉVÁNKODÁ8, (dév-án-kod-ás) fn. tt déwüi-
kodás-t, tb. —ok. Ritka használata tájszó, ám. tana-
kodás, tanácskozás. Törése détxfn azonos a török dfoán
szóval.

DÉVÁNKODIK, (déván-kod-ik) k. m. déixfwkod-
tam, —tál, —ott. Tanakodik, tanácskozóig értekezik.

DE VA-VÁNYA, mváros He vés megyében; helyr.
—Fányá-n, —rá, —ról.

DEVECSEB, mváros Veszprém megyében; falu
Baranya megyében; BŐD— erdélyi fala Belső-Szol-
nok megyében, NAGY—, KIS—, falvak Erdélyben,
Doboka megyében j helyr. öeueeser-be, —ben, —WZ.

DÉVEN, mv. Pozsony megyében, helyr. Dévát-
be, —ben, —bői.

DÉVÉNY, 1. DÉVÉN.
DÉVÉNY-ÚJFALU, helység Pozsony megyé-

ben ; helyr. — Újfalu-ba, —bán, —ból.
DÉVÉR, (dév-ér) fn. tt. déoér-f, tb. —ék. A ke-

szegek neméhez tartozó fehér, és sovány hal. (Len-
ciscus). Alapfogalomban, t. i. fehérségre nézve, rokon
dér szóhoz.

DEVEENÁL, (ám. tivornyál) önh. m. deveraál-f.
ÉjhoBszat dombéroz, korhelykedik, virraszt, tivornyix.
V. ö. TIVORNYA.

DEVERNÁLÁS, (tivor-nyál&s) fn. tt devemá-
lát-t, tb. —ok. Éjjeli korhelykedés, iszog&lás, dombé-
rozó mnlatozás.

—DÉZ, igeképző, 1. —DÉS.
DÉZMA, fn. tt. dézmát. Tulajdonkép jelenti azon

adót, illetőleg tizedrészt, melyet az adózás alatti ter-
mesztő a földesúrnak, vagy mis felsöségnek adni tar-
tozik termesztményeiből. Bordézma vagy décsma, gobo-
nadétma. Dézmát tzedni, dézmát adni. Dézmát péntex
megváltani. Kiadta a dcsmát (Km.) Détmán aedtít
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gabona. Hányják vetik, mint a dézmdn szedett gabonát
(Km). Átv. ért. akármiféle rész, melyet adókép fizetn
kell, különösen a köznép dézmának mondja a kilen
egedet, s hetedet is. Tréfás beszédben jelenti a vagyon
nak azon részét, melyet akármely utón módon el vesztet
valaki. A tolvajok kivették a dézmát,

Tisza vidékén rendesen dézma, másutt, ueveze
tesen túl a Dunán : dézsma. Közvetlenül a latin de
rima (tized). Egyébiránt gyöke egyezik a magyar tíz
szóval.

DÉZMAADÓ, DÉZSMAADÓ, (dézma- v. dézs
ma-adó) ősz. mn. l) Amitől dézsmál fizetnek. Dézsma
adó föld, dézsmaadó szőlő. 2) Aki dézsmát ad. Dézs
maadó jobbágy.

DÉZMABOR, DÉZSMABOR, (dézma- v. dézs
ma-bor) ősz. fn. Bor, mely a dézsmaadó szőlőből az
illető uraságnak, vagy dézsmatulajdonosnak jár.

DÉZMABÚZA, DÉZSMAJJÚZA, (dézma- vagy
dézsma-búza) ősz. fn. Búza, melyet a jobbágy az il
lető uraságnak, vagy dézsmatulajdonosnak a dézsma-
adó föld termesztményéböl ad. V. ö. DÉZMA.

DÉZMACSÜR, DÉZSMACSÜR, (dézma- vagy
dézsma-csür) ősz. fn. Csűr, vagy pajta, hová a besze-
dett dézsmagabonát takarítják.

DÉZMAÉLET, DÉZSMAÉLET, lásd : DÉZMA-
GABONA.

DÉZMAF1ZETÖ, DÉZSMAF1ZETÖ, (dézma- v.
dézsina-fizető) ősz. fn. Földbirtokos jobbágy, vagy
dézsmaadó főidnek akármely birtokosa, haszonbérlője,
ki dézsmát adni tartozik.

DÉZMAFÖLD, DÉZSMAFÖLD, (dézma- vagy
dézsma-föld) ősz. fn. Szántóföld, melynek termeszt-
ményeiből dézsmát kell adni.

DÉZMAGABONA, DÉZSMAGABONA, (déz-
ma- v. dézsma-gabona) ősz. fn. Gabona, melyet déz-
m&ban adnak és vesznek be.

DÉZMAJEGYZÖ, DÉZSMAJEGYZÖ, (dézma-
vagy dézsma-jegyzö) ősz. fn. Az illető uraságnak,
vagy dézsmatulajdonosuak tisztviselője, kiatermeszt-
ményekböl járandó dézsmát összeírja.

DÉZMAJOG, DÉZSMAJOG, (dézma- v. dézs-
ma-jog) ősz. fn. Jog, melynél fogva az uraság, vagy
más dézsmatulajdouos bizonyos földek termesztmé-
nyeiből dézsmát szedhet.

DÉZMAKÉVE, DÉZSMAKÉVE, (dézma- vagy
clézsma-kéve) ősz. fn. Tizedik kéve, mely az illető
dézsmatulajdonosnak kijár.

DÉZMAKÖNYV, DÉZSMAKÖNYV, (dézma- v.
dézsma-könyv) ősz. fn. Jegyzék, melyben a járandó,
és beszedett dézsma mennyisége öszve van irva.

DÉZMÁL, DÉZSMÁL, (dézma-al v. dézsma-al)
ath. m. dtzmdl-t. Dézsmát szed, kiveszi a dézsmAt.
Ilort dézsmálni, gabonát dézsmálni. Meydézsmdlni az
egfsz határi, szőlőhegyet. Atv. ért. törvénytelen utón
az egészből elvesz valamit, lop, csíp, ragad. A szom-
széduk ugyan megdézsmálták az asztaijot. Dézsmálni
kelt a naoáty azaz keveset kell i; 'ki hinni. (Km).

HÁOV SZÓTÍB.

DÉZMÁLÁS, DÉZSMÁLÁS, (dézma-al-ás) fn.
tt. dézmálás-t, tb. —ok. A dézmának beszedése, be-
hajtása.

DÉZMÁLATLAN, DÉZSMALATLAN, (dézma-
al-atlan) mn. tt. dézmálatlan-t, tb. —ok. Amiből a
dézsmarészt még ki nem vették. Déssmálatlan földről
tilos a gabonahordás. Határozóilag ám. dézmáláa
nélkül.

DÉZMÁLÓ, DÉZSMÁLÓ, (dézma-al-ó) ősz. fn.
Dézsmatulajdonos, vagy annak megbízott embere, ki
a dézsmajárandóságot beszedi.

DÉZMAMENT, DÉZSMAMENT, (dézma- vagy
dézsma-ment) ősz. mn. 1. DÉZMAMENTES.

DÉZMAMENTES, DÉZSMAMENTES, (dézma-
vagy dézsma-mentes) ősz. mn. Aki dézsmát nem ad,
vagy amiből dézsmát adni nem kell. Dézsmamentes
szerződött jobbágyok; dézsmamentes szabad földek,
szőlők.

DÉZMAMEZÖ, DÉZSMAMEZÖ, (dézma- vagy
dézsma-mezö) ősz. fn. Mező, melytől dézsmál, vagy
dézsmaváltságot kell fizetni.

DÉZMAPÉNZ, DÉZSMAPÉNZ, (dézma- vagy
dézsma-pénz) ősz. fű. Azon pénz, melyet valaki dézs-
ma fejében fizet; inelylyel a dézsmát megváltják.

DÉZMÁS, DÉZSMÁS, (1), (dézma-as v. dézs-
ma-ás) mn. tt. drzmás-t, vagy —át, tb. —ak. Dézma
alá vetett, amitől dézsmát kell adni v. fizetni. Dfs-
más föld, szőlő.

DÉZMÁS, DÉZSMÁS, (2)v (1. föntebb) fn. tt.
dézmás-t, tb. —ok. 1. DÉZMÁLÓ.

DEZMARENDELET, DÉZSMARENDELET,
'dczma- v. dézsma-rendelet) ősz. fn. Rendelet, mely
a dézsma beszedésének módját, idejét meghatározza.

DÉZMAROZS, DÉZSMAROZS, (dézma- v. dézs-
ma-rozs) ősz. fn. Rozs, mely a dézmából bejön.

DÉZMASZEDÖ, DÉZSMASZEDÖ, lásd: DÉZ-
MÁLÓ.

DÉZMATÖRVÉNY, DÉZSMATÖRVÉNY, (déz-
ma- v. dézsma-törvény) ősz. fn. Törvény, mely a dézs-
maügyet tárgyalja, s a dézsmaadó, és dézsmatulajdo-
nos közötti viszonyokat meghatározza.

DÉZMATÖRVÉNYSZÉK, DÉZSMATÖRVÉNY-
SZEK, (dézma- v. dézsma-törvény-szék) ősz. fn. Bi-
óság, mely a dézsma miatt keletkezett peres ügyek-
icn itél.

DEZMÉR, 1. DESZMÉR.
DEZMÉRT, férfi kn. 1. DEZSŐ.
DÉZSA, fn. tt. dézsát. Két fülű faedény, mely

a mérühöz kerekdcdségre, és nagyságra nézve kö-
ülbelfil hasonló, s vizet vagy tejet tartani való. Ki-
ebb s nagyobb fajai: sajtár, tséler, sáfó, cseber. Dó-
sával hordani a sertéseknek a moslékot.

Talán miut fejőedény =: téjzsaf a persában
au-dus ám. fejő- (vagy tehén-)dézsa.

DÉZSÁNYFALVA, helység Temes megyében;
elyr. Dézsányfalvá-ii, —rá, —rőt.

UEZSEDA, puszta Somogy megyében; lielyr.
~>ezsedá-n, —ró, —rnl.

77
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DEZSÉR, falvak Bihar és Trencsén megyében;
helyr. Deuér-en, —re, —rb'l.

DÉZSMA, DÉZSMAADÓ, stb. lásd : DÉZMA,
DÉZMAADÓ stb.

DEZSŐ, férfi kn. tt. DettS-t. Desiderins. Jelen-
tése a latin után : óhajtolt. Több nemes csalid veze-
tékneve.

DEZSÖFALVA, puszta Erdélyben Kolos me-
gyében ; helyr. Deuöfalvá-n, —rá, —rói.

DI, (1), v. DÍ, elvont gyök, melyből közelebb dia-
dal, d<j, divik, divat, divályot, disz, dics, dicsér, di-
cső* stb. származtak. Eredeti jelentése, mint valamennyi
származékai mutatják, kitűnő, jelet, derék, kiváló, má-
sokat fölülmúló, jutalomra méltó. A mandsu nyelvben
di ám. legfőbb lény, a szanszkritban div, ám. fénylik,
diszlik (glánzen), innen : div, djáuet ám. menny, doi-
vasz ám. Isten; dsi ám. diadal. Szabad legyen itt a
szanszkrittal öszvefűggésben megemlítenünk a hellén
Jtof, &sóí, Ttfút, latin deut, diout szókat is.

DI, (2), elvont gyöke dia szónak, ezen öszveté-
telben: csizma-dia. Változattal: zi, honnan csizmo-zia,
és esi, a zubbonyesi (paplanos, zubbonykészitő) szóban.
Rokona a régies cseál és közdivatú csinál gyöke: cse,
ősin. Megvan mint képző a török nyelvben is dsi alak-
ban. V. ö. GYÁR, GYÁRT.

—DI, l) Névképző, mely bizonyos cselekvéseket
utánzó játékneveket képez, pl. kalonás-di, lovos-di,
zálogos-dt, szembeko'tbWi, királyos-di. E minemüség-
ben azonos a cselekvésre vonatkozó di gyökkel. 2) A
parancsoló igékhez járulni szokott sza, sze illetőleg te
változata, pl. us-di = osonj , usonj, fuss te! haj-di,
haj te! mfcur-di, iszkódj te. 3) Gúnyos, tréfás mel-
lékneveket képez, pl. dundi, bonfordi, dOmtSdi, etap-
di, s legközelebbi rokona ti pl. bufti továbbá a si, zsi,
pl. buksi, sitapsi, köpeti. Ezek közöl némelyükről vi-
lágos, hogy az illető részesülők változatai, mint: csap-
di, = csapdó, csapódó, kapzsi = kaposó. V. ö. —I
képző.

DÍ, régies fn. tt. dí-aí. 1. DÍJ. Megadni valami-
nek diát. Munka dia. Bűn dia. Érdem dia. Nemet dia.
Azon i-vel végződő egyszerű szók osztályába tartó
zik, melyek j vagy o toldalékhangot vesznek föl,
mint: nyí nyiv, ssi seiv, hi hív, H riv, szí, telj, hi hij.
V. ö. —I, —V.

DIA, ormánsági tájszó Baranyában, 1. DIÓ.
DIADAL, (di-ad-al) fn. tt. diodal-t, tb.

1)'Győzelem, mely a győztesnek hatalmat, dicsősé
get, hódolatot, jutalmat szerez, (triumphus). Diadalt
nyerni, v. venni valakin; diadalra törekedni, vágyni.
3) Hadi innepély, melyet a győztesek a szerencsés
csata után ülnek. Fényét diadal. Diadalt ülni. Dia-
dallal betíJUOtni a várba, városba. TVzszeraimyi volt a
tífrök, mint a magyar, t diadalt csak úgy nyere, stb
(Kisf. S.).

Képzésre rokonai : viadal, riadói, és vékony
hangon, eledel. Valamint riadói törzse : riad, önh
ige, hasonlóan okszerüleg állítható, hogy a diadal

törzse diád, melyből lett részesülő dióda, s ebWl
iiodal. Egyébiránt részletesebben 1. —L, képző.

DIADALEMLÉK, (diadal-emlék) ősz. fn. Va-
amely diadal hírének örökítésére készített, állított

emlékmű.
DIADALÉNEK, (diadal-ének) ősz. fa. Lantot

költemény neme, mely a nyert diadal hősét dicsőíti,
magasztalja; győzelmi ének.

DIADALI, (di-ad-al-i) mn. tt, —t, tb. —át.
Diadalt illető, diadalhoz tartozó, diadalra vonatkozó.
Diadali SrSm, diadali innep.

DIADALÍV, (diadal-ív) ősz. fn. Ív alakú bol-
tozat, mely valamely diadal emlékére s dicsőítésére ün-
nepélyesen felállírtatik, s felékesíttetík. Széleab ért
akármily nagyobbszerü örömünnepélyen állított ha-
sonló mű.

DIADALJEL, (diadal-jel) ősz. fa. Valamely jel,
mely diadalra mutat, mely a gyözedelemröl tanasi-
got nyújt, ilyenek p. o. az ellenségtől elscedett zász-
lók, fegyverek, foglyokat hozott vezérek, stb.

DIADALKAPU, (diadal-kapa) ősz. fn. Diadal
emlékére, s dicsőítésére állított, s innepélyesen éke-
sített kapu, melyen a diadalt nyert hős általvonnl.

DIADALKOCSI, (diadal-kocsi) ősi. fn. Innepé-
lyes kocsi, melyen a diadal hőse pompás menetet
tart. £ kocsik a régi görögöknél és romaiaknál saját-
ságos alakúak valának.

DIADALKORONA, (diadal-korona) ősz. fii.
Babérlevelekből főzött koszorú, melylyel a görögök
és rómaiak innepélyes diadali menetkor ékesítek*
diadal hősét

DIADALM, 1. DIADALOM.
DIADALMAS, (di-ad-al-m-as) mn. tt. diadal-

mos-t, vagy —át, tb. —ok. Aki diadalmat nyert V. ő.
DIADALOM. Diadalmai vezér, diadalmat apák, -esi*.

DIADALMASAN, (di-ad-al-m-as-an) ih. Győze-
delmesen, diadalt nyerve, innepélyesen dicsőítve. Di-
adalmasan visszatérni a harczból.

DIADALMASKODIK, (di-sd-al-m-as-kod-ik) k.
m. diadalmoskod-tom, —tál, —ott. Diadalt vagy dia-
dalokat nyer, folytonosan győz. 2) Hatalmat, erőszakot
gyakorol a meggyőzőitek fölött 3) Szélesb ért. akar-
mily vitában, perben verseny- vagy vetélytársán kifog.

DIADALMASSÁG, (di-ad-al-m-as-sig) fn. tt-
diodalmasság-ot. Diadalmakat szerző tulajdonság. Él
e szóval Bíró Márton.

DIADALMAZ, (di-ad-al-m-ac) régié*; eléjön a
Bécsi codexben; ám. bossúl (vindicat, nlciscitor), magul
megdiadalmazni (se vindicare).

DIADALMENET, (diadal-menet) ősz. fc. A
győzedelmes hadseregnek innepélyes, és örömjelekkel
kísért elvonulása valamely helyen. Színpadon vtanott
diadalmenet.

DIADALMI, (di-ad-al-m-i) mn. tt. diadalm-t.
tb. —ok. Diadalmat illető, ahhoz tartozó. Diódáim
jelek, diodalmi kapu, diodalmi köszöni, diódáim
szekér.
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DIADALOM, (di-ad-al-om) fn. tt. diódáimat.
Nagyobbszeríi diadal, fény esebb győzelem; győzedelmi
pompa, innepély.

Diadalma kiken tUndö'kle veszélyes útjában f
(Horv. E.)

Diódáimat venni, nyerni, aratni; diódáimat ülni, Ün-
nepelni. V. ö. — ADALOM, képző.

DIADALROBAJ, (diadal-robaj) ősz. fn. Harczi
üvöltés, melylyel a győztes fél örömérzetét jelenteni
szokta.

DIADALRUHA, (diadal-ruha) ősz. fn. Különös
szabású köntös, melyet a régi győztes vezérek dia-
dalmenet alkalmával öltöttek magukra.

DIADALZAJ, (diadal-zaj) ősz. fn. 1. DIADAL-
ROBAJ.

DIÁK, (l),fn.tt.díák-oí. l) Iskolai tanuló, nő ven-
dek. Kis diák, nagy diák; pesti, debreczeni diák. Diá-
kot kannáért nem érdemes tartani. (Km.) A pap is
csak egy diák volt. (Km.) Szegény diák, garabon-
ciás diák, kicsapott diák, fűzfa diák, csavargó di-
ák. Ma diák, holnap katona. 2) Latin, római; de
ezen értelme már-már kiavulóban van. 3) Az orosz
hitü magyaroknál : kántor, v. éneklő, talajdonkép :
dioconus. 4) Szokás volt a régieknél az írástudó em-
bereket általán diák néven híni. János diák, íródtak,
(nótárius, literatus). Ferencz diák. Gábor diák mélyen
elmerülve, ül a lóczán, egy nagy könyv előtte. (Vo-
rösm). A régibb magyar mesteremberek így hívták
tanítváuysegédeiket. Mihály diák, adja kend ide azt a
mustét.

Tájejtéssel: deák, a törökben dejakdse. A bélien
tfídxoi'Otf-ból eredett a latin diaconus, mely ám. egy-
házszolga, s ezekből aztán alkalmasint a magyar di-
ái. Megjegyzendő a hellén ittdáaxto is, mely ám. ta-
nulok.

DIÁK, (2), (1. föuebb) mn. tt. diák-ot. Diákhoz
tartozó, diákot illető. Diák esztendő, diák kor, diák is-
kola, diák szó, diák nyelv, diák beszéd; diák csíny,
diák társ. Diák (latin) szertartásu.

DIÁKÍR, (diák-ír) ősz. fn. Húzó gyógytapasz
neme. (Ungventum diachilon).

DIÁKISKOLA, (diák-iskola) ősz. fn. Iskola,
melyben latin nyelvet, és latin nyelven tanulnak, kü-
lönböztetésül a nemzeti iskolától, bol a tanulmányok
nemzeti nyelven adatnak elé. Egyébiránt ezen szó
divata az új tanrend behozatalával megszűnt.

DIÁKKONYHA, (diák-konyha) ősz. fn. Tréfás
nyelven ám. gyógyszertár, patika. Jobb a magyar
konyha a diákkonyhánál, azaz patikánál (Km).

DIÁKNÉ, (diák-né) fn. tt. diákné-t. Diáknak,
kántornak, vagy Diák nevű embernek felesége. Ó sem
jobb a Diáimé vásznánál. (Km).

DIÁKNYELV, (diák-nyelv) ősz. fn. Régi római,
azaz latin nyelv. Diáknyelvet és diáknyelven tanulni,
írni. Diáknyelvet érteni.

DIÁKOS, (diák-os) mn. tt. diákos-t, vagy — át,
tb. —ok. 1) Diák szokásu, modorú, erkölcsü. Diákot
viselet, diakos cselekedet. 2) Diákokat tartó, élelmező.

Diákot gazda, hát. 3) Diákokat szeretgetö. Diákos
leány, menyecske. 4) írástudó, tanúit, latin nyelvben
jártas. Diákos ember.

DIÁKOSKODIK, (diák-os-kod-ik) k. m. diákos-
fcod-íam, —tol, — ott. Iskolába jár, di4k életet foly-
tat. Sokáig diákoskodott, még sem mehet semmire. Együtt
diákoskodtunk.

DIÁKOSSÁG, (diák-os-ság) fn. tt. diákosság-ot.
£ szóval próbálta Révai némely kortársaival együtt
a literatura szót megmagyarosítani, de népszerűségre
nem kaphatván, helyette a sokkal helyesebb irodalom
jött divatba.

DIÁKOZ, (diák-oz) áth. m. diáfcoz-íom, —tál,
—ott. Diák, azaz latin nyelvre fordít. Divatra soha
sem kapott, s kiavult szó.

DIÁKSÁG, (diák-ság) fa. tt. diákság-oí. 1) Ta-
nuló ifjúság. Jön a diákság az iskolából. 2) Diák élet,
tanuló kor. Még diákságunkban öszvebar.itkoftunk. Di-
ákságától fogva nem vett könyvet kezébe. 3) Latin v.
diák nyelv vagy ily nyelvű irat. .Rósz diákság. Konyha-
diákság. 4) Irodalom; de ezen értelme kiavult.

DIÁKSZERTARTÁS, (diák-szertartás) ősz. fn.
Egybázi szertartás, melyet a nyugoti római kathóli-
kuaok követnek az isteni szolgálatban, különösen a
szent misében, melyet diák azaz latin nyelven mon-
danak. Ettől különbözik a görögszertartás, melylyel
a keleti egybáz él.

DIÁKSZERTARTÁSU, (diák-szertartásu) ősz.
mn. Ki diákszertartást követ. V. ö. DIÁKSZERTAR-
TA8. Nagyváradi diákszertartásu püspök.

D1ÁKTALAN, (diák-ta-lan) mn. tt. diákíalan-í,
tb. —ok. 1) Diák nélkül levő. Diáktalan város, diák-
talon iskola. 2) írástudatlan, tanulatlan, nem művelt.
Diáktalan ember. Nem diáktalannok való a könyv.
(Km). 3) Diákul azaz latinul nem tudó. 4) Rósz di-
ákságu.

DIÁKTALANSÁG, (diák-talan-ság) fa. tt di-
áktalansáy-ot. Tudatlanság; müveletlenség; a latin
nyelvben járatlanság. Kosz diákság.

DIÁKTALANUL, (diák-talan-ul) ih. Diák nél-
kül. Tudatlanul. Latin nyelv tudása nélkül. Rósz latin
nyelven.

DIÁKTÁRS, (diák-társ) ősz. fn. Iskolatárs, ki-
velünk együtt diákoskodik, vagy diákoskodott.

DIÁKUL, (diák-ul) ih. Latin nyelven. Diákul
olvasni, érteni, beszélni, írni, előadni. Aki diákul tud,
a pappal is szólhat. Km. Bolondság a papság, ha diá-
kul nem tud. Km.

DIÁNPALVA, helység Thurócz megyében;
hclyr. Diánfalvá-n, —rá, —róí.

Dl ÁS, (di-as) mn. tt. dias-t, vagy —át, tb. —ak.
A régieknél annyit tett, mint: erős, hatalmas; becses.

DIATLAN, (di-atlan) mn. tt. diatlan-t, tb. —ok.
! Erőtlen, hatalom nélküli, aminek becse uincs. líégies.
l DIB, csak összetételkép dtbdáb iker főnévben

használtatik.
DIBDÁB, (dib-dáb) iker fn. és mn. tt. dibdáb-ot.

i 1) Készekre szakadozott, elrongyollott, a maga ueiuc-
77*
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ben haszontalan holmi. Dibdáb öltözékek, rongyok.
Dibdáb háibái irományok. Ez értelemben a dib-hez
hasonló zsib, a zribdrut, zsibvásár szókban. Úgy lát-
szik , eredetileg dirib- darab. 2) Atv. ért. hitvány,
nyomorék, béna, angalit. Dibdáb ember.

DIBDÁBSÁG, (dib-dáb-ság) fn. tt. dibdábság-
ot. 1) Holmi haszontalan, becs nélküli tárgyak, ron-
gyok, dirib-darabok. 2) Hiábavalóság, haszontalan-
ság, hitvanyság. •

DIBOL, tájszó tipor helyett; 1. ezt.
DICS, (1), (di-cs) kiavult ige, melynek részesü-

lője dicső maiglan él. Egy 1592-diki kéziratban ol-
vasta Kreznerics : „Dichtessék az ü szent neve."
Származéka : dicsekszik vagy dicsekedik, mint a mén,
vesz, ver, tör, igegyökökéi : menekszik, veszekszik, ve-
rekszik, törekszik, vagy meneke'dik, veszekedik stb.

Talán rokonnak tekinthető a latin dico, bélien
dsíx-tv-pi stb.

DICS, (2), (a di gyökből származik s a dis» szó-
val rokon) fn. tt. dics-et. Jelenti a hírnek, tiszteletnek,
és hódolatnak magasabb fokát, mely valódi érdem,
s kitűnő tulajdonság jutalma szokott lenni. Máskép:
ditcs. Ez elhanyagolt szó helyett sokáig dicsőség szó-
val éltek; ma azonban újra divatba jött

DICSBESZÉD, (dics-beszéd) ősz. fa. Oly be-
széd , melyben valaki nagy érdemei, kitűnő nemes
tulajdonságai miatt magasztaltatík, a a hallgatók
tiszteletre, és hódoló érzelmekre gerjesztetnek iránta.

DICSEKÉDÉS, (dics-ek-éd-és) fn. tt. dicseké-
dés-t, tb. —ék. Kérkedő beszéd, midőn valaki igaz
vagy költött érdemeket önmaga mondogat el maga
felől a végett, hogy a hallgatók előtt hírt nevet sze-
rezzen , s magát mintegy tiszteleti s hódolati tárgyul
tűzze ki. Dicsekedés nélkül legyen mondva.

DICSEKEDIK, (dics-ek-éd-ik) k. m. dicsekéd-
fem, —tél, —éti. Kérkedik, azaz valódi vagy nagyí-
tott, vagy költött érdemeit ön maga mondogatja, s
magát az által nyomatossá, tiszteletessé tenni iparko-
dik. Mát tollával dicsekedik. Vitéz tetteivel, pénzével,
németségével, őseivel dicsekedik. Mit dicsekedet a go-
noszságban f (51. Zsoltár).

DICSEKEDŐ, (1), (dics-ek-éd-ő) mn. tt. dicse-
kédö-t. Kérkedő, valódi vagy nagyított, vagy költött,
álérdemekkel bányakodó. Dicsekedő kalandor. V. ö.
DICSEKEDIK.

DICSEKEDŐ, (2), (l. fónebb) fn. Hányi-vetí
ember.

DICSEKSZIK, (dics-ek-szik) k. első máit: di-
csek-»ém, — vél, —vek stb., jövendő : dicsek»endik,
részesülő, dicsekiö. Többi idejét a dicsekedik igétől
veszi. L. DICSEKEDIK. Hasonlók: menekszik, mene-
ke'dik, törekszik, törekedik, verekszik, verekedik, s
több más.

DICSEKVÉS, (dics-ek-v-és) fo. lásd : DICSE-
KÉDÉS.

DICSEKVŐ, (dics-ek-v-ő) mn. és fn. lásd: DI-
CSEKEDŐ.

DICSEKVÖLEG, (dics-ek-v-ő-leg) ih. Dicse-
kedve , önmagát dicsérve ; kérkedőleg.

DICSÉNEK, (dics-ének) ősz. fn. A lantos köl-
tészet felsőbb nemébez tartozó költemény, mely val-
lási érzelmeket zeng, vagy a bazit, s annak f3föem-
bereit dicsőíti. (Hymnns). Jellemei : méltóságot, ko-
moly, egyszerű eléadás, s mély, és belső érzelem.

DICSÉR, (dics-ér) áth. m. dicsér-t. 1) Valamely
személynek, tárgynak, tettnek becsét, érdemét eléter-
jesztí, magasztalja, hireszteli, dicsőnek hirdeti. A jó
portéka maga dicséri magát. (Km.) Minden cztgáiry a
maga lovát dicséri. (Km.) .Eldicsérni, feldietémi, meg-
dicsérni , Sttvedicsémi valakit vagy valamit. Napol
nyugodva (V. enyészve) dicsérj. (Km.) Különösen élőnk
ez igével az Istennek, és isteni tulajdonságoknak ma-
gasztalásira. Dicsérjétek a* Úr nevét, dicsérjétek szolgái
az Urat. (134. Zsolt) Dicsérteitek a Jézus neve. Di-
csérjük a Jézus nevét, igyuk meg a tBke levét. (Áldo-
más). 2) Néha szűkebb értelemben ám. jóváhagy va-
lamit Hogy eljöttél, őst dicsérem benned. Dicsérem
éten gondolatot.

Képzésre nézve alig van nyelvünkben mis*.
Egyébiránt e tekintetben hasonlók hozzá az él kép-
zőjü igék: tökéi, «egél. Jgér már ám. ige-er, »smér =
isme-er. valamint eszmél = essme-el.

DICSÉRÉS, (dics-ér-és) fn. tt. dicscWs-t, tb.
—e'k. Valamely személy, tett vagy tárgy jelességei-
nek magasztalába, híresztelése. Dicsérettel jóra Sa-
tttaízni valakit. A gonosznak dicsérése által ideje.
bűnben részesülni.

DICSÉRET, (dics-ér-et) fn. tt dictéret-et. 1}
Szó vagy beszéd, mely által valamely személy, tett,
tárgy jelességeit magasztaljuk, kitüntetjük, jóváhagy-
jak. A gonoszoknak nem tetszeni, becsülete* emberre
nézue nagy dicséret. Rósz ember dicsérete nem nagy
becsületedre válik. (Km.) Dicséret titán vágyni; dicsé-
rettel jutalmazni, ösztönözni. Öndicséret, gyatdzat. Km.
Fenten vett dicséret, ctifra hazugság. Km. Afogy di-
cséret és hazugság egy fonok ágai. Km. 2) Vallási
va£7 egyházi nyelven, jelent imát vagy éneket, mely
által az Isten nevét magasztaljak, vagy a szentek ér-
demeit tiszteljük. Dicséretet mondjatok a mi Istenünk-
nek a ecitarán. (140. Zsolt) Szólóan magatok kSsütt
zsoltárokkal és dicséretekkel, és lelki énekekkel énttó-
vén, és dicséretet mondván a ti sziveit ékben oc Úrnőt-"
(Sz. Pál. Ephes. 5).

Hasonló hozzá az olasz dicerfa, mely azonban
közelebbről a latin dicere szóból ered.

DICSÉRETES, (dics-ér-et-és) mn. tt dieséretet-t
vagy —ét, tb. —ék. Amit dicsérni érdeme*, dicsé-
retre méltó. Dicséretes tett, dicséretes magaviselet.

DICSÉRETESEN, (dics-ér-et-és-en) ih. Dicsé-
retre méltó-lag, dicsérést érdemelve; j ölesen, igen jól,
kitűnően. Tanulási pályáját dicséretesen végesmi. Á
szigorlatot dicséretéten kiáltotta.

DICSÉRETÉSSÉQ, (dics-ér-et-és-ség) fii. tt.
dicséretesség-e't. Dicséretre méltóság, dicsérést érdemlő
állapot vagy tulajdonság.
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DICSÉRETKIVÁNÁS, (dicséret kívánás) ősz.
fn. A nagyravágyásnak azon neme, midőn valaki azt
óhajtja, hogy valódi vagy képzelt jelességeit magasz-
talják, bireszteljék.

DICSÉRETKIVÁNÓ, (dicséret-kívánó) ősz. mn.
Dicséret, magasztalta után sohajtozó, s azt mintegy
követelő.

DICSÉRETLEN, dics-ér-etlen) mn. tt. dicsé-
retlen-t, tb. —ék. 1) Ami nincs megdicsérve. 2) Di-
cséretre nem érdemes. 3) Mint ih. dicséretlenül.

DICSÉRETLENÜL, (dics-ér-ctlen-ül) ih. Di-
cséret nélkül, meg nem dicsérve.

DICSÉRETMONDÓ, (dicséret-mondó) ősz. mn.
Magasztaláét zengő. Dicséretmondó szent énekek.

DICSÉRŐ, (dics-ér-ő) mn. tt dicsfiröt. Személyt,
tettet, tárgyat magasztaló, valamely jelességeket hir-
dető. Dicsérő beszéd, dicsérő ének.

DICSÉRT, (dics-ér-t) mn. tt. dicsérí-eí. Vala-
mely jelességei, érdemei miatt magasztalt, kitünte-
tett , hirdetett. Ét azon világszerte dicsért művész t

DICSFÉNY, (dics-fény) ősz. fn. 1) Tulajdon-
kép azon sugárfény, melylyel a festészek és képfara-
gók a szentek fejeit körülveszik. 2) Átr. ért. a dics-
nek, dicsőségnek , köz tiszteletnek és magasztalásnak
azon foka, mely valamely jeles embert kitünöleg meg-
különböztet. Dicsfényben ragyogni.

DICSFÜ, (dics-fii) ősz. fn. 1. DICSÖFÜ.
DICSKAPU, (dics-kapu) ősz. fn. 1. DIADAL-

KAPU.
DICSRE , falu Nyitra megyében ; helyr. ZHcs-

ké-n, —re, —ró'l.
DICSŐ, (dics ő) mn. tt. dicsb'-t. 1) Tiszteletet,

hódolatot érdemlő, híres, nevezetes. Dicső vezér, di-
cső fejedelem. 2) Magasztos, fenséges. Dicső gondolat,
dicső' mii, dicső dolog. 3) E magasztaló szó a köz be-
szédben holmi csekélyebb dolgokra is alkalmaztatik,
s jelent annyit, mint derék, jeles, jó. 4) Az elbeszélő,
vagy történeti nyelvben jelző gyanánt használtatik a
történet bősének neve előtt, pl. Dicső Mátyás vagy,
Mátyás dicső uralkodása alatt. Dicső királyaink, di-
cső' eleink. Dicső" emlékezetű.

DICSŐÉN, (dics-ő-en) ih. 1) Magasztosán, fen-
ségesen, tisztelet és hódolat által megkülönböztetve.
Dicsőén meghalni a hazáért. Dicsőén térni vissza a
csatából. 2) Jelesen, pompásan.

DICSÖFÜ, (dicsö-fü) ősz. fa. Növényfaj a fú-
zéres szigoraitok neméből, mely gyógyerejénél fogva
máskép : orvosi szigorait. (Vcronica officinalis).

DICSŐÍT, DICSŐIT, (dics-ő-ít) átb. m. dicsbfl-
e'«, htn. —ni vagy —eni, pár. —s. 1) Valakit hó-
doló tisztelettel megkülönböztet, különösen Istent
magasztalja. Dicsőítsük át Urat. 2) Híressé, neveze-
tessé tesz. A művészt saját miíae dicsőíti. 3) Inncpel,
megüll. Dicsőíteni a napolj melyen Urunk feltámadott.

DICSŐÍTÉS, DICSŐÍTÉS, (dics-ő-ít-és) fn. tt
dicsöítés-t, tb. — ék. 1) Hódoló tisztelet által meg-
különböztetés , magasztaláé. Itten dicsőítése. 2) Va- J
lamely érdemnek híresztelése. 3) Inneplés, innepélyes !

pompa, melylyel valamely érdemet, jeles tettet meg-
tisztelünk.

DICSŐÍTŐ, (dics-ő-it-ő) mn. tt. diesSüS-t. Ma-
gasztaló , hódoló tisztelettel megkülönböztető, biresz-
telő. Dicsőítő beszéd. Dicsőítő ének, versetet.

DICSŐKÉ, (dics-ő-ke) fn. tt. dicsőkét. Liliom-
hoz hasonló, igen szép virág , mely különösen Ma-
labarban díszlik. (Gloriosa superba).

DICSÖKÖDIK, dics-ö-köd-ik) k. m. dicsó'köd-
tem, —tél, —ott. Folytonosan dicső állapotban él;
fenségben, magasságban fénylik, tűndőklik.

DICSŐN, 1. DICSŐÉN.
DICSÖS, (dics-ő-ös) mn. tt dicsó's-t vagy —sí,

tb. —ék. Dicsőhöz hasonló, közelítő, a dicsnek al-
sóbb fokán álló. A díceö és dicsői közt olyan a kü-
lönbség , mint : a csípő és csípős, szúró és szúrós
között.

DICSŐSÉG, (dics-ő-ség) fn. tt. dicsó'ség-éí. 1)
A kitűnő érdemet, jelességeket követő tisztelet, hó-
dolat, hír, magasztalás. Dicsőséget aratni a harezme-
*ón. Valamely nagy müvet dicsőséggel bevégezni. 2)
Az isteni tökéletességeknek hirdetése. Dicsőség a ma-
gasságban az Istennek. (Biblia). 3) Dicsfény, dicssu-
gár. Az Isten sünét dicsőség veszi körül.

DICSŐSÉGES, (dics-ő-ség-és) mn. tt. dicsSsé-
ge's-í vagy —ét, tb. —ék. Dicsőséggel teljes, a tisz-
teletnek, hódolatnak, fenségnek, nagyságnak bőségé-
vel elárasztott. Dicsőséges Isten. Dicsőséges nagy fe-
jedelem.

DICSÖSÉGÉSFÜ, 1. DICSÖPÜ.
DICSÖSÉGKIVÁNÁS, (dicsőség-kivánás) ősz.

fn. Hír, magasztalás után sovargas, tiszteletet, hódo-
latot vadászás, másképen : dicsvágy.

DICSÜSÉGKIVÁNÜ, (dicsőség-kivánó) ősz. mn.
Hírre, magasztalásra vágyakodó, tiszteletet, hódola-
tot, kitüntetést vadászó; dicsvágyó.

DICSÖSÉGTELEN, (dics ő-ség-telcn) mn. tt. di-
csSségtelen-t, tb. —ék. Dicsőség nélküli. V. ö. DI-
CSÖSÉ \.

DICSÖSKÖDIK, (dics-6-ös-köd-ik) k. múlt di-
csöskSd-íem, —tél, —ott. A dicsőhöz hasonló tisztelet-
ben él; a dicsnek bizonyos fokában részt vészen. Él
e szóval P&zmán.

DICSÖSKÖDÖ, (dics-ő-ös-köd-ő) mn. tt dicsós-
küdö-t. Dicső hírben élő, újúj dicső tettekkel jeles-
kedő.

DICSÖ-SZENT-MÁRTON, falu Erdélyben Kü-
küllőmegyében; belyr. Dicső-Stent-Márton-ba, —bon,
—bói.

DICSŐÜL, (dics-ő-ül) ih. 1. DICSŐÉN.
DICSŐÜL, DICSŐÜL, (dics-ő-ül) önh. m. dicsfl-

ill-t. Oly állapotba lép, mely dicscsel van párosulva,
azaz melyet tisztelet, hódolat, magasztalás kísér.

DICSÖÜLT, (dics-ő-ült) mn. tt. dicsSült-et. 1)
Dicső állapotba lépett, tisztelettel, hódolattal környe-
zett. 2) Dicsfénytől körülsugárzott, Dicsöült arcz, di-
csbült szent. 3) A szentek sorába helyezett Dicsöült
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királyaink István ét .László. 4) Istenben boldogult,
Istenben elnyugodott

DICSÖVEJT, DICSÖVÖL, régies alakok, DI-
CSŐÍT, DICSŐÜL helyett; 1. ezeket

DICSÖVIRÁG, (dicső-virág) ősz. fa. 1. DICSŐ-
LILIOM.

DICSSZOMJ, (dics-szomj) ősz. fn. Költői képes
kifejezés, mely a dicsvágynak nagyobb fokát jelenti.
L. DICSVÁGY.

DICSSZOMJAS, (dics-szomjas) ősz. mn. Költői
nyelven szólva ám. a dicsőség után fölötte sovargó.

DICSSZOMJÚ, (dics-szomjd) ősz. mn. 1. DICS-
SZOMJAS.

DICSSZÓNOK, (dics-szónok) ősz. fn. Szónok,
ki magasztaló, dicsérő, dicsőítő beszédet mond vala-
kiről.

DICSSZÓNOKI, (dics-szónoki) ősz. mű. Dics-
szónokot illeiő, arra vonatkozó, attól származó. Dics-
szónoki ékes előadás. .Dicsszónoki magasztalátok.

DICSTELEN, (dics-telén) mn. tt dicstelen-t, tb.
—ék. Dics nélkül levő. .Dicstelen halál, dicstelen élet.
Igehatározóilag ám. dicstelenül.

DICSTELENSÉG, (dics-telen-ség) fn. tt dics-
telenség-e't. Dics nélküli tulajdonság vagy állapot

DICSTELENÜL, (dics-telen-fil) ih. Dics nélküli
hír- név, tisztelet, hódolat hiányával, erkölcsileg ki
nem tűnve; becstelenül.

DICSTELI, DICSTELJES, (dics-teli v. teljes)
ÖBZ. mn. Igen dicső, dicsőséges.

DICSTEMPLOM, (dics-templom) ősz. fn. A je-
jes, dicső férfiak arczképeinek vagy szobrainak szánt
nyilvános terem, középület, máskép : üdlelde. Költői
képes kifejezésben jelenti az érdemnek, nagyságnak
nyilvános köz méltánylatát

DICSVÁGY, (dics-vágy) ősz. fn. Mértéktelen,
tuLtó kívánása a dicsnek. .Dicsvágytól égni, oszíönöz-
tetni. Dictvdgyból tenni valamit.

DICSVÁGYÓ, (dics-vágyó) ősz. mn. A dicső-
tégre, illetőleg dicsőítésre mértéktelenül, túlságossal,
törekvő, sovargó; dicsvadászó, dicsszomjas.

DICSVERS, (dict-ven) ősz. fa. Versezet, lantos
költemény, mely valakinek jeles tetteit, dicső tulaj-
donságait magasztalja. '

DICZÉG-DÖCZÖG, (diczég-döczög) iker ige,
ám. a györöngyös vagy gödrös, kátyolos úton járó
szekér ide-oda Utődik, zökken. Mondják nehézkes já-
rású sántikáló, biczegő emberről is.

DICZHAZA, népes puszta Abaújban; helyr.
LHothátá-n, —rá, — róí.

DIDEGDADOG, (dideg-dadog) iker ige. Mond-
jak beszélni kezdő gyermekről vagy bebegő nyelvű
emberről, midőn bibás érthetetlen kiejtéssel, akadozva
beszél.

DEDER, elvont törzsöké didereg szónak, 1. ezt
DIDEREG, (did-er-ég) önb. m. diderég-tem v.

diderge't-tem, —tél v. didergéttél, didergétt, htn. —ni v.
didergői, vagy didergeni. Hangutánzó ige, s mondatik

olyan emberről, ki a nagy hideg miatt reszket, ráz-
kódik, fogait összeveri, vacz;ogtatja.

DIDERGÉS, (did-er-ég-és) fn. tt. didergét-t, tb.
—ék. A testnek.remegése, rázkódása, melyet a nagy
hideg, vagy hidegláz okoz.

DIDERLÁZ, (dider-láz) ősz. fn. Láz, mely s>
beteget dideregteti; saját értelemben vett hideglelés.
V. ö. DIDEKÉG.

DIENES, 1. DÉNES.
DIENES, SZENT—.helységek Baranya és Bihar

megyékben; helyr. Dientt-en, —re, —rSl.
DIENESDI, fala Pozsony megyében; helyr.

Dienetdi-be, —b«n, —607.
D1ENESFA, helységek Sopron és Vas megyé-

ben ; helyr. Dienetfá-n, —ró, —ról.
DIHÖS, székelyes kiejtés a szokottabb dVhSt

helyett L. ezt Eléjön a Góry-codexben is. Hasonló
hozzá szintén e codexben : dihUt = d«höíí, • a Pas-
sióban dihSvék = duhödéfc.

DÍJ, DÍJ, (dí-j) fn. tt díj-t, v. —öt, tb. —ok.
1) Oly adomány, illetőleg becses, értékes jószág, mely

jutalomképen iiyűjtatik valakinek. Iskolai díj, Suton-
díj, pályadíj, harcsi dij, gyStedelmi díj, hfibémfik* dij,
érdemdij. 2) Törvényi ért azon pénz- vagy pénzérő
jószág, melyet a pervesztett fél büntetésül tartozik
adni. Stemélydij, vérdij, nemet dij. (Homagium). 3)
Általában büntetés. Bűn dija. Megadni valaminek a
diját, azaz, bűnhődni valamiért Arabul dijeí ám. múl-
cta. 4) Váltságpénz. .Rabokért, foglyokért, tilosba*
kapott barmokért adott díj. 5) A felsőség által meg-
batározott s kiszabott illetéke valaminek, amit érette
fizetni kell. Vámdíj, harminctaddíj. Oklevélért, kine-
vezésért járó dij. 6) Átv. ért. sors, mely valakit ér.
Én is a» S dijára jutottam. V. ö. Dl, gyök.

DÍJAS, DÍJAS, (díj-as) mn. tt dijos-í, v. —öt,
tb. —ok. 1) Bizonyos érdemért, szolgálatért jutal-
mazott. Díjat ktttdSk. Dijat lövettek. 2) Segédpéoi-
zel ellátott, (stipendiatos). Ösztöndíjas tamilok. 3)
Zsoldos. Dijat katona, díjat seregek.

DÍJATLAN, (díj-atlan) mn. tt. díjottan-í, tb,
—ok. 1) Ki nincs megjutalmazva. 2) Kinek bére, bi-
zonyos havi vagy évi segédpénze nem jár. Dijatían
tanuló, növendék, dijatlan gyakornok. 3) Zsold nélküli.
Díjatlan rabló hadak. Határozóilag ám. cuj nélkül.

DÍJAZ, (díj-az) áth. m. dijoc-tam, —tál, —««,
pár. —s. 1) Valakinek dyt ad, dgjal ellát, jutsJmu,
zsoldoz. Díjazni a szorgalmas tanulókat. 2) Scélesb
ért bizonyos fizetéssel, bérrel ellát, a tett szolgált-
tért, munkáért valakit megfizet. Díjazni a hivatalno-
kokat, orvotokat, ügyvédeket. 3) Hivatalos, különösen
bírósági eljárásért, Ítéletért stb. a törvényben megsza-
bott díjakat kiveti, illetőleg beszedi.

DÍJAZÁS, (díj-az-ás) fn. tt dijacás-t, tb. —ok.
Cselekvés, mely által valaki dijaztatík. V. ö. DÍJAZ.

DÍJAZÓHIVATAL, (díJwó-hivaUl) öez. fa. Ha-
tóságnál, különösen törvényszéknél azon személyiét,
mely a törvényes dijakat kiveti és beszedi. Jelenti
azon helyiséget is, melyben eaen személyiét működik.
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DÍJBEFIZETÉS, (díj-befizetés) ősz. fn. Általán
midenféle tartozási, adózási díjnak az illető hivata-
lokban benyújtása.

DÍJBEHAJTÁS, (díj-be-hajtás) ősz. fii. Hivata-
los eljárás, végrehajtás, mely által az illetőket rászo-
rítják, hogy tartozási díjaikat befizessék.

DÍJELENGEDÉS, (díj-el-engedés) ősz. fn. A
tartozási díjnak fizetésétől felmentés.

DÍJHIRDETÉS, (dij-hirdetés) ősz. fa. A pályá-
zók, versenyzők számára kitűzött jutalomnak közhírré
tevése.

DÍJILLETÉK, (díj-illeték) ősz. fn. 1) Járandó-
ság, mely valakit jutalom gyanánt illet. 2) A törvény-
ben megszabott díj mennyisége.

DÍJJAVAK, (díj-javak) ősz. fn. Fekvő jószág,
melyet valaki hű szolgálatáért az illető tulajdonostól
kap, hogy azt határozott időig bírhassa, használhassa.
(Bona inscriptionalia).

DÍJMENTES, (díj-mentes) ősz. mn. Mitől a szo-
kott díjat fizetni nem kell, vagy aki azt fizetni nem
tartozik. Díjmentes levelek. Díjmentet szállítmány. Díj-
mentett kinevezés.

DÍJMENTESSÉG, (díj-mentesség) ősz. fn. Díj-
mentes állapot, vagy minemfiség.

DÍJNOK, (díj-nők) fn. tt. dijnok-ot. Újabb szár-
mazású szó, jelent oly alsóbb rendű hivatalbeli tisz-
tet, Írnokot, ki napi dijért, napi fizetésért dolgozik.
(Diurnista).

DÍJPERSELY, (díj-persely) ősz. fn. Törvény-
széki, vagy bizonyos testületi, pl. czéhpersely, melybe
a büntetési pénzt befizetik. V. ö. PERSELY.

DÍJSZABÁS, (díj-szabás) ősz. fn. Bizonyos tar-
tozási, illeték! díjak meghatározása, és lajstromozása.
Hidvámi, harminczadi, postai díjszabás. Göshajózási,
vasúti díjszabás.

DÍJSZEDÉS, (díj-szedés) ősz. fn. Hivatalos el-
járás, melynélfogva a tartozási díjakat az illetőktől
beveszik.

DÍJTALAN, (díj-talan) mn. tt. dijtalan-t, tb.
—ok. Kinek szolgálatúért, hivataláért díj nem jár;
fizetéstelen, zsoldatlan. Díjtalan gyakornokok. Díjta-
lan tiszteletbeli hivatalnok. Igehatározóilag ám. díjta-
lanul.

—DIKAL, az ősz vetett kicsinyítve gyakoritó
dogál még kisebb mérvű változata, pl. szuny-dikál =r
szuny-dogál, kan-dikál = kan-dogál, azaz, hm-dogál.
Rokona (d nélkül) ikál pl. komy-ikáL ráncz(t)-ikál,
azaz aprózva rántogat.

DIKIS, (di-kés vagy dia-kés ?) fn. tt. dikis-t, tb.
—ék. Széles görbére hajló pengéjű csizmadiakés,
melylyel a talp- és sarokbört kikerítik, és megsimítják.
Máskép : dikics.

DIKISÉL, (dikis-él) áth. m. diki*rl-t. Dikisféle
czizmadiakéssel a bőrt kikeríti, s megaimítja.

DILK, (gyil-k) régies fn. 1. GYILOK.
DILLÉG-DÜLLÖG, iker ige. Ide-oda dölöngö

testtel mozog, megyén.

DILLÓ, (dill-óv. döll-e) mn. tt dilló-í. Székely
szó, jelent egyfigyüt, ügyetlent, helytelen, dőledt raa-
gatartasút. Dunán túl : dslle.

DIM, elvont gyöke dimos szónak, 1. ezt.
DIMOS, (dim-os) mn. tt dimos-í, vagy —át, tb.

—ak. Székely szó, ám. fínomszép, takaros; továbbá:
büszke, rátartó. E jelentésénél fogva gyöke dim azon
div gyökkel rokon, melyből dívik, divat, divályos szár-
maztak.

DINKA, (din-ka vagy dim-ka) fn. tt. dinkát. 1)
Nagy piros szemű szőlőfaj, máskép : pankota, rózsa-
szölö. Érmellékén : bakar vagy bakator. 2) Néhutt ám.
úri tök. (Cucurbita pepo).

Alkalmasint a dimos szóval egy gyökről szárma-
zott, mennyiben mindkét értelménél fogva a maga ne-
mében valami szépet jelent.

DINNYE, fn. tt. dinnyét. Az uborkák és tökök
nemébez tartozó, hosszúkás vagy egészen gömbölyű,
sima, vagy érdes (cserhéju), gerezdes (vágatékos), vagy
gerezdetlen héjú, sárga, fehér, zöld, veres húsú, él-
deletre nézve többé-kevesbbé leves és édes termény,
mely nálunk, a hidegebb felső vidékeket kivéve, sza-
badban tenyészik. Fő fajai : sárgadinnye. (Cucumis
meló), és görögdinnye (Cucurbita citrullus).

Némelyek elemzése szerint : dim-nye, mint a
maga nemében dimos, mások szerint = hindu, vagy
indiai t. i. növény, perzsa és török nyelven : hinduane
(Gyarmathi); még több keleti s szláv nyelvekben is
megvan; különösen az uigur nyelvben : dinje.

DIKNYEÁGY, (dinnye-ágy) ősz. fn. Dinnye alá
sajátságos móddal elkészített fold, mely rendesen fel
van töltve, és kerckded alakú.

DINNYEBERKI, falu Baranya megyében; helyr.
Dinnyeberki-be, —ben, —bó7.

DINXYECSÖSZ, (dinnye-csősz) ősz. fn. Csősz,
ki a dinnyés kertekre, vagy földekre fólügyel, hogy
az orvok s barmok azokban kárt ne tegyenek. V. ö.
CSŐSZ.

DINNYEFÖLD, (dinnye-föld) ősz. fn. Kerti,
vagy mezei föld, melyben dinnyét termesztenek.

DINNYEFÜ, (dinnye-fü) ősz. fn. 1. KALINCZA.
DINNYÉG-DÜNNYÖG, iker ige. Tompa orr-

hangon értelmetlenül, mintegy magával beszél.
DINNYEHAJ, DINNYEHÉJ, (dinnye-baj v.

—héj) ősz. fn. A dinnye nevű terménynek külső kér-
ge, burokja. Sima, vagy göröncsSs, bibiresós, varan-
csos, rérzés, cserhajú, sStét, világot told, csikós, tárgál
vágatékos (vagy gerrzdts) stb. dinnyehaj.

DINNYEHIBIK, (dinnye-bibik) ősz. fa. A mál-
v&k neméhez tartozó növényfaj, mely gyógyerővel
bir. (Althea officinalis).

DINNYEINDA, (dinnye inda) ősz. fa. A dinnye-
növénynek földön szétfutó szára. V. ö. INDA.

DIXNYEÍZÜ, dinnye-ízű) ősz. mn. Aminek olyan
íze van, mint a dinnyének, vagy ami dinnyebefözöttel
van készítve.

DINNYEKAKTUS, (dinnye-kaktus) ősz. fh.
Amerika sziklás vidékein tenyésző növény, melynek
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dereka gömbölyű, húsos, éi tövises alakii. (Cactns
mamillaris).

DINNYEMAG, (dinnye-mag) ősz. fa. A dinnye-
féle terménynek magva. Sárgadinnyemag, görögdiny-
nyemag.

DINNYEPA8ZTOB, (dinnye-pásztor) ősz. fa. 1.
DINNYECSÖSZ.

DINNYÉS, (1), (dinnye-es) mn. tt. dinnyés-t, v.
— ét, tb. —ék. 1) Dinnyével tölt, rakott, bővelkedő.
Dinnyés szekér, hajó; dinnyés vidék. 2) Dinnye alá
szánt, dinnyetermesztésre való. Dinnyit kert, dinnyés
földek. Hint főnév jelent földet vagy kertet (földnek,
kertnek azon részét), melyben dinnyét termesztenek.

DINNYÉS, (2), népes puszta Fejér megyében;
helyr. Dinnyét-én, —re, —rb7.

DINNYÉSZ, (dinnye-ész) fn. tt. dinriyész-t, tb.
—e*. Kertész, aki dinnyéket szakértőleg termeszt

DINNYESZÁR, (dinnye-szár) ősz. fn. Csutka,
melynél fogva & dinnye az indával összefügg.

DINNYÉSZET, (dinnye-ész-et) fa. tt dinnyéttet-
e't. Szakértő dinnyetermesztés.

DINNYÉSZSÉG, (dinnye-ész-ség) fn. L. DINY-
NYÉSZET.

DINNYE VASÁÉ, (dinnye-vásár) ősz. fn. 1)
Vasár, melyben dinnyét árulnak. 2) így nevezik kü-
lönösen a pesti augustusi vagy nyakavágói vásárt, a
görögdinnye bősége miatt. 3) Dinnyeárulási tér.

DINNYÉZ, (dinnye-ez) önb. m. dinnyéz-tem,
—tél, —üt. Dinnyét eszik, dinnyét éldel.

DINNYÉZÉS, (dinnye-ez-és) fn. tt dinnyézés-t,
tb. —ék. Dinnyeéldelés, dinnyeevés.

DINOMDÁNOM, (dinom-dánom, rokonok dana
szóval) iker fn. Tréfás kifejezés, jelent széles kedvű
vidámságot, eszemiszomot, könnyelmű mulatozást,
tivomyát Egy-két napi dinomddnom holtig érő tszá-
ncmbánom. (Km). Dinomddnom sógor, el-ötted a jó bor.
(Népd). Leit dinomddnom t

DIÓ, palóczosan DÍVÓ, csangósan DYIVÓ fn.
tt. dió-t. 1) Általán jelent kemény, csontárhéju gyü-
mölcsöket, pl. egyiptomi dió, fenySdió, kókoidió, olasz-
dió, vizidió, szerecsendió. 2) Különösen jelenti azon
országszerte ismert fának gyümölcsét, melyet diófá-
nak hivnnk. Diót verni, diót kopáciolni, dióra játsza-
ni, diót törni, dióval dobálódsni, dióba harapni. Ke-
mény dióba karapott. (Km.) Apró dió, öregdió, enne-
gedió, férges dió. Egy férgei diót sem adnék érte. (Km.)
Már akkor diót dobálnak a csontjaimmal, azaz rég
meghaltam. (Km). Ctak ét jó, meg a dió. (Km.)

„Minden fa tetején s dyivófa levelin..
Csángó dal. (A népdalok L kötete 427. lapján).

8) Átv. ért diónak nevezik a torok felső részét, mely
némely embereknél, kivált férfiaknál, csomó alakban
látható, máskép : A^dám almája, v. csutkája.

Di-6 v. div-ó = diszlő vagy kitUnö, t. i. a többi
fik között V. ö. Dl. Ma ugyan magában fát nem je-
lent, de öszvetételeiben igen, pl. dióbarka, diócsemete,
diófenyü, diósor stb. Törökül : dsewf.

DIÓBARKA, (dió-barka) ősz. fn. A diófának
hosuakás, barnás, barkaforma virágíozére.

DIÓBÉL, (dió-bél) ősz. fn. A diógyfimölcsnek
kellemes ízű, olajos húsa, mely a csontáron belül vé-
kony hártyába van burkolva, s rendesen négy fiókba
foglalva.

DIÓBÜRKE, (dió-bürke) ősz. fn. lásd : DIÓ
BABKA.

DIÓCSEMETE, (dió-csemete) ősz. fh. Fiatal
diófa.

DIÓCSKA, (di-ó-ocs-ka) kies. fh. tt dióe*kát.
Kis dió, apró dió.

DIÓCSONTÁRHÉJ, (dió-csontárhéj) ősz. fia. A
diógyiimölcsnek csontkeménységB burka, melyet úgy
nevezett kopács föd be.

DIÓD, fala Erdélyben, Alsó-Fejér megyében;
helyr. Diód-ön, —rá, —róí.

DIÓD-VÁRALJA, 1. DIÓD. Helyr. ZXód-VaV-
aljá-n, —rá, —róí.

DIÓFA, (dió-fa) ősz. fn. Országszerte ismeretes
fa az egy lak iák seregéből, és sokhímesek rendéből,
melynek levelei olajos nedvvel, és kellemes illattal
bírnak, dereka pedig finom bútorok anyagán! szolgai.
Kemény, gyenge héjú, fdtbélü, nagy gyttmUlcA, hőtan-
kát éi gBmbölyu gyUmölcsfi diófák. Adjon /sfew műdé*
jót, diófából koporsót, a lengyelnek sok borsót (Áldo-
más). Rá tartja magát, mintha Övé volna a diófáig.
(Km.) Diófának, asszonynak, szamárnak verve oeaík
hasznát. (Km.) De ahhon szép Fiolám diófa alatt,
nyugitik át én halálom zöld árnyék alatt. (Zrínyi).

DIÓFÁS, (dió-fás) ősz. mn. Diófákkal beültetett.
.Diófás hely, diófás kert, vagy szőlőm

DIÓFASOR, (dió-fa-sor) ősz. fia. Egyenes vonal-
ban ültetett diófák.

DIÓFASZÍN, (dió-fa-szín) ősz. fn. Olyan bar-
nás szín, mely a diófából készített bútorokéhoz hasonló.
Vétetik melléknévül is diófaszina helyett.

DIÓPASZINÜ, 1. DIÓFASZÍN.
DIÓFATINÓBÚ, (dió-fa-tmóni) öss. fa. Diófán,

vagy diófa tövén termő gombafaj a tinóinak nemé-
ből. V. ö. TINÓRÚ.

DIÓFENYÜ, (dió-fenyü) Ősz. fn. Nagyobb ha-
vasokon termő, s illatos gyantáju fenyüfaj, melynek
fája finomabb asztalosmívekre alkalmas. (Pinái
cembra).

DIÓGÉRÉZD, (dió-gerezd) ősz. fa. Adióbélnek
egyegy negyedrésze, külön hártyafiókba foglalva.

DIÓHAJ, (dió-baj) ősz. fn. L DIÓHÉJ.
DIÓHÁRTYA, (dió-hártya) ősz. fn. Finom vé-

kony burok, mely a dióbélt közvetlenül takarja.
DIÓHÉJ, (dió-héj) ősz. fn. Diócsontárhéj. Dió-

héjba szorítani valamit, azaz röviden előadni, kicsinbe
foglalni. Nincs annyi ette, mennyi egy dióhéjba bele-
férne. (Km).

DIÓHÉJSZÜRKE, (dió-héj-szürke) ősz. mn.
Olyan szinti , mint a lekopácsolt, s megszáradt
dióhéj.
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DIÓKOPÁCS, (dió-kopács) ősz. fii. 4 diógyü-
mölcsnek külső zöld héja, burokja, mely éréskor fól-
repedez , s önként is lefoszlik.

DIÓKOPÁCSLÉSÜRÜ, (dió-kopács-lé-sttrü) ősz.
fn. Dió kopácsából főzött sűrű lé.

DIÓKOPÁCSOLÁS, (dió-kopácsolás) ősz. fn.
A dió külső héjának, azaz kopácsinak lehámozása.

DIÓKOPÁCS VON AT, (dió-kopács-vonat) ősz.
fn. Vonat, a zöld diónak kopácsából. V. ö. VONAT.

DIÓMÁL, falu Erdélyben, Alsó-Fejér megyé-
ben ; helyr. Diémál-on, —ró, —ról.

DIÓLY, (di-ó-ly) fh. tt dióly-t, tb. —ok. Are-
kapálma gyümölcse, mely nagyságra a tyúktojáshoz
hasonló.

DIÓOLAJ, (dió-olaj) ősz. fn. Dióbélből sajtólt
olaj. Dióolajjal kenni a hajat.

DIÓPOHÁR, (dió-pohár) ősz. fn. 1) Kókosdió
héjából készített pohár. 2) Akármely anyagból csi-
nált ivópohár, melynek dióalakja van.

DIÓS, (1), (di-ó-s) fn. tt. diós-t, tb. —ok. 1)
Diófákkal beültetett hely vagy kert, vagy szőlő alja.
Olyan szó, mint: füzes, szüos, tölgyet, szilvás stb. 2)
Játék, melyben dióra játszanak. Nem játszik már
dióst, ázás nem gyerek. (Km.)

DIÓS, (9), (l- fónebb) mn. tt diós-t vagy —öt,
tb. —ok. 1) Dióval készített, fűszerezett. .Diós bélés,
diós rétéi, diót metélt, diós máesik, diós kalács. 2)
Miben diót tartanak. Diót zsák.

DIÓS , (8), több helység neve Magyar- és Er-
délyországban ; helyr. DUt-ra, —ról, —ön. Öszre-
tételekben Magyarországon : Diót-Györ, Diót-Jenö,
Diót-Kál, Diói-Tót, Alsó—, Felte—; Erdélyben :
Diótpataka.

DIÓSOR, (dió-sor) ősz. fh. 1. DIÓFASOR.
DIÓSZEGH, mezővárosok Pozsony éa Bihar

megyékben; helyr. Dióstegh-en, —re, —rSl.
DIÓSZÖRP, (dió-szörp) ősz. fa. Dióbélből ké-

szített sűrű édes lé. V. ö. SZÖRP.
DIÓTINÓRU, (dió-tinóra) ősz. fn. lásd : DIÓ-

FAT1NÓRU.
DIÓTORZSA, (dió-torzsa) ősz. fn. Vastagabb-

féle hártya, mely a dióbólt négy gerezdre osztja.
DIÓTÖRŐ, (dió-törő) ősz. fn. Csavarral ellátott

sajtóforma vagy más eszköz, melylyel a diót feltörik.
DIÓ VIRÁG, (dió-virág) ősz. fn. A diófa barká-

ja, cziczamaczája.
DIB, ugyanaz DAR gyökkel. Előjön diríb, di-

rebel stb. szókban. Vékony vagy éles Hangzójánál
fogva az alapszó fogalmának kicsinyítését jelenti.

DIRIBDABAB, (dirib-darab) ikerített fn. Ra-
goztatík kettősen vagy egyszerűen, pl. diribetdarabot
vagy din'bdarabot; diribredarabra vegy diribdarobra
stb. Holmi töredékek, ringyrongy, haszontalan -é-
szecskék. Diribdarab fa, diribdarab kő, diribdarab
kenyér. Alakra olyan, mint : filitfalat, kiczitka-
ecat stb.

AKJLD. HAOY HÓTÍB.

DIRIBBE-D ARABBA, ih. Nem egészen, hanem
elvagdalva, részekre szakgatva, metélve, tördelve
stb. Diribbe-darabba osztani ki az öríiktégi földeket.

DIRIBÉL, DIRIBŐL, 4th. 1. DARABOL.
DmiBÉL-DARABOL, ikerített 4th. m. diribél-t-

darabolt. Biribre darabra, azaz kisebb-nagyobb ré-
szekre metél, szakgat, vagdal, stb.

DIRIBRE-DARABRA, ikerített ih. Kisebb-na-
gyobb részekre tördelve, szakgatva, metélve vag-
dalva.

DIRMÉG-DŐRMÖG, iker ige. Haragjában, bo-
szonkodva gyakran vagy folytonosan dörmög. V. ö.
DÖRMÖG.

DHiRÉG-DURROG, iker ige. Lármás erős han-
gon perel, pitteg-patyog. V. ö. DURROG.

DÍSZ, DISZ, (dí-sz, v. ö. Dl) fh. tt díss-t, tb.
—ék. 1) Tisztelet, becsület, mely valamely külső ki-
tüntető jel által mutatkozik, pl. díttemlék, díszkapu,
díszkorona, díszkoszorú stb. 2) Ékesség, ékjei. Az ara-
nyozás díszt ad a bútoroknak. Nagy diszszel elkészített
hintó, lószerszám. 3) Pompa, innepélyes valami. .Dísz-
ruha, diszköníös, dfozpiacc, dfogúla stb. 4) Kelet, si-
ker, divat, becs. Önnel van dísze a gyümölcsnek, far-
sangban a táneznak. Nincsen diné. Nagy a dísze.

DISZÁGY, (disz-igy) ősz. fn. Agy, melyben
rendesen senki sem hál, hanem egyedül teremdiszesí-
tésre szolgál. Általán: finom ízléssel fölszerelt ágy.

DÍSZAGYAG, (dísz-agyag) ősz. fn. A harang-
öntőknél, finom híg agyag, melyből a harang disze-
sítésére szolgáló mintát készítik.

DISZÁRU, (disz-ára) ősz. fn. Különféle érczből,
barna rézből, csontból, fából, papirosból stb. holmi
fényüzési ékesség, vagy ékesitésre szolgáló portéka,
kiszárukkal kereskedni.

DISZÁRUS, (disz-árus)ösz. fa. Kalmár, ki diss-
árukkal kereskedik.

DI8ZEL, falu Szála megyében; helyr. Dittel-en,
—re, —röL

DÍSZELEG, DÍSZELQ, DISZELG, (dísz-el-ég
vagy dísz-el-g) önh. diszelgék, diszelgesz vagy disse-
légsz, m. diszelégtem v. diszelgéttem, díszelegtél vagy dí-
szelgettét, díszelgett, htn. diszelgeni vagy dinelégni, v.
díttelgni. 1) Díszben van, ékességben ragyog, pom-
pában fénylik. 2) Innepélyesen tisztelkedik, pl. btso-
nyos napokon dinéig a* egyenruhás polgár tág.

DÍSZELOÉS, DISZELGÉS, (disz-el-g-és) fn.
tt. diszetgés-t, tb. —e*. 1) Pompában, fényben ragyo-
gás, csillogás. 2) Innepélyes tisztelkedés.

DISZÉLY, (disz-óly) fh. tt dis*e7y-t, tb. —ék.
1) Fényes pompa. 2) Szépen csillogó szárnya bogár-
faj. (Cetonia).

DISZÉLYÉS, (disz-ély-és) mn. tt diszélyes-t,
vagy —ét, tb. —ék. Pompás, ékes.

DÍSZEMLÉK, (dísz-emlék) ősz. fh. Valakinek
tiszteletére állított emlék.

DÍSZES, DÍSZES, (dísz-es) mn. tt. disses-t, v.
—eí, tb. — ék. 1) Ékes, fényes. Díszét terem, díszes
btííorok, disses öltözeí. 2) Becsülettel, tisztelettel tel-

78
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jes, erényes. Dtees magaviselet, díszes erkölcsök 3)
ülő, Ülendő, illemes. Díszes íagiejíes, díszes tdncc, dí-
szes állás.

DÍSZESEN, DÍSZESEN, (dísz-es-en) ih. Fénye-
sen, pompásan; illendően, csinosan, tisztán.

DÍSZESÍT, DISZESIT, (dísz-es-ít) áth. m. di-
szesit-étt, htn. —ni vagy —eni. pár. —s. Ékesít, fé-
nyes pompába állít, díszessé tesz; valaminek becsét,
érdemét neveli, tiszteletet szerez. Jelenlétível valamely
társasagot diszesiteni. Feldiizettí. A tanétteremét feldi-
szesiteni. A szemérem fölötte diszesiti a nőt.

DÍSZESÍTÉS, DISZESITÉS, (díaz-es-ít-és) fn.
tt díszesöés-t, tb. —ék. Díszessé tevés, ékesités.

DÍSZESKÉDÉS, DISZE8KÉDÉS, (disz-es-kéd-
és) fn. tt —t, tb. —ék. Fényben, pompában ragyogás.

DÍSZESKÉDIK, DISZESKÉDIE, (dísz-es-kéd-
ik) k. m. diszeskéd-tem, —tél, —étt. Fényben, pom-
pában ragyog, ékeskedik; folytonos díszben tűnik elő.

DÍSZESKÉDŐ, DISZESKÉDÖ, (dísz-es-kéd-ő)
mn. tt. diszeske'dő-t. Fényben, pompában ragyogó,
ékeskedő.

DÍSZESSÉG, DISZESSÉG, (dísz-es-ség) fa. tt
dlssesség-ét. 1) Fényes, pompás állapot, csinosság. 2)
Illendőség, pl. a járásban, állasban, taglejtésben, öl-
tözetben.

DÍSZFA, (dísz-fa) ősz. fn. Pünkösdi fa, azaz
felállított fenyűszál, melyet zöld ágakkal, szalagok-
kal, kendőkkel, stb. felékesítenek

DÍSZFEGYVER, (dísz-fegyver) ősz. fn. Fegy-
ver, különösen kard, melyet díszruha mellett bizonyos
innepélyek alkalmával szokás viselni.

DÍSZGÚLA, (dísz-gúla) ősz. fn. Valemely jeles
innepély alkalmával állított, s mindenféle ékjelekkel
felékesített gúla. V. ö. GÚLA.

DÍSZHADMENET, (dísz-had-menet) ősz. fn.
A hadiseregnek innepélyes kiállása, és díszelgő, tisz-
telkedő fordulatai.

DÍSZHINTÓ, (dísz-hintó) ősz. fa. Hintó, me-
lyet innepélyes menetekre, tisztelgő látogatásokra
használnak. Udvari dtszhintó.

DÍSZÍT, DÍSZÍT, (dísz-ít)áth. m. distíí-éít, htn.
—ni, vagy —eni, pár. —s. Ékesít, czifráz, fényesen
elkészít, széppé, csinossá tesz, pl. szobákat, tereme-
ket, színházat FdditsU.

DÍSZÍTEK, DÍSZÍTEK, (dísz-ít-ék) fn. 1. DI-
SZÍTMÉNY.

DÍSZÍTÉS, DÍSZÍTÉS, (dísz-ít-és) fa. tt díszi-
íés-t, tb. —ék. Ékesités, czifrázás, fényessé, széppé,
csinossá tevés. Szoba-, terem dissííése.

DISZTTMÉNY, (disz-it-mény) fa. ti disziímény-í,
tb. —ék. 1) Altalán, mindenféle ékesség, mely vala-
minek díszt ad, pl. szobadiszítmény, bdtordiszítmény,
falak diszimétnye. 2) Különösen, színpadi készületek
melyek a jelenetek helyét, pl. a szobákat, teremeket,
utczákat, erdőket stb.'ábrázolják.

DÍSZÍTŐ, DÍSZÍTŐ, (disz-ít-ő) fn. tt disziíö-C
Kárpitos, vagy szobafestő, aranyozó, stb. ki szobákat,

teremeket, stb. ékesít Stobadúsitb', sriniásdissitö.
(DecoratMr).

DÍSZJEL, (dísz-jel) ősz. fn. Valamely érdemnek
méltánylásául adott ékesség, pl. csillag, kereszt, arany
vagy ezüstérem, szalag, stb. ZXszjeiekkel ékesttett vitéz.

DÍSZKALPAG, (dfaz-kalpag) ősz. fii. Innepé-
yek, s tisztelgések alkalmára való, s pomparuhához

ülő kalgag.
DÍSZKAPU, (dísz-kapu) ősz. fn. Jeles, ritka in-

nepély alkalmával, valamely kitűnő jeles férfin tiszte-
letére, vagy nagy esemény emlékére állított kapu, v.
x>ltozat.

DÍSZKABD, (dísz-kard) ősz. fn. Kard, melyet
mnepélyes alkalommal díszöltözethez kötnek, vagy
melylyel valakit tiszteletdíjul megajándékoznak.

DISZKÉ, (disz-ke) fn. tt. diszkét. Erdélyben ám.
másod évi bárány, mely már tenyésztésre •lkaim**)
és berregni kezd. Magyarországban : tokló. Mondják
üzekedni kezdő üszőről is. 2) Előhasú juh, vagy üsző,
mely m&r valóban szaporít, s úgy szólva : diitUk,

DISZKÓ, I. DISZKÉ.
DÍSZKOCSI, (dísz-kocsi) ősz. fii. Innepélyet,

vagy tísztelkedő menetre használtatni szokott fényes
úri kocsi.

DÍSZKORONA, (dísz-korona) ön. &. Korona,
mely kitűnő érdemek jutalmazására, s tiszteletjelül
adatik valakinek. Átv. ért erény jutalma az élet útin,
Káldi szerént : dicsőség koronája. Elvettüek a dicső-
ségnek hervadhatatlan koronáját. (1. Pét 5. 4.)

DÍSZKOSZORÚ, (dísz-koszord) ősz. fn. Érdem
jutalmazására, s tiszteletjeléül adott koszorú. ZXssko-

ékesitett szüzek, viadorok, jelet költők szobrai.
DÍSZKÖNTÖS, (dísz-köntös) ősz. fn. Nem min-

dennapi használatra való, a maga nemében csinosabb,
ékesebb, pompásabb köntös, melyet innepélyek s tisz-
telgések alkalmával szokás viselni.

DÍSZLAKOMA, (dísz-lakoma) ősz. fn. Különös
innepély alkalmával, valamely jeles esemény emlékéül,
vagy jeles férfiú tiszteletére adott vendégség, király-
koronázást dtsslakoma.

DÍSZLÁNCZ, (dísz-lincz) ősz. ín. Aranylánc*,
melyet valaki tiszteletiéiül, vagy érdemdijul viseL

DÍSZLÁTOGATÁS, (dísz-látogatás) ön. fii.
Látogatás, melyet valakinél tiszteletből, hódolat jeléül
teszünk.

DISZLÉS, (disz-1-és) fn. tt dissíés-t, tb. — ék.
Általán sikerült állapot, midőn valami díszük ; L ezt

DÍSZLET, (disz-1-et) áth. m. diszlet-tem, ,— íe7,
— étt. Díszbe, divatba hoz, kelendővé, kapóssá, sike-
ressé tesz, jól tenyészt

DÍSZLET, (dísz-let) fn. tt diszlet-ét. 1) Sikere,
keleté, kelendősége valaminek. 2) Virágzó állapot,
divatban létei.

DÍSZLETT, (disz-létt) mn. tt dinlOt-et. Sike-
rfiit, kelendővé, kapóssá, divatossá lett ; jól termett,
jól tenyészett. Dít-Jrtt munka, díszlett vetés.

DÍSZLIK, (dísz-lik vagy dísz-el-ik) k. m. díszl-
ett, htn. —eni. 1) Sikerül, virágzó állapotban vao,
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jól tenyészik. Díszlik a munka, díszlik a vetés. Na-
gyon diszlik. Nem dfczlik. 2) Kelendőt divatos. Díszük
a nemzett táncz, díszlenek a honi telinek.

DÍSZMENET, (dísz-mwiet) ősz. fn. Innepélyes
rendben, ős öltözetben gyalog vagy kocsikon, vagy
lóháton tartott menetel, pl. .Koronázási dfrzmenet. Ka-
tonai, beigtatási dinmenet.

DÍSZMUNKA, (dísz-munka) 1. DÍSZMÜ.
DÍSZMÜ, (dísz-mű) ősz. fn. Finomabbféle, ékes

kézi mű, pl. fcönyt)köíó» distmit, rétből, oczélból, ftütt-
bffi, csontból, ttb. kéttüett díszmiivek.

DÍSZNÁRCZISZ, (dísz-nárczisz) ősz. fn. lásd :
ZSONKIL.

DISZNÓ, fn. tt. discnó-t. Harmadik személyrag-
gal : disznaja, disznajok. 1) Ismert emlős állat, melynek
sertével benőtt hátgerincze, hasított körme, hosszúkás
feje, túrásra alkalmas hegyes orra, tekergőé farka
van, s búsa, és szalonnája a magyarnak kedves ele-
dele. Máskép, kivált ha a köznépi ember díszesebben
akarja nevezni: sertés. Szalontai disznó, bakonyi disz-
nó, mongolicza disznó, siska disznó, rb't disznó, vad-
disznó. Maglódisznó, kandisznó, emedisznó, makkos
disznó. Sovány, hízott, kövér disznó. A disznó is néha
búzalisztet eszik. (Km.) Meghúzza magát, mint tikét
disznó a búzában. (Km.) Disznóra ne vesztegess gyöm-
bért. (Km.) Sok lúd dicznót győz. Km. Disznónak, fös-
vénynek holta után haszna. Km. Föltartja az orrát,
mint az érsek disznaja. (Km.) Illik reá, mint disznó
orrára ac aranyperecz. (Km.) BilfS ki disznó, a búzá-
ból, (kanászdal). Éhet disznó makkal álmodik. (Km.)
Disznót etetni, őrizni. Ne beszélj úgy velem, mert nem
őriztünk együtt disznókat. (Km.) Disznót hizlalni, ölni,
perzselni, melleszteni. 2) Jelent némely más állatokat
is, melyek némileg a disznóhoz hasonlítanak, pl. tö-
vises, v. titskésdisznó, stíldismó, szarvosdisznó, tenger
disznó (delfin). 3) Átv. ért. tisztátalan, szennyes, sá-
ros, mocskos ember. Te ugyan nagy disznó vagy. 4
Papirosra ejtett tintafolt Disznót csinálni a levélen
5) A kártyajátékban a legnagyobbik ütő, kétszem
vSrOt—, makk—, tök—, zöld disznó. 6) Gyormekjá
tékban: csülök, melyet lyukba hajtanak. 7) Gyermek
nyelven jelenti a maszlagnak tűskés gyümölcsét, ál
máját, melynek magva bóditó erejű.

Hasonló hozzá a török dousz, donüst, héber \ti'
(daschen, pingvis, saginatus), továbbá a hellén ffvf, és
latin sws. Magyarból így elemezhetnők : dtunó, azaz
duzmó, duemadt vagy dtwzanó, azaz hizékony, köny
nyen hízó.

DISZNÓAGYAB, (disznó-agyar) ősz. fű. A kan
disznónak, főleg vadkannak, két oldalt kinyúló foga,
melylyel üt, és szakgat.

DISZNÓAKOL, (disznó-akol) ősz. fn. Akol, hó
a disznókat etetéskor, vagy éjjelre behajtják, máskép
distnóssállás. Ettől különbözik: disznóól.

DISZNÓÁLL, (disznó-áll) ősz. fn. A disznófej
nek alsó része, tokája.

DISZNÓALOM, (disznó-alom) ősz. fa. Szalma,
agy más gízgaz, melyet agyul a disznók alá vetnek,

Még a disznóalmot is el akarná adni, azaz, igen fós-
ény. (Km.) Átv. ért. Mocskos, szennyes lak, vagy ágy.

DISZNÓÁRUS, (disznó-árus) ősz. fa. 1) Hen-
tes, ki disznóhúst vág ki, s hurkákat, kolbászokat,
tb. árul. 2) Ki disznókkal kereskedik.

DISZNÓBAB, (disznó-bab) ősz. fn. Nagyszemü
lábfej, melyet a disznók szeretnek, s némely vidéken

falusi nép csemege gyanánt használ, máskép : öreg-
>ob. (Altercum, fába suilla).

DISZNÓBÉL, (disznó-bél) ősz. fn. Disznónak a
bele (V. ö. BÉL), melybe burkát, kolbászt, májhúst,
stb. töltenek. Átv. ért mondják torkos, zabáló em-
>erről, hogy disznóbéle van.

DISZNÓBOJTOKJÁN, (disznó-bojtorján) ősz.
n. Apró tövises gumókat termő bojtorján, melyeket
boldustetuknek is hívnak, magát pedig a növényt más-
tép disznótSuisnek.

DISZNÓBŐR, (disznó-bőr) ősz. fn. 1) Bőr, mely
a disznónak szalonnáját, busát takarja. 2) Különösen,
a szalonnájától elválasztott bőrdarab, melyet káposz-
tába, vagy úgynevezett disznósajtba használnak. 3)
Kikészített bőre a disznónak, milyent a régiek
könyvkötésre, vagy oklevelekre fordítottak.

DISZNÓCSORDA, (disznó-csorda) ősz. fn. Egy
seregben legelő, s ugyanazon kanász, vagy kanászok
felügyelése alatt levő disznók. Tarlóra, vagy erdőbe,
makkra hajtani a disznócsordát. Tisza mellett szokot-
tabb kifejezéssel : disznónyáj. Kihajtani, őrizni, haza.
ereszteni a disznónydjal.

DISZNÓD, KIS—, falu, NAGY— mváros Er-
délyben a Szebeni székben.

DISZNÓÉLET, (disznó-élet) ősz. fn. Csúnya,
kellemetlen, rósz, nyomorúságos élet; továbbá: mocs-
kos, undok életmód, milyen a sárban, ganajban fet-
rengő disznóké.

DISZNÓFABK, (disznó-fark) ősz. fn. A disznó-
nak kacskaringósan tekergő farka.

DISZNÓFARKPECSENYE, (disznó-fark-pecse-
nye) ősz. fn. Sült disznófark, melyhez agerénez vége
is hozzá van véve.

DISZNÓFEJ, (disznó-fej) ősz. fa. 1) Feje a
disznónak. .Disznófej tormával. 2) Átv. ért Hosszúkás
fej, mint a disznóé.

DISZNÓFÉREO, (disznó-féreg) ősz. fn. Saját-
nemű féreg, mely különösen a disznókat lepi meg, s
melyet némely babonások olvasás által próbálnak
elűzni.

DISZNÓFÉRTÖ, (disznó-fertő) ősz. fn. Sáros,
iszapos pocsolya, melyben a disznók fetrengeni, hen-
teregni szeretnek. Átv. ért tisztátalan, mocskos
fekhely.

DISZNÓPOG, (disznó-fog) ősz. fn. Foga a disz-
nónak, különösen a kan agyara.

DISZNÓFOGÓVAS, (disznó-fogó-vas) ősz. fh.
Disznóölők, s hentesek vaseszköze, melylyel a disznót
lefogják.

78*
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DISZNÓPÖRTÖ, (disznó-fortő) ősz. &. l. DISZ
NÓFÉRTÖ.

DISZNÓÉUL, (disznó-fül) ősz. fn. Füle a disz
nónak, melyet jobbára kocsonyába főznek. SMa
(nagy széles, lefityegő) disznóftil.

DISZNÓFÜEKÉSZ, (dúznó-fürkész) ősz. fn
Bozontos szőrű, s közép nagysága vadászkutyafaj,
mely a vaddisznók nyomát lesi, s mindaddig nem ugat,
míg zsákmányra nem akadt.

DISZNÓGANAJ, (disznó-ganaj) ősz. fn. A disz-
nónak szara, disznótrágya.

DISZNÓGERELY, (disznó-gerely) ősz. fn. Ge-
rely, azaz, dárdaforma vadászfegyver, a vaddisznók
ellen.

DISZNÓGYÍK, (disznó-gyík) Ősz. fn. Toroknya-
valya a disznóknál, mely dögleletes szokott lenni.

DISZNÓGYOMOR, (disznó-gyomor) ősz. fh. 1)
A disznónak gyomra. V. ö. GYOMOR. 2) Atv. ért. oly
gyomor, mely mindent megemészt, mely semmitől
nem undorodik, s folytonos eledel után vágy.

DISZNÓHÁJ, (disznó-háj) ősz. fa. Haj, mely a
disznóban aránylag nagy mennyiséggel van. V. ö.
HÁJ.

DISZNÓHÁJAS, (disznó-hájas) Ősz. mn. Disznó-
hájjal kent, vagy készített Disznóhájas csizma. Disz-
nóhájas, firtíot.

DISZNÓHAJTÓ, (disznó-hajtó) ősz. fh. Hajcsár,
T. a disznókereskedők napszámos embere, ki bizonyos
bérért disznókat bajt

DI3ZNÓHAL, (disznó-hal) ősz. fh. Oly tengeri
'halak neve, melyeknek husszukás orruk van, mint a
disznónak. (Delphinus, Phocaena). Eléforddl Pesti
Gábornál, és Verancsicsnál.

DISZNÓHALÁL, (disznó-halál) ősz. fn. Öles
által okozott halál; szörnyű, azaz rögtön halál. Él e
szóval Pázmán P. is.

DISZNÓHERÉLÖ, (disznó-herélő) ősz. fa. 1)
Aki a kandisznó, vagy kanmalacz heréit kimetszi. 2)
Aki az emsedisznónak úgynevezett görgőjét, vagy zú-
góját veszi ki, hogy bizodalmasabb legyen. Dunán túl
gúnynévül is használják.

DISZNÓHIMLÓ, (disznó-himlő) ősz. fa. Himlő-
féle nyavalya, mely különösen a disznókat szokta
meglepni, kfilönböztetésfil a bárány- vagy tehénhim-
IStSl.

DISZNÓHIZLALÁS, (disznó-hizlalás) ősz. fn.
A disznóknak rendes jó eledelen tartása, hogy kövé-
rekké legyenek.

DISZNÓHIZLALÉK, (disznó-hizlalók) ősz. fn.
Mindenféle eledel, melytől a disznó meghízik, pl. ár-
paliszt, makk, kukoricza, moslék.

D1SZNÓHÓLYAG, (disznó-hólyag) ősz. fh. A
disznónak húgyhólyag*, melyet a közemberek dohány-,
vagy pénzzacskóul használnak.

DISZNÓHUNYOR, (disznó-hnny-or) ősz. fn.
Növényfaj a czikszárak neméből, máskép: Hódos czik-
wár, kis hunyor, boroczkleveltt ftt. (Polygonum Persi-
oaria).

DISZNÓHURKA—DISZNÓMOGYOBÓ 1240

D1SZHÓHURKA, (dísznó-hurka) öss. fn. Disz-
nóvérből, bőrkéből, szalonnából stb. készített, tölte-
lékkel megtömött disznóbél.

DISZNÓHÚS, (disznó-hús) ősz. fa. A leolt, s
felkonczolt disznónak fiúsa. JFrit, fflsfótt, besózott disc-
nóhtis. Sült, káposztában főtt disznóhús.

DISZNÓHUSÁRUS, (disznó-hus-árns) ősz. fa.
Hentes, ki disznóhúst vág ki.

DISZNÓKÁPOSZTA, (disznó-káposzta) L DUD-
VACSORBÓKA.

DISZNÓKÉK, (disznó-kék) ősz. fa. l.DUDVA-
CSORBÓKA.

DISZNÓKENYÉB, (disznó kenyér) ősz. fa. Nö-
vényfaj a turtszirmok neméből; gyökere nagy gomó-
ju. Máskép : disznórépa, földi kenyér.

DISZNÓKERESKEDŐ, (disznó-kereskedő) ősz.
fa. Aki disznókkal kereskedést űz, aki disznókat fal-
kaszámra vesz, és árul.

DISZNÓKÉTRÉCZ, (disznó-kétrécz) ősz. fa. 1)
Födeles, vagy födeletlen rekeszték, hová a disznókat
zárják. 2) Födeles rekesz a disznószállító gőzösökön.
V. ö. KÉTBÉCZ.

DISZNÓKODÍS, (disznó-kod-ás) fn. tt dtszno-
kodás-t, tb. —ok. Valaminek becsűnyázása mocsok-
kal, szenynyel, ganajjal; a szükségnek nem illő he-
lyen végzése. Atv. ért mosdatlan, csúnya, undorító
beszédek.

DISZNÓKODIK, (disznó-kod-ik) k. m. disznó-
kod-tam, —tál, —ott. 1) Disznók módjára becsdnyáz,
bemocskol, besároz, beganajoz valamit 2) Szükségét
nem illő helyen, és módon végzi. 3) Atv. ért. mosdat-
lan, csúnya, undorító beszédeket tesz.

DISZNÓKOSZ, (disznó-kosz) ősz. fn. A disznók-
nak, kivált malaczoknak bőrnyavalyája, melytől sző-
rök lekopik. V. ö. KOSZ.

D1SZNÓKÖ, (disznő-kő) ősz. fn. Büdőskő, mely-
yel a disznók bőrbetegségét gyógyítani szokták.

DISZNÓKÖMÉNY, (disznó-kömény) ősz. fn.
Növényfaj a kocsordok neméből, melynek gyökerei
losszú, erős, hajforma szálacskákkal bevannak nőve.
'Peucedanum officináié). Máskép : erdei vad kömény,
ténköves gyökér.

DISZNÓLÁB, (disznó-láb) ősz. fn. 1) A disznó-
nak lába. 2) Czombostnl kikerített disznóláb, mely
megfüstölve ízes eledelt nyújt Köz nyelven : sonka,
sunka. Mi atyánk Itten, dtsznóíáb. (Km). POttSUdin-
nóiáb. Hátvéti disznóláb.

DISZNÓLAPOCZKA, (disznó-lapoczks.) ősz. fa.
Vállcsont a disznónak első lábai fölött, melyet a rsjU
evő hússal megfüstöl ve sodor- vagy sódér-nak himak.

DISZNÓMÁJ, (disznó-máj) ősz. fh. A disznónak
mája, melyet öszvevagdalnak, e úgynevezett májas
hurkát (májast) készítenek belőle.

DISZNÓMARIIA, (disznó marha) 'ón. fa. Így
nevezik a disznót, megkülönböztetésül más marhától,
l. szarvasmarhától.

DISZNÓMOGY0RÓ, (disznó-mogyoró) ősz. fa.
. DISZNÓBOJTORJÁN.
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DISZNÓNYÁJ, (disznó-nyáj) ősz. fa.' Együtt
legelő • makkozó, s egy kondás örizete alatt levő
disznósereg. Dunán tál: dtscnócsorda.-

DISZNÓNYAK, (disznó-nyak) ősz. fn. A disz-
nónak rövid, zöirök nyakai

DISZNÓNYELV, (disznó-nyelv) ősz. fn. Disznó
nyelve. Füstölt disznónyelv.

DISZNÓNYÚL, (disznó-nyúl) ősz. fn. A disznó-
nak mellén vagy veséje körül levő finomabb bús,
melyet hosszúkás, nyúl formában vágnak ki a többi
hús közöl.

DISZNÓÓL, (disznó-ól) ősz. fa. ól, melybe a
disznókat zárják, vagy hizlalják. Hidasból, lábat ól.
Átv. ért. Tisztátalan, mocskos, ronda lak.

DISZNÓOLDAL, (disznó-oldal) ősz. fn. A felta-
golt disznónak kimetszett s szalonnájától elválasztott
oldalbordái, melyeken igen ízletes kövér hús vagyon.
Egyszerfiebb néven : oldalai.

DISZNÓOBJ, (disznó-orj) ősz. fn. Afelbonczolt
disznónak hátgerincze a nyaktól kezdve egész a far-
csíkig. Füstölve ízes eledel. V. ö. OBJ.

DISZNÓÖLÉS, (disznó-öles) ősz. fn. A hízott
disznónak megölése, ide értvén a perzselést, felbon-
czolást, a hurkák, kolbászok, gömböczök, májasok
stb. készítését, s a felfűstölendő szalonna és hús be-
sózását

DISZNÓÖLÖ, (1), (disznó-ölő) ősz. fn. Hentes, v.
más személy, ki a disznóöléshez-, s a vele járó keze-
léshez ért Kecskeméten: bellér.

DISZNÓÖLÖ, (2), ősz. mn. Disznóölésre vonat-
kozó, azzal valamely viszonyben levő. DittnóSlS tét,
disznód-tó* id& Dúrnóölö Tárnát, azaz karácson előtt
eső Tamás napja, mely tájban legtöbb disznót szok-
tak ölni.

DISZNÓPAJTA, (disznó-pajta) ősz. fa. Székely
szó, ám. födeles disznóakol, vagy disznóól.

DISZNÓPARAJ, (disznó-paraj) ősz. fn. Kövér,
ganajos földben, majorok, szérűk körül tenyésző bü-
dös levelű gyomnövény, a disznóknak, különösen kor-
pamoslékkal leöntve, kedves eledelük.

DISZNÓPATAK, fala Máramarosban; belyr.
Disznópotafc-on, —rá, —ról.

DISZNÓPASZTOR, (disznó-pásztor) ősz. fa.
Kanász, kondás, ki disznónyájat őriz.

DISZNÓPÁZSIT, (disznó-pázsit) ősz. fn. Vékony,
8 igen sünien csomózott szára, s apró levelkéjii ffi,
melyet a disznók szeretnek; porcsffl. (Centumnodia
aanguinaria).

DI8ZNÓPEC8ENYE, (disznó-pecsenye) ősz. fn.
Sült disznóhús, milyen pl. az úgynevezett czigánype-
cseny*.

DISZNÓPÉRZSÉLÉS, (disznó-pérzsélés) ősz.
fn. Midőn a megölt disznót szalmával bebintík, s meg-
gyujtván a tüzelést részint az egészen, részint az
egyes részeken addig folytatják, míg a szőr egészen
le nem égett, s a disznó bőre bizonyos ropogósságig
meg nem szilárdult.
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DISZNÓPIACZ, (disznó-piacz) ősz. fa. 1) Vásár-
hely, vagy vasártér, bol disznókat árainak. 2) Piaci,
hol vágott disznóhdst mérnek.

DISZNÓPOCSOLYA, (disznó-pocsolya) ősz. fa.
1. DISZNÓFÉRTÖ.

DISZNÓPUCZOR, (disznó-puczor) ősz. fa. A.
disznónak nagy gyomra, melyet ba megteltének, göm-
böcz lesz belőle.

DISZNÓRÉPA, (disznó-répa) ősz. fo. 1. DISZ-
NÓKENYÉR.

DISZNÓRÍVÁS, (disznó-rívás) ősz. fa. Sajátsá-
gos rivas, melyet az éhező, a csordáról hazafelé futó,
vagy lefogott disznók tesznek, vékony fülhasító
hangon.

DISZNÓRÖFÖGÉS, (disznó-röföges) ősz. fa. A
disznónak némileg kedélyes hangja, midőn hörgő to-
rokhangon szól. V. ö. RÖFÖG.

DISZNÓRÜH, (disznó-rab) ősz. fn. Disznókat
meglepő rabféle ragályos köteg.

DISZNÓS, (disz-nó-os) mn. tt dissnos-t, vagy
—öt, tb. —ok. 1) Olyan mint a disznó, mocskos,
tisztátalan. 2) Disznókkal bővelkedő, disznókat te-
nyésztő. .Disznó* hely, disznói erdS.

DISZNÓS, falu Hont megyében ;helyr. fliszwós-
ra, —ról, —ön.

DISZNÓSÁG, (disz-nó-sig) fo. tt disznóság-ot.
Disznói tisztátalanság, mocskosság, ganaj, szemet
Átv. ért. és aljas beszédben, vagy haragosan szólva:
csúnya, illetlen dolog. Ez már még is disznóság, amit
velem tesznek.

DISZNÓSAJT, (disznó-sajt) ősz. fo. Megfőzött,
s apróra vagdalt disznóbürke, disznóiul, és szalonna,
disznóvérrel keverve, s fűszerrel meghintve, s mind
ez az úgynevezett pálanyjába beletöltve, s lenyom-
tatva disznósajtnak mondatík. Pápa vidékén : kálvi-
nista sajt.

DISZNÓSALÁTA, (disznó-saláta) ősz. fa. Nö-
vényfaj a saláták neméből, mely a keszeg salátától
abban különbözik, hogy levelei földszint állanak,
tompahegyük, és szára alul tüskés. Máskép : mérget
saláta. (Lactaca virosa).

DISZNÓSD, fala Borsod megyében; belyr.
Ditenótd-on, —rá, —ról.

DISZNÓSÉRTE, (disznó-sérte) ősz. fo. Hosszú,
s keményebbféle szőr a disznó bátgerinczének hosszá-
ban, melyből keféket, meszelőket, seprűket készíte-
nek, 1. SÉRTE. Úgy áll a haja, mint a dissnóserte.
(Km). Innen a disznónak sertés is a neve.

DISZNÓSÍT, DISZNÓSIT, (disz-nó-s-ít) éth.
m. disznósit-ott, btn. —ni, vagy —ani. Tisztátalanít,
szennyez, mocskol; ganajoz. fiedisznósífani a has
falát.

DISZNÓSÜL, (disznó-sül) ősz. fn. Sfildisznó,
melynek a közönséges disznóhoz hasonló orra van.

DISZNÓSÜLT, (disznó-sült) öu. fn. Diaznóhűs
megsütve.

DISZNÓSZAKA, ősz. fo. A disznó illán fityegő
szak. V. ö. SZAK.
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DISZNÓSZÉM, (disznó-szem) ősz. fn. 1) A
disznó nevű állat szeme. 2) Kicsi, hosszúkás, homá-
lyos szem, milyen a disznóé.

DISZNÓSZÉR, (disznó-szer) ősz. fn. Valamely
csúnya, a maga nemében illetlen, mocskos dolog.
Köznépies kifejezés, mint ezek is : disznódolog, disz-
„ójószág.

DISZNÓSZOGY, DISZNÓSZEGY, (disznó-
szögy vagy -szegy) ősz. fn. A disznó szegye V. ö.
SZEGY.

DISZNÓTARTÁS, (disznó-tartás) ősz. fn. 1.
DISZNÓTENYÉSZTÉS.

DISZNÓTEJ, (disznó-tej) ősz. fn. 1) A meg-
msiaczozott disznó teje. 2) Növényfaj a csorbókak
neméből, dudva csorbóka. (Sonchus oleraceus).

DISZNÓTENYÉSZTÉS, (disznó-tenyésztés) ősz.
fn. A marbatenyésztésnek egyik iga, mely disznókat
nevel, szaporít

DISZNÓTENYÉSZTÖ , (disznó tenyésztő) ősz.
fn. Marbatenyésztő gazda, ki különösen maglódisz-
nókat tart

DISZNÓTOMPOR, (disznó-tompor) ősz. fa. A
disznónak tompora vagy tomporaja. V. ö. TOMPOR.

DISZNÓTOR, (disznó-tor) ősz. fn. Általán ám.
disznóölés, és ennek alkalmával tartatni szokott la-
koma, eszem-iszom. V. ö. TOR.

DISZNÓTÖGY, (disznó-tőgy) ősz. fn. Emse-
disznó csecse, emlője, melyből malaczait szoptatja.

DISZNÓTOK, (disznó-tök) ősz. fn. 1) Közön-
séges tök, sárgátok, melyet zöld korában besavanyítva
emberek is esznek, megérve pedig jobbára disznók
eledeléfii szolgál. Különbözik tőle az úri- vagy se-
lyemtök. 2) Kandisznó heréje.

DISZNÓTÜEÁS, (1), (disznó-túrás) ősz. fn. Gö-
dör , lik, melyet orrával csinál földeken, mezőkön,
stb. a disznó. V. ö. TÚR, TÚRÁS.

DISZNÓTURÁS, (2), (disznó-túrás) ősz. fa.Túrás
(mint cselekvés) a földben, ganajkupaczban stb., me-
lyet az eledelt fürkésző disznó hegyes orrával csinál.

DISZNÓTÖVIS, (disznó-tövis) ősz. fh. Növény-
faj a körfények neméből; levelei szárnyasak, hasad-
tak , kopaszok; sallangjai bevagdalt fogasak, tövise-
sek, honnan a neve. Miskép : bábakalács. (Carlina

• acaulis).
DISZNÓUL, (disznó-ul) ih. Disznómódra; mocs-

kosán, tisztátalanul; csúful. Disznóul enni; disznóul
járni.

DISZNÓ VAD, (disznó-vad) ősz. fn. Tulajdon-
kép maga a vaddisznó, feketevad, kfllönböztetésül
másféle, pl. veres, dámvadtól.

DISZNÓVADÁSZAT, (disznó-vadászat) ősz. fn.
Vadászat vaddisznókra.

DISZNÓVÁLU, (disznó-válu) ősz. fn. Válu,
melyből a disznók esznek, kűlönböztetésttl más, pl.
marhaitató, juhsózó stb. válntól.

DISZNÓVÁSÁR, (disznó-vásár) ősz. fn. Vásár,
melyben disznókat árulnak és vesznek.

DÍSZNÓZ, (disz-nó-oz) áth. m. disznóé-(ám,
—tál, —ott, pár. —z. 1) Mocskol, bemocskol, tintá-
val befoltoz. 3} Valakit disznónak nevei, csúfol.

DISZNÓZSÍR, <difznó-zsír) ös». fn. A felolvasz-
tott szalonnának, bájnak, s kisütött kövér disznóbús-
nak zsírja. Disznoszirral berántott káposzta. Kenöct
disznózsirból.

DISZNÓZSLROS, (disznó-csiros) ősz. mn. 1)
Disznózsírral készített pl. étel. 2) Disznózsírral be-
kent, bemocskolt. 3) Disznózsírt magában foglaló.
ZKsznózsiros bődön, fazék.

DÍSZNYOMAT, (dísz-nyomat) ősz. fh. Pompás,
különös csínnal készült nyomtatvány, pL zsebkönyv-
ben, imakönyvben.

DÍSZÖESÉG, DISZÖRSÉG, (dísz-őrség) ősz.
fn. Őrség, mely csupán tisztelkedésből adatik valaki-
nek, pl. valamely felsőbb rangú katonai vendégnek.

DÍSZÖSVÉNY, (dísz-ösvény) ősz. fa. Átv. ért.
pálya, életpálya, melyen haladva díszt, becsületet,
tiszteletet szerzünk; felsőbb rangú tiszti állomás.

ÜÍSZPAHÓKA, (dísz-paróka) ősz. fa. Vendég-
baj, melyet innepély, vagy bizonyos hivatalbeli eljá-
ráskor tesznek fel, pl. Angliában a bírák.

DÍSZPIACZ, (dísz-piacz) ősz. fn. 1. DÍSZTÉR.
DÍSZPOLGÁR, (dísz-polgár) ősz. fn. Tisztelet-

beli polgár; oly idegen, kit bizonyos városi község
polgártárs! czímmel s erről szóló oklevéllel megtisztel.
Pest városának díszpolgára.

DÍSZRUHA, (dísz-ruha) ősz. fn. Innepélyre,
tisztelkedési alkalomra öltött ruha, pl. a magyarnál:
mente, dolmány.

DÍSZRUHÁZAT, (dísz-ruházat) ősz. fh. Égési
innepélyes öltözék, pl. a magyarnál: sarkantyús csiz-
ma v. topán, továbbá dolmány, mente, kalpag, kard.
Egyházi, polgári, katonai diszruházat.

DÍSZSZOBA, (dísz-szoba) ősz. fa. Különös dísz-
szel fölszerelt, bútorozott szoba, mely kedves vendé-
gek, s tisztelkedők elfogadására, illetőleg kényelmes
behelyezésére basználtatik.

DÍSZTAN, (dísz-tan) ősz. fa. Kelendőségre nem
kapott új szó a szokottab széptan, szépmfiían, tsépitttt
értelmében. (Aesthetíca).

DÍSZTELEN, (dísz-te-len) mn. tt disstelen-t, tb.
—e*. 1) Disz nélkül való, ami nincs felékesítre. 21
Illetlen, a bevett társalgási szabályokat sértő, megvető.
Dísztelen állás, dísztelen beszédmód. 3) Mint ih. disz-
telenűl.

DISZTELENEÉDIE, (disz-te-len-kéd-ik) k. m.
ditztelenkéd-tem, —tél, —üt. Dísztelenül, azaz illet-
lenül viseli magát; a bevett finomabb társalgási sza-
bályokhoz nem alkalmazkodik.

DISZTELENÍT, DISZTELENÍT, (dísz-telen-it)
áth. m. disctelenit-étt, htn. —ni vagy —eni, pár.
—s.' 1) Ékességétől megfoszt valamit, elcsnnyít, be-
mocskol. Elditztelentí. 2) Illetlen magaviselete által
valamit tiszteletlenné tesz. Afegdiutelentí.
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DISZTELENÍTÉS, DISZTELENITÉS, fottsz-te-
len-ít-és) fn. tt disztelenítes-t, tb. —ék. Cselekvés, mi-
dőn váhtki valamit disztelenít.

DÍSZTELENSÉG, (disz-telen-ség) fn. tt. disz-
telenség-et. 1) Ékesség nélküli állapot 2) Illetlenség,
a finomabb társalgás wabilyai ellen elkövetett bűn.

DÍSZTELENÜL, (1), (disz-telen-űl) ib. Ékesség
nélkül. Életlen módon. Dísztelenül viselni magút. Ditz-
telentU SltötkSdni.

DÍSZTELENÜL, (2), (disz-telen-ül) önh. m.
discteleniil-t. Disz nélkülivé, éktelenné, csúnyává, tisz-
tátalanná lesz. Eldítitelenül.

DÍSZTÉR, (dísz-tér) ősz. fii. Tér, vagy piacz,
melyen innepélyes meneteket, katonai díszgyakorlato-
kat szoktak tartani.

DÍSZTEREM, (dísz-terem) ősz. fn. Díszesen
bútorozott, ékesített terem, úri vendégek, s tisztelgők
elfogadására.

DÍSZTOLL, (díaa-toll) ősz. fn. Díszföveg, pl.
díszkalpag, díszkalap mellé ékességül tűzött ritkább-
féle toll, pl. strucz-, kócsag-, daratoll. Ilyenek a nő-
kalapokat diszesítő tollak.

DÍSZTOR, (dísz-tor) ősz. fn. lásd : DÍSZLA-
KOMA.

DÍSZÜNNEP, DISZÜNNEP, (dísz-ünnep) ősz.
fn. Innepélyes pompa, valamely jeles esemény emlé-
kére, vagy valakinek tiszteletére.

DÍSZV1RÁG, (dísz-virág) ősz. fn. Természetes
vagy csinált virág, melyet díszül feltüzni, viselni szo-
kás. Szélesb ért. szépségre nézve különösen kitűnő
kerti, üvegházi virágok, pl. kamélia.

—DÍT, egy alakú, vagyis egy ágú képző, mely
mind mély mind magashangu gyökökből átható igé-
ket képez, különösen azokból, melyek a gyakorlatos
°g> *9> 89 vagy egyszerűen g képzőt fölveszik, pl.
kon-og, kon-g, kon-dit, zrf-g, zú-dit, pér-ég, pér-g, pér-
dtí, «én-ég, tén-g, zén-dtí, etSr-Og, ctSr-g, csöV-dit, tSr-
ög, zSr-g, zör-dit. Ilyenek : ráng randit, forg fordií,
mozg mosdit, leng lendtí, peng péhdit, cseng csendít,
ing indít, fírg ferdít, dtirg dOrdtí, bőg bSdtí, buzgbus-
dU, cmrg esttrdit, stb. Két külön elemből áll, első d,
mely nem egyéb, mint a gyakorlatos igeképző g-nek
változata; a második tí, mely olyanná tevést jelent,
amilyent az alapszó fejez ki, vagyis ennyit tesz: esz-
közli, okozza, hogy át illető gyakorlati cselekvés létre
jöjjön, pl. kondit =r kongóvá teszi (a harangot), vagy
eszközli hogy kongjon; tóráit = zörgővé tesz, esz-
közli hogy zörögjön. Miszerint kondit, soVdit, cséndit,
fordít ám. kongtí, tSrgtí, cséngit, forgit, stb. Egyéb-
iránt részletesebben 1. —ÍT, igeképző.

D1TMÁB, férfi kn. tt Ditmdr-t, tb. —ok. Dit-
maras.

DITRIK, férfi kn. 1. DETRE.
DÍV v. DIV, elvont törzse diwály, dioályos, di-

vat, divik szoknak. Jelentése: kitűnő, kiváló, másokat
fölülmúló, a maga nemében sikerült valami. A török-
ben deciét ám. diszlet. (Gedeihen) .V. ö. Dl, gyök.

DIVÁLY, (div-ály) &. tt. diw%-t. Becses értéke,
sikeres mivolta, jelessége valaminek; divó állapot, v.
talajdonság. V. ö. DIVÁLYOS.

DIVÁLYOS, (div-ály-os) mn. tt dwályos-í, v.
—öt, tb. —ok. A maga nemében becses, jeles, sike-
res, divatjában erejében levő. Diuályot bor. ZXváiyos
termés. Dívdlyos testit ember. Győr tájékán: déváiyos,
déoányos. Ez idén nem igen deványos borunk termett.
Déványos asszony, szép, derék asszony.

DÍVÁN, fn. tt. diodn-t, tb. —ok. Vánkosokkal
ellátott, széles, kényelmes pamlag, milyennel a kele-
tiek bútorozzák termeiket, rendszerént támla nélkül.
Átv. ért országos tanács a törököknél, minthogy azt
rendesen divánokon ülve szokták tartani.

A török után majd minden európai nyelvben
megvan.

DIVÁNKOZÁS, DÉVÁNKOZÁS, (diván-koc-ás)
fa. tt divánkozás-í, tb. —ok. Lassú, hosszadalmas és
többnyire eredménytelen tanácskozás.

A török díván szótól kölesönözöttnek látszik.
D1VÁNKOZ1K, (diván-koz-ik) k. m. divánleot-

tam, —tál, —ott. Tanácskozás végett összejövetelt
vagy összejöveteleket tart, s hosszadalmasán többnyire
eredmény nélkül tanácskozik.

DIVÁNYOS, (dív-ány-os) mn. 1. DIVALYOS.
DIVÁS, (div-ás) fa. tt. diuás-í, tb. —ok. Becses,

kapós, szokásban, gyakorlatban levő állapota vala-
minek. Fan divata a magyaros viseletnek.

Közvetlenül a dióik ige származéka.
DIVAT, (div-at) fh. tt divat-ot. 1) Uralkodó

szokás, ami valahol vagy valamikor, vagy valamiben
kitünőleg, kiválólag történik. JVáttmk divat a vendé-
get scioesen fogadni. 2) A viseletben, bútorokban, tár-
salgási szabályokban az, mit a finomabb világ követ
Divat a hajékben, a kalapok, ruhák szobásában, stb.
3) Általán szabás, forma. Ó divat, új divat, franeáa
divat, angol divat. 4) Kelendőség, virágzó, diszlő ál-
lapot Divata van a nemzeti nyelvnek. 5) A régiek-
nél jelentett: becset, érdemet

DIVATÁRU, (divat-ára) ősz. fh. Mindenféle öl-
tözékbez, de kivált a női viselethez tartozó portékák,
melyek jeleimen legkelendőbbek, leginkább vannak
szokásban.

DFVATÁRUS, (divat-árus) ősz. fn. Kalmár, ki
divatárakkal kereskedik. V. ö. DIVATÁRU.

DIVATÁRÜSNÖ, (divat-árus-nő) ősz. fn. Oly
nő, ki divat szerint készített hölgypiperéket, kalapo-
kat, fejkötőket stb. árul. így neveztetnek rendszerént
azon nők is, kik ilyetén divatárukat készítenek, tisz-
togatnak, ékesítenek. Nem: dieotárusné, mely divat-
áros nejét vagy feleségét jelenti.

DIVATBETEGSÉG, (divat-betegség) ősz. fn. 1.
D1VATKÓB.

DIVATBOLOND, (divat-bolond) ősz. fh. Aki a
divatot bolondulásig követi, azaz,- aki mindig a leg-
újabb divaton kapkod, s azt túlságosan utánozza;
hiú cziczomázást kereső férfi vagy nő.
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D1VATBŰN, (divat-bűn) ősz. fa. Bűn, mely
valamely testületben vagy társadalomban elharapód-
zott, s napi renden van.

DIVATCZIKK, (divat-czikk) ősz. fn. 1) A di-
vatlapoknak azon különös czikkje, rovata, melyben
a legújabb viseletek formája, kelméje stb. le van
Írva. 2) Divatáru.

DIVATCZIKKELY, (divat-czikkely) ősz. fn.
1. DIVATCZIKK.

DIVATKÉP, (divat-kép) ősz. fa. Kép, mely
legújabb divat szerént öltözött férfit vagy nőt ábrá-
zol. Ily képek ábrázolhatnak egyéb dolgokat is, me-
lyek a divat tárgyát teszik, pl. házi bútorokat, kocsi-
kat stb. Párisi, magyar nemzeti dwatícépek.

DIVATKOR, (divat-kór) ősz. fn. 1) Lelki gyön-
geség, czifrálkodási hiúság, melynél fogva valaki a
divatot túlságosan követi s vagyonát arra vesztegeti.
2) Pajsankodó, tréfás kifejezéssel : bujakór, buja-
nyavalya.

DIVATKÖLTÖ, (divat-költő) ősz. fa. 1) Költő,
ki kortanainak különös kedvencze, kinek költemé-
nyein az olvasó közönség kapva kap. 2) Oly költő,
kinek művei csak napi becsüek, s holmi érzelgéseket,
vagy napi renden levő tárgyakat czikornyás, vagy
sima nyelven festenek.

D1VATKÖNTÖS, (divat-köntös) ősz. fn. A leg-
újabb vagyis jelen divat szeréntí kelméből és formá-
ra szabott köntös.

DIVATLAN, (div-atlan) mn. tt divoíían-t, tb.
—ok. 1) Szokásból kiment, vagy szokásban nem
levő. LHvaÜan öltözék. Divatlan ócska bútorok. 2)
Haszonvebetetlen, minek becse nincs. 3) A széke-
lyeknél ám. telhetetlen az ételben, italban, máskép :
duvatlan.

DIVATLANKODIK, (diy-atlan-kod-ik) k. m.
dróottankod-tam, —tál, —ott. Ételben, italban telhe-
tetlenkedik, dözuöl. Székely szó, máskép : duvaüan-
kodik.

DIVATLAP, (divat-lap) ősz. fn. Bizonyos napo-
kon megjelenni szokott újságféle lap, mely divatké-
pek és divatczikkek közlése mellett mulattató novellá-
kat, elbeszéléseket, verseket, napi újdonságokat, tör-
ténetecskéket, scépmtti, színházi bírálatokat, stb. fog-
lal magában.

DIVATUK, (div-at-ol-ik) k. m. divatl-ott, htn.
—ani. Szokottabban 1. DIVATOZIK.

DIVATOS, (div-at-os) mn. tt divotos-t, v. —át,
tb. —ok. Legújabb szabású, formájú, szövetü. Diva-
tos kalap, divatot köniiít, divatot kelme. 2) Szokásban
levő, jelenleg kelendő, használatban levő.

DIVATOSAN, (div-at-os-an) ib. Amint a divat
hozza magával. Divatosan öltözködni.

DIVATOZÁS, (div-at-oz-ás) fn. tt dioatozás-t,
tb. —ok. Divatban, virágzó állapotban, kelendőség-
ben létei.

DIVATOZIK, (div-at-oz-ik) k. m. dioatoz-íam,
—tál, —ott. Divatban, virágzó állapotban, kelendő-
ségben, uokásban van. A magyar «ene, ének, íáncs,

színház, nyelv jelennem jobban divatoznak, mint néhány
évvel ezelőtt.

DIVATOZÓ, (div-at-oz-ó) mn. tt. diwaíozó-t.
Szokásban, kelendőségben levő, virágzó. A csárdás
a felsőbb kövükben is diealovS táncsoNf tón.

DIVATÖLTÖZET, (divat-öltözet) ősz. fn. Leg-
újabb szabása, s « finomabb világ által használt vi-
selet.

DIVATRUHA, (divat-ruha) ősz. fn. Egyes ru-
hadarab, mely legújabb divat szerint van készítve.

DIVATSZALAG, (divat-szalag) ősz. fn. Ruh»-
diszítő, kalapokat, s más lövegeket ékesítő szalag a
legújabb pipere szabályai szerint

DIVATSZELLEM, (divat-szellem) ősz. fn. A
társodalom különféle osztályai között elterjedt szel-
lem, mely a divatnak utánzásában, s szüntelen vál-
toztatásában mutatkozik.

DIVAT8ZÉRÉNTI, (divat-széréntí) ősz. mn.
Legújabb szabású, ami jelennen leginkább szokásban
van. Dwoíszerenti öltöttek.

DIVATSZÉRÜ, (divat-szérű) öss. mn. 1. DI-
VATOS.

DIVATSZÉRÜLEG, (divat-szérttleg) ősz. ih.
Divatosan, divat szerént, az uralkodó szokást követ-
ve. DivattterUeg öltözködni. DivatotertUg bitorosott
termek.

DIVATSZÉRÜ8ÍT, (divat-szérüsít) ősz. ám.
Divatezerüyé tesz; eszközli, hogy divatossá legyen
valami.

DIVATSZÍN, (divat-szín) ősz. fh. A rabakel
méknek azon színe, mely leginkább szokásban van, s
jelennen legkedvesebb, legkeresettebb. Stlírke, meggy-
szinti divotszin.

DIVATSZÓ, (divat-szó) ősz. fn. Valamely kör-
ben, testületben, vagy vidéken, felkapott szó, kifeje-
zés, vagy szójárás, melylyel gyakrabban élni szokás,
pl. világos / lefbsni valakit, horderS. A divatszók csak
helyérdekkel bírnak, és bizonyos időre uoritvák.

DIVATÚJSÁG, (divat-újság) ősz. fn. lásd: DI-
VATLAP.

DIVATVÁGY, (divat vágy) öss. fa. Vágy a
legújabb divatképek után öltözködni. A túlságos di-
vatvágyból támad a divatkor, L est

DIVATVESZTÉTT, (divat-vesztett) öaa. mn.
Ami divatból kiment, ami időszaki szokásos becsét
elvesztette. Divatvetttett magot, kürtöt kalapok.

DIVATVILÁG, (divat-világ) öss. fa. Felsőbb
rendű közönség, mely a legújabb divatnak hódol.

DIVATVISELET, (divat-viselet) öss. fn. Öltöz-
ködés, pipere, hajék, s egész külső tartás a legújabb
divat szabályai szerént.

DIVÉK, falvak Nyitra és Thurócm megyékben;
helyr. Divűe-en, —re, —rSl.

DIVÉK-ÚJFALÜ, helység Nyitra megyében;
belyr. DiveTc-ÚjJalu-ba, —bőn, —ból.

DIVÉN v. DIVÉNY, mváros Nógrád és fala
Bonod megyében; helyr. öisen-be, — be*» —bőL
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DIVÉNY-HUTTA, falu Nógrád megyében;
helyr. Dwény-Huttá-n, —rá, —ról.

PIVÉNY-OROSZI, falu Nógrád megyében;
helyr. Divény^Orotn-ba, —bán, —ból.

DÍVIK, DÍVIK, (dívMk) régies, kiatult, de is-
mét éle.tre kapó k. m. div-tam, —tél, —ott. Annyit
tesz, mint: kiválólag szokásban, virágzásban, becsben,
keletben van. Erőben van, díszük. Innen lett divat és
divat.

DÍVÓ, (div-ó) tájszó, és fn. Szokottabban lásd:
DIÓ.

DÓ, gyökeleme számos szóknak, melyek l-szőr
valamely tompa természeti hangra vonatkoznak,
mint dói (ige s talán név is), dobog, dobban, dong,
dongát, dorbécol, dorgál, dorossol, doromb stb. 2-szor
valamely domború alakot jelölnek, mint domb, dóm-
bor, domó stb.

DOB, (1), elvont gyöke több oly szónak, melyek
valami gömbölyűt, dudorút, puffadtat (mintegy dob-
hoz hasonlót) jelentenek, milyenek: dobancs, dobasz,
dobroet, dobot*, dobta. Magashangon rokona: dob,
mint döbörke, dobon, v. döböny szók gyöke. Fordítva:
bőd, melyből bődön, bodok, bodocs, bodor származtak.
Egyszersmind több helynevek gyöke, mint: Dóba,
Doboly, Dobor, Doborka, Dobrony.

DOB, (2), fn. tt dob-oí. Hangutánzó is, mint
dobog, dobban, dobbant származékai matatják, s be-
tűváltozással, vagy inkább keményitéssel rokon a top,
topog, toppan szókkal. 1) Jelent általán eszközt, vagy
készületet, mely ütés által huzamosan reszkető, job-
bára tompa, erős bangót ad, milyen az úgynevezett
száldob, 1. ezt Különösen, terjedelmes, hengeralaku,
kisebb-nagyobb átmérőjű, és magasságú bőrhangszert,
melyet sajátságos készűletü verővel hangoztatnak.
Kit dob, nagy dob, katonai dob, rétdob, templomi dob,
kettőt dob, tifsdob. Faros dobja. Ő a várót dobja. (Km).
Fiidob. Két fenekű dob. Jól elverték mint a két fenekű
dobot. (Km.). Dobot verni. Dobra ütni. Amit hall,
mindjárt dobra Üti. (Km). Dobra üttetni, azaz kihir-
dettetni, vagy árverésre bocsátani. Dobra vonták a
bőrét. (Km). Síppal, dobbal. EUakoít, mint a dob.
(Km). Ferik a dobot, talpra katona. Szól a dob. 2)
Kórtanban, lobos daganat, kivált a lágyékmirígyben,
a bujasenyvnek egyik neme. (Bubo). 3) Az órában
azon hengeralaku készület, melyben az órarugó van.
4) A fülnek belsejében levő hártya, mely a hangokat
fölveszi, s tovább rezcgteti: fuldob.

Származékai: dobott, dobban, dobog, dobol, dob-
sík stb.

Dob héberül C|h, perzsául dop, döf, arabul duf,
hellénül ívftnator, tvnim igétől, melynek a szansz-
kritban tup, tomp felel meg; továbbá latinni tympa-
num, románul dobu, francziául tamb-our stb. A török-
ben top ám. labda; golyó; gombolyag; álgyn (balle;
etcuf; peloton; canoo. Hindoglu); dob pedig a tö-
rökben datwl, tabí. V. ö. DÓ.

DOB, (3), áth. m. dob-<am, —tál, —ott. 1)
Valamit bizonyos távolságra, helyre vet, lök, hajít,

AKAD. BMT UOTÍB.

meglóbálva elröpít. Követ dobni a kútba. Egy bolond
akkora követ dob a kútba, melyet tít okot nem bír ki-
húzni. (Km.) Sárt dobni áfáira vagy falhoz. Lapdát
dobni. Húst, csontot, kenyeret dobni a kutyának. Fel-
dobni, kidobni, bedobni, eldobni, ledobni, visszadobni.
Dobd le barát a vakarát; azaz : add vissza, mi téged
nem illet. (Km.) Ledobta a 16. 2) Hajítva üt, tör. Be-
dobni az ablakot, bedobni valaki fejét; a tekétS helyen
ötöt, hetet dobni. Lapdával megdobni a játszótársat.
Kövei kidobni valaki nemét. 3) Bizonyos irányban és
téren keresztül vet. Átdobni a hátat vagy hason, ke-
resztilldobm a folyót vagy folyón. Messse dobni, közel
dobni. 4) Taszít, nyom. Ott marad, a hová dobják.
(Km.) Ide-oda dobják a szegényt. A dob ige általán
valamely erőszakos, rontásra törekvő és szánt, meg-
vető eltávolítás eszméjét foglalja magában, s ez által
különbözik a vet, lök és hajit igéktől, melyekkel nem
mindig felcserélhető, pl. mondhatom: csontot vetek v.
tökök v. dobok az' ebnek, de nem : búzát dobok, e he-
lyett búzát vetek (a földbe). Szinte mondhatom : kö-
vet hajitok v. dobok, de nem : nyomtatfkot hajitok a
mérlegre; hanem dobok v. vetek stb. V. ö. HAJÍT,
LÖK, VET.

Régiesen és tájejtéssel : tob, melyben a távol-
ságra vonatkozó tó (tova) rejlik; szanszkritul dAov
vagy dhú = lök (schleudcrn).

DOB, (4), falu Szathmár megyében; helyr.
Dob-on, —rá, —ról. TISZA—, mezőváros Szabolcs
megyében.

DÓBA, (1), kiavult vagy elvont törzsök, hon-
nan dobál (doba-al) származik.

DÓBA, (2) falu Veszprém megyében; helyr.
Dobá-ra, —ról, —n. Öszvetéve ; DOBA-PINKÓCZ,
telek Veszprémben; KIS-DOBA, NAGY-DÓBA;
KIS-DOBA-ALSZEG, KIS-DOBA-FELSZEÖ, falvak
Közép-Szolnok megyében. A két utóbbi egy név alatt
a fentebbi Kis-doba.

DOBÁL, (dob-a-al) áth. m. dobál-í. Gyakorta,
több ízben, folytonosan dob. Verebeket, vagy vere-
bekre dobál. A gulyás bottal dobálja a tinókat. Sár-
ral, kővel dobálni valakit. Megdobálni, eldobálni, ide/-
oda dobálni, ledobálni, szétdobálni, bedobálni, kido-
bálni. Átv. ért hány-vet, majd ide, majd oda helyez.
Az árva gyereket ide-oda dobálják. Haragjában do-
balja át edényekel.

DOBÁLÁS, (dob-a-al-éa) fn. tt. dobálás-t, tb.
—ok. Ismételt, gyakori, folytonos dobás. V. ö.
DOB, ige.

DOBÁLGAT, (dob-a-al-gat) átb. m. dobálgat-
tam, —tál, —ott, pár. dobálgoss. Könnyeden, ké-
nyelmesen, önkényből, jó kedvvel hány-vet, dobál
valakit, vagy ide-oda helyez valakit. A kit gyermek
kövecseket dobdlgal a lyukba. Némely határtalan ha-
talmú fánSk csak úgy dobáigatja alárendelteit.

DOBÁLÓDIK, (dob-a-al-ód-ik) belsz. m. dobá-
lód-íom, —tál,—ott. 1) Dobál másokat, és viszont
mások ötét dobálják. Mit dobálódtok gyermekek t 2)

79
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Azért dobál valamivel, pl. kővel, sárral, hogy vala-
kit vagy valamit találjon vele.

DOBÁLÓDZ1K, (dob-a-al-ódz-ik vagy — ód-oz-
ik) k. 1. DOBÁLÓDIK.

DOBANCS, (dob-ancs) fn. tt. dobancs-oí. A
pontyok neméhez tartozó halfaj. (Cyprinus dobula).

DOBÁS, (dob-ás) fa. tt. dobás-í, tb. —ok. 1)
Valamely testnek bizonyos irányban, és távolságra
elvetése, elhajítása. V. ö. DOB. 2) Azon ügyesség-
nek kisebb-nagyobb foka, melynél fogva valaki dobni
jól vagy roszdl tud. Jó dobása van. Ez rósz dobás
volt (a tekézőknél). Egy dobással hét bábot leütni.

DOBASZ, (dob-ász) mn. tt. dobosz-t, tb. —ok.
Eltelt, jól lakott, a sok ételtől feldagadt, mint a dob;
félfnjt, félpnffadt. Dobasz has. Ellenkezője : horposc,
ami bevan horpadva. Képzésre hasonlók : kopasz,
csupasz, pimasz, ravasz.

DOBBAN, (dob-u-an v. dob-van v. dobb-an)
önh. m. dobban-t. 1) Hangutánzó, ám. erős tompa
dob hangot ad, rokon a toppan igével. Mondatik ru-
ganyos, mozgékony, szilárd testről, midőn valamely
ütés vagy erőszak éri. Dobban lába alatt a fold. Dob-
bánnak a nyargalok alatt a híd padlózott. Megdobban
a szive. 2) Átv. ért ijed, megijed, minthogy ilyenkor
a szív hangosabban dobog, máskép d-vel döbben. Meg-
dobbantál telkedben.

DOBBANT, (dob-n-an-t vagy dobb-an-t) áth.
m. dobbantóit, htn. —ni vagy — ám', pár. —s. 1)
Valamely ruganyos, szilárd testet oly erőszakkal illet,
fit, melynél fogva az dobogni, dobbanni kénytelen.
Lábbal a földet dobbantani. Nagyot dobbantóm. 2)
Átv. ért. ijeszt, megijeszt, azaz valaki szivét rendkí-
vüli mozgásba, dobog&sba hozza, tulajdonkép : döb-
bent.

DOBBÖR, (dob-bőr) ősz. fn. Simára kidolgo-
zott, s a dob nevű hangszerre feszitett kutya- vagy
más bőr.

DOBFENEK, (1), (dob-fenék) ősz. fn. A dob
végére vagy végeire feszített bőr, dobbőr.

DOBFENÉK, (2), falu Gömör megyében; helyr.
Dobfenék-en, —re, —rSL

DOBGÉM, (dob-gém) ősz. fn. Bölönbika, gém-
faj, mely kalánacáját a vízbe dugva, erős tompa han-
got ad, a dobszóhoz némileg hasonlót (Ardea stel-
laris).

DOBHÁRTYA, (dob-hártya) ősz. fa. Boncztan-
ban, azon vékony hártya, mely a fül belső üregét be-
vonja ; füldobnak hártyája.

DOBI, puszta Heves megyében; helyr. Dobi-ba,
—bán, —ból.

DOBKARIKA, (dob-karika) öaz. fn. Karika,
mely a dobot keríti.

DOBKAS, (dob-kas) ősz. fn. A dobnak hen-
gerded teste, dereka, mely belül üres, alul-fólül pedig
bőrrel van behúzva.

DOBKOR, (dob-kór) ősz. fn. 1) Szél- vagy
légkor faja, melynél a has vagy gyomor üregében

DOBKOROS—DOBOKA 1852

kifejlett lég vagy szesz, a hasat felpuffasztja. 2)
Dobos daganat a lágyékmirigyben, a bujasenyvnek
egyik neme; ^ egyszerűen : dob.

DOBKÓROS, (dob-kóros) ősz. m*. Dobkórban
szenvedő. L. DOBKÓR.

DOBLEMEZ, (dob-lemez) ősz. fn. Sárgarézle-
mez , melyből a katonák dobjának hengere készít-
tetik.

DOBÓ, (1), (dob-ó) fn. tt dobó-t. Személy, aki
dob, különösen lapdát, követ, tekegolyót stb. messze
és bizonyos czél felé hajít Jó dobó Ügyen, tí tor-
nyunkat általdobja.

DOBÓ , (2), falu Sáros megyében ; helyr. D»-
bó-n, —rá, —ról. Van ily nevű kápolna is a bardo-
czi székely ^fiók székben.

DOBÓCZA, falu Gömör megyében; helyr. Dó
bóozá-n, —rá, —ról.

DOBÓFALVA, erdélyi helység Udvarhely szék
ben; helyr. Dobófalvá-n, —rá, —ról.

DOBOG, (dob-og) önh. m. dobog-tam, - tál,
—ott. 1) Altalán mondatik szilárd ruganyos testről,
midőn ismételt ütés alatt erős tompa dob hangot «d.
Dobog a híd a szekerek alatt. Dobog a megijedt ember
szive vagy melle, oldala. Dobog a fold a* elnyargaló
seregek alatt. 2) Ütés, tapodás, veregetés által dob han-
got hoz elő, pl. lábával dobog; a tánetosok dobog-
nak ; dobognak a pallóson dolgozó ácsok, dobognak a
hídon menő lovak. Mit dobogtok t Ne dobogjatok. Vé-
kony hangon : dobog.

DOBOGÁS, (dob-og-ás) fn. tt. dobogá*-/, tb.
—ok. Ütögetés, veregetés által okozott dob-forma
tompa hang. Stivdobogás, lódobogás, tánezosok dobo-
gósa. V. ö. DOBOG.

DOBOGÓ, (1), (dob-og-ó) mn. tt dobogó-t. Aki
vagy ami dobog. 1) Szenvedő ért. pl. dobogó stív, do-
bogó föld, dobogópodolaí. 2) Cselekvőért pl. dobogd
tánczos, dobogó ló.

DOBOGÓ, (2), (1. föntebb) fn. tt. dobogó-t. Fa-
híd, különösen olyan, melynek pallódesskái nincsenek
homokkal vagy kavicscsal befödve. A köhidat pedig
épen nem szokták dobogónak nevezni, így hívják a
réveken azon hídállást, vagy ide-oda vontatható zsá-
molyt is, melyen a kompokba, vagy repülő hidakra
bejárnak. Némely szójárásokban máskép : dubögö.

DOBOGÓ, (3), puszta Abaúj megyében; helyr.
Dobogó-n, —rá, —ról.

DOBOGTAT, (dob-og-tat) áth. m. dobogtat-ton,
—tál, —ott, pár. dobogtass. Valamely szilárd ragonyos
testet dobogásra, dobogni késztet, erőiek Lábakkal
dobogtatni a földet. Ás ijedelem dobogtatja szivét.

DOBOKA, megye neve Erdélyben és falu azon
megyében; továbbá szintén falu Baranya megyében;
mint falu helyragozva :Doboká-n, —rá, —ról. KIS—,
falu Belső-Szolnok megyében; LÜNK A— , erdélyi
puszta Hányad megyében.

DOBÓRA, (dob-ó-ka) fa. tt oobóká-t. Hosszú,
vékony bélgiliszta, különösen némely halak bélében.
(Ligula abdominalis}.
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DOBOL, (dob-ol) önh. és áth. m. dobol-1. 1)
Dobot ver. Felkelésre, indulóra, támadóra, takaródéra
dobolni. Zenéhez dobolni; medvéknek, majmoknak dobolni.
2) Dobsz* által valamit hirdet, jelent. Tütet dobolni,
vészt dobolni. Kidobolni az elveitlett jószágot. 3) Dob
által kigyüjt. Ottoedobolni át embereket, az fiméledt
katonákat. 4) Átv. ért. zörög, topog, dobog. Ne do-
boljatok azon az ajtón.

DOBOLÁS, (dob-ol ás) fn. tt. do6oíás-í, tb. —ok.
Dobverés, dobverés által hirdetés; tombolás, zörgés,
zörgetés.

DOBOLLÓ, 1. DOBORLÓ.
DOBOLTAT, (dob-ol-tat) áth. m. doboltot-tam,

—tál, —ott, pár. dobolíase. 1) Dobot veret, dobot
üttet, pl. indulóra doboltatni, imádságra doboltalni.
Csatára doboltál a vezér. 2) Hirdettet. Vármegye sse-
rént doboltatjék a bitangmarhákat. Kidoboltatni. Reá
doboltatni (az árverésben). Fisssodoboltatni.

DOBOLY, székely fala Csík székben; helyr.
Doboly-on, —rá, —ról. ÁL—v. ALSÓ—, FEL— v.
FELSŐ—, székely falvak a Sepsi székben.

DOBONY, 1. DÖBÖNY.
DOBOR, elvont törzsök, mely több helynevek-

ben mint: Doborga*, Doborló, Ltoborka, továbbá do-
borog, dobroex (dobor-ocz) szókban találtatik. Erede-
tileg jelent 1) hangra vitetve több elterjedő, széteredő
dob hangot, vagy terjedező dob hangút, 2) alakra vi-
tetve dobalakút vagy domborul. Mint jó hangzata szó
méltó a felélesztésre.

DOBORGÁS, (dob-or-og-ás) fn. lásd : DÖ-
BÖRGÉS.

DOBORKA, szisz falu Erdélyben; helyr. Do-
borká-n, —ró, —rói.

DOBORLÓ-VILLA, puszta Erdélyben a Sepsi
székben.

DOBOROG, (dob-or-og) önh. m. doborog-tam
vagy doborgottam, —tál vagy doborgoítdl, doborgott;
htn. —ni vagy doborgani. 1. DÖBÖRÖG.

DOBÓ-RUSZKA, falu Ungh megyében; helyr.
Dobó-Ruszká-n, —rá, —rói.

DOBORZÉKOL, DOBORZIKÁL, (dob-or-oz-
ika-al) önb. m. doborzékol-t. Lábával apró doborgáso-
kat csinál. Hegyaljai szó. Keményebb hangokon; tó-
porzékoi.

DOBOS, (1), (dob-os) fa. tt dobot-t, tb. —ok.
Személy, ki dobot ver. Dobot a katonáknál, dobot az
egyházi zenénél, vagy ISríSkbanddban. Várót dobosa.
Stdldobot, ki karóra akasztott deszkán dobol. A ma-
gyar katona előtt a dobatnak keoét a becsülete.

DOBOS, (2), (1. főnebb) mn. tt. dobos-t, vagy
—öt, tb. —ok. 1) Dobbal bíró, kinek vagy minek
dobja van. Dobot zene. 2) Dob nevtt nyavalyában
szenvedő. 8) Aljas beseédben: terhes, nagy hasú.

DOBOS, (3), falu Szatbmár, és paszta Szála me-
gyében ; helyr. Dobot-on, —rá, —ról. PUSZTA—,
fala Szabolcs megyében.

DOBOSGALAMB, (dobos galamb) ősz. fn. Házi
gatyás galambfaj, mely igen vastag bangón turbékol,

s hónaponként tojni és költeni szokott (Colámba da-
sypus).

DOBOSGÉM, (dobos-gém) ősz. fn. 1. DOBGÉM.
DOBOSKÁPLÁR, (dobos-káplár) ősz. fn. Egy

zászlóaljhoz vagy századhoz tartozó dobosok káplárja.
DOBOSNAGY, (dobos-nagy) ősz. fn. Az ezered

tábori zenekarit vezető, s hosszú gombos bottal
tisztelkedő, és igazgató altiszt (Regiments-Tambonr).

DOBOSZ, (dob-ősz) fn. tt. dobosz-í, tb. —ok.
Skatyula, iskátulya, katyala. Ezen idegen, s nem szé-
pen bangzó, ámbár közdivatu szók fölött az eredeti
magyar és jó hangzású dobott elsőséget érdemel. Je-
lent falemezből vagy kemény papírból csinált, s dob-
hoz némileg hasonló alakú tokot, melybe holmit be-
rakni szokás. Másképen : doboz, doboz.

DOBOSZFQDÉL, (dobosz-fódél) ősz. fa. A do-
bosznak födele, teteje. V. ö. DOBOSZ.

DOBOSZKA, (dob-osz-ka) fn. tt. doboszká-t.
Kis dobosz, azaz kis skatyulya kis iskátulya. Amaz
eredeti magyar, emez idegen és nem szép hangzata-
aknái ajánlatosb. Máskép: dobiStzke.

DOBOT SZÍJRA! Hadi parancsszó, s ám. Hagy-
játok abba a dobolást, és akaszszátok fel a dobot az
oldalaitokon levő dobszíjra.

DOBOZ, (1), 1. DOBOSZ.
DOBOZ, (2), falu Békés, és puszták Fejér me-

gyében ; helyr. Doboz-ón, —rá, —ról.
DOBPÁLCZA, (dob-pálcza) ősz. fn. lásd: DOB-

VERŐ.
DOBPERGÉS, (dob-pérgés) ősz. fn. A dobnak

rendkívüli szaporasággal verése bizonyos esetekben,
pl. robanáskor, vesszőzéskor, vagy mikor fikatort azaz
reggeli felkelést vernek, stb.

DOBRAFALVA, helység Vas megyében; helyr.
Dobrafulvd-n, —rá, —ról.

DOBRAFÖLDE, falu Szála megyében; helyr.
DobrafSldé-n, —re, —rb7.

DOBROCZ, (1), (dob-or-ocz, apró dombomra
feldagadt valami) fn. tt. dobrocz-ot. Tüzes kipattaná-
sok, kiütések a testen, melyek fölötte égetnek. Gö-
csejben divatos. Hogy a dobrocz üssön ki. (Átok). Más-
kép : dabrocz vagy dabroncz. Van: döbröct is. V. ö.
ORBÁNCZ.

DOBROCZ, (2), vagy DOBROK v. DOBOCZ
fáin Zaránd megyében; helyr. Dobrocz-on, v. Dob-
rok-on, —rá, —ról.

DOBRÓKA, falu Beregh megyében; helyr.
Dobróká-n, —ró, —ról.

DOBRÓKÖZ, mv. Tobia megyében; helyr. Dob-
rokSfSn, —r«, — r67.

DOBRÓNAK, mv. Szála megyében; helyr. Dob-
rónak-on, —rá, —ról.

DOBBONCZ, falu Szála megyében; belyr. Dob-
ronct-on, —ró, —ról..

DOBRONY, falu és puszta Szála megyében;
helyr. űobrony-ba, —bon, —bot. KIS—, NAGY—,
faluk Beregh megyében.

79»
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DOBRÓVÁRALJA, fala Zólyom megyében;
helyr. Dobróváratjá-n, —rá, —ról.

DOBRUGÓ, (dob-rugó) ősz. fa. Rugótoll a
dobban.

DOBSÉRV, (dob-sérv) ősz. fa. Lágyéksérv, mely
a lágyékcsatornán barik ki, s ott gömbölyű dagana-
tot képez. V. ö. LÁGYÉK és SÉRV.

DOBSZÍJ, (dob-szíj) ősz. fn. A dobos nyakába
vetett szíj, melyről a dob lóg.

DOBSZÓ,, (dob-szó) ősz. fn. A vert, ütött dob-
nak hangja. Dobszóra kelni, indulni, lépni, imádkozni.
Dobttóval hirdetni. Uraimék, dobszóval és publikálva
tudtára adatik ktgyefcneteknek. (így hirdet az érsekúj-
vári dobos). Dobszóval eladni, elkótyavetélni, elárve-
rezni.

DOBÜR, (dob-flr) ősz. fn. 1) Űr, vagy üresség,
mely a dobkasban van, vagyis, melyet a dobhenger
kerülete körülvesz. 2) Boncztanban, fireg a föl belse-
jében, melyet a dobhártya beföd.

DOBÜREG, (dob-üreg) ősz. fa. 1. DOBÜR.
DOBÜREGGYÚLADÁS, (dob-fireg-gyúladás)

ősz. fn. Gyuladisféle betegség a füldob üregében.
DOBÜREGVÍZKÓR, (dob-ttreg-vízkór) ősz. fn.

A füldob üregében kifejlett vízkór.
DOBÜTÉR, (dob-ütérj ősz. fn. A füldobnak

ütere. V. ő. ÜTÉR.
DOBVERÉS, (dob-verés) ősz. fn. A dobbőrnek,

dobfenéknek, arra való vessző v. pálcza által hangoz-
tatása.

DOBVERÖ, (dob-verő) ősz. fn. 1) Aki a dobot
veri, doboló. 2) Pálcza vagy vesszőfonna eszköz,
melylyel a dobbőrt, dobfeneket verik. 3) Tréfásan
így nevezik nébutt a pulykának hosszú czombszárait.

DOBVESSZŐ, (dob-yessző) ősz. fn. lásd: DOB-
VEBÖ2).

DOBZA, KIS—, NAGY—, falvak Somogy
megyében; helyr. Dobtá-n, —rá, —ról.

DOBZÁS, (dob-z-ás) fa. tt dobzás-t, tb. —ok.
1) Dagadás, dndorodás, dobformára felpufiadáa. 2)
így nevezik az alkő, és korongvas közötti fát, a ma-
lomban.

DOBZIK, (dob-oz-ik) k. m. dobt-ott, htn. — ani.
Dob formára dagad, megdagad, kidudorodik mint a
dob, pl. dobzik a szilvának bizonyos faja, melyet
gömbölyű dagadt alakja miatt dobzónok hívnak.

DOBZÓ, (1), (dob-oz-ó) mn. tt. dobcó-t. Dagadó,
dudorodó, dobként felpufladó. Dobtó has.

DOBZÓ, (2), (1. íönebb) fa. Szilvafaj, mely
gömbölyű alakú, s a legnagyobbak és legédesebbek
közé tartozik.

DOBZÓDÁS, (dob-oz-od-áa) fn. tt. dobzódás-t,
tb. —ok. Hu felpuffadásáig evés iváa. Keményebb
eUfhanggal: tobzódás. V. ö. DOBZÓDIK.

DOBZÓDIK, (dob-oz-ód-ik) k. m. dobzód-tam,
—tál, —ott. Mértéktelenül eszik iszik, korhelyke-
dik, torkig lakozik, töltözködik, s gyomrát addig tö-

mi, mig dob gyanánt ki nem dndorodik; kinek hasa
a sok evés iyás miatt dobzik.

Rokon vele a hellén: dántw.
DOBZÓDÓ, (dob-oz-ód-ó) fő'- és ma. tt dobzó-

dó-t. Aki mértéktelen estem-iszom által haspuffadá-
sig, hasdobzásig lakozik, töltözködik. V. ö. DOBZIK
és DOBZÓDIK.

DOCZ, puszta Csongrád megyében ; helyr. Dód-
on, —ró, —ról.

DOGÁNY, (dög-öny ?) ín. tt dogány-í, tb. —ok.
Csikszéki székely szó, ám. mészárszék.

—DOGÁL, vékonyhangon : dégét, dögéi, öszve-
tett gyakorlatos igeképző, mely három elemből áll,
ebő a leginkább önhatókat képző d (= ód = ős,
pl. táp-ód, tap-os), második a gyakorlatot og, ég, og,
harmadik a szintén gyakorlatos ál él, röviden: al el,
tebát elemeire szétválasztva: d-og-áí vagy- al, ct-eg-él
vagy- él, d-ög-él, vagy- &. Járul a) egytagn tőigékhez,
pl. á!t-d-og-át, jár-d-og-ál, foly-d-og-ál, id-d-og-ál
(isz-dogál), men-d-eg-él, éd-dég-ű (ész-dégél), lÜ-d-Og-
a, lör-d-ög-tí, b) több tagnakhoz, mint: szaíad-d-og
ál, alud-d-og-ál, marod-d-og-ál, neveí-d-eg-él, fceres-d-
ég-él. 'Némi hangváltozattal rokona: dokol, vékony-
hangon : dékél, döfcti, múlt: fut-d-ok-ol, hat-d-ok-ol,
nyel-d-ék-él, öl-d-ölc-öl. Kicsinyftve: dikál, mint: snmy-
d-ik-ál, kan-d-ik-ál (= kuny-d-ik-41). TájszokisUag
van digál is, pl. áU-digdl. Alapértelemre nézve képez
oly cselekvést, mely folytonosan ismételtetik, gyako-
roltatik, s illetőleg némi kényelemmel megyén végbe.

DOH, (1) elvont hangutánzó gyök dohog szobán
s ugyanaz düh gyökkel.

DOH, (2), fn. tt. doh-ot. Bűznek, rohadjanak,
megpállásnak neme, midőn valamely test leginkább
a szabad levegő járásától elzárva sajátságos romlás-
nak indul, és nehéz, penészes szagot kap. Különösen
a nem szellőzött gabonát, és lisztet rongálja a doh.
Érzik a régi búsa doha. Staj doha. Rohadt fa dóka.
Ét f elmegyen az 8 rakodott doha, mert kevétye* csele-
kedett. (Joel 2. 20. Káldi szerént).

Származékai: dohány, dohos, dohot, dohoíiik stb.
Önálló gyök; rokonságai • szanszkrit : dMp

[gőzölög], hellén Tv<ro$, német Duft, orosz doút, tót '
düh, illir duka stb.

Mennyiben a dohot, illetőleg dohos bfixt ma-
gunktól ösztönszerüleg elfujjuk, ásón természetatinii
gyökökhöz számíthatjuk, melyek fuvásni vonatkoz-
nak, mint: dúl, dilit, doh-og, s talán a szintén nehéz
büdös szaga testet jelentő: dög. j

DOH, (3), fala Kraszna megyében; helyr. Dob-
on, —ró, —ról.

DOHÁNY, (doh-any) fa. tt. dohányt, tb.—ok. Ha-
zánkban köz ismereti! és hasznWatu növény, az ötbíme-
sek seregéből és egyanyások rcu Jéből, melynek eredeti
hazája Amerika. (Nicotiana). Magyar doháwy, ktf-
föld. dohány ; verpeléti, véki, tnttnyédi, foddi, kospal-
lagi, d&'brei, prtrti, fiteesgyarmati stb. dohatty. Lett-
let dohány, pordohány, vágott dohány, Mró Aáfafai,
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azaz gorombára vágott dohány. Hegyedohány, lelke-
dohány, aljadohány. Cierebi vagy cserebéli, azaz igen
rósz dohány. Basadohány, kapadohány. Sarjudohány.
Ciomódoháuy. Pipadohány. Nem ér egy pipadohányt.
(Km.) Dohányt lehetne aprítani a hátán, (km.) azaz
igen szelíd. Levelű dohány. Tllatos, büdös; erfls,
gyönge ; sárga, piros, zöld, fekete levelit dohány. Do-
hányt Hitetni, termeszteni, szedni, felfutni, szárítani. ]
Dohányt metszeni vagy aprítani. Dohányt itini; dó- j
hdnynyal kínálni, vagy a pipát, zacskót megtölteni.
Dohányt rágni.

Hasonló hozzá a török tiltitn (tüt-mek ám. fUs-
tölni), perzsa dochán (füst), vend, dalmat duhaan.
A magyar nyelvből elemezve azt vélhetnők, hogy a
nehéz füledt szagot jelentő doh gyöktől származott

DOHÁNYADÓ, (dohány-adó) ősz. fh. Dohányra
vetett, dohánytól fizettetni szokott adó.

DOHÁNYÁGY, (dohány-ágy) ősz. fh. Kertész-
ágy, bová a dohánymagot vetik. V. ö. ÁGY.

DOHÁNYÁRUS, (dohány-áras) ősz. fn. Do-
hánykereskedő vagy boltos, ki dohányt, illetőleg do-
hányból készített szivarokat, vagy pordohányt, vágott
dohányt árai.

DOHÁNYBÖRBÖNCZE , (dohány-börböncze)
ősz. fn. Edény, melyben vágott dohányt tartanak.
Atv. ért. pipa. Kit pipám, dohányát börbőnczém.
(Faladi).

DOHÁNYC8UPKA, (dohány-csupka) Ősz. fn. 1.
DOHÁNYKACS.

DOHÁNYCZÉRNA, (dohány-czérna) ősz. fh.
Czérna, vagy inkább vastagabbféle fonal, melyre a
leszedett, s megfülesztett dohány leveleket felfűzik,
és szárítás végett szellőre vagy napra akasztják.

DOHÁNYDÖBÖZ, (dohány-döböz) ősz. fn. Do-
boz, vagy dobosz, melyben dohányt tartanak.

DOHÁNYEÖYEDÁRUSSÁG, (dohány-egyed-
árusság)- ősz. fn. A dohánynak kizárólagos árulása.
Leginkább ás államra értetik, midőn a dohányárulást
csak ön maga gyakorolja.

DOHÁNYFATTYAZÁS, (dohányfattyazés)ösz.
fh. 1. DOHÁNYKACSOLÁS.

DOHÁNYFE8TVÉNY, (dohány-festvény) ősz.
fn. Főtt dohánylevelekből készített festvény. V. ö.
PESTVÉNY.

DOHÁNYFONÓ, (dohány-fonó) ősz. fn. 1. DO-
HÁNYSODRÓ.

DODÁNYFÖLD, (dohány-föld) ősz. fa. 1) Föld,
melyben dohányt termesztenek. 2) Olyan föld, mely
különösen alkalmas a dohánytermesztésre.

DOHÁNYFÜST, (dohány-fost) ősz. fh. Az égő
dohánynak füsté. Jó ssogu, büdös, erős, gyönge, kék,
fekete, bodor dohányfütt. DohányfüttVt nyelni; do-
hányftítttel elütni a szúnyogokat.

DOHÁNYFÜZÉR, (dohány-füzér) ősz. fh. Czér-
nára, vagy vutagabbféle fonalra, zsinegre fűzött do-
hánylevelek öszvege. Fotóira, escterje alá akgatott dó-
hányfUtérek.

ÖOHÁNYPÜZÉS—DOHÁNYMILLYE 1358

DOHÁNYFÜZÉ8, (dohány-fűzés) ősz. fn. A
szárogatandó nyers dohányleveleknek czérnára vagy
fonalra akgatása.

DOHÁNYFÜZÖ, (dohány-fűző) ősz. fű. és mn.
Aki a szárítandó dohányleveleket czérnára vagy fo-
nalra húzogatja.

DOHÁNYGÁICZOLÁS, (dohány-gáiczolás, né-
metül Geitten) 1. DOHÁNYKACSOLÁS.

DOHÁNYGÖNGYÖLGETÉ8,(dohány-göngyöl-
getés) ősz. fn. 1. DOHÁNYSODBÁS.

DOHÁNYGÖNGYÖLÖ, (dohány-göngyölő) ősz.
fn. 1. DOHÁNYSODRÓ.

DOHÁNYGYÁB, (dohány-gyár) ősz. fn. Gyár,
melyben a szárított dohányt különféle használatra al-
kalmaztatják , készítgetík, pl. leveleit kifőzik, porrá
törik, vagy szivarokká alakítják stb. Hainbwgi do-
hánygyár.

DOHÁNYGYÁEOS, (dohány-gyáros) ősz. fa.
Gyáros, ki a szárított dohányt mindenféle haszná-
latra alkalmassá teszi, pl. pordohányt csinál, sziva-
rokat készít stb.

DOHÁNYHAMU, (dohány-hamu) ősz. fh. A*
elégetett, különösen pipában szívott dohánynak
hámra.

DOHÁNYHOBDÓ, (dohány-hordó) ősz. fa.
Hordóféle faedény, melyben vágott- vagy pordohányt
tartanak, szállítanak.

DOHÁNYKACS, (dohány-kacs) ősz. fii. Csupka,
melynélfogva a dohánylevél a dohányszárral össze-
függ. Hotstabb, rövidebb dohánykacs.

DOHÁNYKACSOLÁS, (dohény-kacsolás) ősz.
fn. A dohánykacs tövében kinövő apró fattyusarjak
kiirtása, lecsipkedése.

DOHÁNYKACSOZÁS, (dohány-kacsozáa); lásd:
DOHÁNYKACSOLÁS.

DOHÁNYKAPÁLÁS, (dohány-kapálás) ősz. fa.
Dohánykertészek egyik munkája, midőn a dohány-
növény körül a földet kapára! megforgatják.

DOHÁNYKERESKÉDÉS, (dohány-kereskedés)
ősz. fn. Dohánytőzs, dohánynyal űzött kereskedés.

DOHÁNYKEEESKEDÖ, ősz. fh. 1) Szélesebb
ért. aki dohányt nyereség fejeién vészen és árul. 2)
Szorosabb ért. aki a dobányvevést és adást nagy-
ban űzi.

DOHÁNYKOCSÁN, (dohány-kocsán) ősz. fn.
1. DOHÁNYKACS.

DOHÁNYLEVÉL, (dohány-levél) ősz. fh. A
dohánynövénynek hosszúkás szívded levele, mely pi-
pázásra, szivarnak vagy burnótnak használtatik. Apró,
nagy lapu, zsíros dohánylevél. Sárgára, pirosra sed-
litott dohánylevelek. Miset dohánylevéllel burogatni a
fájós derekat.

DOHÁNYMAG, (dohány-mag) ősz. fa. A do-
hánynövény magva.

DOHÁNYMILLYE, (dobány-millye) ősz. fa.
Millye vagy szelencéé, melyben pordohányt tartanak.
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DOHÁNYNYEL, (dohány-nyél) ősz. fn. lásd :
DOHÁNYKACS. l

DOHÁNYNYOMÓ, (dohány-uyomó) ősz. fn.
Dohányzók , pipások, kis barczaformájn nyeles esz-
köze , melylyel a töltött e égő pipába a földuzzadó
dohányt bele nyomogatják. j

DOHÁNYOS, (1), (doh-ány-os) mn. tt dohá-
nyos-t vagy —aí, tb. —ak. 1) Dohányt szívó. Do-
hányos ember. 2) Dohányt termő. Dohányos földek,
dohányos kertek. 3) Dohánynyal bővelkedő v. tölt
Dohányát bolt, dohányos zsák, dohányos hordó. 4)
Dohánytól büdös, dohánynyal bepiszkolt. Dohányos
szoba, ruha.

DOHÁNYOS, (2), (1. föntebb) fn. tt. dohányos-t,
tb. —ok. 1) Dohányt szívó, dohányozó. Nagy dohá-
nyos. 2) Gazda vagy kertész, ki dohányt termeszt.
Stegedi, véld dohányosok. Máskép, nevezetesen Sze-
ged és Kecskemét vidékén : gányó.

DOHÁNYOS, (3), puszta Sopron megyében;
helyr. Dohányos-on, —rá, —ról.

DOHÁNYOZ, (doh-ány-oz) önh. lásd : DOHÁ-
NYOZIK.

DOHÁNYOZÁS , (dob-ány-oz-ás) fn. tt dohá-
nyozás-í, tb. —ok. Vágott dohánynak pipából szívá-
sa , pipázás.

DOHÁNYOZGAT , (doh-ány-oz-gat) gyak. önh.
m. dohányozgal-tam, —tál, —ott, pár. —gass. Foly-
tonosan, s némi kényelemmel, vagy időtöltésből szívja
a dohányt, szivart. Sétáld* alatt, iwásfcözben dohá-
nyozgatni.

DOHÁNYOZIK, (doh-ány-oz-ik) k. m. dohá-
nyoz-tam, —tál, — ott, pár. —zál. Pipába töltött do-
hányt meggyújt, s annak füstjét szíjjá és fújja. Más-
kép : pipál vagy pipázik, vagy szivarozik.

DOHÁNYPALÁNTA, (dohány-palánta) ősz. fn.
A dohányágyban magról kelt, gyönge dohánynö-
vény.

DOHÁNYPOR, (dohány-por) ősz. fn. Az apróra
törött száraz dohánynak pora, mely pl. dobányvágás-
kor, szitáliskor elhull. Ettől különbözik az úgyneve-
zett pordohány.

DOHÁNYRÁGÓ, (dohány-rágó) ősz. fn. Sze-
mély , ki nyers, száraz dohányt, vagy úgynevezett
bagót szájában tartogatván, azt rágicsálja. V. ö.
BAGÓ.

DOHÁNYRAKHELY, (dohány-rakhely) ősz.
fn. Rakhely, tár, pajta, melyben a dohánygyárosok,
vagy dohánykereskedők a bálokba kötözött dohányt
tartják.

DOHÁNYSODRÓ, (dohány-sodró) ősz. fn. Nap-
számos a dohánygyárakban, ki a dohányleveleket
szivarokká sodorgatja, pedergeti.

DOHÁNYSODRÁS, (dohány-sodrás) ősz. fn.
A dohányleveleknek pödörgetése, és szivarrá ala-
kítása.

DOHÁNYSZAG, (dohány-szag) ősz. fn. A do-
hánynak sajátságos, erős, csípős szaga, vagyis, a ké-
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nyes szaglisuakra nézve , bűze. Egyik szereti, marik
utálja a dohányttagot. Krtik Túlírtján a dohányszag.

DOHÁNYSZAGOS, (dohány-szagos) ősz. mn.
Dohánynak vagy dohányfüstnek szagával tölt, által-
járt. Dohányszagos sióba, ruha, száj.

DOHÁNYSZAGU, (dohány-szagu) ősz. mn. I.
DOHÁNYSZAGOS.

DOHÁNYSZEDÉS, (dobány-szedés) ősz. fn. A
kellőségig megérett dohánylevelek leszakgatása, vágj
inkább lemetélése.

DOHÁNYSZELENCZE, (dohány-szelenczc) ősz
fn. Arany-, ezüst-, kő-, fa- vagy más anyagból készí-
tett kis edény, pordohanyt tartani való, máskép :
dohánymillye (Pixis).

DOHÁNYTARTÓ, (dohány-tartó) ősz. fn. 1)
Edény, melyben különösen pipázasra, való vágott do-
hányt szoktak tartani. 2) Lásd : DOHÁNY3ZE
LENCZE.

DOHÁNYTEKERCS , (dohány-tekercs) ősz. fn.
Egy vagy több dohánylevél öszvetekerve, sodorvai
különösen, midőn meg akarják aprítani.

DOHÁNYTERMESZTÉS, (dohány-termeszt^
ősz. fn. A mezei gazdaságnak azon ága, mely do-
hányültetéssel és növesztéssel foglalkodik.

DOHÁNYTERMESZTŐ , (dobány-termesztó.i
ősz. fo. Gazda, kinek különös foglalkodása és kere-
sete a dohánytermesztés. Szegedi, dobni, verptMi,
véki, faddi, mtnyédi, jánosházi stb. dohány termeszt úk.

DOHÁNYTERMÖ, (dohány-termő) ősz. mn. A
miben a dohány díszlik , megnő. Dohánytermő föW.
v/dék. Hazánk főidének nagy része dohányíermS.

DOHÁNYTÜ, (dohány-tü) ősz. fn. Dobányo
sok hosszú tűje, melylyel a dohányleveleket czérnán
vagy fonalra fűzik.

DOHÁNYVÁGÓ, (dohány-vágó) ősz. fa. l
Személy, ki sajátságos készülettel (dohány-vágó ka-
szával) a leveles dohinyt koczkásra, vagy hosszúra
vagdalja. 2) Maga azon készület vagy eszköz, mely-
lyel az aprítás végbe megy.

DOHÁNYVTRÁG, (dohány-virág) ősz. fn. A do-
hánynövénynek sajátságos szinfi virága. A kapado-
hányé sárga.

DOHÁNYZACSKÓ, (dohány-zacskó) ősi. fn.
Erszény, melyben a pipázó ember a dohányt magi-
val hordozza. Ilyenek, akosttfk, hóiyog, macskabör. S'-
geboV, kotSU, hímzett erszények. SaUangos, tulipáttot,
aczéltal, pipasztirkálóval fölszerelt dohányzacskó.

DOHÁNYZÁS, 1. DOHÁlfYOZÁS.
DOHÁNYZIK, 1. DOHÁNYOZIK.
DOHÁNYZÓ, (dob-ány-oz-ó) fn. és mn. tt. dó

hányzó-t. Aki pipában vagy szivarul használja, égeti
a dohányt. Jó dohányzó. Nagy dohányzó.

DOHÁNYZSINÓR, (dohány-zsinór) ön. fa. Vas
tagabbféle fonal, vagy madzag, vagy zsineg, melyre
a szárítandó nyers dohányleveleket fiúik.

DOHÁT, (doh-at) fn. tt dohot-ot. 1) Romlanak
indult, különösen melegségtől füledt, megpárlott, p*
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neszéé testnek nehéz, dohos szaga. 2) Szekérkenő,
kátrány. J. ö. DEGET.

DOHATOS, (doh-at-os) mn. tt dohotos-t, vagy
—át, tb. —ok. 1) Romlott, dohos szagú. Dohatot
gabona, liszt. 2) Degetféle kenőcscscl, kátránynyal
bekent. Dohatot kocsitengely.

DOHLIK, (doh-l-ik) k. 1. DOHOLLIK.
DOHOG, (doh-og) önh. m. dohog-tam, —tál,—ott.

Hangutánzó ige, s mondatik oly emberről, ki nem
annyira fenszóval mint inkább magában, s tompa mor-
mogó hangon (doh! doh!) mutatja haragját. Néhol
duhog. Bókon a düAög szóval, de szelídebb érte-
lemben.

DOHOGÁS, (doh-og-ás) fa. tt dohogás-t, tb.
—ok. Valamiért boszonkodó embernek dunnyogása,
mormogása, tompa, elnyomott bangón.

DOHOLLIK, (doh-oll-ik v. doh-ol-lik) k. m.
doholl-ott, htn. —ni vagy —oni. Dobos szaga van,
dobos szaga érzik. Dohollik a dohos lisztből tUÍStt ke-
nyér. Dohottik a nedves, és szelló'zetlen helyen tartoga-
tott ruha.

DOHOS, (doh-os) mn. tt. dohos-t, vagy —át,
tb. —ak. Amit a doh meglepett; fülledt, pl. dohos
gabona, dohot liszt, dohot száj, dohos ruha. Mcrjszrlrti,
mint vajkai asszony a dohot lisztet. (Km). Az S szájak
büdös, dohos, miképen át megnyílt koporsó. Az ilyetén
rágalmazó ebek szája nem csak dohos, de még igen ár-
tandó is. (Góry-codex).

DOHOSÁN, (doh-os-an) ih. Dohos állapotban.
DOHOSPA, (dohos-fa) ősz. fn. Növénynem a

kétfalkások seregéből. Máskép 1. DÖGFA. (Anagyris).
DÖHOSÍT, DOHOSÉT, (doh-os-ít) áth. m. do-

hosít-ott, htn. —ni vagy —oni, pár. —s. Dohossá,
fülledtté tesz. A nedvesség, és szellőztetés hiánya m«g-
dohositja a gabonát. V. ö. DOHOS.

DOHOSÍTÁS, DOHOSITÁS, (doh-os-it-ás) fn.
tt. dohositás-t, tb. —ok. Cselekvés, mely által valami
dobossá tétetik.

DOHOSODÁS, (doh-os-od-ás) fn. tt. dohosodás-t,
tb. —ok. Dohossá levés.

DOHOSODIK, (doh-os-od-ik) k. m. dohosod-tam,
—tál, —ott. Doh által romlani kezd, pállott, nehéz
szaguvá leszen. Megdohosodik. 1. DOHOS.

DOHOSSÁG, (doh-os-ság) fn. tt dohosság-ot.
Szellőzetlen, nedves belyen tartott testnek dobos ál-
lapota. V. ö. DOH, DOHOS. KUlönösen bfidösség,
kivált a szájnak nehéz szaga. Ét nagy ondokságos
dohosságot bocsátnok* vala. Ét az S szájának elviselhe-
tetlen dohostágának ellene. (Gory-codex).

DOHOSUL, DOHOSUL, (doh-os-úl) önh. m.
dohosúl-t. Dobos állapotba megyén által, dobos szagot
vészen fel, fúlledésnek indul. V. ö. DOHOS.

DOHOSÚLÁS, DOHOSULÁS, (doh-os-űl-ás)
fn. tt. dohosulás-t, tb. —ok. Dobossá levés. Gaboná-
nak, lisztnek dohosulása. Szájdohotulát.

DOHOT, 1. DOHÁT, DEGET.
DOHOTOL, 1. DEGETEL.

—DÓK, (1), öszvetett főnévképzö, pl. nyomdok,
standok, szurdok, ajándok szókban. Elemzését illető-
leg 1. —DÉK, képző. A régieknél nyomdát is eléjön
nyomdok helyett, pl. a Passióban.

DÓK, (2), fn. tt. dok-ot. A fonókerékben az, mi*
be a csörlőorsót teszik, s elébb vagy hátrább taszítják.
Székely szó. Rokon a burkot jelentő tok főnévvel, és
dug igével.

DÓKA, fn. tt. dókát. Kurta, derekat takaró dol-
mány, milyet a magyar nadrághoz viselnek. Csaló-
közben : dokány. Némelyek szerint hosszabb köntöst
is jelent.

Rokon vele közelebbről a latin tóga, tunica, tego.
Hasonlók a latin sogum, bélien ffdxxof, aaytov, né-
met Decke, Tueh, héber pi, szanszkrit sthag (takar-
ni), a magyar zeke, szokmány stb.

DOKÁNY, csalóközi tájszó, 1. DÓKA.
—DOEOL, vékonyhangon dékél, dököl, öszve-

tett gyakorlatos igeképző, mely elemeire és értelmére
nézve azonos dogál, dégél, dögéi képzővel. L. ezt
Egyszerű ön- vagy átható igékből képez ön- vagy át-
hatókat, mint: ftil-dokol, hal-dokol, un-dokol, szán-do-
kol, ér-dékél, nyel d</kél, öl-dököl, ÍUn-dököí, vagy t«n-
döklik, es-dcke'l vagy es-dcklik.

DOKTOR, DOKTOKSÁG, a latin docíor szótól
kölcsönöztettek. L. TUDOR, TUDORSÁG.

DŐL, elvont gyök, melyből dolog, és ennek
származékai erednek. Értelmére nézve ám. valaminek
létrehozása, teljesítése, csinálása. Rokon vele: tele
(törökül dolu) melléknév és tol ige. A szanszkritban
tal ám. alapítni, véghez vinni, teljesíteni, tökéletes-
ségre hajtani, innen : talán ám. alap, talap. A szláv
nyelvekben eléjön : djelo, düo, dzieío, melyekhez ha-
sonló a megyar cselekszik gyöke: csel.

DÓLÉ, Szegeden- gyermekjáték neve, mely má-
sutt picze, pilinczk, vagy bolha név alatt ismeretes. In-
nen : dóiét ám. ilynemü játékot űz. A dóié abban kü-
lönbözik a közönséges pilinczkjátéktól, bogy amabban
a nyertes fél a vesztett fél hátán lovagol, honnan lo-
oasdi is neve. V. ö. PILINCZK.

DOLGATLAN, (dol-og-atlan) mn. tt doigaf-
lan-t, tb. —ok. Dolog nélkül levő, henyélő. Máskép:
dologtalan. Határozóilag ám. dolgatlanul.

DOLGATLANSÁG, (dol-og-«tlan-«ág) fn. tt.
dolgotlonság-ot. Dolog nélküli állapot, henyeség, mun-
kátlanság. Máskép: dologtalanság.

DOLGATLANUL, (dol-og-atlan-ul) ib. Dolog
nélkül, nem dolgozva, henyélve, munka, foglalatosság
nélkül. Dolgatlanul tölteni át időt. Máskép : dologta-
lanul.

DOLGOLÓDÁS, (dol-og-ol-ód-ás) fn. tt dotyo-
lódás-t, tb. —ok. Dologgal foglalkodás, veszödós,
munkálkodás, dolgozgatta. Nem igen divatos szó.

DOLGOLÓD1K, (dol-og-ol-ód-ik) belsz. m. dol-
golód-tam, —tál, —ott. Valamely dologgal foglalko-
dik, munkálódik, dolgozgat. Ritka használata.

DOLGOS, (1), (dol-og-os) mn. tt dolgot-t, vagy
—öt, tb. —ok. 1) Aki dolgozni szeret Dolgos ember,
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dolgot legény, dolgot ételed, dolgot szolgáló. 2) Fog-
lalatoskodó. Mi dolgotok vagytok f azaz, mivel foglal-
kodtok ? mit csináltok. (Veresmarti 249 1.)

DOLGOS, (2), (mint föntebb) fa. tt. dolgos-1,
tb. —ok. Dolgozó személy. Jó dolgot, frít dolgot, lassú
dolgos.

DOLGOSSÁG, (dol-og-os-ság) fn. tt. dolgosság-
ot. Tulajdonság, melynél fogva valaki dolgozni szeret,
szüntelen foglalatoskodik.

DOLGOZ, (dol-og-oz) önb. és áth. lásd : DOL-
GOZIK.

DOLGOZÁS, (dol-og-oz-ás) fn. tt. dolgozát-t, tb.
—ok. Valamely dologgal foglalkodás, valaminek csiná-
lása. dolgozásban izzadni, elfáradni. Műhelyben, gyár-
ban, mezon, főidőn, kertben dolgozat. Kidolgozót, le-
dolgozás, bedolgozás, földolgozót. V. ö. DOLOG, DOL-
GOZIK.

DOLGOZAT, (dol-og-oz-at) fn. tt. dolgozat-öt.
Azon mű, melyet valaki dolgozás által létesít, teljesít
Különösen észbeli, szellemi mű.

DOLGOZGAT, (dol-og-oz-gat) önh. és áth. m.
dolgozgat-tam, —tál, —ott, pár. dolgozgass. Valamely
dolgot, munkát folytonosan egymás után végez; a
dologban, munkában nem erőteti meg magát, de szü-
netlen foglalatos. Szerény szólásmódban is, kivált ma-
gunkról lévén szó, ezen igével élünk. Majd csak dol-
gozgatok, mennyire erőm engedi.

DOLGOZIK, (dol-og-oz-ik) k. m. dolgoz-tam,
—tál, —ott. Dolgot végez, dologban fárad, valamit
csinál, munkálkodik. V. ö. DOLOG. Kertben, réten,
szőlőben dolgozik. Kézzel lábbal, teljét erővel, észszel
dolgozik. Feletégére, gyermekeire dolgozik, azaz, keres.
Aton vagy abban dolgozik, hogy stb. Ki nem dolgozik,
ne is egyék. (Km.) Falamin tokáig dolgozni. Pénzért,
ingyen, olcsón, drágán, lattan, 'szaporán, tisztán, mocs-
kosán dolgozni. Sokat, keveset, semmit sem dolgozni.

Á. ki, föl, U, meg igekötőkkel összetevő az ik-et
elvetvén átható értelmet kap, s tárgyesetet kivan
maga mellé, pl. A tokáét minden fonalat feldolgoz. A
tímár, lobok, éterét varga, irhát, kidolgozza a bőrt.
Adósságát kézi munkával ledolgozza.

Az össze igekötővel néha közép, néha átható ér-
telme van, pl. Mindenfélét összedolgozik, ét összedol-
gozta magát.

A be és el igekötőkkel megtartja az ik-et, pl. be-
dolgozik a városba; bedolgozik magamagának; azaz,
kárt tesz, elrontja magát; lassan eldolgozik azaz dol-
gozgat

DOLGOZÓ, (dol-og-oz-6) mn. tt dolgozó-1. 1)
Aki dolgozik. ReggeltUl estig dolgozó napszámotok.
Dolgozó tárt. 2) Dolgozáshoz való, kellő, szükséges,
ahol dolgozni szokás. Ez értelemben a viszonynévvel
öszvetett szót alkot, pl. dolgozóasztal, dolgozószoba.

DOLGOZÓASZTAL, (dolgozó-asztal) ősz. fn.
1) Asztal, melynél vagy melyen mindenféle írást vé-
gezünk, pl. ügyvéd, számvevő*, könywivSJegyzS dolgozó-
asztala. 2) Asztal, melyen némely mesteremberek stb.
munkáikat teszik. Könyvkötők, szabók dolgozóatztala.
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DOLGOZÓHÁZ, (dolgozó-ház) ősz. fn. KÖB épü-
let vagy intézet, melyben a csavargók vagy rabok,
vagy magánosoknál munkát nem kapó szegények bi-
zonyos bérért dolgoznak. Kényszerítő dolgozóhoz ; var-
megyei, városi dolgozó ház. Máskép : dologház.

DOLGOZÓSZOBA, (dolgozó-szoba) ősz. fn.
Szoba, melyben a hivatalnokok, vagy más köz és
magán személyek, péld. írók, s bármely munkások
dolgoznak, dolgaikat vagy munkáikat végzik, külö-
nösen pedig irni szoktak.

DOLGOZTAT, (dol-og-oz-tat) áth. m. dolgoz-
tat-tam, —tál, —ott, pár. —toss. Valaki által vala-
mely dolgot véghez vitet, valakit dolgozni kénysze-
rít Cselédeivel a kertben vagy szőlőben dolgoztat. Né-
mely megyékben a rabokat dolgoztatják. Magyar sza-
bónál, német vargánál dolgoztat. Öszvetételei: kidol-
goztat, valamit kellő módon és czélra kikészíttet;
ledolgoztat, bizonyos tartozást dolog által leszolgálUt,
megtéríttet; feldolgoztat, valamely anyagot hezzáértő
dolgosok által bizonyos művé alakíttat

DOLGOZTATÓ, (dol-og-oz-tat-6) fn. tt. dolgoz-
tató-t. Általán, ki más által valamely dolgot, mun-
kát végeztet. Különösen, ki ruhaneműket, bútorokat,
eszközöket stb. bizonyos mesterembernél csináltat A
jó mesterembernek sok dolgoztatója van.

DOLHODIK, (azaz, h és l helyet cserélve doh-
ol-od-ik). Székely tájszó, ám. dohosodik.

DOLHONYA, falu Sáros megyében; helyr.
Dolhonyá-n, —rá, —róí.

DOLHA, mezőváros Hánunaros megyében;
helyr. öolhá-n, ~ra, — rói. '

DOLMÁNY, (dol-ma-any) fn. tt. dotmá»y-í, tb.
—ok. Magyar szabású derékravaló felső köntös, mely
a mentétől fb'leg abban különbözik, hogy prémje
nincs. Kurta dolmány, milyet a magyar köznép ren-
desen visel. Sinóros, pitykét gombu dolmány. Sz&rdoi-
mány, szűr kelméből, és dolmányszabással. Huszár-
dolmány. Atiladolmány. Zrinytdolmány. Felezőnkig,
térdig érS hosszú dolmány. A dolmányt felőlivé, vagy
panyókdn viselni. Sokszor a rongyot dolmányban it
van okot legény. Km. fakókerék, fcenderhám, nemes-
ember, szíírdolmány. Km. A köznép kurta dolmányát
néhutt dokánynak, vagy idegen szóval mándli-, jánkti-
nak nevezik.

Tájejtéssel : dalmány, melyből kiindulva, való-
stinti, hogy törzse az elavult dalma, melyből szárma-
zott a Szatbmárban divatos dolmahodtk, azaz, teste-
sedik, derékban vastagodik. V. ö. török dolu = te-
le ; és dóimat = telni. Miszerént dolmány vagy dal-
mány annyi volna, mint dalmára azaz derékra való
öltözék. Egyébiránt egyezik vele a török doloman,
dolama, doliman, s a török dolamaJc is ám. begön-
gyölni, bebonyolni (envelopper, entortiller. Hindogla).
Akár innen akár a magyarból kölcsönöitettek a sáli?
nyelvekben eléforduló dolama, doloman, doliman, do-
lyoman is. A franczia akadémia szótára szerint: dotí-
man, ám. színpadon használt török ruha. Eléjön Rfgni-



1265 DOLMÁNYGALLÉR—DOLOG DOLOGBELI—DOLOGTALANSÁG 1266

ér és Schuster szótárában is doliman mint török
felső ruha és dolman mint (magyar) huszármente.

DOLMÁNYGALLÉR, (dolmány-gallér) ősz. fn.
Egyenesen felálló, nem lehajtott gallér a dolmányon,
mely a nyakat körülveszi.

DOLMÁNYGOMB, (dolmány-gomb) ősz. fn.
Gomb a dolmányon, érczből, selyemből, szőrből, posz-
tóból. Pityket, makkforma dolmánygombok.

DOLMÁNYHAJTÓKA, (dolmány-bajtóka) ősz.
fn. Hajtóka a dolmány ujján, 1. HAJTÓKA.

DOLMÁNYRA, (dol-ma-any-ka) fh. tt. dol-
mdnykdt. Kis dolmány, pl. milyent a gyermekek vi-
selnek.

DOLMÁNYOS, (dol-ma-any-os) mn. tt. doimá-
nyot-t, vagy —át, tb. —dk. Dolmányba öltözött, ki
dolmányt visel. Dolmányos magyar nép. Sötétkék dol-
mányos huszárok.

DOLMÁNYSZÜR, (dolmány-szűr) ősz. fn. Dol-
mányszabásu eztirruba. Kurta dolmánysziir; hossxu-
dolmányszfir, milyent Csalóközben és Mátyásföldén
viselnek. Dolmánysz&r és fordítva szlirdolmány ugyan-
azon öltözéket jelenti, azon különbséggel, bogy az
első a szürkéiméből varrott ruhának szabását, a má-
sik pedig a dolmányszabásu ruhának kelméjét hatá-
rozza meg.

DOLMÁNYUJJ, (dolmány-ujj) ősz. fn. A dol-
mány derekához, illetőleg vállához varrott sípalakú
részek, melyek a karokat takarják. Bő, szűk dolmány-
ujjak.

DOLMANYZSEB, (dolmány-zseb) ősz. fn. Zseb
a dolmányon.

DOLOG, (dol-og, 1. DŐL) fn. tt. dolg-oí. Sze-
mélyr. do'g-om, —ód, —a, —unk, —ótok, —ük. 1)
Valaminek végrehajtása, előállítása, valamely czél
elérése végett, a testi vagy lelki erőnek működése
által. Könnyű, nehéz dolog. Dologba kapni, kezdeni.
Dologhoz látni, fogni. Dologban lenni. Dolgot keresni,
találni, végezni. Dologtól irtózni. A dolog nem szégyen.
Km. Egy dologból kettőt csinálni. Ezer a dolgom. A
jó cseléd mindig talál dolgot. Km. Dolog ideje, vége,
szünete. Dolog után édes a nyugodalom. Km. Dologra
legények ! 2) A testi vagy lelki erő működésének tár-
gya. Sok a dolgom. Nincs semmi dolga, tenni valója.
Dolgot adni valakinek. Mezőn, kertben van dolga. Úr
dolga, a hajdani robot. Vármegye dolgára menni. 3)
Általában tárgy. Szóljunk a dologhoz. Most a dologra.
4) Ügy, foglalkodás. Maga dolgában, mások dolgá-
ban fáradni, járni, kelni. Vele semmi dolgom. Annyi
a dolga, azt sem tudja, hol a feje. 5) Állapot. Jó dol-
ga, úri dolga, rósz dolga, kutya dolga van. Csúnya
dolog a háború. Km. Ez bizony kutyadolog. Szép do-
log, ha Istentől van. Km. 6) Határozatlan tárgy, izé,
valami. Mi dolog ez f No ugyan derék dolog. Furcsa
dnlog, csodálatos dolog. Megesett dolog. Megesett do-
lognak felejtés a vége. Km. 7) Ami nem személy, (la-
tin rés, német Ding, Sache). A személyeket a dolgoktól
megkülönböztetni. 8) Elünk e szóval, midőn valami-
nek nevét nem tudjak, vagy nem akarunk vele élni.

AKAD. HAOT 8ZÚTÍK.

Resíelem az egész dolgot. A dolog érdeméhez szólani.
Itt a dolog veleje. Ezen dolog ismeretlen elöltem. Meg-
jegyzendők ezen sajátságok : Pénz dolgában, kenyér
dolgában szűken lenni. Menj dolgodra ! ne alkalmat-
lankodjál itt.

DOLOGBELI, (dol-og-bel-i) mn. tt. dologbeK-t.
tb. —ék. Dologgal járó, valamely tárgyhoz tartozó,
dolgot illető. T8bb dologbeli foglalkodás.

DOLOGÉRTÖ, (dolog-értő) fa. és mn. Ki bizo-
nyos tárgyhoz, dologhoz tud, ért, valamiben jártas,
tapasztalt, művelt. Dologértó'ktöl tanácsot kérni. Do-
logértökre bízni valaminek végrehajtását. Dologértb' ta-
pasztalt férfiak.

DOLOGÉRTÖLEG, (dolog-értőleg) ősz. ih. Az
illető dologhoz, tárgyhoz, ügyhöz értve, azt tudva.

DOLOGFEJTÉS , (dolog-fejtés) ősz. fn. Vala-
mely szövevényes ügynek földerítése, felvilágosítása.

DOLOGFOGÓ, (dolog-fogó) ősz. fn. és mn.
Dologszerető, dologhoz kellőleg hozzálátó. Erdé-
lyi szó.

DOLOGGYÖZÖ, (dolog-győző) ősz. mn. Dolog-
ban állhatatos , ki a dologban hamar ki nem fárad,
tartós dologra termett, munkabíró.

DOLOGHÁZ, (dolog-báz) ősz. fn. 1. DOLGO-
ZÓHÁZ.

DOLOGI, (dol-og-i) mn. tt. dologi-t, tb. —ak.
1) Dologhoz, mint cselekvéshez, munkához tartozó.
Dologi hajlam. 2) Nem személyi, hanem bizonyos
tárgyat, birtokot illető. Dologi jog. Dologi bíróság.

DOLOGKERÜLÉS, (dolog-kerülés) ősz. fn.
Henyélés! bajiam, melynél fogva valaki dolgozni,
azaz testi vagy lelki erejét megfeszíteni, gyakorolni
nem akarja.

DOLOGKERÜLÖ, (dolog-kerülő) ősz. mn. és
fn. Ki dolgozni vonakodik, ki a dologtól irtózik, he-
nyélésre hajlandó; naplopó.

DOLOGNAP, (dolog-nap) ősz. fn. 1) Köznap,
hétköznap, innepeket és vasárnapokat kivéve min-
dennap. 2) Jelesen : oly nap, melyben valamely kü-
lönös dolgot kell végrehajtani, vagy különös erő-
megfeszítéssel kell dolgozni.

DOLOGÓRA, (dolog-óra) ősz. fn. Kiszabott
óra, mely alatt dolgozni, bizonyos dolgot végezni
kell. Dologóra után köoetkezik a nyugóra, nyugidé'.

DOLOGSZERETÖ, (dolog-szerető) ősz. mn. és
fn. Aki dolgozni szeret, vagyis, örömest dolgozik ;
dologkedvelő, szívesen munkálkodó, fáradhatatlan.
Dologszeretö cselédet nem kell sürgetni.

DOLOGSZÜNET, (dolog-szünet) ősz. fn. Azon
idő, melyben a munkások, napszámosok, mesterlegé-
nyek stb. dolgaikat félbenhagyván, pihennek ; nyűg-
idő, nyugira.

DOLOGTALAN, (dolog-talan) mn. tt dolog-
talan-í, tb. —ok. Kinek dolga nincs; ki nem dolgo-
zik ; benyélő. Mint ih. ám. dologtalanul.

DOLOGTALANSÁG, (dol-og-talan-ság) fn. tt.
dologtalanság-ot. Dolog nélküli állapot; henyélésre
hajlandó tulajdonság.
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DOLOGTALANUL, (dol-og-talan-ul) ih. 1)
Dolog hiányával, dolgot nem kapva. A gyáros meg-
bukott, « a munkások dologtalanul maradtak. 2) A
dolgot készakarattal kerülve, henyélve. Dologtalanul
tölteni ős időt.

DOLOGTÁRS, (dolog-társ) ön. fn. Ki velünk
együtt dolgozik, vagy egy dologban fárad; dolgo-
zótárs.

DOLOGTÉTEL, dolog-tétel) ősz. fn. Valamely
dolognak, munkának üzése, tejesítése.

' DOLOGTEVÖ, (dolog-tevő) ősz. mn. 1) Aki
dolgot tesz, dolgozik. 2) Mondatík az időről is, mely
különösen dologra van szánva, nem pedig szünetre
vagy innepre. Dologtevö nap.

DOLOGVÉDŐR, (dolog-véd-őr) ősz. fa. Had-
tudományi ért katonai födözet, mely *> hadmezei
munkásokat, pl. sánczásókat, hídcsinálókat stb., az
ellenség megtámadása ellen védi.

DOH, (1), elvont gyöke domb, dombor, domó,
dómon stb. sziknak, és több helyneveknek. Eredeti
jelentése púp, dag, csomódad alak, felduzzadt és du-
dorodott valami. Ugyanezen értelemben rokonai:
esőm, gom, töm, som, ssom, mint oly származékok gyö-
kei, melyek valamely dudonít, gömbölyűt, feldagad-
tat jelentenek, pl. csomó, gomb, gomba, tompor, somok,
zsombék. Vékonybangon döm, melyből döme, dömsö-
di, dSmbics stb. származtak. Egyezik vele a latin
tűm, mint tumeo, tumor, tumidu* származékok gyöke.

DÓM, (2), hangutánzó gyöke dombérot igének,
keményebb előhanggal : töm, mint tombol, tombolát
gyöke.

DOMAFÖLDE, falu Vas megyében; helyr.
Domafoldí-n, —re, —rSl.

DOMAHÁZA, falu Bonod, és puszta Heves
megyében; helyr. Domahásá-n, —rd, —ról.

DOMAHIDA, falu Szathmár megyében; helyr.
.Domohidá-n, —ró, —ról.

DOMÁLD, falu Erdélyben, Küküllő megyé-
ben ; helyr. Domáld-on, —rá, —ról.

DOHÁNY, falu Krassó megyében; helyr. Do-
mony-bo, —bon, —ból.

DOMB, (1), (dom-b) fa. tt domb-ot. 1) Tulajdon-
kép , a föld színén, sfklapályon kevéssé fólebb emelt,
s mintegy kerekdeden feldadorodott földtömeg. A
dombnál magasabb a halom, a halomnál magasabb a
hegy. Homokdomb, kerekdomb. Domb oldala, domb
teteje. A* ördög is a dombra tojik. (Km.)

„Az én szeretőmnek dombon van a háza.*
Népdal.

2) Átv. ért. összehordott, s csűrök, vagy gömbölyű for-
mában egymásra hányt, töltögetett föld, szemet stb.
JTotárdomb, ganajdontb, nemetdomb. 3) Valamely nagy
síkságon messzebb terjedő fölemelkedés, milyenek
Bácskában a telectkai dombok.

Mind alaphangokra, mind alapfogalomra, mind
képzésre nézve hasonlók hóna : csomó, górni, tomp,

ssomb, czomb, ccomp, mint a maguk nemében vala-
mely dndoruságot jelentők.

Rokonok vele a latin tumeo, tumor, tumulut,
német Damm, régi svéd dampu, román dimou, szansz-
krit dámá, dámán. A hellén ivpfioí csak története-
sen egyezik meg, mert ez rvqtta szótól eredetileg
égetési, halott-égetési helyet jelentett, s ha vájjon ezen
Tvqpa> [füstöl], valamint a német Dampf jelentéseik is
eredetileg a domborodástól, ki- vagy felduzzadástól
vétettek-e, vizsgálatát másokra bízzuk.

DOMB, (2), fala Erdélyben, Kolos megyében;
helyr. Domb-ön, —rá, —ról.

DOMBÁR, (dom-b-ár) fn. tt. dombár-t, tb ok.
Domboldal, azon tér, mely a völgy és dombtető kö-
zött fekszik, s lassan-lassan fólebb emelkedik. Gö-
cseji szó.

DOMBÁSZ, (dom-b-ász) fii. tt dombásc-t, tb.
—ok. Dombos vagy dobogós malom, kompos malom.
V. ö. TOMBÁCZ.

DOMBEGYHÁZA, puszta Csanád megyében;
helyr. .Dombegyházá-n, —rá, —ról. Máskép : Durn-
egyhása.

DOMBÉHOZ, (dom-b-ér-oz v. tom-b-ér-oz) önh.
m. dombéros-tam, —tál, —ott, pár. —s. Máskép :
dorbélyoz, dorbézol, azaz lármásán, tombolva mulat,
dőzsöl, tivornyáz, devernyál. Úgy látszik, a tombol
igével egy gyökről származott, ámbár így is elemei-
hetni: domborodásig (t i. s, bas domborodásáig, fel-
poffadásáig) töltözködik.

DOMBÉROZÁS, (dom-b-ér-oz-ás) fa. tt dom-
be>osás-t, tb. —ok. Dorbézolás, lármás mulatság, dö-
zsölés, tivornyázás. farsangi dombérosás, éjjeli dom-
bérosdsok. V. ö. DOMBÉHOZ.

DOMBÉBOZÓ, (dom-b-ér-oz-ó) fa. és mn. tt
dombérozó-í. Aki zajosan, lármásán, ittasan mulat,
dőzsöl, tivornyáz; dorbézolo, korhelykedő.

DOMBHÁT, (domb-hát) ősz. fn. A dombnak
felső része, honnan annak aljába lehet látni; domb-
tető.

DOMBEK, (dom-b-ik) fa. tt domWfc-oí. Kis domb.
Hasonló hozzá : zsombik, zsombék, ssámbok. Képzésre
olyan, mint: kuesifc e helyett: kueskó.

DOMBLIGET, (domb-liget) ősz. fa. Fákkal,
bokrokkal benőtt vagy beültetett domb.

DOMBÓ, több helység neve Magyar-és Erdély-
országban ; helyr. Dombó-ra, —ról, —n.

DOMBOCS, (dom-b-ocs) fa. tt dom&ocs-ot. Kis-
ded domb, dombocska.

DOHBÓL, (dom-b-ol) önh. L TOMBOL.
DOMBOLDAL, (domb-oldal) ősz. m. A domb-

nak azon meneteles része, mely a völgy és tető kö-
zött fekszik.

DOMBOR, (dom-b-or) fn. tt domoor-t, tb ok.
Általán, jelenti valamely testnek kidudorodasát, ki-
gömbölyödését, pl. kályha vagy kemencéé dombom,
kenyér donibora, tintatartó dombéra. Különösen, az
építészeti uobrászuiiiveknek kidndorodása (Relief).



1269 DOMBORÍT—DOMBOSÁN BOMBOSODIK—DON 1270

Féldombormüvelc', (bas relief), magos dombormüuek,
(hant relief).

Származékai: domború, domborodik, domborít.
Alaphangokra és fogalomra rokonai : csombor, gom-
bor, csombor, tompor.

DOHBORÍT, DOMBORÍT, (dom-b-or-ít) áth.
m. dombortí-ott, htn. —ni vagy —ani, pár. —s. Va-
lamely testnek kükejét domboruvá teszi. V. ő. DOM-
BORÚ.

DOMBORÍTÁS, DOMBORÍTÁS, (dómb-or-ít-
ás) fn. tt dombortidt-t, tb. —ok. Cselekvés, midőn
valamit domborítnak.

DOMBORÍTÓ,(l),DOMBORrrÓ, (dom-b-or-ít-ó)
fn. tt domboritó-t. Lemezből dolgozó mesteremberek
aczéleszköze, melynek segedelmével ás érczlemeze-
ket kellő domboraságra alakítják.

DOMBORÍTÓ, (2), (mint föntebb) mn. tt Aki
vagy ami domborít

DOMBORKÖ, (dombor-kő) ősz. fa. Dombonira
kifaragott kődarab, különösen ilyen alakú sírkő.

DOMBORMÓ, (domb-ormó)ösz. fn. Domb orma,
teteje, dombtető, dombhát

DOMBORMŰ," (dombor-mü) ősz. fn. lásd:
DOMBOK.

DOMBOEODÍS, (dom-b-or-od-ás) fn. tt dom-
borodás-í, tb. —ok. A testnek gömbölyű, dagadozó
alakban növekedése. .Domború dombodnak, dobdem-
borodása dobodnak. (Szójáték).

DOMBORODIK, (dom-b-or-od-ik) k. m. dombo-
rod-tam, —tál, —ott. Lassan-lassan dombom sJakot
ölt, fel- vagy kidagad. Domborodik ős erszénye, dom-
borodik a kenyér, domborodik a has.

DOHBORÚ, DOMBORÚ, (dom-b-or-ú) mn. tt
domboní-í, tb. —k vagy —ak. Domb alakú, felda-
gadt, feldudorodott. Domború garmada, domború csi-
pó, domború has, domború mell, domború far, domború
(tömött) erszény.

DOMBORÚAN, DOMBOBUAN,(dom-b-or-u-an)
ib. Domború, dagadozó, gömbölyű, püffedt alakban.
Dombonían felhányt főid. Dombontan kitömött far.
DomoonSan tütött kenyér.

DOMBOBÚEA, (dom-b-or-ú-ka) mn. tt. dombo-
rúfcá-t. Kevéssé domború, ami csak kicsit van kidu-
dorodva, feldagadva. Domborúka mell, homlok.

DOMBOBÚL, DOMBOEUL, (dom-b-or-úl) önh.
m. domborúl-í. Domború alakot kap; dombonira puf-
fad, dagad.

DOMBORÚSÁG, DOMBORUSÁG, (dom-b-or-
n-ság) fn. tt domborúsog-ot. Valamely testnek dom-
bom alakja, kidudorodott, magasra dagadt tulajdon-
sága vagy állapota. Kenyérnek, mellnek dombonuága.

DOMBOS, (dom-b-os) mn. tt dombos-t, vagy
—öt, tb. —ok. 1) Mondjuk térről, melyen egy vagy
több domb emelkedik. Dombot határ, vidék. 2) Átv.
ért púpos, domós. Dombot hát. Dombot kenyér.

DOMBOSÁN, (dom-b-os-an) ib. 1) Egy vagy
több dombbal. Dombosán emelkedő' tájik. 2) Púposán,

pnffadtan, kidudorodtam. Dombosán tin&tt hát. Dóm-
bősön kinyomWó mell.

DOMBOSODIK, (dom-b-os-od-ik) k. m. dombo-
sod-töm, —tál, —ott. 1) Dombossá leszen, emelke-
dik, pl. a vidék, határ. 2) Pűposodik. Dombosodik a
háta.

DOMBOSUL, DOMBOSUL, (dom-b-os-úl) önh.
m. dombosúl-í. 1. DOMBOSODUL

DOMBÓVÁR, mv&ros Tolna megyében; helyr.
Dombévár-on, vagy —ott, —ró, —ról.

DOMBOZAT, (dom-b-oz-at) fa. tt dombozot-oí.
1) Dombokból álló magaslat 2) Mesterségesen csi-
nált dombmfi, pl. határdomb.

DOMBTALAN, (dom-b-ta-lan) mn. tt dombta-
ían-í, tb. —ok. Egyenes, sík, róna, melyen dombok
nincsenek. Donbtalan határ, vidék.

DOMBTETŐ, (domb-tető) L DOMBHÍT.
DOMICSKOL, L DÖMÖCZKÖL.
DOMIKA, (dom-i-ka) fn. tt domifcáí. Sajttal

készített böjti leves. Haskép: demifca. A túróra vitet
Sntnek, demikanak mondják; a vén leányt férjhez ad-
ják, s menyecskének hittak. (Km). Erdélyi szó. A pa-
Idczoknál: demikát.

DÓMJÁN, puszta Baranya megyében; helyr.
Domján-ba, —bon, — Mi.

DOMÓ, (dom-6) fa. tt domó-t. Púp, kidudoro-
dis, különösen a kenyérnek púpja, gyürkéje, dom-
ború kiforradas.

A domó és domb oly fogalmi rokonságban van-
nak, mint: csomó és csomb, gomó (gumó) és gomb.

DOMOKOS, (1), DOMONKOS, (latin eredetű)
férfi kn. tt Domokos-t, tb. —ok. Dominicns. Domon-
kos szerzete.

DOHOKOS, (2), falu Erdélyben Belső-Szolnok
megyében; helyr. Domokos-ön, —ró,—ról. SZENT—,
CSÍK-SZENT—, székely falu Fekö-Csik székben.

DOMOLAHÁZA , puszta Torna megyében;
helyr. Domoloházá-n, —ró, —ról.

DOMOLOS, puszta Somogy megyében; helyr.
Domolos-on, —rá, —rrfí.

DOHONKOS, (1), 1. DOMOKOS.
DOMONKOS, (8), Szent—, falu Heves megyé-

ben 5 helyr. Domonkos-on, —rá, —ro7.
DOMONKOSFA, helység Vas megyében; helyr.

Domonkotfá-n, —ró, —ról.
DOMONY, falu Pest megyében; helyr. Domony-

ba, —bon, —ból.
DOMONYA, ALSÓ—, FELSŐ—, falvak Ungh

megyében, helyr. .Domonyá-n, —rá, —ról.
DOMOS, L DOHOKOS (1).
DOMOSZ, (dom-osz) fo. tt domosz-í, tb. —ok.

Nagyobb fajtájú kövér disznó. Máskép: damasz,
1. ezt

DOMOSZLÓ, falu Heves és Közép-Szolnok me-
gyében ; helyr. Domoszló-n, —rá, —ról.

DON, hangutánzó gyök, honnan dong, donog,
dongó stb. származnak. Tompa, zárt hangnak után-
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zása, Vdkonyhangon : dön, a dSng, dönget származé-
kokban. V. ö. DÖN.

DONÁT, (latin eredetit) férfi kn. tt Dónát-ot.
Donatus. A szőlőhegyek egyik vddszente. Donát ka-
polnája.

DONCS, erdélyi szó, 1. DANCS.
DONG, (don-og) önh. m. dong-ott, — íam, vagy

—ottam, —tál vagy —otíái, —ott. htn. —«i vagy
—oni. Némely bogarakról mondatik tulajdonkép, mi-
dőn tompa, egyhangú, folytonos szózatukat hallatják.
Dongának a méhek, darázsok, némely mezét legyek, stb.
Betüráltoztatva: zsong. Dong, mint a darázs a tücs-
kök között. (Km). Jól érett gyümölcs, melyet a dará-
zsok megdonganak. (Km). Átv. éri és megvető hangon
szóira ám. morogva, mormolva beszél, csak félig bal-
latszólag szól. Azt donogják szüntelen. (Tasi 158. 1.).
V. 5. DONG.

DONGA, (don-og-a v. dom-ga) fa. tt dongát.
Simára gyalult, kissé domborított fahasábok, melyek-
ből hordókat, kádakat, sajtárokat, bödönökct stb. ké-
szítenek a bodnárok, vagy kádárok. Hordódonga,
káddonga. Máskép totósán: duga. Átv. ért. vékony
dongáju ember, ám. gyönge testalkotással biró.

Románul dungi, a szláv nyelvekben: duga, doga,
duhu, németül Tonnt.

DONGABOLTOZAT, (donga-boltozat) ősz. fn.
1) A dongás fáedények, ú. m. bödönök kádak, de
különösen hordók sajátságos alakítása, minél fogva
közepet* kissé kidudorodnak, domborodnak, ás onto-
rák felé pedig behajtanak. 2) Olyan boltozat, mint a
bordódongáké; vagy hordó-, félbordó alakú boltozat

DONGACSÍN, (donga-csín) ősz. fn. A dongák
végeinek bemetszése, berovátolása, melybe a hordók,
bödönök, sajtárok stb. fenékdeszkáit alkalmazzák, s
becsiptetík.

DONGAFA, (donga-fa) ősz. fn. Különféle hosz-
szuságu, és szélűfahasábok, melyeketa kádárokgya-
lulás által dongákká képesnek. Az összerakott don-
gafákat máglyának nevezik.

DONGALÁB, (donga-láb) ősz. fn. Talpával be-
felé, benső szélével föl, külső szélével pedig aláfelé
görbedt láb. (Pes varos).

DONGALÁBÜ, (donga-lábú) ősz. mn. Kinek
dongájába van, csámpás.

DONGÁS, (don-og-as) fh. tt dongás-t, tb. —ok.
Némely bogarak, és robarok tompa, egyhangú szóza-
ta. Méh-, darázs-, légydongát.

DONGA V ÁS, (donga-vas) ősz. fn. A kádárok
éles vasszerszáma, melylyel a dongákat, hogy helye-
sen összeálljanak, simára egyengetik.

DONGÁT, (don-og-at) áth. m. dongat-lam,
—tál, — ott. Valamit dongani késztet, azaz ügy üti
veri, hogy dón hangot adjon. Dongatni a hordókat.
Vékony hangon dönget.

DONGÉfi, puszta Csongrád megyében; belyr.
Dongér-ba, —bon, —bo7, vagy —ön, —rá, —rói.

DONGÓ, (1), (don-og-ó) fa. tt dongó-t. 1) Dongó
légy. 9) Bizonyos debreczeni népdal neve:

Dtbrectenben kidobottak,
flbgy a dongót ne danolják,
De átírt is dongó,
Diri derű dongó.

DONGÓ, (2), (mint föntebb) mn. tt dongó-t.
Ami vagy aki dong.

DONGÓ, (8), puszta Erdélyben, Kolos megyé-
ben ; helyr. Dongóin, —rá, —rrfl.

DONGÓBOGÁE, (dongó-bogár) ősz. fa. 1. DOX-
GÓLÉGY.

DONGÓCSKA, (don-og-ó-cs-ka) fa. L CZIN-
CZÚR.

DONGÓLÉGY, (dongó-légy) ősz. fa. Barmokon
s dögökön élődő nagy mezei légy, mely röptéim
donog.

DONGÓMÉH, (dongó-méh) ősz. fa. 1. POSZ-
HEH.

DONOG, (don-og) önh. 1. DONG.
DONYHA, L DÜNYHA.
DOPOL, (dop-ol, németül stopfen) áth. m. dt-

pol-l. Székely szó, ám. dug, bedog, pl. valamely edényt,
bordót, palaczkot stb.

DOPSZA, KIS—, falu Zemplén megyében;
helyr. Dopttd-n, —rá, —ról.

DOB, (1), elvont gyöke doroszoí, dorosdó azok-
nak. Eredeti jelentése: metszés, hasítás, irtás. Roko-
nai : csór a esoroszol, csorostló, csorba származékok -
ban, továbbá hor, kor, melyekből horhol, korhol sxar-
maztak. V. ő. ŐRT, IRT.

DÓR, (2), hangutánzó, melyből doromb, dorbé
tol, dorgál, doronol stb. származnak. Rokonok vek:
dur, dör.

—DÓR, vékonyhangon: dér, dSr, Sszretett
képző, mely részint önálló neveket képez, mint: un-
dor, fon-dor, ion-dór, gon-dOr, sttn-dor, részint közép-
képző, mint a pen-dér-edik, pen-de'r-ií, pez-aVr-keo*k
igékben. Rokona tor, tér, tör, a /ín-tor, hen-íer, rS*
<ör szókban.

DÓRA, (hellén eredetű) női kn. tt jDorát. Do-
rottya, Dóri, Dóris, Dorka, Dorkó. (Dorothe*). |

DÓRÁK, férfi kn. tt Dorák-ot. (Dorothens). i
DORBÉ20L, (dor-b-ész-ol) önh. m. dorbóo/-/.

Nagy zajjal, széles kedvű kurjongassál, mintegy dó- |
rombolva dőzsöl, korhelykedik, dombéros.

Hasonló bozzá mint hangutánzó a tomboláit jé- '
lentő bélien: #ópv/ío{, &OQV@éo>.

DORBÉZOLAS, (dor-b-éu-ol-ás) fii. tt darU-
tolat-1, tb. —ok. Zajos, doromboló dőzsölés, dombé-
rozás.

DOBGA, (dor-og-a azaz, dor-og-ó v. dőr-ög-cT
elvont vagy kiavult törzsök, melyből dorgál (dorgt
ál) származik. Melldknevfll fel lehetne éleszteni, pL
dorga szósat, dorga beszéd..

DORGÁL, (dor-og-a-al) áth. m. dorgál-1. Kemí-
nyen, mintegy dorog-va, azaz dur-vábban, darabosan
vastagon, döVo'g-ve fedd valakit, valamely rósz tette
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miatt Aki máit dorgálni akar, maga feddhetetlen le-
gyen. (Km.) Megdorgál.

DORGÁLÁS, (dor-og-a-al-ás) fn. tt dór gálát-1,
tb. —ok. Keményebb, durvább hanga feddés, ro-
stálás.

DORGÁLATLAN, (dor-og-a-al-atlan) mn. tt.
dorgálatlan-t. tb. —ok. Aki nincs megdorgálva, ki
dorgálásra méltót nem követett el. Mint ih. dorgálás
nélkül.

DOROÁLATLANUL, (dor-og-a-al-atlan-ul) ih.
Dorgálás vagy dorgáltatás nélkül.

DORGÁLGAT, (dor-og-a-al-gat) gyak. áth. m.
dorgátgot-tam, —tál, —ott, pár. dorgátgoss. Gyak-
ran, folytonosan, vagy némi kímélettel dorgál.

DORGÁLÓ, (dor-og-a-al-ó) fn. és mn. tt dor-
gáló-t. Aki mást keményebb, durvább hangon fedd.
Dorgáló sztóék, dorgáló besséd.

DORGÁLÓDIK, DORGÁLÓDZIK, (dor-og-a-
al-ód-ik v. dd-oz-ik) k. mnlt dorgálóds-tam, —tál,
—ott. Szenvedélyesen, mintegy természetté vált szo-
kásból dorgál, fedd, morog.

DORGOS, falu Temes megyében; helyr. Dor-
gos-on, —rá, —rol.

DORHOL, (dor-h-ol) áth. m. dorhol-t. Hengerel,
mángorol. Bort dorhoíni. Máskép : csorhoi. Erdé-
lyi szó.

DÓRIS, DORKA, DORKÓ, női kn. 1. DÓBA.
DORMÁND, falu Heves megyében; helyr. £>or-

mdnd-on, —rá, —róí.
DORNIK, I. TARKÖR.
DOROCZ, 1. DOBROCZ.
DOROG v. DOROGH, hajdú város és több más

helység neve, helyr. Dorogh-on, —rá, —ról.
DOROGHÁZA, falu Heves megyében; helyr.

Doroghátá-n, —rá, —ról.
DOROGMA, TISZA—, adu Bonod megyében;

helyr. Dorogtná-n, —rá, —róí.
DÓRÓL, (dor-ol) áth. és önh. m. dorol-t. Dór

hangon dong. Székely szó. A sebet dorolját (azaz dong-
ják) a legye*.

DOROMB, (dor-om-b) fn. tárgyeset: doromb-oí.
Fogak közé vett egyszerű vas eszköz, rugalmas aczél
nyelvvel két szilárdabb vas szár között, mely ujjal
pengetve különféle kifajás által módosított hangot ad.
Aljas tréfabeszédben: kureonarang. Átv. ért hasi do-
romb, aki folytonosan morog, dörmög. V. ö. DO-
ROMB.

DOBOMBÓL, (dor-om-b-ol) önh. m. doromboí-í.
1) Doromb nevű eszközt penget 2) Mondatik a macs-
káról, midőn hizelgésből vagy úgynevezett tonás kö-
zött sajátságosán mormog, dormog. 3) Erős, tompa
hangú zörgést csinál. Vékony hangon : dörömböl.

DOROMBOS, (1), (dor-om-b-os) mn. tt. dorom-
bot-t, vagy —öt, tb. —ok. Kinek dorombja van, aki
dorombon játszik. Dorombot leány.

DOROMBOS, (2), (1. fónebb) fn. tt. doromoos-t,
tb. —ok. Dorombon játszó személy.

DOROMBOZ, (dor-om-b-os) önh. m. doromboz-
tam, —tál, —ott. lásd : DÓROMBÓL. "

DORONG, (dor-ong) fn. tt. dorong-oí. 1) Meg-
nyesett fiatal faderék, vagy vastagabbféle ág, eredeti
hengerded alakjában. Innen: dorongfának mondják
azon ölfát, melynek egyes darabjai nincsenek elba-
sítva, de a rütsefánál vastagabbak. V. ö. ROZSÉ. 2)
Alkalmazott ért kézbeli nagyobbféle faeszköz, a leg-
nagyobb botnál zőmökebb, terhet emelni, valamit
megtámasztani, korlátot kerítem való, stb. Dorongból
csinálják pl. a vendég oldalakat, a lajtorják oldalait;
doronggal emelik ki sárból a megsüllyedt szekeret,
dorongokon eregetik le a szekerekről a hordókat, stb.
3) Néha dorongnak mondják az igen nagy és vastag
botot. Jvdá* egy a tizenkettő lOStSl eljVve, ét S vele
sok sereg, kardokkal ét dorongokkal. (Máté 26. 47.)
Mint egy latorra jöttetek-e ki kardokkal és dorongok-
kal t (Lukács 22. 52.).

Más kiejtéssel durtmg. Ha gyökét visszafelé ejt-
jük, leszen: rúd, mely a doronghoz hasonló.

Egyébiránt első alakjában hengert jelent, hon-
nan : dorhoíni ám. hengerelni.

DORONGFA, (dorong-fa) ősz. fn. lásd : DO-
RONG.

DORONGFÁNK, (dorong-fánk) ősz. fa Tészta*
étel neme, melyet sodrófa forma eszközre tekernek,
s a tű* körül, nyárs gyanánt forgatva sütnek meg.
Másképen: botkalács vagy fcör/óskaláes.

DORONGHÍD, (dorong-híd) ősz. fa. Sárban/mo-
csárban, ereken lerakott dorongokból csinált bíd.

DORONGOL, (dor-ong-ol) áth. m. dorongol-í.
Doronggal fit ver. Megdorongolni valakit. Átv. ért.
durva hangon és modorban bírál, vagy inkább korhol
valamely müvet Dorongolá bírálat.

DORONGOLÁS, (dor-ong-ol-ás) fa. tt. dóron-
golát-t, tb. —ok. Doronggal verés, ütés. Átv. ért.
durva hangn, és modorú korholás.

DORONGOS, (dor-ong-os) mn. tt dorongos-í,
vagy —át, tb. —ok. Doronggal ellátott, nagy vas-
tag bottal járó.

DORONGOSFÁNK, 1. DORONGFÁNK.
DOEONGOSHÍD, 1. DOBONGHÍD.
DOBOSBA, fa. tt dorosbáí. A palócsoknál, é»

Mátyásföld egy részén ám. vSfél. A tótoknál dnusba,
és drucsiti ám. társulni, barátkozni, és így azt fejezi
ki tótul, mit a vőfél (vő barátja, társa) magyarul.

DOROSMA, község a Kis-Kunságban; helyr.
Dorotmá-n, —rá, —róí.

DOROSZLÓ, (1), (dor-osz-ol-ó) fa. tt dorossló-t.
Gyomtisztító kapa, melylyel a kifüvesedett földet kor-
holják, irtják, különösen a szőlőt tisztogatják. Mint
metsző, gyomirtó eszközzel rokon: esoroscló vagy cso-
roszla.

DOROSZLÓ, (2), falak Bács és Vas megyék-
ben ; helyr. Z)oroszló-n, —rá, —róí. RÁBA—, falu
Vas megyében.

DOROSZOL, (dor-osc-ol) áth. m. doroszoí-í vagy
doroselotí, htn. —ni vagy dorosslani. 1) A szőlőt ma-
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sodszor kapálja, azaz kifüvesedett földét megtisztítja,
meghorholja. 2) Utat nyes kapával, doroszlóval a kert-
ben, szőlőben stb. Hasonló hozzá; csoroszol.

DOROTTYA, női kn. tt. Dorottyát. Dorothea.
Hellén eredetű jelentése: Isten ajándoka. A magyar
köznép nevetséges gúnynevűi szokta használni. Vén
Dorottya. L. BORA.

DOROZMA, (dor-oz-ma) fn. tt dorogmát. Va-
racsk, varangy, a testnek, vagy bőrnek rögös külseje.
Balatonmelléki szó.

Gyöke a metszést, hasítást jelentő dór, minél-
fogva rokon doroszol, dorossló szókkal, mennyiben a
dórommá mintegy doroszolt, bemetélt állapota a bőrnek.

DOROZMAS, (dor-oz-ma-as) mn. tt dorosmás-t
vagy —öt, tb. —ok. Az állati s emberi bőrről mon-
datik, midőn varaczkos, göröncsös, kivált valamely
behegedt seb után. V. ö. DOROZMA.

DOBSOADÓCZ, (dors-gadócz) ősz. fn. Gadócz-
halfaj az éjszak! és keleti tengerben, melyet besózva
is árulnak. Teste pettyes, farka osztatlan.

Első alkatrésze dors a germán nyelvfajokban
több-kevesebb változattal általános.

DOEUZSOL, (dor-uzs-ol) önh. m. doruuol-t.
Mások ellen morog, dorgálódik. A dorgál igével egy
gyökről származott Máskép: duruzsol.

DÓSA, (1), 1. DOMOKOS.
DÓSA, (2), jász község; helyr. flósá-n, —ró,

—ro7.
DOSZ, elvont gyök doszol szóban. Azonos toss,

íoss gyökkel.
DOSZKA, fc. 1. DESZKA. Székelyes kiejtés.
DOSZOL, (dosz-ol) átb. m. doszol-í. Menésre,

vagy más valamire sürget, erőtet, tosz-igal, unszol,
noszol. Székely szó. Dunán túl tosskol, tuszkol.

DOSZOLÁS, (dosz-ol-ás) &. tt doszolás-í, tb.
—ok. Unszolás, nógatás, sürgetés, toszkolás. lásd :
DOSZOL.

DOSZTIG, L DUZTIÖ.
DOVALLÓ, falu Liptó megyében; helyr. Do-

vallo-n, —ró, —ro7.
DOVORÁN, KIS—, NAGY—, FAEKAS—,

falvai Nyitra megyében; helyr. Dovordn-ba, —ián,
—Ml.

DOZMÁTH, faJu Vas vármegyében; helyr. Dót-
máth-on, —ró, —roT.

DÓZSA, 1. DOHOKOS.
DÖ, (1), gyökelem számos szókban, melyek 1)

tompább természeti bangót 2) dudorú alakot fejeznek
ki, vastag bangón dó; az első osztályba tartoznak:
dffbög, dSetSg, dOmmSg, doVgöl, dörög, dörzsöl stb. az
utóbbiba: döböny, doboz, dömösz, d«ms« stb.

DÖ, (2), elvont gyök, melyből: dől, (dö-ül),
dö/í (dö-ít), dönt (dö-int), dög, döher, stb. erednek.
Jelentése: olacson, alá, tova eső*, ellentéte a di gyöknek,
(L Dl). Ezen gyökökből megtetszik, hogy a két ellen-
kező értelem egyedül az önhangzókban rejlik t i. az
i éles, magas, sőt legmagasb önbangzó, az 8 pedig
mélyebb, zártabb, tompább. A különböző hangzók-

ban rejlő értelem, mint tudjuk, a magyarban külön-
bán is sokszor eléfordnl, pl. itt ott, ide oda, a az, ti-
peg topog, libeg lobog, stb. Rokon a db* gyökkel
a latin de, s ez után a franczia de, de, ólán dó, stb.
hellén déoi stb. Figyelmet érdemel, hogy a zenészek
s zenetanítók a magosb s mélyebb félhangok elneve-
zésére is az önbangzókat épen ezen elv szerént hasi-
nálják, pl. disz ám. d-nél félhanggal magasb, desz ám.
d-nél félhanggal mélyebb; így gitt és gesz, otsz ó
asz, eis* és ess stb.

DOB, 1) természeti bang, melyből dobog, dSb-
ben, dtfbSgét, döbbenet, döbbent, stb. származnak. Vác
tag bangón dob, dobog, stb. 2) Hengerded fa edénye-
ket jelentő dobon, dfibSrke gyöke, fordítva: 60d (bő-
dön) vastaghangon: dob, dobon, fordítva: bőd, bődet
bodnár.

DÖBBEN, (döb-ü-en vagy döbb-en) önh. m. dcb-
ben-t. Tulajdonkép a szívről mondatik, midőn hirte-
len ijedés miatt rendkívüli mozgásba jő. Átv. ért
birtelen megijed, s megrázkódik. Megdöbbenni, azaz
a félelemnek, ij édesnek első benyomását <neni. Vas-
taghangon rokona: dobban.

DÖBBENÉS, (döb-ven-és vagy döbb-en-és) &.
tt dSbbenét-t, tb. —ék. 1) A szírnek valami gyanított
rósz miatt birtelen mozgásba jövetele. 2) Megfflem-
lés, az üedésnek első érzete. Vastagbaogon : dobbaxá*.

DÖBBENT, (döb-ven-t v. döbb-en-t) áth. m.
dSlbent-e'lt, btn. —eni vagy —ni, pár. —s. Mondatik
minden tárgyról, mely valakiben az ijedésnek első
mozzanását fölgerjesztí. Megdöbbent bennünket ál-
talán oly dolog, melynek félelmes, káros voltat csak
homályosan érezzük, pl. csendes éjjel valamely xörre-
nés, vagy sűrű berekből élőnkbe bukkanó ember,
vagy vad, mely szívünket sebesebb lüktetésbe bozza.

DÖBLECZ, (döb-öl-ecz) mn. tt döbltct-ct. Vas
tag, kövér testű, mintegy dobónhoz hasonló. Székelv
szó. Mis tájejtéssel: dombi**, dSme, dömfödi.

DOBOG, (döb-ög)önh. m. diSbög-tem, —tél,—üt
A szivről mondatik, midőn birtelen benyomás, külö-
nösen félelem, yedés miatt szokottnál erősebben s
gyorsabban ver. Vastag hangon dobog.

DÖBÖOÉS, (döb-őg-és) fn. ttdöbög«s-í, tb. —ét.
A szívnek szokottnál erősebb és gyorsabb mozgása,
verése. Vastag bangón: dobogós.

DOBON, DÖBÖNY, (döb-ön vagy döb-öny} fn.
tt dőbön-í, tb. —ők. Faedény, melyben vajat, zsírt,
sajtot, sót, stb. tartanak. Innen: vajas dobon, sojí.x*
dobon, sós dobon. Megfordítva: bődön, s vastag bán
gon: bődön, dobon.

A törökben debbe Hindoglu szerént: cruche dí
cuir (bőrveder).

DÖBÖNÖS, puszta Zemplén megyében ; hel.vr
jDöbönös-ön, —re, — röí.

DÖBÖR, (1), (döb-ör) kiavult vagy elvont tör
zsoké a) a fa edényt jelentő döbörke szónak, s mirt
olyan legközelebbi rokona döbön-nek, b) a tompi
hangot utánzó dSbSrSg igének, s mint bangszóva.1 ró
konok dobog, dobogó, dobban stb. Különben dvi/'f



127A, DÖBÖR—DÖCZCZEN DÖCZECZNÉS—DÖDÖLLE 1278

főnévül használható azon tartós tompa hang kifejezé-
sére, milyen péld. az égdörgésé, vagy a szekerek alatt
viszbangzó bídpallókó stb. ZXfbörrel, nagy döbörrel
átvonuló hintók, íouasok.

DÖBÖE, (2), felu Vas megyében; helyr. Dö-
bör-ön, —re, —rffJ.

DÖBÖRG, L DÖBÖEÖQ.
DÖBÖRGÉS, (döb-ör-ög-és) fa. tt. döbörges-f,

tb. —ék. Távol vagy gyöngébb dörgés vagy dobogás.
V. ö. DÖBÖRÖG.

DÖBÖRGÖ, (döb-ör-ög-ő) mn. tt döbörgS-í, tb.
—k. Ami döbörögve viszhangzik. DöbörgíS szekerek.

DÖBÖRHEGY, fala Vas megyében; helyr. Dö-
börhegy-en, —re, —rSt.

DÖBÖRKE, (döb-ör-ke) fn. tt döbörkét. Döbön-
ke, kis dobon, különösen melyben tárót tartanak. Szé-
kely szó.

DÖBÖRÖG, (döb-ör-ög) önb. m. döbörög-tem,
vagy dSbSrgSt-tem, —tél vagy döbörgöítél, döbörgStt,
btn. —ni vagy dtíbörgeni. Kevésbbé erősen, azonban
folytonos hanggal vagy távolabbról szól s verdesi a
füleket Döbörög a haragot ég, dübörögnek a* elttttö-
getett álgytík, döbSrSgnek a* ebtyargalók lábai alatt a
hidpallók. ithatólag is:

„Kétségek ostroma körüldöbörgi.•
Kisfaludy K.

Közelebbről vagy erősebben értve: dörög az ég, dó-
rögnek vagy durrognok az dlgyúk, dobognak a hid-
pallók.

DÖBÖSZ vagy DOBOZ, DÖBÖSZKE, 1. DO-
BOSZ, DOBOSZKA.

DÖBBÉTE, falu SzsJa megyében; helyr. Döb-
réíé-n, — re, —riH.

DOBÉI, falu Szála megyében; helyr. Döbri-be,
—ben, — ML

DÖBRÖCZ, (döb-ör-öcz) fn. tt döbröcz-Ot. Ba-
ranyában ám. rüh. Göcsejben vastag hangon dobrocz,
mely értelemre nézve a döbröczczel rokon. Mindket-
tőben a bőrnek felduzzadt, fólhólyagosodott állapota
az alapfogalom. V. 5. DOBBOCZ.

DÖBRÖCZE, falu Szála megyében; helyr. DSb-
ré'c»é-B, —re, — rSl.

DÖBRÖK, puszta Somogy megyében; helyr.
Dsbrök-Vn, —r«, —r«.

DÖBEÖNTE, falu Veszprém és puszta Tóba
megyében; helyr. D3bröníé-n, —re, — r8l.

DÖCS, helység a péterváradi ezredben; helyr.
Düct-on, —re, — r&.

DÖCZ, elvont hangutánzó gyök, melyből dö-
«**/, döctcten stb. erednek. Jelenti némely testnek
azon ingd állapotát, midőn ide-oda ütődik, avagy
hajlik, s olynemüleg mozog, mintha dobi akarna,
A dőlésnek kicsinyített módosítása.

DÖCZCZEN, (döcz-ü-en vagy döcz-v-en, vagy
döczcz-en) önh. m. dffczcsen-t. Mondatík minden moz-
gó testről, de különösen szekérről, kocsiról, szánról,
midőn egyenetlen mozgásban lévén, ide vagy oda

vetődik, rázódik. Árkon, gödrön, vágáson kereszWi-
döczcten v. átdSetesen a kocsi, s oki benne Ül, döctcten,
megdöcztten,

DÖCZCZENÉS, (döcz-ren-és v. döczcz-en-és)
fii. tt döctc*enít-t, tb. —ék. Mozgásban, menésben
levő testnek, különösen szekérnek, kocsinak, szánnak
egyenetlen, göröngyös úton megűtődése, rázkódása.

DÖCZCZENT, (döcz-ven-t vagy döczcz-en-t)
áth. m. döctczent-étt, htn. —ni vagy —eni, pár. —s.
Mozgásban, menésben levő testet elébe vetett akadály
által egyenes állásából kivessen s megráz, pl. a gö-
dör, árok vagy kerék alá vetődött kS megdöczczeníi a
szekeret. A döczctenS kocsi megdöcsctenti a benne
Oló'í is.

DÖCZÖG, (döcz-ög) önb. m. dö<xög-tem, —tél,
—m. 1) A haladó kocsi, szekér holmi göröngyös,
likacsos, köves úton tázódva ide-oda ütődik. 2) Mon-
datik kövér, nehezen járó, vagy sántikáló emberről,
ki menés közben jobbra-balra dülöng, hajladozik.
Döcsügve jár, mint a hított récze. Alig döctög.

DÖCZÖGÉ8, (dőcz-ög-és) fn. tt dSczögét-t, tb.
—ék. 1) Kocsinak, szekérnek az egyenetlen út miatt
ide-oda verődése. 2) Kövér, beteg vagy sántikáló
embernek jobbra-balra nehezedő menése.

DÖCZÖGÖ, (döcz-ög-ő) mn. tt döctögS-t. Aki
vagy ami menés közben valamely akadály miatt ide-
oda hajlik, rázódik. DöctögB kocsi, döctögö járat.

DÖCZÖGÖS, (döcz-ög-ő-s) mn. tt döcsögós-í
vagy —ét, tb. —ék. 1) Útról mondatik, mely lika-
csos, göröngyös, kátyolos, köves, és ennélfogva dö-
csög a kocsi, szekér rajta. 2) Hibásan szerkezeit hin-
tóról, azekórről stb., mely ráua a bennfilőket 3)
Járásról, mely ide-oda ingadoz. 4) Átv. ért. döctögöt
beszéd, Írásmód, azaz nehézkes, nem folyékony,
akadozó.

DÖCZÖGTET, (döcc-ög-tet) áth. m. döczögUÍ-
tem, —tél, —éti, pár. döctögteti. A baladó kocsit,
szekeret akadályok közbevetése által ide-oda rázza.
A kátyúk, gödrök, kiálló köuek döctögtetík a szekeret.
Döcaögteti a rátát kocsi, szekér a benn«l«fceí.

DÖD, hangutánzó elvont gyök, honnan dödög,
dödörSg származnak. í>ödöíle szóban pedig ám. töl-
tött, vagy dudorú.

DÖDDÖ, (dödd-ő vagy död-ög-ő) fa. tt. döddS-t.
Dunán túl ám. együgyü, málészájú, istentaszította,
dődögő ember.

DÖDÖG, (död-ög) önh. m. dedög-tem, —tél, —ott.
Értetoetíen, homályos szavakat mormog, dadog, mint
pl. a beszélni kezdő kisdedek , továbbá részegek,
együgyfik, bolondok, vagy magukban beszélgetők
szoktak. Vastag bangón : dudog.

DÖDÖGÉS, (dőd-ög-és) fn. tt dödögét-t, tb.
—ék. Értelmetlen, homályos hangok ejtése, dagogás.
Kit gyermek, vagy retteg ember dödögéte.

DÖDÖLLE, (död-öll-ő vagy dőd-ör-lő = dud-
or-ú) fn. tt. dödöllé-t. 1) Dunán túl, köleskásából és
lisztből készített, s kiszakgatott tésztás étel. Mátyus-
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ISIdén .gáncsa vagy gáncsa. 2)' Mátyásföldén ám.
derellye,.ftza> taróval vagy szilvával töltött tészta*
eledel. 3) Győr tájékán gúnynévképen ám. málé-
etájú, cgyűgyU.ember, máskép : dölle, doídö.

DÖDÖR, (död-ör) kiavult vagy elvont törzsök,
mely (fázás vagy félelem miatti) reszkető hangokat
jele it. Vékonyabb hangon rokona : de'de'r, didér,
melyből didereg, didereg származtak.

DÖDÖRÖG, (död-ör-ög) 8nh. m. dVdörSg-tem
vagy dödörgöttem, —tű vagy dödSrgöttél, dödörgött,
htn. —ni vagy dödörgeni. Értelmetlen, homályos és
egyszersmind reszketeg hangokat ejt, különösen, fá-
zis vagy félelem miatt Máskép : didereg.

DÖF, áth. m. döf-tem, —tél, —ott. 1) Hegyes,
éles végű eszközt, fegyvert, szerszámpt tasaító irány-
ban ős erővel nyom, benyom valamely testbe. • A'ésí,
tört, kardot döffii valakibe. Ctákhját a part oldalába
döfni. Dárdával döfni, Icdiifui az ellenséget lováról.
IgckptSkkcl: bedöfni, feldöfitit megdöfni, ledöfni. 2)
Mondják szarva* állatról, midőn szarvával bök, szúr.
A tulaj tinó, bika megdSfte a gulyást. 3) Ököllel, tüj-
jal, vagy bottal taszít, szúr, bök. Vas megyében mond-
ják így is: dnf, honnan dtiff ám. döfés, du/ot kapni
ám. döfést kapni.

Azon d-t-vel kezdődő gyokszók csaladjába tar-
tozik, melyekben a távolra hatis fogalma rejlik, mi-
lyenek : dö, dönt, doszol, tosz, tottU, tol, tuszkol stb.
Talán egyetlen ige nyelvünkben mely f hanggal zá-
ródik.

Rokonok hozzá a-szanszkrit dhav (lök), és tup
(üt)", hellén déyca, tvariu, finn tupin (ütök) stb.'Meg-
jegyzendő, hogy dtv a perzsa nyelvben gonosz szel-
lemet jelent

DÖFDÖS, (döf-dös vagy döf-öd-ös) áth. m. döf-
d8s-tem, —tél, —ott, pár. —s. Gyakrabban, ismé-
telve döf, pl. döfdösik egymást o* SkM8d*S bikák. V.
ö. DÖF.

DÖFDÖSÉS, (döf-öd-ös-és)fn. tt. dSfdösés-t, tb.
—ék. Gyakori, ismételt döfés, szurkálás, öklelődés,
bökdösés.

DÖFDÖZ, (döf-öd-öz) áth. 1. DÖFDÖS.
DÖPÉS, (d5f-és) fa. tt d»fes-í, tb. — ék. 1) Va-

lamely nagyobb eszközzel, fegyverrel való szúrás.
Karddöfét, késdtffés. 2) Öklelés. ») Taszítás. Oldalba
döfés. Könyökkel vagy ököllel döfésí tenni valakin. V.
8. DÖF.

DÖFÖD, (döf-öd) áth. m. dOf8d-tem, —tél, —Ott.
Gyakran, több ízben döf. Könyökkel döfSdni a mel-
lettünk állót. Bottal döfödni a bivaU. A cselekvési
gyakorlatnak valamivel kisebb fokát jelenti, mint a
kcttőztetett képzőjü dofdös.

DÖFÖL, (döf-öl) sVtn. L DÖFÖD.
DÖFÖLÉS,(döf-öl-és)fn. tt d»f«és-í, tb. —«*.

Gyakori, ismételt döfés; döfődés.
DÖFÖTTYÜ, DÖFÖTYÜ, (döf-ött-tyü v. döf-

et-ü) fn. tt. dö/öííytt-í, tb. —k. Tésztis étel neme a
székelyeknél, melyet mákkal, és mézzel készítenek.

DÖG, (dö-g, 1. DÖ) fn. tt. díg-öí. 1) Holt tért,
elhullott állatnak teste. Emberről csak megvetőleg ét
aljas beszédben használtatik. Kihúzni a dögöt a gyepre.
Dögül enni. Dögre járni. Ahol dög van, oda gyűlnek
a sasok. Km. Büdös, mint a dög. (%n). Megttagolni
a dögöt. 2) Ragadós nyavalya. Marhadög, bujadSg.
X>ög járja, emészti a barmokat. Dúl, pusztít a dög.
Dög esett a jwhokba. Dög cerje msg. 3) Nyavalygó be-
teg, kire bizonyos halál vár. 4) Vén, rósz, gebe 16.
.Rósz dög, sovány dög. Megvető értelemben mondatik
emberrőris. .Vén dög. 5) Aljas beszédben: kelletlen
bőség. Döge van •'a dinnyének, fialnak. . •

Eléfordiil a szláv nyelvekben iá : deci (dög),
dechnut (dögleni). .Rokon, doh szóval is. ..

DÖGBAJ, (dög-baj) ösz/fn. Ragadós nyavalya,
mély. pusztít embereket, barmokat, dögvész.

» 'PÖGBOR, •/dög-bőr) ősz. fn. Nyavalyában ele
sett baromnak lenyúzott bőre.

. DÖGBÜZ, (dög-bűz) ösz^fn. A dögtestnek ne-
héz, undorító szaga,-tóely.robadas által Rejlik,-ki

DÖGE, 1. DÖGHE. ' . , , . : .
,1X)GENYEG, (dög-eny.-«a) fn. ̂tVí̂ î ej-et.

L 1) DEGET 2) DÖGÖKYEÖ.. , / '•, -
DÖGBVÉNY, (dög-e-vény) ft. tt .diijevé*y-t,

tb. —ék. Dögleletes iszapos, mocsáros hely vagy le-
gelő.

DÖOÉVO, (Jög--éyő) ősz. mn. Döglőtt, auc be-
tegségben elveszett állatnál húsával élő. pögecö ma-
darak; • .

DÖGFA, (dög-fe) ősz. fh. Fuövény a kétfsJ-
kások seregéből, és tízhímesek rendéből; különösen
ennek faja : btidös dögfa, melynek b*b-ft»rm* hüve-
lyes gyümölcse és igen büdös szaga va*.. (Anagyris
foetida).

. DÖGPAKADÉK, (d9g-fak«dék) ös«. fh. ROM
természetű pattanás, kateg a testen, s> ragályba jár-
ványokban. • . • '• ,.

DÖOFAKADÉKOS, (dog-íakadékos) öat-mn.
Amin dögfakadék támadt Dögfokádékot tett.

DÖGFALÓ, (dög-faló) ősz. mn. L DÖGÉVÖ.
DÖGFŐ, (dög-fő) ősz. fn. Az épitéweknél je-

lent czifrázatul használt alakot, mély. valamely állat-
nak bőretlen fejét ábrázolja.

DÖGFÜ, (dög-fii) ősz. fn. Igen erős dögbBri
növény, melyre a döglegyek lerakjak tojásaikat
(Stapelia variegata).

DÖGOOMBA , (dög-gomba) ősz. fn. Mérgei
gombák egyik neme, melyet a mezei apró legyek
szeretnek.

DÖOGYAPJÜ, (dög-gyapjn) ősi. fn. Döglött
jnhnak gyapja.

DÖGGYÍK, (dög-gyík) ősz. fn. A torokgyíkon
dögvészes nyavalyában támadt halálos fene.

DÖGHAGYMÁZ, (dőg-hagymas) ősz. fh. lisd:
DÖGHALÁL.

DÖGHALÁL, (dög-halai) ősz. fn. 1) Általán
minden nyavalya, mely ragályossága, sebes elterje-
dése, és vészhozó ereje által tűnik ki. 2) Különösen,
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a keleti tartományokban otthonos hagymiz, mely rö-
vid ideig tartása, rohasztó ereje, a lágyék és bon
alatti mirigyek gyuladása, s ezeknek fenébe, vagy
gcnyedésbe átmenete, végre a bőrön megjelenő po-
kolvar által jclenkczik. Szelídebb kifejezéssel : ha-
lálvész,

DÖGHALÁLOS, (dög-halálos) ősz. mn. Dög-
halált okozó, döghalállal járó. Döghalálos nyavalya.

DÖGHE, falu Szabolcs megyében; hclyr. Döghé-n,
—re, —rőt.

DÖGHELY, (dög-hely) ősz. fn. 1) Hely, hova
a dögöt hordják, és hol megnyúzzák. 2) Hol dögbaj
uralkodik.

DÖGHENDI, (dög-hen-di) mn. tt. döghendi-t,
tb. —k. Székely ázó, ám. lomha, lusta, mint a dög-
leni indult barom. Képzésre hasonló a szintén gúnyos
jelentésű pökhendi, ebhendi szókhoz.

DÖGHÚS, (dög-hús) ősz. fn. Döglött állat húsa.
Döghúst enni. Szélcsb ért állásban megromlott, meg-
biizhödt, gyotnorundoritó hús.

DÖGKÁNYA, (dög-kánya) öaz. fn. Kányafaj,
mely döghússal él.

DÖGKELEVÉNY, (düg-kclevény) ősz. fű. Dög-
vészben , dögkórban támadó fakadó* , daganat a mi-
rigyeken.

DÖGKESELY, (dög-kesely) ősz. fn. Sasok ne-
méhez tartozó madárfaj, mely dögökön élödik. Egyip-
tomi dügkesely, mely a Nil folyam áradása után ma-
radt dögöket emészti.

DÖGKÓR, (dög kór) ősz. fn. 1. DÖGVÉSZ.
DÖGKÓRECZET, (dög-kór-eczet) ősz. fn. Óvó-

szerül használt cczet a dögkor ellen.
DÖGKÓROS, (dög-kóros) ősz. mn. Dögkórban

szenvedő, dögkórba esett; dügvészis. Dögkórosbe-
tegek.

DÖGKÓRSÁG, (dög-kórság) ősz. fn. lásd :
DÖGVÉSZ.

DÖGLÉGY, (dög-légy) ősz. fn. Dögökön élödő
nagyobbféle légy. (Musea caesar).

DÖGLEL, (dög-lel) áth. m. döglel-t. Döggé
tesz, döghalállal elveszt, ragály ős kórba ejt.

DÖGLELET, (dög-lelet) fn. tt döglelet-ét.
Dögvészes, dögkórságos állapot.

DÖGLELETÉS , (dög lel-ct-és) mn. tt. döglele-
U:s-t vagy —ét, tb. —ík. Dögvészt hozó, okozó, ra-
gályos. Dögleletes bűz, kipárolgái.

DÖGLELETÉSSÉG, (dög-lel-et-és-ség) fn. tt.
dögleletessf'g-e't. Valaminek dögvészes, döghalált okozó
természete, tulajdonsága. Tisztátalan keleti várusok
dögleletessége.

DÖGLESZT , (dög-öl-eszt) áth. m. dögleszt-étt,
htn. —eni vagy — ni, pár. döyleszsz. Állatot akár-
mely módon, pl. koplalással, nagy teherrel, hajtással
stb. megdügleni kényszerít. Sebes nyargalással lovat
döglcsztfni.

DÖGLET, (1), (clög-1-et) mivelt. ín. düglet-tem,
— tél, —élt, pár. döf/l f tf. Okozza, eszközli, hogy

HAOIX- BZÚTÁJI.

valamely állat megdögöljék. A döglik igének mivel-
tetöje. Szokottabban : dögleszt. A régieknél ám öl.
„Mire döglctsz meg ennyi emböröket." Nádor-codez.

DÖGLET, (2), (dög-l-et) fn. tt. dögíeí-éí. L.
DÖGLELET.

DÖGLETÉS, (dög-1-et-és) L DÖGLELETÉS.
Eléjön a Góry-codexben.

DÖGLIK, (dög-öl-ik) k. m. d»gi-ötf,.htn. —eni,
pár. dögölj. 1) Mondatik általán az oktalan állatokról,
midőn nyavalya, éhség , nagy teher , vagy más testi
megromlás miatt kiadják parajokat. Vértdlyogban,
szdzrétíí paczal megromlásában döglik a szarvasmarha.
Iszapos legelőtől döglik a juh. Pípnyavalyában dögle-
nek a baromfiak. Szépen döglik a marha, olcsó lesz a
bőr. (Km.) 2) Átv. és megvető értelemben mondatik
emberről , midőn tunyán vagy részegen hever , nya-
valyog, betegeskedik , időn kivül aluszik. Ne dögölj
olyan sokat. 3) Szinte megvetésből, annyi mint bal,
meghal. Bár csak megdöglenél vagy dögölnél ! Dö-
gölj meg ! Összetételei : beledögtik, eldöglik, megdög-
lik, kidöglik. A kecske is akkor rugoldoz leginkább,
mikor meg akar dögleni. (Km.)

DÖGLÓ , (dög-ló) ősz. fn. Elcsigázott, rósz, be-
teges ló , mely dögleni készül ; elsoványodott rósz
gebe.

DÖGLÖ , (dög-öl-ö) mn. tt. dogiít-í. A mi dög-
lik. V. ö. DÖGLIK.

DÖGLÖTT, (dög-öl-ött) mn. tt. döglött-et. 1)
A testnek végroinlásábau elveszett (oktalan állat).
Döglött ló , döglött birka. 2) Büdös, büzhödt, mint a
dögtest. 3) Nyavalygó , beteges , (megvető értelem-
ben). Megdöglött, eldöglött, kidöglött.

DÖGMEZÖ, falu Erdélyben, Belső-Szolnok
megyében ; hclyr. Dögmezö-n, — re, — ró'l.

DÖGMIRÍGY, (dög-mirigy) ősz. fa. 1) Dögkór
idején támadó mirigydagauat , pl. a lágyékon, hón
alatt, torokban. 2) Dögvész, döghalál.

DÖGNYÚZÓ , (dög-nyúzó) ősz. mn. és fn. Aki
a döglött állatok bőrét lehúzza. Különösen , gyep-
mester, kutyapeczér , kinek kötelessége a dögtestcket
eltakarítani. Dögnyúzó kés, életlen rósz fanyeltt bicsak,
békanyúzó.

DÖGÖNY , (dög-öny) ősz. fn. Bankos fejű bo-
tocska vasból , rézből vagy fából , melylyel holmit
mozsárban törnek. V. ö. DÖGÖNYEG.

DÖGÖNYEG , (dög-öny-eg) fn. tt. dögönyeg-ét.
Botba rejtett nyársforma szúró eszköz. (Stilet). Egy
XVI-ik századbeli versezetben olvassuk :

„Természet küvöl élnek pogánok ifjakkal ,
A szegény rabokat verik dögönyegfákkal. "

A magyar költészet kézi könyve 58. lap.

Rokon vele a török dejenek (báton, bastonage),
továbbá dökmek (verser, jeter) döjmek (battre, frap-
pcr), hellén tfíyj-rtrw , latin tangó, német Degen stb.

DÖGÖNYEGÉS, (dög-öny-eg-és) mn. tt. dtfgö-
nyege's-t vagy — ét, tb. — ék. Dögönyeggel ellátott,

81
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felszerelt, fegyverzett DSySnyeges sétabot. Dögönye-
ge» orgyilkos.

DÖGÖNYÖZ, (dög-öny-öz) áth. m. diSgönyOt-
tem, — tél, —ott, pár. — «. Tulajdonkép, dögönynyel,
azaz mozsártörővel ver, fit. Átv. ért erősen megver
valakit valamely kézbelivel , akármi legyen az. Em-
berül megdügönySzték.

DÖGÖS, (dög-ös) mn. tt dögös-t vagy —ét,
tb. — ék. Dögbttzfi, döggé váló ; nyavalyás, beteges ;
ragályos kórban szenvedő ; dögtestekkel tölt

DÖGÖSÍT, (dög-ös-ít) átb. m. dögöt(t-étt, pár.
— s, htn. — ni vagy — eni. Dögössé tesz, dögkórral
fertőztet , ragályosít.

DÖGÖSKÖDÉS , (dög-ös-köd-és) fn. tt. dögös-
kodés-t, tb. — ék. Aljas beszédben ám. nyavalyásko-
dás, betegeskedés, götbösködés.

DÖGÖSKÖDIK, (dög-ös-köd-ik) k. m. dSgös-
kSd-tem, —tél, —ott. Nyavalyog, betegeskedik. Sem
Írásba, sem nemesebb szólásba nem illő kifejezés.

DÖGÖSÖDIK, (dog-ös-öd-ik) k. m. dSgösöd-
tem, —tél, —ott. Dögkórba esik.

DÖGROVÁS, (dög-rovás) ősz. fa. Rovás, melyre
a döglött barmok , pl. juhok, bárányok számát fel-
metszik. V. Ö. ROVÁS. Átv. ért. Dogrováson lenni
ám. bizonyos balált hozó betegségben sínlődni. Ha a
juh szomorún legel, dögrováson van. (Km.) Nem urasba
vagy nemesebb beszédbe való.

DÖGSZAG , (dög-szag) ősz. fa. Az orrnak kel-
lemetlen éa a tüdőket nyomó bűz , mely a rohadás-
nak indult dögtestből fejlik ki ; dögbüz.

DÖGSZÉR, (dög-szer) ősz. fn. Igen kellemet-
len, foghajma büzti , gyantás nedve a bűzaszat nevű
fűnek. V. Ö. BŰZASZAT.

DÖGSZINÜ, (dög-szinü) ősz. mn. Színre a dög-
testhez hasonló. Dögszinli állott hús.

DŐGTEST, (dög-test) ősz. fn. 1) Általán min-
den állatnak teste, mely meg van balra vagy dögöl-
ve. 2) Különösen, orvosi ért. emberi holttest, mely
bonczolás alá vétetik , újabb néven : hulla. 3) Meg
vető értelemben lomha vagy beteges test

DÖGVAD , (dög-vad) ősz. fa. Vadász nyelven,
oly vad, mely betegségben vagy éhség miatt veszett
el, vagy valamelyik tagjában csonkítva van.

DÖGVAK, (dög-var) ősz. fn. Var, mely dög-
vészkor, különösen a keleti dögkórban a torkon, hó-
nok alatt, vagy lágyékon üt ki ; dögvészes pokolvar.

DÖGVARAS, (dög-varas) ősz. mn. Kit vagy
mit a dögvar meglepett.

DÖGVEREM, (dög-verem) ősz. fn. Verem, bová
a dögben elhullott barmokat hányják s temetik.

DÖGVÉSZ , (dög-vész) ősz. fh. lásd : DÖG-
HALÁL.

DÖGVESZÉS, DÖGVESZÉS, (dög-veszés vagy
vészes) ősz. mn. 1) Dögvészbe esett Dögvészes em
berek, barmok. 2) Ami dögvészt hoz , dögvészt ter-
eszt Dogvészes levegő, tisttátalanság.

DÖHER, (dö-h-er) mn. tt. döher-í, tb. —ék. Vas
megyei tájnyelven ám. bízott, poczokos, kövér, nagy
idomtalan testű. Rokonai a szintén tájszók : dömr,
dömhe, dömheez, dSmSezkös, dSmse, dömsödi.

DÖÍT, (dö-ít) áth. m. dSU-e'tt, htn. — eni vagy
—ni, pár. —s. Régi, s már kiavult eredeti mása a
most divatozó dojí vagy dönt igének, mint: fu-tí fújt,
gyu-tí gyújt stb. A régieknél szokott igekötős ablkok-
ban is eléfordúl, mint : eldőlt, földötí stb., 1. DÖNT.

DÖJT, (dö-ít) áth. 1. DÖNT.
DŐL, (dő-1 ám. dö-ül, rokontársai a döjt, d<M

szók. Némely tájakon : dűl), önh. m. döl-t. Jelenté*
1) sdlyegyent vesztre, félre bajlik, lefordul. Dől a
szekér, dőlnek földinduláskor a házak. Bedül a kü,
kidől a ló a hámból. Kidőlt bedőlt az oldala, (kóz-
népi mesékben használt kifejezés). BeledSlni a sárba.
EldSlni vagy feldőlni a rost úton. Összedőlni, tsti-
dőlni. Megdől a gabona. 2) Támaszkodik, nehézke-
dik. Falnak vagy fának dőlni ; neki dó'lni a hordómat
3) Omlik, ömlik. Dől a fordított zsákból a gabona.
.Esik az eső, csak úgy dől. Kidől a víz, a bor. 4}
Tolong, tolakodik. Dől a nép a templomból, ssínhái
ból. Dől o« ellenség a városba. 5) Roskad, darabjaira
oszolva lerogy. Összedől a kártyavár. Átv. ért (fo-
gába db'l a munka, a terv, azaz a készülőben levő
munka, vagy a kivitelhez fogott terv megsemmisül,
hasztalanná lesz, mint, midőn a hordó dngai bedől-
nek. Dől belőle a bor, azaz borbüz. DM belőle az
okosság, tudomány, bestéd, hazugság.

DÖLED, (dő-l-ed) önh. m. doled-tem, —tél, —t
vagy —éti. Rendes terjedelmén túl kinyomódik, szét-
terjed. Dőled a f elfőtt mell, a pihegö kebel. Döltd a.
levegővel töltött hólyag, duda. Kidblednek a szenük,
midőn valamely tárgyra mereven néznek. Dőled a fe-
lülről nyomott baglya oldala. Dölednek a nagy fok-
tokkal megtSlt pofák. Döled a kelő kovász, vagy a te-
nyér oldala, midőn fdhastíva vetik a kemenctébe. Dö-
led ás ételekkel megtSmSU has stb. Tájszokasilag di-
led, dülled, düllyed.

DÖLEDÉK, (dő-1-ed-ék) fn. tt. doUdék-et. Ami
sulyegyenét elvesztve, leroskadt, öszveomlott. HázdS-
ledék, régi várak dó'ledékei. Haszn&ltatik különösen
rom értelemben. Tájszokásilag, sőt csaknem közön-
ségesen bevett szólás szerént düledék.

DÖLEDÉKÉNY, (dő-1-ed-é-kény) mn. tt tölt-
dékeny-t, tb. —ék. Ami ingadékony siilyegyenben
áll, ami omlani, szétnyomulni, roskadni, dőlni készül.
DSledékeny régi épület, döledékeny Ssvár. Tájszoki
silag: diiledékény.

DÖLEDÉKÉS, (dő-1-ed-ék-és) mn. tt dcfcrfé-
kés-t vagy —ét, tb. —ék. Döledékekre omladozott,
dőledékekben létező. DSledékes város, melyet a föld-
indulás megrongált.

DÖLEDÉZ, (dő-1-ed-éz) k. m. dSUdn-tem,
—tél, —élt, pár. —z. Lassan, folytonosan dóled,
romlásnak indul, öszveomladozik. Mondatik különö-
sen a roskadozó épületekről. Döledemek a tornyot,
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régi várok. Továbbá : túntorgó, részeg emberekről.
Ás utat emierek haza döledtznek a kocsmából. Tájdi-
vatosan : düledez.

DÖLEDÉZÉTT, (dő-1-ed-óz-étt) mű. tt. dó'tídé-
zétt-et. Ami több idő lefolyta alatt részenként leros-
kadt, szétomlott. Doledese.lt házak, kémények, baglyok,
kazalok.

DÖLEDT, (dő-1-ed-t) mn. tt. dó'iedí-eí. Dudo-
rodott, nyomult, kinyomult, szokott terjedelmén túl
kifelé hajlott. Döledt mell, döledt szemek, döledt pofa.
Kidöledt. V. ö. DÖLED.

DÖLÉKÉNY, (dö-l-é-kény) mn. tt. dölékény-t,
ti). —«k. Dőlésnek induló, dőlésre álló, hajló; ösz-
vcomlással fenyegető. Dölékeny házak, falak. Más-
kép : dlllékény.

DŐLENDŐ, (dö-1-cnd-ö) részesülő mn. tt. dölen-
dö-t. Ami dőlni fog, dőlésre, omlásra, roskadásra, ro-
gyásra hajlandó.

DOLENG , (Uö-l-eng) öuh. ín. dú'leng-tem vagy
—éltem, —tél vagy —ettél, —e'tt, htn. —eni vagy
— ni. 1) Lassan-lassan szétterjed, kinyoinúl, dudorúl,
pl. szfin, pofa, mell, ktbel, has. 2. L. DÖLÖNG.

DÖLENGÉZ, (dö-1-eng-éz) gyak. önh. lásd :
DÖLÖNGÖZ.

DŐLÉS, (dö-l-és) fn. tt. dőlés-l, tb. —ék. A
testnek azon hajló iránya, melyet követ, midőn súly-
ogycnét vesztve, esésnek indul, roskad, omlik. El-
dülés, ki'dölés, feldőli'*. Örül, mini fazekas a feldölés-
nek. (Kin.) V. ö. DŐL.

DÖLESZKÉDIK, (dö-1-esz-kéd-ík vagy döl-
eszt-kéd-ik) k. m. döleszkéd-tein, —tél, —e'tí. Ember-
ről mondatik, miilön valamely szilárd testhez, pl.
falhoz, fához , asztalhoz stb. támaszkodik , neki dől
valaminek , s azon ferde irányban tovább megmarad.
Könyijkére dőleszkedik. Neki dőlen-kedik , mint az egész
telkes paraszt. (Km.) Kidöleszkedik az ablakra. Meg-
döleszkedik.

DÖLESZSXÉK, (döU-sz-szék) ősz. fn. Kényel-
mes ülésre alkalmazott karos szék, melynek neki
lehet döleszkcdni. Máskép : tárni <ís szék.

DÖLESZT, (dö-l-eszt) átli. m. düleszt-étt, pár.
iliiltszK. 1) Testét vagy testének valamely részét reú
nehezíti valamire, pl. Hátát a falnak, karját más
vállára düleszli. 2) Kidudorít, kinyom, pl. Szemeit rám
düleszí!; mellét elllre d<ile/>z/i; i-* fáját a nagy göytöl
kidííleszfi.

DÖLESZTÉS, (dö-1-cszt-és) fn. tt. dü/esztés-t,
tb. —ék. Testének valamire nehezítése; kidudo-
rít4s.

DÖLF, (dö-l-f) fn. tt. d",'f-">t. Gyoktagúuak
fdö) értelménél fogva jelent, szétterjengö, felfuvó,
mintegy kidöledö tulajdonságot. (DölÖ = dölv = dölf,
mint : nyelő =: nyelv, ölő ̂  ölv). Innen küz értelem-
ben : fdfuvalkoilott, felduzzadt kevélységet, midőn
valaki mintegy magában meg nem férve kidöled, fel-
fújja magát, nagyot mutatni ak ír , a mese békája
gyanánt. Tájdivatosan : d'i/yf, t. i. az l meglúgynl.

Képzésre hasonló a csőr hangutánzóból lett csíírf szó-
hoz , honnan esörfös ám. lármás, zajos, csörgő.

DÖLFÖNG, (dö-1-f-öng) önh. m. dölföng-tem,
v. —öltem, —tél v. —öttel, —ott, htn. —eni vagy
—ni. Kevélységből felfújja magát; fuvalkodik.

DÖLFÖS, (dö-1-f-ös) mn. tt. dSlfSt-t vagy —ét,
tb. —ék. Felfuvalkodott, magában meg nem férő,
szétterjedő, s mintegy kidöledö kevély.

DÖLPÖSEN, (dö-1-f-ös-en) ih. Felftivalkodva,
magában meg nem férve.

DÖLFÖSKÖDÉS, (döl-f-ös-köd-és) fa. tt döi-
fösködés-í, tb. —ék. Tartós felfuvalkodás, gőgös-
ködés.

DÖLFÖSKÖD1K, (dö-1-f-ös-köd-ik) k. m. döl-
fösköd-tem, —tél, —ott. Tartósan felfuvalkodó indu>-
latot táplál. V. ö. DÖLF, DÖLFÖS.

DÖLFÖSSÉG, (dö-1-f-ös-ség) fn. tt dölfösség-eí.
Magában meg nem férő, felfuvalkodó természet, tu-
lajdonság, megszokott tartós kevélység, mely mintegy
a testnek fclfuvása által mutatkozik, gögösség.

DÖLINGÉZ, 1. DÖLÖNGÖZ.
DÖLLED, DÖLLESZT stb. 1. DÖLED, DÖ-

LESZT.
DOLLÖ, 1. DŰLŐ.
DÖLMECZ, (dö-1-em-ecz) mn. tt. dölmecz-ét.

Moudj&k gyermekről, kinek aránylag nagy potroha
van. Székely tájszó. V. ö. DÖUER.

. DÖLÖ, (1), (dö-l-ö) mn. tt. dölo-t. Ami súlye-
gyenét vesztve rogy, vagy omlik, roskad. Dőlő hát,
dőlő f ál.

DÖLÖ, (2), (1. fönebb) fn. 1. DŰLŐ.
DÖLÜNCS, (dö-1-öncs) kiavult törzsök. Jelent

aprólékos ide-oda dőlést, dölöngést, lientergést. Szár-
mazéka dölönrsél.

DÖLÖNCSÉL, (dö-1-öncs-e-el) önh. m. dölön-
csél-t. Ide-oda dőledez, hentereg, pl. dőlöncsélnek a
gyermekek midőn egymást taszig/ilják, vagy az ágyon
dönczölődnek, hentcregnek.

DOLÖNG, (dö-l-öng) önh. m. dölüng-tem, vagy
öltem, —tél, —öíteV, —ott, htn. —eni v. —ni. Ide-oda
dől gyakran, és folytonosan. Haza döl'öng a részeg
ember a kocsmából. Dülöng a ringatott bölcső, fagy a
lejtős, gödrös utón haladó szekér.

DÖLÖNGÉS, (dö-1-öng-és) fn. tt. dölöngés-t, tb.
— ék. Ide-oda dőlés gyakran és folytonosan.

DÖLÖNGÖZ, (dö-1-öng-öz) önh. m. dölöngöz-tem,
— tél, —ott, pár. —z. Kész akarva, pl. valamely hin-
tán, vagy tréfából ide-oda dőlöng, lóbázkodik, in-
gadoz.

! DŐLT, (dö-l-t) mn. tt. dó7í-eí. 1) Altalán, ám.
j súlyegyeu vesztése miatt leomlott, roskadt. Dőlt ház,
j dőlt fa. A dőlt fának fejét a gyermek is ránczigálja.
l (Km). Dőlt gabona. Dőlt gabona nem csinál éhséget.
j (Km). 2) A könyvnyomtatóknál nem ftiggirányban

iilló, hanem előre hajlott, máskép fekvő (betű). Dőlt
betűkkel nyomtatni az idézett azokat, mondatokat.

81*
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DÖLYF, DÖLYFÖNG, stb. 1. DÖLP, DÖL-
FÖNQ, DÖLFÖS, stb.

DÖM, (1), DÖMM, hangutánzó gyöke dömhög,
dömmög, dömmögét szóknak.

DÖM, (2), elvont gyök, melyből valami gömbö-
lyűt, puffadtat, dudorodottat jelentő szók származtak,
mint: döme, dömhe, dSmhecz, dömbicz, díSmte, dömtödi,
do*m0szke. Rokonai: gtfm, csőm, zöm, mint a gömb,
ctSmb, tömök stb. származékok gyökei. Továbbá: töm,
melyből tömör, tömött, lömöszöl (változattal: csömöszöí,
gyömöszöl) származtak. V. ö. DÓM, GOM, CSŐM
gyökök.

DÖM, (3), áth. m. döm-tem, —tél, —Sít. Ba-
ranyában ám. töm. Innen lett közvetlenül: dömSttSl,
dömöctköl.

DÖMBICZ, tt dömbicz-«í; 1. DÖMBÖCZ.
DÖMBÖCZ, (döm-b-öcz) fn. tt dömböcz-St. 1)

Kis háló. 2) Gömböcz, tfittös. Mindkét jelentésében
a gömbölyüség alapfogalma rejlik. Vastaghangon ro-
konai : dombod, domboctka, gombóc*.

DÖME, (1), férfi kn. tt Dömét. Damianus, más-
kép : Dömén, Dömjén. Kozma ét Döme vértanúk. A
római egyházi kalendáriom szerént a böjt kellő köze-
pén tétetik rolók a misében emlékezet. Némelyek a
Dömötör vagy Demeter nevet is ekképen rövidítik.

DÖME, (2), (döm-e) mn. Zömök, tömött testű
(ember).

DÖMEFÖLDE, fáin Szála megyében; helyr.
DSmefSldé-n, —re, —r«.

DÖMÉN, DÖMÉNY, DÖMJÉN, 1. DÖME. •
DÖMHE, (döm-he) mn. tt. dömhét. Zömök, ki-

nek szélessége, testessége nincs arányban magasságá-
gával. Pápa vidéki tájszó.

DÖMHECZ, (döm-hecz) mn. tt. dömhecz-et; 1.
DÖMHE.

DÖMMÖG, (dömm-ög) önh. m. dömmög-tem,
—tél, —Sít. Tompa, érthetetlen hangon szól, dörmög.
Magában, haragjában dömmög. Néhutt: dummog.

DÖMMÖGÉS, (dömm-ög-és) fn. tt dömmögét-t,
tb. —ék. Orron eresztett érthetetlen mormogás, dUny-
nyögés, dnnnyogás.

DŐMÖCSKÖL, (döm-öcs-köl, azaz töm-ös-kél)
áth. m. dömöceköl-t. 1) Kézzel, lábbal, vagy valamely
eszközzel nyomkod, tömöget, zúz, összezúz. Dömöcs-
kölni rudakkal a kádban levS tt&öt. 2) Átv. ért ütö-
get, vereget; megráz, gyomroz, öszvevissza ránczigal
valakit Vastag bangón: domictkol.

DÖMÖCZK, fn.tLDömöczk-öt. Damascus, a hajda
ni Sziriának fővárosa. Előfordul e szó több régi íróknál.

DÖHÖCZKI, (dömöczk-i) mn. tt. dömöctki-i, tb.
—ék. Dömöczkbe vagy -bői való, vagy ottan készült
DOmöaM ácséi; dömöczki kard; dömöctki ttifvet, vő-
rőt tafota. Dömöctki scent Janót.

DÖMÖCZKÖL, 1. DŐMÖCSKÖL.
DÖMÖCZKMÜ, (dömöczk-mü) 1. DÖMÖCZK-

MÜNKA.
DÖMÖCZKMÜNKA, DÖMÖCZMUNKA, (dö-

möcck> vagy dömöcz-munka) őse. fn. Aczélmű, pl.

kard, puska, mely oly formára van készítve, mint
Dömöczkben szokták. L. DÖMÖCZKÖZ.

DÖMÖCZRÖZ, (dömöczk-öz) átb. m. dSmBafót
tem, —tél, —ott. Vas, és aczél eszközöket, pl. kardot,
puskát részént aranyos, és ezüstös czifrasígokkal föl-
ékesít, részént bemetszett rézsutos vonalak által fé-
nyesre zománczoz, vagyis úgy készít valamit, mint
eredetileg Dömöczk Tarosában szokták.

DÖMÖCZKÖZÖ, (dömöczk-öz-ő) fa. tt. dömöer-
köztf-í. Vasból és aczélból dolgozó míves, ki dömöci-
közni tud. V. ö. DÖMÖCZKÖZ.

DÖMÖLK, NEMES—, PÓR—, faluk V«* m^
gyében; helyr. —Dömölk-ön, —re, —rM.

DÖMÖR, elvont vagy elavult törzsök, egy ér
telmü tömör szóval.

DÖMÖRKAPU, puszták Baranya és Tolna ne-
gyében ; helyr. Dömörkapu-ba, —bán, —bél.

DÖMÖS, falu Esztergám megyében; helyr. D5-
mos ön, —r«, —ró'i.

DÖMÖSZ, (döm-ösz) mn. tt dSmStt-t, vagy — t!,
tb. —ék. Tömött, alacson termetű, pofok, köpciői
(legény, ember). Vastaghangon rokona: dámot*.

DÖMÖSZKE, (döm-ösz-ke) mn. tt dömStttít.
Meglehetősen köpczös, zömökded.

DÖMÖTÖR, férfi kn. tt. DömStSr-t. Demetríni.
(?), földanyja. Más tájejtéssel: Demeter.

DÖMÖTÖRT, falu Vas megyében; helyr. DSmS-
tört-be, —ben, —bői.

DÖMSE, (döm-ös-e) mn. tt dömséí. Köpczös.
zömökded testű. Egy értelmű vele: dörosödi.

DÖMSÖÍ), falu Pest megyében; helyr. DSntBd
Jfn, —re, —ró"l.

DÖMSÖDI, (döm-ös-e-di) mn. 1. DÖMSE.
DON, 1) hangutánzó gyöke dong, dOnget, dön-

göl, döndit stb. származékoknak. Yastaghangon: dón,
dong stb. Rokonok a tön, tan, dón stb. gyökök, a la-
tínban (tónus), szanszkritban ("tan), perzsában (da*g\
németben (Donner) stb. 2) Valamely göndört, ragy
gömbölyűt jelent ezekben : döndöre, döndi. Rokona
döm, a dSm«, dömt'ódi stb. származékokbsdi.

DÖNCZÖL, (döm-cz-öl v. döm-t-Ői-öl) ith. m.
d'ónctöl-t. Dömöczköl, nyomkod, valamit rajta dö-
löngve öszvegyúr. Át ágyat öievedöncaölni.

DÖNCZÖLŐDIK, (döm-cz-öl-őd-ik, Tagy döm-t-
öz-öl-őd-ik) belez. m. dönczöl8d-tem, —tél, —Stt.lít-
oda dőledezve, vagy nyomkodva taszigálódik. Mond-
ják az ágyon bentergőkről is.

DÖNDÍT, (dön-d-ít vagy dön-g-ít) áth. m. dSu- l
dít-itt, pár. —t, htn. —ni, vagy —ént. Valamit úgy
fit, hogy dong bele. Ököllel hátba dSndÜeni valakit.

DÖNDÖRE, (betűcserével ám. göndöre) mn. és
fn. tt. döndörét. Hossza, göndör szőrű magyarjuh. Vai
megyei tájszó.

DONG, (dön-ög) önb. m. dfing-tem vagy dSuy
Sttem, —tél, —öttel, —Sít. htn. —m vagy — e*.
Tompán, egyhangúlag szól, mormog. Vastag húgon:
dong. Dongnék a méhek, darának, legyek, stb. Dong*
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megütött, vagy fitődött test, midőn tompán hangzik
vissza, pl. dong az ember háta ha megütik.

DÖNGÉCSÉL, (dön-ög-e-ecs-él) önh. m. döngé-
cse'i-í. Gyöngén, igen finoman dong, vagy dong, pl. a
virágok között repkedő méh. Oly képzésű kicsinyítvc-
gyakorlatos ige, mint: köhécsél, rikácsol, stb.

DÖNGÉCSÉLÉS, (dön-ög-e-ecs-él-és) fn. tt.
döngécsélés-í, tb. —ék. Gyönge, finom, folytonos dön-
gés. Méhek döngécselése.

DÖNGÉS, (dön-ög-és) fn. tt. döngés-t, tb. —ék.
1) Méhek, darázsok, legyek, s más rovarok egyforma
tompa hangja, szózata. Vastag hangon : dongás. 2)
Némely erősen megütött testek tompa viszhangzasa.

DÖNGET, (dön-ög-et) áth. m. dönget-tem, —tél,
—e/í, pár. döngess. 1) Valamely szilárd, tömör testet
úgy ütöget, hogy tompa dón hangot ad viasza. Su-
lyokkal döngetni a karót. Döngetni a kaput. 2) Vere-
get, jól megver. Derekasan mrgdöngették.

DÖNGETÉS, (dön-ög-ct-és) fn. tt. döngetés t, tb.
—ék. Tömör testm-k ütögetése. Általán: verés.

DÖNGPA, (döng-fa) ősz. fn. Donga fa.
DÖNGICSÉL, 1. DÖNGÉCSÉL.
DÖNGÖ, (dön-ög-ő) mn. és fn. 1. DONGÓ.
DÖNGÖL, (dön-ög-öl) áth. m. döngöl-t. A gö-

röngyös földet lapos vastag deszkával vagy sulyokkal
veri, egyengeti. Székely szó.

DÖNGÖLÉS, (dön-ög-öl-és) fn. tt. döngölés-t,
tb. —ék. A göröngyös földnek verése, egyengetése.

DÖNGÖLŐ, (dön-g-öl-ö), DÖNGÖLÖFA, (dön-
gölö-fa) ősz. fn. Sulyok, melylyel a rögös földet, vagy
kiálló kövezetét egyenesre veregetik.

DÖNNYÖG, (dönny-ög vagy dünny-ög) k. m.
dönnyög-tem, —íéí, —ott. Orrán eresztett tompa ban-
gón mormog. Máskép: dünnyög.

DÖNNYÖGÉS, (dönny-ög-és vagy dünny-ög-és)
fn. tt. dönnyögés-t, tb. —ék. Orrából mormogás.

DÖNNYÖGO, (dönny-i'g-ö vagy dünny-ög-ő) fn.
és mn. Aki orrán által mormogja a szavakat.

DÖNÖG, (dön-ög) 1. DONG.
DÖNT, (dön-t, v. dü-int) áth. m. dönt-ö/f, pár.

— s, htn. —;«', vngy — fr t i . 1) Valamely álló vagy
súlyegyenes mozgAsban haladó testet roskadosra,
esésre, fordulásra kényszerít, vagyis eszközli, véghez-
viszi, hogy dőljön, ledőljön, kidőljön, stb. Fákat dön-
ttni. Házat dönteni, ledönteni Szekeret feldönlcm. 2)
Önt, ömleszt, folyat. Kidöntrtii a vizet, bort, levest.
Étik az eső, mintha döntenék. 3) A szölömívescknúl,
ám. agg szölötöt a végett ásott gödörbe lehajt, hogy
annak fiatal vesszőiből új tövek növekedjenek. A Hegy-
alján, és több más vidéken : homlít. 4) Határoz, el-
határoz, valaminek végleges érvényt szerez. Eldönteni
a pert, 'ám. benne végitéletot hozni. Ütközetben el-
dönteni az ellenségeskedést. Ezen érvek, okok, okmányok
döntenek. Máskép : döjt.

Rokonnak látszik vele a török döjmek (ütni),
d&kmek (döjtcni), s talán a latin domo, hellén

to is stb.

DÖNTŐ, (ám. dön-t-ő) mn. tt. döntö-t. 1) Aki
valamit leroskaszt, leomlaazt, dőlni kényszerít. Döntő
magyarok.

„Nyugton vagytok-e még döntő magyarok?"
Vörösmarty.

2) Erkölcsi vagy törvényi értelemben : határozó.
Döntő csata, Döntő esktl. DSntS határozat.

DÖNTÖGET, (dön-t-ög-et) gyak. áth. m. döntö-
get-tem, —<éi, —é<t, pár. döntögess. Gyakran, folyto-
nosan, többeket egymás után dönt. Házakat, falakat
döntögetni. Irtáskor döntögetik a fákat. A nagy ferge-
teg feldöntögeti a szekereket, ledöntögeti a kéményeket.

DÖNTVÉNY, (dön-t-Tény) fn. tt. döntvény-t, tb.
— ék. A felsőbb törvényszékek elhatározó végitélete.

DÖR, (1), v. DÖRR, hangutánzó elvont gyök,
jelent 1) erős, rázkódtató v. reszkette tő hangot, mi-
lyen tulajdonkép a villámokkal terhelt felhőké. In-
nen származnak : dörög, dörren, dördül, dörget, stb.
2) Jelent gyöngébb reszketeg bangót is e szókban :
doYgöl, dörzsöl, dörmög, stb. Rokonokul tekinthetők
az első jelentésbeli származékokkal a latin : tonitru,
német Donner (ám. dörren), svéd, dán dunder s több
számtalanok ; az utóbbi jelentésbeliekkel a latin tergo,
tremo, szanszkrit dhrákh (dörgöl), dram (rázkód-
tat) hellén Titota, magyar súr stb.

DÖR, (2), falu Sopron megyében; helyr. Dör-
be, —ben, —bői.

DÖRDÍT, (dör-d-ít v. dör-g-ít) áth. m. dördít-étt,
pár. —s, htn. —ni vagy —fni. Eszközli, véghezvi-
szi, okozza, hogy valami dörögjön, dör hangot adjon.
Az elsütött álggtík megdördítik a levegőt. A felhők vil-
lanyereje eget dördtí.

DÖRDÍTÉS, (dör-d-ít-és v. dör-g-ít-és) fn. tt.
dördítés-t, tb. —ék. Erőhatás, mely dör hangot
idéz elé.

DÖRDÜL, DÖRDÜL, (dör-d-ül) önh. m. dör-
dííl-t. Dör hangra fakad, egyes dör hangot ad. Dör-
dül, vagy megdördül a villamos ég. Nagyot dördült.
Dördülnek az álgyúk. A tv. ért. mondatik az igen erő-
sen kitörő emberi szóról, mely parancsolólag, vagy
fenycgetöleg hangzik.

DÖRDÜLÉS, DÖRDÜLÉS, (dör-d-ül-és) fn. tt.
dördülés-t, tb. —ék. A villámokkal terhelt felhőknek
összeütődése által támadó erős, reszkettető egyes hang.
Atv. ért. álgyudördUlés, vagy leomlott nagy sziklatö-
mcgnek, összerogyott épületnek hangja.

DÖRDÜLET, DÖRDÜLET, (dör-d-ül-et) fn. tt.
dördület-ét. Egyszeri, erős, rcazkettető dör szózat.

DÖRE, mn. tt. dó'rét. Mind azon szók között,
melyekkel a magyar az esztelent, bolondot nevezni
szokta, a legkíméletesebb kifejezés, kevesebb tebáta
féltfzü, esztelen, bolond, eszeveszett, őrült, natragulyás,
kasuka szóknál, s tulajdoníttatik oly embernek, ki az
okos ész szabályait holmi kisebb tárgyakban szegi
meg, s ferde beszédei vagy tettei által gyakran ne-
vetségct, sajnálkozást pedig igen ritkán gerjeszt, s
nem annyira a megzavart észnek, mint inkább a ki
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nem fejlett értelemnek adja jeleit. Legtöbb dőreséget
mondanak, és tesznek a gyermekek, tudatlanok, ta-
pasztalatlanok. Vétetik néha bohó, bohócz, tréfálkodó ,
értelemben is. !

Hasonlók hozzá a német Thor, thSricht, a fran- j
czia: étourdi, a szláv durak, a török del« vagy deli
(de a mely derekat is jelent), stb. Magyar nyelv- |
bői elemezve, úgy látszik, azon eV gyöknek előtétes .
módosítványa, melyből őrül, bViilt származnak.

DÖREJ, (dör-ej) fn. tt dörej-t, tb. —ék. Azon
folytonos erős hang, melyet a villamos felbők, vagy
más dörgö testek adnak. Képzésre hasonló zörej,
ctörej, zsibaj, moraj, sóhaj szintén hangutánzó gyö-
kökből származott nevekhez.

DÖBJÉLKÉDIK, (dör-e-cl-kéd-ik) k. m. dóYél-
ked-tem, —tél, —étt. Úgy beszél, és cselekszik, mint
dőrék szoktak. V. ö. DÖRE.

DŐRESÉG, (dör-e-ség) fn. tt dóreség-éí. Oly
tulajdonsága valakinek, melynél fogva az ész, és élet
szabályait holmi csekélyebb tárgyakban megszegi. V.
ö. DÖRE.

DÖRESZ, (dör-esz) fn. tt. doVesz-t, tb. —ék.
Újabb ásványtani nyelven így nevezik némelyek a kré-
tát, azon gyöktől, melytől dörgöi, dörzsöl származnak.

DÖKG, 1. DÖRÖG.
DÖRGÉCS, 1. DÖRGICSE.
DÖEGÉS, (dör-ög-és) fn. tt. dörgés-f, tb. —ék.

1) A villamos felbők erős, megrázkódtató , rcszket-
tető hangja. ÉgdSrgés. Annyit tanultam a beszédébó'l,
mint óz égdörgétbSl. Km. 2) Az égdörgésbez némileg
hasonló hangé, pl. az álgyúé, sziklaomlás. Roko-
nai a hasonló, de lágyabb nemű hangot jelentő zör-
gés, csörgés.

DÖRGET,(dör-ög-et)áth.m.dörget-íem,—tél,— éít,
pár. do'rgess. Eszközli, hogy valami gyakrabban dörög-

jön. Az eget dürgetni. A'igyúkaí doVgetni. V. ö. DÖRÖG.
DÖBGETEG, (dör-ög-et-eg) fn. tt. dörgeíeg-éí.

Dörgés, mennydörgés. Olyan mint: förgeteg.
DÖRGETÉS, (dör-ög-et-és) fh. tt dörgeíís-í, tb.

—ék.Cselekvés, midőn valaki v. valami dörgést eszközöl.
DÖRGICSE, (1), (dör-g-ics-e) fh. tt. dörgicsé-í.

Apró bal neme a Danában, s m&s folyókban, külö-
nösen a Fertő tavában, melynek bátgerinczén éles
szálkák emelkednek, s a vigyázatlant megsértik, in-
nét veszi nevét is, t. i. dürgülée- ragy dörzsöléstől.

DÖRGICSE, (2), ALSÓ—, FELSŐ—, KIS —
vagy KISFALU—, helységek neve Szála megyében;
belyr. Dörgicsé-n, —re, —ró'!.

DÖRGÖ,(1), (dör-ög-ö) mn. ttd»rg«-t,tb. —k. A
mi dörög. DörgS ég; dürgö szózaí, parancs. V. ö. DÖRÖG.

DÖRGÖ, (2), (l.fönebb) fn. Jupiternek, a menny-
kövek mesés istenének jelző neve.

DÖRGÖCZE, 1. DÖRQICSE.
DÖRGÖL, (dör-g-öl) áth. m. döVgSÍ-t. 1) Egyik

testnek felszínét a másiknak felszínéhez nyomja, s
fól-alá vagy ide-oda húzgálja. fezeit vagy homlokát
dörgölni. Szemeit dörgölni. A disznó fához, karóhoz
dörgöli a hátát, oldalát. J^dőrgöíni áfáiról a menet.

Feldörgölni a füleket a* arára. Eldörgölni a sarat
a pallón. Megdorgálni a ctömcVSs ember hátát. 2)
Orvosi ért ruhadarabokkal, posztóval, flanellal nyom-
kodja a testnek valamely részét, hogy az által a vér
mozgásba jőjön. (Frotter). 3) Aljas beszédben : ver,
ütöget. Ördög dVrgSljön meg.

Rokonok a latin térő, tergo. L. DOB.
DÖBGÖLÉS, (dör-g-öl-és) fa. tt dörgSlét-t, tb.

—eTc. Cselekvés, midőn egyik test a másikat dör-
göli, súrolja. V. ö. DÖRGÖL.

DÖRGÖLÖDÉS, (dör-g-öl-őd-és) fn. tt dffrgö-
lödéf-t, tb. —ék. Visszaható cselekvés vagy szenve-
dés , midőn valaki vagy valami dörgölödik, 1. ezt.

DÖRGÖLÖDIK, (dör-g-öl-őd-ik) bekz. m. dör-
golüd-tem, —<ét, —ott. 1) Valamely élő állat ön testét
hozzádörgöli más testhez, s ettől visszabatólag dör-
göltetik, síiroltatik. A sertés, ha teste viszket, az ól
oldalához dörgölődik. 2) Akármely mozgásban levő
test egy másikhoz súrlódik, illetőleg kopik. A forduló
szekér iSesese az oldalhoz dSrgSlSdik.

DÖRGÖLÖDZÉS vagy DÖRGÖLÖZÉS, lásd :
DÖRGÖLÖDÉS.

DÖKGÖLÖDZIK ragy DÖEGÖLÖZIK, lásd :
DÖRGÖLÖDIK.

DÖRÍT, (dőr-e-ít) áth. m. dórít-eW. pár. —s,
btn. —ni vagy —ént. Dörévé tesz, e szónak minden
értelmében. EldSríteni valakit. V. ö. DÖRE.

DÖRMÖO,(dör-m-ög) önh. m. dörmög-tem, —tél,
—ott. Haragjában magába fojtott bangón morog.

DÖBMÖ6ES, (dör-m-ög-és) fn. tt dörmögés-í,
tb. —ék. Magába fojtott haragos, orrhangu morgás,
dünnyögés.

DÖRMÖL, (dör-m-öl) áth. m. doVmSl-t. Valamit
apróra rágicaálva, tördelve eszik. Száraz kenyeret dör-
mölni. Máskép : törmöl, tSrmel.

DÖBÖCSKE, falu Somogy megyében; helyr.
DSröe»ké-n, —re, —ró'i.

DÖEÖCSKÖL, (dör-öcs-köl) áth. m.^öröcs/fcöl-í.
1) Valamely szilárd állománya testet apró darabokra
dörzsöl, zúz, nyomkod. 2) Tömőget Holmit bed&rSet-
kölni a zsákba.

DÖRÖG, (dör-ög) önh. m. dörSg-íem vagy dör-
gStt-em, dörög-tél vagy dörgött-él, dörgült, htn. —ni
vagy dörgeni. Többszörös dör bangót ad. Mondatík
leginkább az égről. Az ég dörög v. mennydörög v. csak
dörög. Továbbá az ágyúzásról. Dörögnek az álgyík.
Némely öszvetételekben átbatólag is használjak. Ledö-
rögni valakit. Körüldörögje bár ezer halál. Kisfaludy K.

DÖRÖGD, falu és puszta Bzala megyében;
helyr. Z»örSgd-Sn, —re, —rb'í.

DÖRÖKÖL, (dör-ök-öl) áth. m. dörököl-t. Fával
vagy palotával bele nyomkodja a lisztet a zsákba.
Székely szó. Rokon a dömöttöl, yyömötzöl, dSmSezköl,
dömScsköl igékkel.

DOROMB, (dör-öm-b) elvont vagy elavult tör-
zsöké dörömböl, dörömböléi szóknak. Jelentése : erős,
tompa, reszketeg hang. Rokona a vastaghangu doromb.
Hasonlók: zörömb, ctörömb vagy csőrömp.
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DÖRÖMBÖL, (dör-öm-b-öl) önh. m. dörömböl-í.
Folytonos, tompa, erős hangon szól, mely a dör hang-
hoz leginkább hasonlít, pl. dörömbölnek az átrobogó
szekerek alatt a hidpallók, vagy a szekereken hánykodó
üres hordók, kádak. Dörömbölni a kapun, ajtón. Átvi-
tetik cselekvő értelemben azon személyekre, vagy
tárgyakra is, melyek ily hangot okoznak. Dörömböl-
nek a szekerek, a lovagok, midőn a pallókon mennek.
Dörömbölnek a kádárok, midőn dongákat vernek.

DÖRÖMBÖLÉS, (dör-öm-b-öl-és) fn. tt. döröm-
bölés-t, tb. —ék. 1) Erős, tompa, folytonos zörgés.
Leomladozó sziklák, roskadozó házak dörömbölíse. 2)
Cselckvöleg véve, az ily hangnak okozása. Lovak, vagy
lovas csapatok dörömbölése. Hasonlók : zörömbölfs, cső-
römpölés.

DÖRÖMBÖZ, (dör-öm-b-öz) öiih. lásd : DÖ-
RÖMBÖL.

DÖRÖMBÖZÉS, (dör-Öm-b-öz-és) fn. lásd : DÖ-
RÖMBÖLÉS.

DÖRÖSKE, falu Vas megyében; hclyr. Dörös-
ké-n, —re, —ró'!.

DORR, elvont hangutánzó gyöke dörren, dörrent
szóknak. Erősebb hangot fejoz ki, mint dör.

DORREN, (<lör-ü-cn v. dörr-en) önh. m. dörren-t.
Egyes diir vagy dörr hangot ad. Nagyot dörren, azaz
«:gy nagy dörgést hallat. Mf.gdörrent az ég. Dörren a
lőporral szétvetett szikla. Vastaghangon rokona: durran.

DÖRRENÉS, (dörr-cn-és) fn. tt. dörrenést, tb.
— ék. Midőn egyes dörr hang hallatszik. Első dörre-
nés, második dörrenés. EgdiJrrtnés. Atgytidörrenés.

DÖKRENET, (dörr-cn-ct) fn. tt. dörr én c t-ét.
Epyes dörr hang, mely különösen és tulajdonkép a
vill&mos felhőkkel bevont égről mondatik. ÉgdSrrtnet.

DÖRSÖD, vagy DÖRSÖK, lásd : DÖRZSÖK.
DÖRÜL, DÖRÜL, (dör-ül vagy dör-e-ül) önh.

m. (liirül-t. Dörévé lesz. V. ö. DÖRE. Az örül vagy
őrjíti igével, mind hangra, mind értelemre nézve egye-
ző, csakhogy őröl nagyobb, dörííl kisebb fokozatát
jelenti az clmczavarodásnak. Az őrült eredeti értel-
ménél fogva kerengő bolond, a dörült pedig ám. bódult.

DOKZS, elvont törzse dörzsöl igének, elemezve:
dör-Ös, honnan dörösöl, öszvehúzva: dörsöl, dörzsöl;
miszerint eredetileg elavult gyakorlatos ige, a dör
gyöktől; lásd ezt. Hasonló képzésüek: mor-os, mor-s,
inor-zs, mor-zs-ol, hitr-os, hor-s, hor-ts, hor-zs-ol, por-
os, pör-s, pör-zs, pör-zs-öl. Mind ezekben középképzcí
a gyakorlutos ős ős.

Jelenti két tcstuek felszíneiknél fogva oszvesur-
lódását. Újabb műnyelvben mint főnév némely ősz-
vetett szókban használtatik.

DÖRZSESZKÖZ, (dörzs-eszköz) ősz. fn. Készü-
let, mely vegytanilag csinálva dörzsölés által tüzet
fog, vagy gerjeszt, milyenek pl. a közönséges gyufák,
diirzstaplók, stb.

DÖRZSFA, (dörzs-fa) 1. GYUFA ; v. ö. DÖRZS-
ESZKÖZ.

DÖRZSORVOSLÁS, (dörzs-orvoslás) ősz. fn.
Gyógymód, mely szerént a kóros testbe kenőcsöt

dörzsölnek. Ily orvoslással élnek a magyarok a csö-
mörbaj ellen.

DÖRZSÖK, puszta Kraszna megyében; hclyr.
Dörzsök-ön, —re, —ró'!.

DÖRZSÖL, (dör-zs-öl v. dör-ös-öl) áth. m. dor-
zsöl-t. A dörgö'l igével egyértelmű, azon különbséggel,
hogy a dörzsöl lágyabb, de gyakoribb, folytonosabb
cselekvést fejez ki. pl. Kezeit dörzsölni; a kenőcsöt a
testbe dörzsölni; a gyufát falhoz dVrzsölnt; a viszkele-
ges helyet dörzsölni. 1. DÖRGÖL és DÖRZS.

DÖRZSÖLÉK, (dör-zs-öl-ék) fn. tt. dörzsölék-ét.
Ami valamely testtől dörzsölés által elhull, ilyen pl.
az aczél salakja, midőn a tűzkövet ütik vele.

DÖRZSÖLÉKÉNY, (dör-zs-öl-é-kény) mn. tt.
dörzsölékény-t, tb. —ék. Ami dörzsölés által könnyen
kopik, s részeit hullatja. Dörzsölékeny homokkő.

DÖRZSÖLÉKÉNYSÉG, (dör-zs-öl-é-kcny-ség)
fn. tt. dörzsölékénység-it. Tulajdonsága valamely test-
nek,melynél fogva dörzsölés által szétfoszlik, maliik, tö-
rik. A föld dörzsölékcnysége.

DÖRZSÖLÉS, (dör-zs-öl-és) fn. tt. dörzsölés-l,
tb. —ck. Cselekvény, midőn egyik test földszinét a
másikéhoz nyomdossák, és rajta föl-alá, ide-oda húz-
kodják. V. Ö. DÖRZSÖL.

DÖRZSÜLÖDKS, (dör-zs-öl-öd-és) fn. tt. dor-
zsölöd(s-t, tb. — ék. Félig szenvedő, félig cselekvő ál-
lapot, midőn valamely test mással súrlódásban van.

DÖRZSÖLÖDIK, (dör-zs-öl-öd-ik) belsz. m. dör-
zsíjlöd-tem, —tél, —ott. Egyik test a másikkal önma-
gától surlódik. A kifityegö köpenyujj a kerékhez dör-
zsölödik. Mondatik különösen az állatokról, midőn tes-
teiket vagy egymáshoz, vagy más testhez dörzsölik.
V. ö. DÖRZSÖL, DÖRGÖLÖDIK.

DOS, 1. DÖZS.
DÖTK, falu Szála megyében; helyr. Dötk-ön,

—re, —rb'l.
DÖVÉNY v. DIVÉNY, falu Borsod megyében;

helyr. Dövény-be, —ben, —bó'l.
DÖVÖL, (döv-öl v. döf-öl) önh. m. döröl-í. Va-

lamely vonós hangszeren, ú. m. hegedűn, brűgón ha-
mis hangokat húz, csak döföl rajta. Ritka használatú
tájszó.

DOZS, (dö-zs vagy dö-s vagy dö-ös) elvont vagy
elavult törzsöké dözsöl igének, mely több öszvetett
szóban felújítva használtatik. Jelentése : széles ked-
vűek, dorbézolók, dobzódók töltekező eszem-iszoma.
íokona dús, mint a duskálkodik törzse. Minélfogva

szoros értelemben ám. dúsan, nagy mértékben űzött
akmároz&s, mely rendesen dobzódássá fajúi. Figyel-

met érdemel a német zechen (cseh nyelven cechaje,
eh zecbc), melyet Adclung is nem a Zeche szótól szár-

maztat, hanem azt mondja, hogy az minden valószí-
nűséggel a siehen szó intcnsivuma.

. DÖZSHELY, (dözs-hely) ősz. fn. Kocsma, csár-
la, vagy akirmely más hely, bol korhely lakomát üt-

nek. V. Ö. DÖZS, DÖZSÖL.
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DÖZSNAP, (dőzs-nap) ősz. fn. Kitűzött nap,
melyen a korhelypajtások öszvejönnek, hogy dorbé-
zoljanak, dőzsöljenek.

DÖZSÖL, (dözs öl) önh. m. dőesöl-í. Korhelyek,
dorbézolók módjára duskálkodva eszik-iszik, része-
geskedésscl tölti az időt. Éjjel-nappal dózso'lni.

DÖZSÖLÉS, (dőzs-öl-és) fn. tt. d&sölés-t, tb.
—e'k. Időn kívüli, s mértéken túl duskáskodó eszem-
iszom, dorbézolás, részegeskedés, és ez által a va-
gyonnak prédálása. Éjjeli dbzsStés; kocsmai dözsölés.

DÖZSÖLÖ, (dőzs-öl-ő) fh. és mn. tt. dbzsöló'-í.
Dusk&sau lakmározó, korhelykedő, részegeskedő.

DÖZSPAJTÁS, (dőzs-pajtás) ősz. fn. Korhely-
társ, ki több hasonlókkal egyUtt dőzsöl, részeges-
kedik.

DÖZSPÉNZ, (dőzs-pénz) ősz. fn. Pénz, melyet
valaki dőzsrc, dőzsölésre fecsérel.

DÖZSTANYA, (dőzs-tanya) ösz.fn.Dőzspajtások
találkozó és mulató helye.

DÖZSTÁRS, (dőzs-társ) ősz. fn. lásd : DÖZS-
PAJTÁS.

DÖZSTÁRSASÁG, (dőzs-társaság) ősz. fn.
Együtt dőzsölő pajtások, korhely czimborák.

DRÁ6, falu Erdélyben, Doboka megyében;
helyr. Drág-on, —rá, —ról.

DRÁGA, (köznépiesen: darága, derága) mn. tt.
drágát. 1) Általán becses, nagy becsii, akár ritkasága,
akar jeles, derék tulajdonai, akár nagy haszna miatt,
vagy egyéni tekintetben. Drága idő. Kinő drágább
át időnél. Km. Legdrágább az, mit ktfnyoVgésset kell
megnyerni. Km. Drága dolog. Jó bor, szép feleség,
csendes leikiesméret, drága dolog a világon. Km. Drága
kincs a jó hir. Km. Drága madár, vétetik gúnyos ér-
telemben is, mint : jó madár.

„Elmehetsz drága madár,
Nekem nem kell csapodár." Népdal.

2) Minek nagy ára van, miért sokat kell fizetni, ad-
ni. Drága ruhák, gyöngyök. Drága áruk, portékák.
Drága szállás. Drága ételek, italok. Drága lett a ke-
nyér, a hús, a zsír. Drága pénzen venni valamit. Drá-
gára verni valamit. „Mert drágára véré, koponyáját
érte bevágtam." Vörösmarty. 3) Kedves, igen szeretett
Drága anyám. Drága gyermekem. Cselédem, madaram,
te lelkem drágája. Edét szivem, drága kincs. Népdal.
Drága hátam. Oh én édei drágám.

Egyeznek vele a szláv drági, drohi, továbbá a
német: theuer, angol dear, hollandi dier, duer stb. Ma-
gyarból elemezve hasonló derék (derága) vagy darék
szóhoz, mely a maga nemében szintén valami kitűnőt,
becsest jelent. V. Ö. DERÉK. Eléjön már 1216-ban
a Váradi Regestrumban 331. §. mint nőnér: „Duas
pedisequas eius scílicet Mariam ét Daragam.

DRÁGAKŐ, (drága-kő) ősz. fn. Nemes, fölötte
nagy becsit kő, mely aránylag igen kemény, nehéz,
és köszörülés által átlátszóvá lesz, s fényes, ragyogó
szint kap. Ilyenek a gyémánt, rubin, gránát, smaragd,

achát stb. Drágakövekkel ékesített gyflrttk, karpereezet,
párták.

DRÁGAKÖÁEU, (drága-kő-áru) ősz. fa. Köszö-
rült drágakő, melyet az illető mívesek ékszerekai al-
kalmaznak, s eladásra kitesznek.

DRÁGAKÖÁRUS, (drága-kő-áras) ősz. fn. Aki
drágakövekkel kereskedik.

DRÁGAKÖMETSZÖ, (drága-kő-metsző) ősz.
fn. Míves, ki a drágaköveket különféle alakokra, szö-
gekre kimetszi, és kiköszörüli.

DEAGAKÖMÍVES, (drága-kő-mívcs) ősz. fa. 1. .
DRÁGAKÖMETSZÖ.

DRÁGAKÖMÍVESSÉG , (drága-kő-mfvesség)
ősz. fn. Mesterség, illetőleg ügyesség a drágakövek
metszésében s kiköszörülésében.

DRÁQAKÖTERMÖ, (drága-kő-termő) ősz. mn.
Hol, vagy miben drágakövek természeti állapotban
találtatnak. DrágakStermS hegyek.

DRÁGAKŐ VÉS, (drága-köves) ősz. mn. Drága-
kövekkel bővelkedő, vagy kirakott, ékesített Drága-
követ szekrény, bolt; drágakövet gyűrű, kard, fcarjx-
recc stb.

DRÁGÁL v. DRÁGÁLL, (driga-al, azaz drágá-
val!) áth. m. drágál-t. Valamit drágának tart, vél,
mond. Ellenkezője : oletárol. Egyik drágálja, a maiik
oletárolja. Nem vénem meg, mert igen drágálom.

DRÁGÁLÁ8, DRÁGÁLLÁS, (driga-al-ás) fa.
tt. drágálás-t, tb. —ok. Becslési vélemény, melynél
fogva valaminek árát drágának tartjuk, s ás érte kö-
vetelt árt sokalljuk.

DEÁGALÁTOS, DRÁGALATOS, (drága-al-at-
os) mn. tt. drágolátos-t, vagy — al, tb. — ak. Külö-
nös belső becscsel biró, a maga nemében igen drigs-
„Szent királyok közt drágalatos gyöngy." Szent
Lászlóról szóló régi ének. Ezen szóban a második
megnyujtott á a hangarány kedvéért helyét váltós-
tattá, s a harmadik tagra ment által, mert tömé
drágái, s ebből lett drágálat, drdgdlat, s innen: drá-
gálatos, az eredeti alak.

DRÁGÁLL, 1. DRÁGÁL
DRÁGAMÜ, (drága-mü) ősz. fa. Drágakövek-

kel ékített, vagy drága fémanyagbol, pL aranyból,
ezüstből készített mtt, ékszer.

DRÁGÁN, (drága-an) ih. Aránylag nagy iron,
való becsen túl. Drágán tartani valamit. Drága*
adni, venni. Drágán fizetni. Drágán megfitetni a ta-
pasztalást. Drágán jutni, férni valamihez, ám. nagy
költséggel.

DRÁGAPÖPETEG, (drága-pöfeteg) ősz. fa. A
golyó-alakú s ehető gombákhoz tartozó növény, rin-
czos, feketéé bőrrel, mely rendesen föld alatt, külö-
nösen magán álló tölgyek vagy bükkök tövénél te-
nyészik , s melyet, szaga után indulva, a disznók, és
némely kutyafajták fel szoktak keresni. Úri asztalok
nyalánkságául szolgál. (Lycoperdam tuber). Köz
nyelven : szarvasgomba.

DRÁGÁS, (drág-a-as) mn. tt. drogos-t vagy
—át, tb. —ak. 1) Oly árusról mondatik, ki árait
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igen magasra tartja, azoknak fölötte nagy árt szab.
•Drágát kalmár, drágát kofa. 2) Egy kissé drága. A
drága melléknévnek némi mérséklettel egybekötött
módosulatát fejezi ki, mint ezek is: vöröses, zöldet,
kicsinyes stb.

t DRÁGASÁG, (drág-a-ság) fn. tt. drágcuág-ot.
1) Altalán, midőn az áruk aránylag drágán kelnek.
2) Különösen, az élelemszerek rendkiviili nagy ára,
mely rendesen a szűk terméssel szokott kapcsolatban
lenni. A sok pénz is tehet drágaságot. (Km.) 3) Kivált
többes számban: drágaságok, vagy többes jelző mel-
lett: nagy bccsii ékszerek, pl. gyöngyök, lánczok,
karpereczek, gyűrűk stb. Sok drágaságot kapni jegy-
ajándokul.

DRÁGASÁGOK, (drág-a-ság-ok) tb. fn. Értet-
nek alatta mindenféle drága ékszerek, mennyiben
együtt léteznek, s összevalók. A drágaságokat zálogba
tenni.

DRÁGÁSKODÁS, (drAg-a-as-kod-ás) fh. tt. dró>
gáskodás-t, tb. —ok. Áruinak drágán tartása.

DRÁGÁSKODIK, (drág-a-as-kod-ik) k. m. drá-
gáskod-tam, —(ál, —ott. Aki áruit magas, nagy áron
tartogatja. ATe drágáskodjék 'ön, hanem adja ide, amint
kérem.

DRÁGASZÉR, (drága-szer) ősz. fn. 1) 1. DRÁ-
GAMÜ. 2) 1. DRÁGASÁGOK.

DRÁGASZÉRÉSZ, (drága-szcrész) ősz. fn. Ki
drágaságokkal, drága ékszerekkel kereskedik.

DRÁGASZÉRÉSZET, (drága-szérészet) ősz. fn.
Drága szerekkel, drágaságokkal űzött tözs, keres-
kedés.

DRÁGA-VILMA, falu Kővár vidékében; helyr.
Drága-Vilmá-n, —rá, —ról.

DRÁGÍT, DRÁGÍT, (drág-ít v. drág-a-ít) úth. m.
drágtí-ott, htn. —ani v. ni, pár. —s. Drágává tesz ;
valaminek árát fölveri, magasra szökteti. A szükség, a
rósz termén drágítja a gabonát. Megdrágítani.

DRÁGÍTÁS, DRÁGÍTÁS, (drúg-ít-ás) fn. tt.
drágítás-t, tb. —ok. Drágává tétel.

DRÁGOD1K, (drág-od-ik) k. m. drágod-tam,
—tál, —ott. L. DRÁGUL.

DRAGOMÍRFALVA, helység Máramaros me-
gyében ; helyr. Dragomlrjalvá-n, —rá, —ról.

DRAGONOS, DRAGONYOS, fn. tt. dragonyos-t,
tb. —ok. A könnyű, és vasas lovasság közötti lovas
katona, kurta puskával, pisztolyokkal, és széles német
karddal fegyverkezve. Az ausztiai hadseregbeliek kül-
sejükre nézve igen hasonlítanak a vasasokhoz. Dra-
gonyos ezred.

Kölcsönzött szó a hellén dntixwv és latin draco
szóktól, honnan a német Dragnner, franczia: dragon,
olasz dragoné stb. is származtak. Az ős toldalék úgy
járult az eredeti dragonhoz, mint a muskatíros, sasí-
ros, gránátéra* szókhoz.

DRAGSZÉL, népes puszta Pest megyében; helyr.
Drágszél-en, —re, —ró'i.

DRÁGUL, DRÁGUL, (dr' <-a-úl) önh. m. drá-
yúl-t. Drágává lesz; értéke, becse, ára emelkedik.

AKAD. ITAOT SZÓTAB.

Hosszú télben drágul a fa. Háború idején drágulnak '
az élelmi szerek.

DRÁGULÁS, DRÁGULÁS, (drága-úl-ás) fn. tt.
drágtdás-t, tb. —ok. Drágává létei.

DRÁGÚLAT, (dréga-úl-at) fn. tt. drágúíat-oí.
Drágult vagy dráguló állapot Nagy a drágulót.

DRAGUS, falu Erdélyben, Fogaras vidékében ;
helyr. Dragus-on, — rá, — rói.

DRÁGYA, erdélyi falu Belső-Szolnok megyé-
ben ; helyr. Drágyá-n, — rá, — rói.

DRÁNICZA, fn. tt. drániczát. így hívják a szé-
kelyek a nagyobbféle fenyüzsindeleket , melyekkel
bázaikat födik. Alakja idegen eredetre mutat.

DRASKÓCZ, falu Thurócz megyében; helyr.
Draskócz-on, —rá, —ról. ALSÓ—, FELSŐ—, fal-
vak Trencsén megyében.

DJIASSÓ , erdélyi falu Alsó-Fejér megyében ;
helyr. Drassó-n, — ró, — ról.

DRATVA, fn. tt. dratvát. Sznrkos fonal, mcly-
lyel a vargák, csizmadiák, szíjgyártók varrnak, s me-
lyet nem tűbe húznak, hanem árral szúrt lyukon húz-
kalnak át.

Egyezik vele a szláv dratwa, mely eredetileg a
német .Drahí-ból vétetett, s ennek gyöke drehen ám.
sodorni , tehát dratva elemezve ám. sodrott fonal,
sodrony.

DRATVÁL, (dratva-al) áth. m. dratvál-l. Drat-
víival, azaz szurkos fonallal varr.

DRATYVA, 1. DRATVA.
DRÁVA, fn. tt. Drávát. A magyar birodalom

négy fő folyóinak egyike. Duna, Tisza, Dráva, Száva.
Határt vet a dunántúli kerület és Horvát- s Szlavón-
ország között. Adják a magyarok e nevet kutyáiknak
is , valamint általán a folyókról szeretik nevezni a
kutyákat, azon régi népbiedelem nyomán, hogy a .
folyó nevét viselő kutya meg nem dühödik.

DRÁVAFOK, falu Somogy megyében; helyr.
Drávafok-on, — rá, — ról.

DRENGYÓ, (drengy-ó) fn. tt. drengyó-í. A fali
órának függő mozgonya, csertetöje. Nyitravölgyi
tájszó.

DREZDA, fn. tt. Drezdát. Szászország fővárosa.
DR1DA, kiavult fn. Páriz Pápai szerint ám. ha-

jító dárda. A lengyel vagy cseh nyelvből kölcsönzött
szó, mely lengyelesen ejtve, és irva dfida ily formán
bangzik : dsida.

DRIDIF, erdélyi falu Fogaras vidékében ; helyr.
Dridif-en, — re, — ró'i.

DRINÁPOLY, fn. tt. Drínápoly-t. Hajdan Thra-
ciának, most Romániának fővárosa, európai Törökor-
szágban. Másképen : Adrinápoly (Hadrianopolis).

DRIXCS, fű. tt. drincs-et. Általán valaminek el-
csavarásji, s ez által eredeti alakjának megváltozta-
tása. Szódrinc*, midőn a szó hangjait öszvezavarják,
i'iltalvetik, pl. vakmerő helyett : makverö, szökcsö h.

On
OÁ
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Alkalmasint a német drehen-ből eredeti, vagy
talán gyöke dér egy a csere szó gyökével, s ám. ese-
rincs, kis csere.

DRINCSEL, (drincs-el) áth. m. drincsel-t. Vala-
mit elcsavar, eredeti alakját másra cseréli. Siókat
dn'ncselni. A szóelemzésben annyit is tesz, mint az1 el-
csavart, elrontott szót eredeti alakjába visszaállítani,
pl. hSbSlygS ám. hóbolygó, kUtlyií (vászon) ám. kittől,
kita (kender) ám. kö'te, köteg.

DROMBÁR v. DROMBÁRD, erdélyi falu Alsó-
Fejér megyében; helyr. Drombár-on vagy Drombdrd-
on, —rá, — róí.

DROMEDÁR, fn. tt. dromedár-t, tb. —ok. Pú-
pos teve. Későbbi latin nyelven dromedarius, olaszul
dromedario. A hellén dgoftác, — adós ám. fotó.

DRÓT, fn. és mn. tt. drót-ot. Általán érczböl
készített fonal. Különösen vasfonal. A német Droíh-
ból, melynek törzsöké drehen, származván, helyette
legújabben a magyar elemű sodrony, sodrat, vagy hu-
zal jöttek divatba.

DRÓTHÚR, (drót-húr) ősz. fia. Érczfonalból
csinált húr némely hangszereken, pL zongorán, czim-
balmon, czitarán. Sodronyhúr, huzalhúr.

DRÓTHÚZÁS, (drót-húzás) ősz. fn. Gyári mun-
ka, melynél fogva az erezet vékonyabb vogy vasta-
gabbféle fonalakra kinyújtják. Sodronyhuzdt.

DRÓTHUZÓ, (drót-húzó) ősz. fű. 1) Személy,
mesterember, ki az ércztömeget fonalakra nyújtja. 2)
Azon készület, gyári eszköz vagy gép, mely által a
fonalbozás történik. Sodronyhiuó.

DRÓTOS, (1), (drót-os) mn. tt. drótos-ív. —aí,
tb. —ok. 1) Dróttal bíró, drótot áruló, dróttal dol-
gozó. Drótos legény. 2) Dróttal befont, erősített Drótos
fazék, edény.

DRÓTOS, (2), (drót-os) fn. tt dróíos-1, tb. —ok.
Drótozó, drótot áruló ember, így neveztetnek különösen
azon Trencsin megyei Risncza mellékéről, jobbára
Rovné nevű nagy helységből és szomszédságából való
lakosok, kik nem csak Magyarországot, hanem a
messze külföldet is bejárják, s hasadt, repedezett edé-
nyeket drótoznak.

DRÓTOZ, (drót-oz) áth. m. dróíoz-íam, —tél,
—ott, pár. —2. Valamit dróttal befon, megerősít, kü-
lönösen repedt edényeket beköt fazekat drótozni.

DRÓTOZÓ, (drót-oz-ó) fo. 1. DRÓTOS fh.
DRÓTRÁCS, (drót-rács) ősz. fn. Vékonyabb

vagy vastagabbféle drót-szálakból csinált rács. Drót-
rács az éléskamra ablakán. Drótrdctban tartani az
aszalt túrót. V. ö. RÁCS.

DRÓTROSTA, (drót-rosta) ősz. fn. Drótból
csinált rosta, különböztetésül a fa szalagokból csinált
rostától. V. ö. ROSTA.

DKÓTROSTÉLY, (drót-rostély) Ősz. fa. lásd :
DRÓTRÁCS.

DRUMOLY, falu Vas megyében; helyr. Dru-
moly-ba, —bon, —bot.

, 1. DOROGBA.

DRUSZA, fii. tt druszá-í. Akinek velünk egy J
keresztneve van, ki keresztnévben társunk, azt dru- l
szánknak nevezzük, pl. .Nagy Pál és Kit Pál druszák. ,
Másképen, különösen a székelyeknél ját.

Alaphangokra és alapfogalomra nézve basonló
a társ szóhoz. Egyébiránt még közelebb állnak hozza
a szanszktit drsza, szerb drug (társ), drága (társnő'),
druzsenye (társulat), továbbá a szlovák druzsití, (tár- ,
sülni) és druzsba (vőfél), vagyis a vőlegény társa. A>-
szláv nyelvekben druhi, drugi ám. más (altér, alias,!,'
miszerint drugi = altér ego, scilicet societate, a
magyar drusza pedig = altér ego, nomine.

DU vagy DÚ, elvont gyök, mely különnemü
származékaiban más-más eredeti értelmű. 1) Tompa
hangutánzó a dúl (Ml), duhog, duda, dudog, dúdo/
igékben. 2) Jelent valamely kinyomulás által támadt
csúcsot, domborodást ezekben : duez vagy dúez, dúz,
duvod, dudva, dudor, dudorodik stb. 3) Ám. erőszak,
rablás, ragadozás által szerzett vagyon, zsákmány,
honnan : dú-méh = tolvajméh, dúl, más vagyonit
erőszakkal elragadja, dús, aki (az első vagyonszerzés
módjára) sok ragadmánynyal, zsákmánynyal bír, átv.
ért. gazdag, dúka, kis zsákmány, vagy az együtt uer-
zett zsákmánynak egy része, honnan: dukál. Lz ér-
telemben rokon vele a szanszkrit dú, melynek jelen-
tése : dob, lök, hajit, mint a dúló ember szokott
tenni.

DUBA, erdélyi hegyek neve.
DÚB1R, fa. tt dúbir-t, tb. —ok. Tövises bal,

németül Dornfitelt. Máskép : durbancs.
DUB1CSÁNY, falu Borsod megyében; helyr.

Dubicsány-ba, —bon, —ból.
DÜBÖRÖG, 1. DÜBÖRÖG.
DUCZ vagy DÚCZ, fn. tt dúcz-ot. 1) Valamely

zömök, tömör test pl. vastag ék, vagy fa. darab, me-
lyet támaszul, erősítésül használnak. Dúczot vetni a
gerenda alá. 2) Kenyér púpja, gyürkéje, kidndorodi-
sa. 3) Boncztanban, több ideg egyesülése, melyek
vöröses csomót képeznek. (Ganglion). 4) Galambház,
másképen: búg.

Közelebbi gyöke dú; egyébiránt rokonok vele a
magyar dúz, a német Stuts, Stütze, dicht, dicfc, svéd
stuts, tiock, szanszkrit ííoihos, latin densus, hellén
doffvg, perzsa dusah. (Knoten an cinem Banm) stb.

DUCZIFAROS, (dnczi-faros) ősz. mn. Kövér,
tömött, dudorodott, gömbölyű farn. Dúcét/áros me-
nyecske. Kemenesali szó.

DUCZOL, DÚCZOL, (ddcz-ol) áth. m. duetol-t.
Támaszszal megerősít, pl. kiduczolni az ásott kutat,
vagy búzavermet, hogy be ne dőljön.

DUCZOLÁS, DÚCZOLAS, (dúcz-ol-ás) fn. tt
dúczolás-t, tb. —ok. Valaminek támasz, tönk, ék általi
megerősítése.

DUCZOLTAT, DÚCZOLTAT, (dúcz-ol-tat) miv.
m. dúczoltat-tom, — ,'ál, —ott. 1) Eszközli, hogy va-
lamit ddczoljanak. 2) Kassai szerént pestmegyei szó,
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s ám. a gyermeket ölében ringatja, mintegy ide-oda
támogatja.

DUCZOS, DUCZOS, (dúcz-os) mn. tt. duczos-t
vagy —át, tb. —ok. 1) Ékkel, támaszszal ellátott,
megerősített. DUCZOS gerenda. 2) Púpos, gyfirkés. Du-
czos kenyér, czipó.

DUCZOSÍT, DÚCZOSÍT, (dncz-os-ít) áth. m.
duczosil-ott, htn. —ni vagy —a»ii. Dúczossá tesz. V.
ö. DUCZOS.

DUCZOSSÁG, DÚCZOSSÁG, (ducz-os-ság) fn.
tt. duczosság-ot. DUCZOS állapot vagy tulajdonság, il-
letőleg púposság, gyürkésség, domborusag.

DUCZRENDSZER, (ducz-rend-szer) ősz. fű.
Boncztanban, u duczokuak üszveköttetése, öszvefüg-
gése, alkata. V. ö. DUCZ. 3).

DUD vagy DUD, 1) elvont hangutánzó törzse
duda, dúdol szóknak. 2) Jelent csomót, kipuffadó,
kidagadó valamit a dudor, dudorú, dudva származé-
kokban. V. ö. DU v. DÚ, gyök.

DUDA, (dud-a, megvan a szláv nyelvekben is,
egyébiránt v. ö. DÚÜOL) fn. tt. dudát. Egyszerű pász-
tori hangszer, melynek részei: tömlő, leginkább kecs-
kebörböl, az egyhangon mormogó bordó vagy bordók,
és síp. Juhászduda. Fölfújják, mini a dudát, (km).
Teli vagy szóval, mint-a duda széllel. (Km). Fel van
fújva, mint a duda. (Km). Dudát fájni, dudát nyek-
geíni. Dudára (ánczolni. Olyan a hasa, mint a duda
— puffadt, dudorú.

Eredeti törzse a hangutánzó 'íud, mely egyszer-
smind fuvás által támadt kidagadást, puffadást is je-
lent a dudor, dudorú, dudoroclik származékokban.
Finnül tyyty. A törökben düillik síp, fuvolya. Rokon-
nak tekinthető a magyar tüdő is.

DUDAFA, (duda-fa) ősz. fn. Somogyban ám.
szcderfa.

DUDAFÜRT, (duda-fürt) ősz. fn. Fa neme,
melynek vese-alakú magva nagy, átlátszó, s hólyag-
formáju hüvelyben rejtezik, s ez, ha megnyomják,
pattanva reped szét. (Colutea).

DUDÁL, (dud-a-al) önh. ín. dudál-t. Duduaevü
fúvó hatigtizeren játszik , dudát fuj. Majd wegtanítlak
keztyüben dudálni. (Km). Amint dudálnak, úgy tán-
czolj. (Kin). Átv. ért. és gúnyosan mondatik a kellet-
lenül síró gyermekről, és macskáról, midőn dunnyogó
hangon szól.

DUDÁLÁS, (dud-u-al-ás) fű. tt. dudálát-t, tb.
—ok. A dudaféle hangszernek fuvása, és billegt'tése.

DUDÁK, falu KIS —, népes puszta Veszprém
megyében; helyr. Dudar ön, —rá, —ról.

DUDÁS, (1), (dutl-a-as) mn. tt. dudás-t vagy
—át, tb. —ak. Dudával bíró, uudával ellátott. Du-
dás legény, bojtár, pásztor.

DUDÁS, (2), (1. föntebb) fn. tt. dudás-t, tb.
—ok. Aki dudát fú. Olyan temetést tetetnék, hegedűst,
dudást vitetnék. (Xépd). Két dudás eyy csárdában meg
nem fér. (Km). Adják e uevct a l.uvaszok- s komon-
doroknak is. Dudás »((•.' Citiftil mi-g, Duda* !

DUDI, női kn. tt, -Dudi-í. A Judit név kicsinye-
zője; máskép : Juczi.

DUDOG, (dud-og) önb. m. dudog-tam, —tál,
—ott. Orrán beszél; érthetetlen duda hangot ereget
orrán által, máskép: dödüg.

DUDOGÁS, (dud og-ás) fn. tt. dudogás-t, tb.
—ok. Orrán beszélés.

DUDOGAT, (dud-og-at) 1. DUDOG.
DÚDOL, (dúd-ol, németül dudeln, lengyelül dud-

láni) önh. m. dudol-t. Egy forma (du-du) hangon éne-
kelget. Mint atyák dudálnak, fiák úgy tánczolnak.
Km. Mondják különösen az ily hangon fúvó szélről.

„Ablakomon dúdol a szél,
Lábamat mozgatja a dér."

Népdal.

Átv. ért. s gúnyosan: sirdogál, vagy úgy könnyeden,
s müértés nélkül énekelget.

DÚDOLÁS, (dúd-ol-ás) fn. tt. dúdolás-í, tb.
—ok. Egyforma du-du hangon éuekelgetés. Átv. ért.
s gúnyosan, sirdogálás, vagy rósz ének.

DÚDOLGAT, (dúd-ol-gat) önh. ni. dúdolgat-
tam, —tál, —ott, pár. dúdolgass. Folytonosan vagy
könnyeden dúdol. V. ö. DÚDOL.

DUDOR, (dud-or) fű. tt. dudor-l, tb. —ói. Ki-
álló vagy dölcdö vagy csucsorodó valami, gömbölyű
csomó, bütyök, pl. a szemnek dudora. Innen lett :
dudorodik, dxdorodás, dudorú.

DUDOKÁSZ, (dud-or-ász, azaz dud-ol-ász) gyak.
önb. m. dudorász-tam, —tál, —ott, pár. —sz. Úgy
maga magúnak, jó kedvében, vagy unaloműzésből
dúdolgat.

DUDORODÁS, (dud-or-od-ás) fn. tt. dadoro-
das-í, tb. —ok. Kidőledés, gömbölyödés, csomósodás,
csucsorodás, domborodas.

DUDORODIK, (dud-or od-ik) k. m. dudorod-
tam, —tál, —ott. Gömbölyödik, kigömbülyödik, ki-
döled, csomósodik, bütykösödik, domborodik, csucso-
rodik. Erős nézetben dudorodik a szem. Dudorudik a
faderékból kinövő gomba. Dudorodik a jól megkelt ke-
nyér. Kidudorodik a kelés, persenés. Átv. kedve dudo-
rodik ám. kedve csuszazau, kerekedik.

DUDORODOTT, (dud-or-od-ott) mn. tt. dwdo-
rodott-at. Kidöledt, csomósodott, gömbölyödött, csu-
csorodott, domborodott. Dudorodott szemű bagoly.
Undorodott pofa, ajak.

DUDOROG, (dud-or-og) öiih. A hangutánzó
dud származéka. Használtatik, miut ,didcreg' iker-
társa. Mit dideregsz, dudorogsz ott kllnn a hidegben ?

l DUDOKÚ , (dud or-ú) mn. tt. dudorú-t, tb. —k
vagy —afc. Dudorodott, ami ki vau csucsorodva.

DUÜORÚSÁG, (dud-or-ú-ság) fn. tt. ditdorúság-
ot. Dudorú tulajdonság.

DUDU, (dud-u vagy du-du) fn. tt. dndu-t, tb.
—k. 1) Ügyetlen testii, s hattyú nagyságú madár,
vastag, hosszú, és uagyon behusi'tott orral, kurta, rö-
püldsre alkalmatlan szárnyakkal, s idointalan lábak-
kal. ^Di<lu.-> iuejilusj. á_) C'j.ilókö.:beu gyermukiiyelveii
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ám. öreganya, B rokon déd, dada szókkal. 3) Van ily
nevű hegy is Erdélyben.

DUDÜL, (dud-ul) önh. m. dudul-t. A büdös
bankáról mondják, midőn sajátságos hangján kiáltoz.
Ettől különbözik : tuíul, mit a farkasról mondanak.

DUDVA, (dud-va) fia. tt. dudvá-t. Sűrű, mint-
egy feldudorodó növésü burján, gyom, bojtorján. Tö-
rökül öt általán fő.

DUDVACSORBÓKA, (dudva-csorbóka) ősz. fn.
A csorbókák neme alá tartozó növényfaj, melynek
levélvállai felhajnlva a szárat ölbe fogjak. Van szűrös
levelű fajtája is. (Sonchus oleraceus).

DUDVAFÜTEJ, (dudva-fü-tej) ősz. fn. Növény-
faj a ftttejek neméből, máskép : ebtej. (Euphorbia
Peplus).

DUD VÁGH, folyó Nyitra és Pozsony megyékben,
mely a Javorina hegyében fakad.

DUDVÁRETEK, (dudva-retek) ősz. fn. A ret-
kek neméhez tartozó növényfaj, máskép : repcsénre-
tek. (Khaphanistrum).

DUD VAS, (dud-va-as) mn. tt. dudvás-t vagy
öt, tb. —ok. Qizgazzal, gyommal teljes, bojtorján-
nal benőtt Dudvás kertek, ugarok.

DUDVÁSODIK, (dud-va-as-od-ik) k. m. dud-
vásod-tam, —tál, —ott. Dudvával benő; burjánossá,
gazossá, bojtorjánossá lesz. Dudvásodnak a parragon
hagyott földek.

DUF, áth. m. duf-tam, —tál, —ott. Túl a
Dunán, nevezetesen Vas megyében ám. döf, vagy
ököllel fit

DUFÁL, (dnf-ál vagy duf-a-ál) áth. m. dufdl-t.
Duffot ad, megdögönyoz.

DUFF, fa. tt du/-ot. 1) Megütés, hátbalökés
ököllel. Három duffot kapott. Játszunk dufra. Innen:
du/ol, ám. hátba ver. 2) Mint a dufat szó gyöke
egy a puffadást jelentő duv (duvad) szóval.

DUFF AT, (duff-at, azaz duv-at) fn. tt du/at-
ot. Romlott bor, mely fölpuffasztja (duvasztja) az
embert Dunántúli tájszó.

DUFFATBOR, (duffat-bor) ősz. fn. 1. DUFFAT.
DUFLA, úgy látszik a latin dupla melléknév-

ből kölcsönözött, és ma már csak a köznépnél divatos
szó, ám. 1) kettős, kettes; 2) teljes. (Ez utóbbi ér-
telemben nem hibáznánk, ha duff vagy duv igéből is
származtatnék). L. DUPLA.

DUG, átb. m. dug-tam, —tál, — ott. 1) Töm,
valamivel bizonyos hézagot becsinál. Csapot a hor-
dóba dugni. Száját kendövei bedugni. Dugd be a szá-
dat. Lyukat bedugni. 2) Rejt, elrejt. Hová dugjam a
pénzemet t Eldugni a lopott jószágot. Dugd az ágy alá.
3) Tol, nyom. Kezét zsebébe dugni. Fejeiket Sttvedug-
ták. Valamit kidugni át ablakon. 4) Titkon, alattom-
ban ad valamit. Az anya pénzt dug a gyermeknek az
apa tudta nélkül, ét akarata ellen. Némely palóczok
Bzójárasa szerént: gyug, gyük.

Rokonok vele a latin tego, német decken, stecken,
ducken, szanszkrit szíogh, finn tukin (dugok), tűket
(dugacs), tuko (dugó), magyar tok stb.

DUGA, (dug-a) fn. tt. dugát. 1) Fahasáb, mely
kellőleg alakítva kádak, hordók, sajtárok, • egyéb
ilynemfi faedények alkotó részéül szolgál. Máskép
donga. Dugába dőlni, azaz ép állapotját elveszteni,
semmivé lenni, mint mikor a hordó dongákba öszre-
dől. Dugába dSlt térő. Dugába dönteni, azaz megsem-
misíteni, elrontani, mint elromlik a hordó, midőn du-
gái bedőlnek. 2) Mint dug ige származéka ezekéit
tájszóláa szerént ám. felárkolás, mely a vizet mint-
egy résbe dugja, nyomja.

DUGACS, (dug-acs) 1. DUGASZ, 1).
DUGAC80L, (dug-acs-ol) 1. DUGASZOL.
DUGÁL, (dug-ál) áth. m. dugál-t. Dugdos. Oly

alkatú mint jár-ál, hál-ál.
DUG ÁR, (dug-ár) fn. tt dugár-t, tb. —ói.

Csempész, ki tiltott, vagy a vámok, harminczadok
előtt eltitkolt árukat dugva szállít. Képzésre olyan,
mint a szintén igékből képzett: búvár, rovar, bvtgár,
nyuzár stb.

DUGÁRKODÁS, (dug-ár-kod-ás) fű. tt. dugár-
kodás-t, tb. —ok. Csempészkedés, tiltott áruk be-
csosztatásával üzérkedés.

DUGÁBKODIK, (dug-ár-kod-ik) k. m. dugár-
kod-tam, —tál, —ott. Tiltott, vagy a vámok és har-
minczadok elől eltitkolt áruk szállításával, becsem-
pészésével foglalkodik.

DUGÁELÁS, (dug-ár-1-ás) fn. tt. dugárldt-t,
tb. —ok. Tiltott áruk becsúaztatása, becsempészése.

DUOÁROL, (dug-ár-ol) áth. m. dugárol-í. Csem-
pészve be- vagy kiszállít valamit Tiltott portékákat
dugárolni.

DUGÁROS, (dug-ár-os) fn. tt. dugaros-t, tb.
—ok. A dugár szónak megtoldott változata, minj
csaplár, csapiáros.

DUGÁROZ, (dug-ár-oz) áth. m. dugárot-tam,
—tál, —ott. Tiltott árukat, a vámok és harmincza-
dok kikerülésével becsempész, dugva becsúsztat.

DUGÁRU, (dug-áru) ősz. fn. A vámok éa har-
minczadok kikerülésével becsempészett, s mintegy
dugva keresztül szállított portéka.

DUGÁRUS, (dug-árus) ősz. fn. Aki dugárukkal,
tiltott portékákkal üzérkedik.

DUGÁRUSKÜDIK, (dug-áruskodik) ősz. k. Dug-
árukkal kereskedik.

DUGÁRUSSÁG, (dug-árusság) ősz. fn. Tiltott
s a vámok és harminczadok elől eltitkolt áruk be-
szállítása, és azokkal való kereskedés. Dugárusságon
rajta kapni valakit.

DUGÁS, (dug-ás) fn. tt. dugás-t, tb. —ok. 1)
Tömés, becsinálás. 2) Rejtés, elrejtés. S) Titkolva
adás, nyújtás. V. ö. DUG.

DUOASOR, (duga-sor) ősz. fn. Külföldi növény
neme az együttnemzők seregéből, melynek fészke
egy sor egyenlő pikkelyekből dongásan öszveáll. Né-
mely faja az óriásbegyeken is tenyészik. (Cineraria).
Bodrot-, egy levelii-, éplevelü-, havasi-, meteí- stb.dugasor.

DUGASZ, (dug-asz) fű. tt dugass-t, tb. —ok.
1) Általán amivel v ilamely lyukat, üreget betömünk,
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becsinálunk, különösen a dagaszcserböl készített hen-
ger-alakú eszköz. Hordódugasz, palaczkdugosz. Du-
gaszt ütni, beverni; dugaszt kihúzni. Dugaszszal becsi-
nálni. Seggdugasz, azaz apró kis ember vagy gyer-
mek. Aljas kifejezés. 2) Rejtekhely. Dugaszban tar-
tani valamit.

DUGASZCSER, (dugasz-cser) ősz. fű. Különös
cserfaj, melynek kérge taplószerü, rugalmas, és köny-
nyüded, melyből dugaszok készülnek. (Quercus suber).

DUGASZF A, (dugasz-fa) ősz. fn. A dugaszcser-
nek kérge, melyből hengerded dugaszokat készítenek.
Továbbá másnemű fa, pl. tölgy, melyből nagyobbféle
bordódugaszokat faragnak.

DUGASZHUZÓ, (dugasz-húzó) ősz. fn. Csavar-
ral ellátott eszköz, melylyel a palaczkok dugaszait
kicsavarják. Máskép; dugaszköröm.

DUGASZRA, (dug-asz-ka) fn. tt. dugaazkáí.
Kis dugasz, holmi apró üvegcsék betömésére. V. ö.
DUGASZ.

DUGASZKÖRÖM, (dugasz-köröm) ősz. fn. 1.
DUGASZHUZÓ.

DUGASZOL, (dug-asz-ol) áth. m. dugaszol-t.
Dugaszszal betesz, bezár, betöm. Pezegös palaczkokat
dtigoszolni.

DUGASZOLÁS, (dug-asz-ol-ás) fn. tt. dugaszo-
las-í, tb. —ok. Cselekvés, midőn valamely rést, li-
kat, különösen palaczkok, hordók száját dugaszszal
bezárjuk.

DUGASZT, (dug ászt) áth. m. dugaszt-ott, htii.
—ani vagy —ni. Orvosi ért. a beleket megtölti, s
elzárja, minél fogva a székürülés akadályoztatik.

DUGASZTÓ, (dug-asztó) mn. tt. dugasztó-t.
Beleket megtömő, s a székürülést akadályozó. Da-
gasztó eledelek vagy szerek.

DUGATLAN, (dug-atlan) mű. tt. dugatlan-t,
tb. —ok. Ami niucs bedugva, dugaszszal bccsinálva.
A dugatían palaczkban megromlik a bor. Mint ih. ám.
dugatlanul.

DUGATLAN ÜL, (dug-atlan-ul) ih. Dugaszszal
be nem csinálva, becsinálatlanul.

DUGDAL, (dug-dal) áth. ín. ditgdal-t, 1. DUG-
DOS. Oly alkotásu ige, miut: rugdal, vagdal, szabdal.

DUGDOS, (dug-dos) áth. m. dugdos-tam, —tál,
— ott, pár. —s. 1) Gyakran eldug, rejteget, takar-
gat. Pénzt dugdosiii a zsebbe. 2) Gyakran ki- vagy
betol valamit vagy holmit bizonyos résen, nyilason.
3) Titkon adogat. Az anya legtöbbet dugdos kedvencz
gyermekének. Dugdos a bírónak.

DUGDOSÁS, (dug-dos-ás) fű. tt. dugdosás-t,
tb. —ok. Rejtegetés, takargutús. Titkos adogatás.
Ki- vagy betolás.

DUGGAT, (dug-gat vagy dug-og-at) áth. m.
duggat-tam, —tál, —ott, pár. duggass. 1) L. DUG-
DOS. 2) Tömögct, dugaszolgat. Minden lyukai, hé-
zagot beduggatni. Ludat duggatni, vagyis az eledel-
nek erőszakos beletömésével hizlalni.

DUGUATÁS, (dug-gat-ás) fn. tt. iluggatás-l,
tb. —ok. Dugdosás, tömügeU=t. l

DUGHELY, (dug-hely) ősz. fn. Rejtekhely,
hová valamit dugnak, eldugnak.

DUGÓ, (dug-ó) fn. és mn. tt. dugó-t. 1) Aki
vagy ami valamit dug, bedug. 2) L. DUGASZ.

DUGOGAT, (dug-og-at) gyak. áth. 1. DUGGAT.
DUGPÉNZ, (dug-pénz) ősz. fn. Pénz, melyet

a szülék vagy mások alattomban adogatnak a gyer-
meknek holmi nyalánkságokra, mulatságra stb.

DÜGTIG, (dug-t-ig) ih. Telides teli, illetőleg
azon nyilasig, szájig, melyet bedugnak. Dugtíg meg-
tölteni a hordót, palaczkot. Oly alkatú, mint: untig,
duziig.

DUGÚ, (dug-ú) fű. tt. d«gú-<. Készület, tok,
melybe holmi eszközöket, pl. evöszereket, sebészi mű-
szereket zárnak, könnyebb hordozhatás végett. (Étui,
Besteck).

DUGUL, DUGUL, (dug-úl) önh. m. dagtíl-t.
Általán, mondatik minden hézagról, üregről, lyukról,
mely betömődik, bezáródik, valamivel megtelik. Du-
gul a sokáig nem tisztogatott pipaszár. Dugulnak a
vízcsök, midiin iszap rakódik beléjök. Bedugul. Külö-
nösen : dugulnak a belek, midőn azokban a bélsár
megtömődik , s ez által az ttrülés akadályoztatik.

DUGULÁS, DUGULÁS, (dug-úl-ás) fn. tt. d«-
gulás-t, tb. — ok. Valamely üregnek, nyilasnak, lyuk-
nak, csőnek stb. betömődése. Különösen kórtanilag:
állapot, midőn a végbelekben a bélsár öszvetömődik,
s ki nem ürülhet. Dugulásban szenvedni. Dugulást
okozó ételek. Dugulás elleni szerek.

DUGÚLATLAN, (dug-úl-atlan) mn. tt. dwgií-
latlan-t, tb. —ok. Ami bedugulva nincs. Mint ih.
ám. dugúlatlanul, be nem dugulva.

DUGULTSÁG, (dug-ul-t-ság) fű. tt. dugultság-
ot. Dugult állapot, különösen kórtani ért. a belek
dugulása. L. DUGULÁS.

DUGVA, (dug-va) ih. Rejtve, titokban. Dugva
tartam a pénzt. A gyermeknek dugva adogatni holmit.

DUGVÁNY, (dug-vány) fn. tt. dugvány-*, tb.
— ok. Fn, virág s más növény gyönge hajtása, melyet
a kertészek stb. se földbe (cserépbe, melegágyba stb.)
dugnak , hogy ott gyökeret vervén, belőle új növény
származzék. SzölövesszSdugoány. Rózsafadugvány. Pa-
radicsomalmadugKány. (Steckreis, Steckling).

DÜH, hangutánzó gyök, s í ) jelenti a bosszú-
ság kitörő hangját, mely esetben rokon tlílh szóval.
2) ám. dit gyök , amennyiben dudort, dudorodást je-
lent, s ez értelemben rokon duv gyökkel.

DUHNA , (düh na) 1. DUNNA.
DÚHAJÜ, (dú-hajó) ősz. fű. Tengeri kalózok

hajója, melyen a tengeri utasokat megtámadják, s
kirabolják.

DUHAD, (duh-ad) önh. 1. DUVAD.
DUHASZT, (duh-aszt) áth. 1. DUVASZT.
DUHOG, (duh-og) önb. m. duhog-tam, —tál,

—ott. Bosszúságában fúj , tompa hangon mormog,
ltokon vele, de nagyobb fokban : dühüg.

\
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DUHOGÁS, (duh-og-ás) fn. tt. duhogás-í, tb.
—ok. Boszonkodó, haragos embernek magába fojtott
hangon dunnyogása, fúrása.

DUKA, (1), DÚKA, (dú-ka) kiavult törzs,
melyből eredt: dukál. Eredeti jelentése: kia dú, azaz,
kis zsákmány, vagy az egész zsákmányból egy rész.

DUEA, (2), falvak Pest és Vas megyékben;
helyr. Duká-n, —ró, —rói. Van ily nevű hegy is
Erdélyben.

DUKAFALVA, helység Sáros megyében; helyr.
Dukafalvá-n, —rá, —ról.

DUKÁL, DUKÁL, (dú-ka-al) önh. m. dukál-í.
A köznépnél, kivált pedig a katonák között divatozó
ige, mely annyit jelent, mint : részfii jár, kijár, ille-
tőségi rész gyanánt adatik. A katonának dukál kenyér
és hús; lovának dukál széna, abrak. A rabnak vízen,
kenyéren kivid egyéb nem dukál. Eredetét illetőleg
1. DUKA.

DUKRI, (dugd-ki) erdélyi és csalóközi tájszó,
ám. ujjas öltöny, vagy oly mellény, melynek ujja is
van, melyen, aki ráveszi, ki kell dugni a kezét.

DUKMÁL, 1. TUKMÁL.
DÚL, (1), (du-ol) áth. m. dúl-t. 1) Ragadozva,

rabolva, zsákmányolva pusztít. Az ellenség dúlja az
országot. Veszett ország az, kit szamáron dúlnak. Kin.
2) Erőszakosan ide-oda hány, vet, forgat, felzavar,
mint a rablók tenni szoktak. Feldúlni a házat, a bolt-
béli portékákat. Átv. éli. feldúlni valakinek nyugalmát,
boldogságát. 3) A be nem fizetett adó fejében az adós
holmiját, marháját stb. erőszakosan elkobozza. A
ttolgabiró, a hajdúk, a katonák dúlni mennek a hely-
séget. Innen átv. ért zsarol, nyomorgat, kínoz. Dúl-
ják a fizetni nem képet szegény embert.

Eredetére nézve 1. DU vagy DÚ, gyök.
DÚL, (2), (du-ol) önh. m. dúl-t. Rendesen a

fúl igével ikerítve használtatik : dúlfúl, azaz harag-
jában , bosszúságában duhog, dühög, fúj, dúlfúj.

—DÚL, ősz. képző = d-úl, mint indul, mozdul;
1. _D és —ÚL képzők.

DULAKODÁS, (dul-a-kod-ás) fa. tt. dulokod-
ás-t, tb. —ok. 1) Dúlongás, zsákmányolgatás. 2)
Külekedés, tolakodás, birkózás, veszekedés.

DULAKODIK, DULAKODIK, (dúl-a-kod-ik)
k. m. dulakod-tam, —tál, —ott. 1) Pusztítgat, ra-
gadoz, a felhányt jószágból, vagyonból zsákmányt,
prédát válogat 2) Kfilekedik, birkózik, veszekedik.
Ez értelemben rokon vele : tolakodik.

DÚLÁS, DULÁS, (dúl-ás) fn. tt dúlás-í, tb.
—ok. 1) Zsákmányolás, prédálás. 2) Holminak.pl. áruk-
nak, portékáknak felforgatása, öszvevisszakeverése.
3) A hátramaradt adónak erőszakos beszedése.

DÚLASPÚLÁS, (dúlás-fúlás) ikerítettfn. Nagy
harag és boszuság miatti dühöngés.

DULFALVA, helység Máramaros megyében;
helyr. Dulfoí»á-«, —rá, —ról.

DÚLFÚL, (dul-fúl) ősz. ige. Nagy haragjában
dühöng. A dúftí hangokból, vagy dúj fúj igékből

öszvetett szó, melyekre a bosszús, haragos ember
fakadni szokott

DÚLHÁZA, falu Grömör megyében; helyr.
Dúlházá-n, —rá, —ról.

DÚLÓ, (1), DÚLÓ, (dúl-ó) mn. tt dúló-í. Pusz-
tító, ragadozó, a felhányt, felforgatott jószágok közöl
zsákmányoló. Dúló hadak. Dúló ellenség.

DÚLÓ, (2), (1. föntebb) fa. tt dtíló-í. Törvény-
hatósági személy, vagy tisztviselő Erdélyben, ki kü-
lönösebben az adót szedte vagy hajtotta be, mi több-
nyire erőszakosan, az adós jószágának elkobzásával
történt. Dúlót küldöttek a nyakára. Dúló van a hátá-
nál. Így nezezték túl a Dunán is, nevezetesen Vas
megyében, az adóbehajtásra kiküldött megyei hajdú-
kat is.

DÚLONG, DULONG, (dúl-ong) önh. m. dúlong-
tam, —tál, —ott, htn. —ani vagy —ni. Folytono-
san dúl.

DÚLONGÁS, (dúl-ong-ás) fn. tt. dútongás-í, tb.
—ok. Folytonos dúlás.

DÚLSÁG, (dúl-ság) fn. tt dúlság-oí. Ragadozás,
zsákmánylás, melyet valaki másnak felhányt, felfor-
gatott vagyonában tesz.

DÚMADÁR, (dd-madár) ősz. fa. Ragadozó, dúló
madár. A sasok, kányák, SlvVk dúmadarak.

DUMÉ, (dom-é) fn. tt. dumé-t. A székelyeknél
ám. hátbaütés, pnfálódás, döngetés ököllel. Olyan dá-
mét döndtíek a hátadra, hogy elájulsz bele. Gyöke dum
hangutánzó, rokona dón, dffn v. döro t i. a dong,
dong, dönget származékokban.

DUMEGYHÁZA, 1. DOMBEGYHÁZA.
DÚMÉH, (dd-méh) ősz. fa. Ragadozó, tolvaj

méh, mely az idegen kasból a mézet elorozza.
DUMM, ugyanaz dtfmm gyökkel. Jelent tompa

orrhangot
DUMMOG, 1. DÜMMÖG.
DUN, ám. dón, illetőleg azon dóm, melyből va-

lamely dudordt, gömbölyűt jelentő szók eredtek. Szár-
mazékai : dundo, dundi, dunna stb.

DUNA, fn. tt Dunát. Magyarországfőfolyama,
latinul (.Danubius, németül Donáti, régenten 7«cter-nek
is hívták). Nagy Duna vagy Öreg öuna. Mosonyi vagy
Győri Duna. Vágduna. Duna vize. Sok vi* lefoly ad-
dig a Dunán. Km. A Duna vize sem mossa le ember-
ről a gyalázatot. (Km). Duna pontya. Tista kecsegéjr,
Ipoly csukája legjobb bojt, ha szeretni borban fóti.
(Km). Dunába halni. Kipez-kapoz, mint a Dunába haló
ember. (Km). Dunába vizet hordani. (Km). Mindegy
akár a tengerbe haljon az ember, akár a Dunába. (Km).
Nem egyszer tiszta át l) már a Dunát, azaz sok pró-
bán ment keresztül. (Km). Nagy dolog volna, ha a
Dunában nem volna vit. (Km).

A Dunában sok a víz,
Jaj, ki a leánynak hisz,
Mint a víz a Dunábűl, >
Ki nem fogy az bajábúl.

(Kisf. K.)
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„Menjünk innen fakó lovam,
Tisza ide nem messze van,
A Tiszában megitatok.
A Dunáig meg sem állok."

Vörösmarty.

„Tisza, Duna minden habja
Ízes halát bőven adja."

Nemzeti népdal.

Dunában keres vizet. (Km). Dunán innen. Dnnán túl.
Duna mellett. Duna ment/ben. Dimára járni vízért.
Dunán szállítani valamit. Dunától Tiszáig. Dunabal-
parti, Duna jobbparti vasút. Ebek elnevezésire is basz-
ják mint a többi folyókat, azon néphitnél fogva, bogy
a folyóról nevezett eb nem dühödik meg, amidőn
kicsinyezöleg duncst-nak is szokták mondani.

DUNABALPARTI, (duna-bal-parti) ősz. mn. L.
DUNÁN-INNENI.

DUNAJECZ, folyó Szepes megyében; ered a
Tátra éjszak! oldalából.

DUNAJOBBPARTI, (duna-jobb-parti) ősz. mű.
1. DUNÁNTÚLI.

DUNAKES7 vagy DUNAKESZI, falu Pest me-
gyében ; helyr. Dunakesz-en, —re, —ró'! v. Dunake-
szi-be, —ben, —bő'!.

DUNAMKLLÉK, ősz. fn. Állal&n Magyarország-
nak azon vidékei, melyek a Duna partjain terjednek
el, különösebben a Duna jobb partjain levők.

DUNAMELLÉKI, (1), (Duna-melléki) ősz. mn.
A duna partjain lakó, létező. Ditnamelléki magyarok,

\ városok, fáink. Különösen : a Duna jobb partján lakó,
léti-zö. Dunameüvki szójárás.

DUNAMELLKKI, (2), (I. föntebb) fn. Aki a
Duna mellett lakik. A DunameUíkiek viselete, beszéde
fokban különbözik a tisztamellékiekétöl.

DUNÁNINNENI, (dunán-inneni) ősz. mn. A
Duna folyam bul partjára fekvő, vagyis a Duna fo-
lyását követve, bal felül eső,, pl. helyek s különösen
megyék; a honnan d»naba!parfi-nak helyesebben
mondanók. V. ö. DUNÁNTÚLI. Dunáninneni kerület,
megyék.

DUNÁNTÚLI, (dunán-túli) ősz. mn. A Duna
folyam jobb partjára fektö vagyis a Duna folyását
követve jobb felül eső, pl. helyek s különösen me-
gyék ; a honnan dunojobbparti-uak helyesebben mon-
dauók, mert aki dunajobbparti megyében lakik vagy
tartózkodik, igen visszásán mondhatja, hogy Dunán
túl van, és megfordítva, a minthogy ez régibb Íróknál
inog is történt.

DUNAS/EGH, falu Győr megyében; helyr.
Ditnaszegh-en, —re, —röl.

DUNA-SZENT-GYÖRGY, falu Tolna megyé-
ben; helyr. Duna-Xzent-Györyy-ön, —re, —röl.

DUNAVECSE, mváros Pest megyében; helyr.
Dunavecs^-n, —re, —röl.

DUNCSI, 1. DUNA (a végén).

DUNDA, (dun-da ám. dum- v. dom-da) mn. tt
dundát. Zömök, tömött, pofitos, köpczös, felfújt ter-
metű. V. ö. DÓM, gyök.

DUNDI, (dun-di vagy dum-di) mn. 1) Veszprém
megyében ám. köpczös, zömök. L. DUNDA. Dundi
gyermek, dundi kis leány. 2) A székelyeknél ám.
együgyü, bárgyú, bufti. A perzsában is dund ám.
bárgyú (einfáltig).

DUNG, 1. DONG.
DUNGÁSZKODIK, (dung-ász-kod-ik) k. m. du-

nyászkod-tam, —tál, — ott. Dongva, dudorászva he-
uyélgct, bcverészéssel tölti az időt. Balatonmellé-
ki szó.

DUNGÓ, 1. DONGÓ.
DUNKÓPALVA, helység Beregh megyében;

helyr. ZHí»kófaZyá-n, —rá, —ro'l.
DUNN v. DUNNY, természeti hang, dunnog

származékban.
DUNNA, (dun-na vagy dum-na vagy duh-na,

azaz tömött, domború gúnya) fn. tt. dunnát. Tollal
vagy pöhölylyol megtöltött ágybéli takaró. Dunnával
takaród:ni. Dunna alá bújni.

Szűr van rajtam, nem bunda,
Tudod rózsáin, nem dunna. (Népd.)

Molnár Albertnél iluhiia is. Némely tájakon: dunna,
dunyha, dunyha.

Hasonló hozzú a finn tyyny, a magyarországi
német Duciiét, és szlovák ducltna.

DUNXAHÉJ, (dunna-héj) ősz. fn. A dunnának
külső burokja, melyet mosás végett le lehet húzni.
Pehfr, csíkos dunnah/j.

Dl^'NALÚI), (dunna-lüd) ősz. fn. Grönland
és Islaml szigeteit! tanyázó lúdfaj, mely saját igen
finom pdyheiből rakja fészkét, s ezen pclyhek igen
kényelmes ágyneuiüekül szolgálnak.

DUNNÁS, (dun-na-as) mn. tt. rf«nná"s-t, v. —aí,
tb. —ak. Dunnával ellátott. Dunnáé ágy.

DUNNOG, DUNNYOG, (dunn- v. dunny-og)
önh. m. dnnnyog-tam, —tál, —oít. Orrán által holmi
érthetetlen hangokat bocsát; dömmög, tutymog.

DUNYHA, 1. DUNNA.
DUPLA; DUPLÁZ, (latin eredetű szók) lásd :

KETTŐS; KETTŐZ.
DL'K, hangutánzó elvont gyök, melyből darcz,

dnrcza, durva, dtirr, durrog stb. származnak, s me-
lyek mind valamely nyers, erős, hatályos értelmet
kölcsönöznek tőle.

DÚR, magában nem divatozó bancm a dér szó-
val kcttöztctve haragot, makranczot jelentő fn. Dfr-
dúr. A'ayy dérrel-dúrral. Dérrel-dúrral adják ki a
választ. (Mikes Levél).

DURÁKOL, (dur-ák-ol) önh. m. d,irákol-t. Dö-
zsöl, részogcskedik. Tájszó. Gyöke dnr a dorbézol
szónak dór gyökével rc»on.

DURÁL, (dur-ál) ín. rfnrál-í. Visszaható név-
mással használtatva neki- vagy meg-duráíja magát,
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ám. megköti magát, megrögzik valamiben; valamely
nagyra, nehézre elszánja magát; nekikeményül. A
latin duro, induro igével rokon.

DURÁNCZI, mn. tt. duráncsi-t, tb. —ok. Mon-
datik baraczk- vagy szilváról, (duránczi baraczk, du-
ráncit szilva), melynek húsa a magboz ragad, s rend-
szerént édesebb ízű. Ellentéte: magvaváló.

Megvan több nyelvekben is, pl. olaszul durocine,
németfii Dwantten, ide tartozónak látszik a hellén
dovptmoí is, mely ám. fás). Alkalmasint a latin du-
rus-ból, igen kemény csontára miatt, kapta nevét.

DURAND, falu Szepes megyében; helyr. Du-
ráwd-on, —ró, —ról.

DÜRBANCS, fn. tt. darbancs-oí. 1) így nevezik
Somogyban azon szőlőfajt, melyet Szálában cserba-
jornak, vagy somogyi fehérnek hívnak. 2) Állattani
ért folyókban és tengerekben élő kis halfajok, me-
lyeknek szúrós szárnyaik vannak. Máskép: dubir.

DURBONCZ, DURBONCZA, (dur-b-oncz vagy
dur-b-oncz-a) kiavult vagy elvont törzsökszók, egy
értelműek a durcz, durcza (1) szókkal.

DURBONCZA , (dur-b oncz-a) lásd : DUR-
CZA. (1).

DURBONCZÁS, (2), (dur-b-oncz-a-as) mn. tt.
durbonczás-t, vagy —át, tb. —ok. Ellenszegülő, agya-
fúrt, hörcsökös, makacskodó. Máskép : durczás.

DURBONCZÁSKODIK, (dur-b-oncz-a-as-kod-
ik) k. m. durbonczáskod-tam, —tál, —ott. Hörcsö-
kösködik, makranczkodik, durczáskodik.

DURCZ, (dur-cz) kiavult vagy elvont törzsök,
melyből durcza, durctás, durccos stb. származnak. Je-
lenti azon haragos hangot, mely a makranczos, bör-
csökös, daczos emberből kitör. Rokonságait 1. DUR-
CZA alatt

DURCZA, (dur-eza, németfii Trott, a szanszkrit
nyelvben dharsz ám. mer, daczol, v. ö. DURCZÁS)
fn. tt durctdt. 1) Egy a durcz szóval. 1. DURCZ.
Jelent, makranczot, ellenszegülést, makacsságot, da-
czot, hörcsök természetű haragot. 2) Növénynem a
hárombimesek seregéből és kétanyások rendéből, csé-
széjének polyvája nincs; bokrétája két ondóju, öszve-
borult csónakos, lapított; az onnója érdes, kalaazta-
lan; virágzása bugás. (Leersia, W). 3) Némely tája-
kon ám. kenyér gyürkéje, ducza.

DURCZÁLKODIK, (dar-cza-al-kod-ik) k. 1.
DURCZÁSKODIK.

DURCZÁS, (dur-cza-as) mn. tt. durczás-t vagy
—öt, tb. —ok. Daczos, akaratos, agyafürt, makacs,
makranczos, ki haragjában megköti magát, szótalan,
vagy legfölebb visszadannyogó; vad, mogorva képű.
Durczás gyerek, durccás asszony.

Rokonok vele a hellén ögavví, latin Irux, né-
met troteig, szanszkrit dharszus* stb.

DURCZÁSAN, (dur-cza-as-an) ih. Daczosan,
makranczosan. Durezátan viselt magát.

DURCZÁSKODIK, (dur-cza-as-kod-ik) k. m.
dttrctáskod-íam, —tál, —ott. Makranczoskodik, da-
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czol, hörcsök módjára ellenszegül, vagy makacsai *
megköti magát haragjában, mint gyermekek szoktak,
midőn valamit megtagadnak tolok.

DUECZASSÁG, (dur-cza-as-ság) fn. tt. durezás-
ság-ot. Makranczosság, megkötött haragos állapot
vagy indulat, daczosság, hörcsökösség; vad mogor-
vaság.

DURCZOS, (dur-cz-os) 1. DURCZAS.
DURCZOSKODIK, (dur-cz-os-kod-ik) L DÜH-

CZÁSKODIE.
DUEDA, (1), (»m.dudor)mn. tt durdá-t. Fölfnjt,

zömök testű, dnnda, dundi. öurda gyerek. Aljas nyel-
ven : a nő szeméremtestének kidudorodáca.

DURDA, (2), (dudor) fn. tt. durdá-í. Halfaj,
melyet a potykákhoz számítnak. (Cyprinus Brama).

DUEDÁK, fn. tt. durdák-ot. Pálinka alja, söp-
reje. Baranyai tájszó.

DURGOLÓDIK, (dur-og-ol-ód-ik) k. m. dttrgo-
íód-tam, —tál, —ott. Dörömböl. Durgolódva títOl
a szürethez a hegyaljai ember. Kassai.

DURMÁNY, erdélyi hegy Thorda megyében.
DURMONyAS V.DURMONYÁS, (dur-m-ony-ai)

ősz. mn. tt durmonyás-t vagy —át, tb. —ok. Dnrn,
durbonczás, dérdúr, patvarkodó. Székely szó. Aljas
beszédbe való.

DUER, természeti hang, melylyel a magyar a
puskák, álgyúk, taraczkok dörrenését, a nagy ostorok
pattogását, vagy a légnek hirtelen elválasztása s ösz-
vecsattanasa által okozott tompán erős, fülsiketítő
hangot fejezi ki. Származékai: durran, durrog, dur-
rogat, durranás, durrogás, durrogotás stb. Rokona a
vékonyhangu dörr.

DURRAN, (durr-an) önh. m. durran-f. Egyes
dwrr hangra pattan. .Durran az álgytS, midin egyszer
elsütik. Durran a bérei-ostor. Durran az elpattant gbe-
kazan.

DURRANÁS, (durr-an-ás) fn. tt durranás-t, tb.
—ok. Egyes durr hang, milyen az elsütött ágyúé,
vagy elpattant gőzkazáné stb. 4*tgyttdumraás. Ostor-
durranás.

DURRANÓ, (durr-an-ó) mn. tt. dwrraiíó-i. Ami
durr hangot ad. Durranó por, durranó arany, durra-
nó gömb, lég stb.

DURRANT, (durr-an-t) áth. m. dammí-ott, psr.
—s, htn. —ni vagy —ani. Eszközli, hogy valami
durranjon. Lőporral scétdurrantani a sziklát. Nagyot
durrantani a vastag szíjosíorral.

DURRANTÁS, (durr-an-t-ás) fo. tt. durrontás-t,
tb. —ok. Cselekvés, midőn valaki durrant; különösen
pattantás ostorral.

DUKRARANY, (durr-arany) 8sz. fn. Durranó
arany. Ha például a választó vízben felolvasztott
aranyra ammoniakot öntenek, sárgás porüledék száll
le az edény fenekére, mely durraronynofc neveztetik,
mert nyomás vagy gyönge megmelegítés alatt nagy
durranással pattan szdt. (Aurum fuüninans, Knsll-
gold).
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DURREZÜST, (durr-ezüst) ősz. fa. Durranó
ezüst Ha az ezüstélegre tiszta ammoniakot öntenek,
i azt hosszabb ideig vele érintkezésben hagyják, fe-
kete por képződik, mely durranó hatással bír. Ugyané
vegyületet nyerhetni, ha valamely ezüstéleg- oldatba
tiszta ammoniakban,kaliuméleg-bydratoldatot öntenek.
E vegyület, főleg megszárítva, néba a legkisebb okból
is, például, ha tollszárral érintik, nagyerővel eldurran,
s a vele bánás nagy veszélylyel jár. (Knallsilber).

DÜRRGÁZ, (durr-gáz) ősz. fh. Ha hydrogent
2V2 annyi levegővel, méginkább ha 2 térrésznyi
élenynyel vegyítünk s meggyujtjuk, nagy durranás-
sal ég el. Ezt nevezik durrgáznak.

DURRGÖMB, (durr-gömb) ősz. fn. Üvegből csi-
nált kisded, üres golyó, melyet ha valamely folyadékkal
félig megtöltve izzó parázsra tesznek, a kifejlett gőz
miatt nagy durranással szétpattan. (Glóbus fnlminans).

DURRLÉG, (durr-lég) ősz. fű. Durrgömbbe szo-
rított lég, mely nagy pattanással durran el, ha az
üveggömböt izzó tűzre teszik, s ez által abban a lég
jobban kifesznl, durranó lég. V. ö. DÜRRGÁZ.

DURROG, (durr-og) önh. m. durrog-tam, —tál,
—ott. 1) Folytonos durr hangot ad. Durrognak vár-
ostromláskor az álgyúk. Durrog a bérét vastag ostora.
Durrognák a lőporral föloettetett kősziklák. 2) Átv.
ért. Morog, nagy lármát üt. Hadd durrogjon, hadd
pattogjon a te vén nénéd. (Népd).

DURROGÁS, (durr-og-ás) fn. tt. durrogás-t, tb.
—ok. Tompa, reszketcg erős durr hangadús. Álgyúk
durrogása.

DURROGAT, DURROGTAT, (durr-og-at vagy
-tat) áth. m. durrogat-tam, —tál, —ott, pár. durro-
gást. Folytonos durr hangot csinál, vagy valami
által eszközöl. Durrogásnak a béretek. A pattantyúsok
dtirrogtatják ágyúikat.

DURROGATÁS, DURROGTATÁS, (durr-og-
at-ás vagy -tat-ás) fn. tt. ditrrogatát-l, tb. —ok. Va-
laminek folytonos durr hangra késztetése. Ostor-
durrogatds, álgyu-, mozsárdurrogatás.

DURULLYA, (dur-ol-ó) fn. tt. diírullyá-í. Ma-
dár faj. Ormánsági szó Baranyában.

DURUNG, DURUNGOL, dunántúli kiejtés. 1.
DORONG, DORONGOL.

DURUS, DURUSKA, női kn. Drusiana.
DURUSA, falu Kővár vidékében; helyr. Duru-

td-n, —rá, —rói.
DURUSKA, 1. DURUS.
DURVA, (dur-va vagy dur-v-a) rnn. tt. durvát.

1) Faragatlan, természeti nyers állapotban levő, min
a mesterség semmit sem finomított. Mondatik általán
anyagokról, pl. durva bo'rök, durua posztó, durva kö-
vek, oszlopok. 2) Átv. ért. műveletlen, fínoms&g, gyön-
gédség nélküli, nyerses. Durt-a ember, durva hang, szó,
beszéd. Durva bánásmód, magaviselet. Rokon vele a latin
durus, finn törkitf, jyrkkd, persa-török durust,ném. hart.

DURVÁD, (dur-v-ad) önb. m. durvad-t vagy
—ott, —tam. Durva azaz műveletlen nyers állapotot
vesz föl, elparasztosodik, elotrombásodik. Eldurvad.

AKAD. BAOY 8ZÓTÍB.

DURVÁLKODÁS, (dur-va-al-kod-as) fh. tt.
durt>álkodás-t, tb. —ok. Durva magaviselet, durva
tettek gyakorlása; gorombáskodás, ostrombálkodás.

DURVÁLKODIK, (dur-va-al-kod-ik) k. m. dur-
válkod-lam, —tál, —ott. Emberről mondatík, ki mű-
veletlenül, gyöngédség nélkül, nyersen cselekszik,
beszél; kinek erkölcseiben s magaviseletében semmi fi-
nomság nem látszik. Rokonai: gorombdskodik, olrom-
oálkodik.

DURVÁNY, (dur-va-any) fa. tt duroány-t, tb.
—ok. Valamely műnek, különösen szellemi munká-
nak első, nyers, idomítatlan részei, melyeket ki kell
finomítani, kidolgozni. (Rudimentum.). Ujabbkor! szó.

DURVÁS, (dur-va-as) mn. tt. durwfc-í v. —aí,
tb. —ok. Kissé nyers, műveletlen, ki néha-néha a
finom élet, és gyöngédség szabályai ellen vét

DURVÁSAN, (dur-va-as-an) ih. Kissé nyersen.
DURVASÁG, (dur-va-ság) fn. tt. durvaság-ot.

Az erkölcsöknek, magaviseletnek, életmódnak műve-
letlen, nyers, finomítatlan állapota. V. ö. GOROM-
BASÁG, OTROMBASÁG.

DURVÁSKODIK, (dur-va-as-kod-ik) k. 1. DUR-
VÁLKODIK.

DURVÍT, DURVÍT, (dur-v-ít vagy dur-va-ít)
áth. m. durvit-ott, htn. —ani, vagy —ni, pár. —s.
Durvává tesz. Eldurvít. V. ö. DURVA.

DURVÍTÁS, DURVITÁS, (dur-v-ít-ás) fa. tt.
duruííás-t, tb. —ok. Durvává tétel.

DURVUL, DURVUL, (dur-v-úl vagy dur-va-úl)
önh. m. durvul-1. Nyers, műveletlen alakot, természe-
tet ölt, durvává lesz. Eldurvul.

DURVÚLÁS, DÜRVULÁS, (dur-v-úl-ás) fh. tt.
duwílás-í, tb. —ok. Durvává létei, vagy levés.

DURZ, (dur-z) kiavult vagy elvont törzsök,
melyből durzad, durzaszí származnak. Haragos, boszus
vagy féleimi indulatnak külsőleg pl. az arczon, haja-
kon mutatkozó jele. A torz (torz-ad) és borz (borz-
ad) szókkal rokon.

DUKZA, (dur-z-a) mn. tt. durzát. Durva, nyers,
duzzogó, baragjiban, boszujában eltorzuló.

DURZAD, (dur-z-ad) önh. m. durzad-tam, —tál,
—t, vagy —ott. Harag, boszú, vagy félelem miatt
mintegy neki dagad, duzzad, borzad.

DURZADÁS, (dur-z-ad-4s) fh. tt. durtodás-í,
tb. —ok. Harag, boszú stb. miatt neki dagadás, duz-
zadás.

DURZASZT, (dur-z-aszt) áth. m. durzoszt-oíí,
htn. —ani vagy —ni, pár. durzoszsz. Valakit, ha-
ragra gerjesztés vagy félelemre indítás által, mintegy
kidagadni, duzzanni, borzadni kényszerít.

DURZASZTÁS, (dur-z-aszt-ás) fn. tt. durzosz-
<ás-í, tb. —ok. Haragra gerjesztés vagy félelemre in-
dítás által mintegy duzzasztás.

DÚS, (1), fa. tt. dus-í, tb. —ok. 1. DUSKA, és
TUS.

DÚS, (2), Szász falu Erdélyben; helyr.
ön, —rá, —ról.

83
íuva.
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DÚS, (1), mn. tt diis-t, vagy —öt, tb. —ok. A
dtí (zsákmányolás, zsákmány) és ős részekből állván,
tulajdonkép annyi mint: zsákmánynyal, ragadomany-
nyal bővelkedő. Átv. és köz értelemben: igen sok
vagyonnal bíró. .Dús gazdag. Újabb korban általán:
bővelkedő. Kellemdús, oájdtis, scellemdits, aranydús,
reménydús. Képzésre olyan, mint: bú, bús.

DÚS, (2), fn. tt dús-t, tb. —ok. 1) Eredetileg
zsákmányból, vagyis hadi ragadományból meggazda-
godott ember. A dúsok nem soká uralkodnak. (Km).
2) Altalános ért igen gazdag ember. A Debreczeni
legendáskönyvben eléjön (római) ,tanácsos' értelem-
ben. „Szent Gergöly pipa római dúsnak nömös nem-
zetségéből támada." „Kinek testét a Sephonia római
dűsné felvévén."

Bókon vele a latin dis, dives, a szláv doszt,
dotzía stb.

DÚSABBÍT, DÚSABBIT, (dús-abb-ít) áth. m.
dtisabbit-ott, htn. —oni vagy —ni. Általán: dúsabbá,
gazdagabbá tesz. Különösen bányászok nyelvén ám.
kevesebb becsfi érczes ásványhoz más nemesebb fé-
léből kever, vegyit valamit

DÚSABBÍTÁS, DÚSABBITÁ8, (dús-abb-ít-ás)
fn. tt dúsabWtás-í, tb. —ok. Dúsabbá tétel. Neme-
sebb érczczel keverés, vegyítés.

DÚSABBODIK, (dús-abb-od-ik) k. m. dúsabbod-
tam, —tál, —ott. Általán dúsabbá, gazdagabbá lesz.
Különösen mondatik az érczes ásványokról, midőn
nemesebbféle ásványok részeivel vegyülvén becses-
bekké lesznek.

DÚSGAZDAG, (dús-gazdag) ősz. fn. és mn.
Igen gazdag. V. ö. DÚS. EvangtKomi dúsgazdag his-
tóriája.

DÚSÍT, DÚSÍT, (dús-ít) áth. m. dúsit-ott, htn.
—ani vagy —ni. Dússá, azaz igen gazdaggá tesz.

DÚSÍTÁS, DÚSÍTÁS (dús-ít-ás) fn. tt dúsi-
tás-t, tb. —ok. Dússá, vagyis igen gazdaggá tevés.

DUSKA, (dns-ka) fn. tt. duskát. Általán, iddo-
gálás, bor melletti dözsölgetés. Régibb értelemben:
vendégpohár, vendégi áldomás, elköszöntéssel járó
ivas. Duskára hívni valakit. Duskát inni. Néhutt, ki-
vált a Tisza vidékén, csak dus-nak, némely kiejtés
ezerént: tus-nak hívják. A Nyitravölgyén ám. hideg'
láz. A duska ítfrj*» ki.

Gyöke tus rokon a docs szóval, miszerént duska
vékonyhangon dósske, kis dőzs. V. ö. TUS.

DUSEATTAL, (dnska-ital) ősz. fn. Áldomási
ital, valakinek üdvözlésére, egészségére felköszöntött
ivás.

DÚSKÁL, (dus-ka-al) önh. m. duskái-t. 1) Id-
dogál, dőzsöl, áldomásozik. 2) Mint tele gyomra-,
s jóllakottnak szokása, válogat az ételekben, ita-
lokban.

DUSKÁLÁS, (dns-k»-al-ás) fii. tt d«skálás-t,
—ok. Áldom&sozás ; iddog&lás. Finnyáskodás. V.
DÚSKÁL.

durt
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DUSKÁLKODÁS, (dus-ka-al-kod-ás) fa. tt
d«skáfltodás-í,tb.—ok. 1) DORBÉZOLÁS. 2) Finnyás-
kodás. V. ö. DUSKÁLKODIK.

DUSKÁLKODIK, (dus-ka-al-kod-ik) k. m. thu
kálkod-íam, —tál, —ott. 1) Részegeskedik, dorbé-
zol. 2) Mint tele gyomrú s jóllakottnak szokása, vá-
logat az ételekben, italokban, finnyáskodik. Gyakor-
latosabb jelentésit, mint dúskál.

DUSKÁS, (dns-ka-as) fn. ti duskás-í, tb. —ok.
1) Áldomásokat ivó; ivogató. 2) Mint jóllakottnak
szokása, finnyáskodó.

DUSKÁSKODIK, (dus-ka-as-kod-ik) k. 1. DÜS-
KÁLKODIK.

DUSKATÁRS, (dttska-társ) ősz. fa. Iddogálái-
ban, dőzsölésben társ.

„Régi duskatársad
Minden jó uracs,
Kinek esze tálban
S szíve a kalács.*

Vörösmarty az Unalomhoz.

DUSKÁZ, (dns-ka-az) önh. m. du*ká*-tam, —tál,
—ott, pár. —z. 1) Duskakat, áldomásokat iszik; id-
dogál. 2) .Dúskál.

DUSKÁZÁS, (dus-ka-az-ás) fn. tt dutkáfá»-t,
tb. —ok. 1) Duskák iddogálása. 2) Duskálás.

DÚSNAK, feln Szála megyében; helyr. Dut-
nak-on, —rá, —rőt

DUSNOK, falu Pest megyében; helyr. Dutnok-
ön, —rá, —rói.

DÚSODIK, (dús-od-ik) k. m. dúsod-íom, —tdl,
—ott. Dússá lesz, igen meggazdagodik. V. ö. DÚS.

DÚSOVÁR, (dú-sovár) ősz. mn. Zsákmányra
vágyó, rabolni, ragadozni kívánó. Dúsovárvod népek,
tengeri kálótok.

DÚSSÁG, (dús-ság) fh. tt. dússág-oí. Gazdag-
ság. Eredeti értelménél fogva: sok zsákmánynysJ bí-
rás. V. ö. DÚS.

DÚSUL, (dús-ul) önh. m. dúsúl-t. Dússá lesz,
igen gazdagul. Képzésre olyan, mint: búsul.

DUSZA, (dnsz-a, ám. duz-a vagy don-a) fn. tt
duszát. A székelyeknél ám. szalmával tömött (mint-
egy duzzasztott) zsák. Változattal: dttszé.

DUSZKÁL, (dusz-ka-al ám. dúskál) önh. m.
duszkál-t. Válogat az ételekben, finnyáskodik, (t i.
dúskál szónak utóbbi értelmében). Nébutt tt«*»kál.

DUSZKÁLÁS, (dnsz-ka-al-ás) fn. tt dttsskálásW,
tb. —ok. Finnyáskodás. V. ö. DUSZKÁL.

DUSZTIG, 1. DUZTIG.
DUTKA, (dut-ka, ám. dud-ka, azaz dudn-ka.

mert a szelíd betűk közvetlen a kemények előtt a
kimondásban keményekké válnak, mint: Jud-lca, Jut-
ka.) fn. tt. dutkát. 1) Bábuk, büdös banka. 8) lásd :
BATKA, BABEA.

DUTKÓRÓ, (dud-kóró) ősz. fh. Növényfaj, a
fürtös Cdudorodott) virágú lóherék Ebieméből; mái-
kép : somfcóró. (Trílolium melilotus officináié).
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DUV, puszta gyök, ám. maga az egyszerűbb
du, a mennyibea ez dadort, dudorodást jelent. Szár-
mazékai. Duvatlan, duvad, duvaszt.

DUYAD, (duv-ad v. du-ad, ám. dxdorodik) önh.
m. duvad-t vagy —olt. Szoros üregen, vagy hézagon
kidudorodik, kiuyouiódik, kitolódik. Kiduvad a füst
a kéményen. Kiduvad a bodzafa bélé, ha valamivel to-
logatják.

DÚVAD, (dú-vad) ősz. fn. Ragadozó húsevő
vad, mely más vadak, általában más állatukból láp-
lálkozik, mint a farkas, róka, orozlán stb.

DUVADÁS, (duv-ad-ás) fn. tt. duvadás-t, tb.
—ok. Némely testnek valamely szoros, szűk üregből
kitolulása, kiuyomulása.

DÚVÁGY, (dú vágy) ősz. fn. Kívánság, mely
valakit zsákmányolásra, rablásra ösztönöz.

DUVASZT, (duv:aszt vagy du ászt) áth. m.
— duvaszt-ott, pár. duvaazsz, htn. —ni vagy —ani.
Szűk csövön, üregen, nyilason, résen általereszt, ki-
tol, kidudorít, kinyom valamit. Kiduvasztani a bodza-
béli. Diót duvaszt ám. zöld bújából kiveszi.

DUVATLAN, (duv-atlan) mn. tt duvatlan-t,
tb. —ok. Etel- italban telhetetlen, nagyehető, ki bár
mennyit eszik, nem duvad, nem dudorodik töltig a
basa. Székely szó.

DUVATLANKODÁS , (du-v-atlan-kod ás) fn.
tt. dnvatlankodás-t, tb. —ok. Ételben, italban telhe-
tctlenkedés. V. ö. DUVATLAN.

DUVATLANKODIK , (du-v-atlan-kod-ik) k.
m. duvatlankod-tam, —tál, —ott. Étel-italban télbe-
tétlenkedik. V. ö. DUVATLAN.

ÜÚZ, DUZ, (1), (eredete szinte: du, rokonságait
1. DÚCZ alatt) fn. tt. dúz-t, tb. —ok. Emelkedvény,
dag; ami ki van domborodva, diulorodva vagy felpuf-
fadva. Régi, elavult szó. Származékai: diizma, duzmad,
duzmaszt, dúzos, duzzad, dnzzan, duzzaszt, duzzog, duz-
tig stb.

DÚZ, DUZ, (Sí), (ugyanaz mint föntebb) áth.
m. dúz-tam, —tál, —ott. Fölemel, feltol. Különösen
inondatik : feldázxa az orrát, azaz gőgjében vagy ha-
ragjában felüti, feltartja; feldúzza a pofáját, ám. fel-
fújja.

DUZMA, (1), (duz-ma vagy duz-m-a) fn. tt.
duzmáí. 1) Tajték, hab, melyek felduzzadásból ered-
tek. 2) Felfúvódás, mely gögböl vagy haragból ered.
Innen : duzmad, duzmaság, duzmadot stb.

ÜUZMA, (2), (1. föntebb) mn. Felfuvalkodott,
ki orrát fcldúzta, makram-zos ; pofitos. Pápa vidékén :
duzmati.

DUZMAD, (duz-m-ad) önli. m. duzmad-tam,
—tdl, —t vagy —ott. Durczás, baragos vagy gőgös
alakot ölt, haragjában vagy gőgjében felfújja magát.

DUZMADOZ, (duz-m-ad-oz) gyak. önh. m. dwz
madoz-tam, —tál, —olt, pár. —z. Gőgjében vagy
haragjában, boszuságában dúlfúl, durcz&skodik, foly-
tonosan duzmad.

DÜZMADOZÁS, (duz-m-ad-oz-4s) &. tt. duzma-
docás-t, tb. —ok. Folytonos vagy gyakori dúlás, fú-
lis, durcz&skodás.

DUZMADSÁG, (duz-m-ad-ság) fn. tt. duzmad-
ság-ut. Haragos vagy gőgös felfúvódás ; makranczos-
ság, durczásság.

DUZMADT, (duz-m-ad-t) mn. tt. duzmadt-at.
Haragjában vagy gőgjében felfúvódott, inakranczos,
durczás.

DUZM ADTÁN, (duz-m-ad-t-an) ih. Duzmadt mó-
don, duzmadt állapotban.

DUZMADTSÁG, (duz-m-ad-t-ság) fű. Duzmadt
állapot vagy tulajdonság, gőgös vagy haragos fel-
fúj tság.

DUZMASÁG, (duz-m-a-sig) fű. tt. duzmaság-ot.
Az úgynevezett duzmák kedély! tulajdonsága; dur-
czaság.

DUZMASZKODÁS, (duz-m-asz-kod-ás) fn. tt.
duzmaszkodás-t, tb. —ok. L. DUZZASZKODÁS.

DUZMASZKODIK, (duz-m-asz-kod-ik) k. lásd:
DUZZASZKODIK.

DUSZMASZT, (duz-m-aszt) áth. 1. DUZZASZT.
DUZMATI, (duz-m-a-ti) Pápa vidéki tájszó, aui.

duzmadt, duzmadozó.
DUZMOG, (duz-m-og), 1. DUZZOG.
DUZMONYAS, (duz-m-ouy-as) inn. Iáid : DUR-

MONYAS.
DÚZOS, (dúz-os) mű. tt. dúzos-t vagy —át, tb.

—ok. Dagos, domborodott, dudorú, püffedt, kidőledt
Dúzus ajakak.

DÚZS, (1), DÚZSOL, 1. DÖZS, DÖZSÖL.
DÚZS, (2), falu Tolna megyében; helyr. Dúzs-

>,, —ról.
DUZTIG, (duz-t-ig vagy duz-ott-ig) ih. Duzza-
, teliden tele. Untig, duztig jól lakni. Némely

tájejtéssel: dosztig. Hasonló képzüdésüek: duglig, untig.
DUZZ, természeti hangból elvont gyök, s a

dúz szónak mintegy hatályosbitása. Innen erednek :
duzzad, duzzog, duzzan, duzzaszt stb. Jelenti azon han-
got, mely a magát felfútt haragos vagy kevély ember
jzújáu, orrán kinyomúl.

DUZZAD, (duzz-ad) önh. m. duzzad-tam, —tál,
—t vagy —ott. 1) Felfújja magút haragjában vagy
kevélységében. Felduzzad. 2) Dagad, kinyomúl. Ki-
duzzad. Duzzadnak a szemek, ajkak, erek. 3) Árad.

DUZZADÁS, (duzz-ad-ás) fn. tt. duzzadás-t, tb.
—ok. 1) Harag vagy gög miatti felfúvódás. 2) Da-
gad&s, kinyomulás. Szemek, ajkak, erek duzzadása.

DUZZADÜZ, (duzz-ad-oz) önh. m. duzzadoz-tam,
—tdl, —ott, pár. —z. Harag vagy gög miatt puffa-
doz; boszuskodik; dagadoz; gyakran, ismételve vagy
folytonosan duzzad.

DUZZADOZÁS, (duzz-ad-oz-ás) fn. tt. duztado-
zás-t, tb. —ok. Dagadozás; harag- vagy gögböl puf-
fadozás. V. ö. DUZZAD.

DUZZ ADÓZÓ, (duzz-ad-oz-ó) mn.tt. duzzadozó-t.
1) Dagadozó, puffadozó, haragban, bosszúban felfuval-
kodó. Dtitzadozó erek. 2) Áradozó.

83*
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DUZZADT, (dnu-ad-t) mn. tt. duccadt-at. Fel-
fdtt, feldagadt. Duzzadt arcz, pofa, ajkak. Duzzadt
habok. Duzzadt has.

DUZZADTÁN, (duzz-ad-t-an) ih. Feldagadt
állapotban.

DUZZAN, (duzz-an) önh. m. duzzan-t. Hirtelen
támad vagy dagad, emelkedik. Haragra vagy kedvre
duzzan. Jó kedve ducsan. Felduzzan.

DUZZANÁS, (duzz-an-ás) fa. tt duzzanás-t, tb.
—ok. Hirtelen támadás vagy emelkedés, dagadás.

DUZZANT, (duzz-an-t) áth. m. duuant-ott, pár.
—s, htn. —ni vagy —ani. Eszközli, okozza, hogy
valaki vagy valami duzzanjon. Jó kedvre duttantani
valakit.

DUZZASZKODÁS, (duzz-asz-kod-ás) fh. tt.
dttzzoszfcodás-í, tb. —ok. Hága felfuvása haragból
vagy gőgből; dorczáskodás.

DUZZASZKODIK, (duzz-asz-kod-ik) k. m.
dtwzaszkod-tam, —tál, —ott. Felfújja magát, dur-
czaskodik.

DUZZASZT, (dozz-aszt) áth. m. duccasct-ott,
htn. —ani v. —ni, pár. dtinasz-ss. Felfá, dagadásra
késztet Mérgében feldtuaantia pofáját, orrát.

DUZZI, (duzz-i azaz duzz-ó) mn. tt. dturi-t.
Tájszó ám. duzzogó. Duzri ember. (Kassai).

DUZZOG, (duzz-og) önh. m. dtutog-íam, —tál,
—ott. Mérgében dúlfál, felfájja arcs.it; durczás-
kodik.

DUZZOGÁS, (duzz-og-ás) fh. tt dvesogdt-t, tb.
—ok. Dulásfulás; dnrczálkodás.

DUZZOGÓ, (duzz-og-ó) mn. tt dtozogó-t. Ha-
ragjában dörmogő, mormogó, daczos bosionkodását
felfutt arczczal mutató. Duzzogó vénasszony.

DÜBEEEG, 1. DÜBÖKÖG.
DÜBÖQŐ, tájdivatos; L DOBOGÓ.
DÜBÖRÖG, (düb-ör-ög) önh. m. dübVrög-tem,

vagy d«Wrg-»«em, —tél vagy d«bőrg-«íéZ, dübörg-
őit f htn. —ni, v. dtíbörg-eni. Máskép: dübörög. Apró
folytonos döbögéseket vagy dobogósokat hallat, to-
porzikál.

DÜCS, 1. DICS. Azon gyökssók egyike, me-
lyekben az i és il különféle tájejtés és régi szokás
szerint váltakozik, milyenek: idő tidtí, idv, Üdv, így
Ügy, fiU-ent fÜU-ent, fir-eg f«r-»g, fir-gencg, fUr-
gencs stb.

DÜCSKÖ, (ám. tuskó) fh. tt diícskő-í. Bodrog-
kőiben ; fatő, tuskó, ducskó, duczkó. E tájejtésben
az eredeti vastaghangzók vékonyakra változtak, mi
nyelvűnkben gyakori eset, s m szóelemzésben tekin-
tetre érdemes.

DÜDÖEÖDIK, (düd-ör-öd-ik) k. m. düdOrüd-
tem, —tél, —Stt. L. DUDORODIK.

DÜDÖRÖG, (düd-ör-ög) önh. 1. DIDEREG.
DÜFRÜ, (ám. döf-ör-ü, döf-öl-ő) fa. tt du/rO-f,

tb. — k. Erdélyi szó. Jelent derékövet, (máskép: ttt-
szif, gyüszfi) melyet az erdélyi magyarok, s Magyar-
országban leginkább az átázó tótok és románok visel-
nek derekaikon, s azt holmi apróságok betüzésére,

(bedöfésére) különösen pénznek betakarására használ-
ják. Viselnek ilyet a vadászok is, melyben a tölténye-
ket tartják.

DÜH, fn. tt. dtíh-öt. I) A bevés indulatnak fő
foka, midőn az emberben az öntudat, és ész munká-
lata megszűnik, s egyedül állati ösztön által fizetve
vakon, s bevés taglejtésekkel nekirohan mindennek.
Dühbe jönni. Dühhel vagy dühében rárohanni valaki-
re. Dühből tenni valamit. Szerelmi doh. Boanudüh. 2)
Ragályos nyavalya, mely többnyire a kutyákat lepi
meg (dühkor) s víz- és fényiszonynyal párosul, lásd :
VÍZISZONY. 3) Átv. ért. az indalatnak igen nagy
foka, mely azonban öntudattal és észszel jár, pL eso-
tadith, harczdüh, köUöi düh.

Hangutánzó önálló gyök (a német Wuíh megfor-
dított alakban thuto, mi számtalanszor megtörténik
a nyelvekben, egészen megegyezik vele).

DÜHELLENES, (düh-ellenes) ősz. mn. Ami a
víziszonyféle dühöt csillapítja, gyógyítja. Duhellaut
szerek.

DÜHESZT, (düh-észt) áth. m. duheut-étt, pár.
dtiheszse, htn. —ni vagy —«ni. Dühössé tesz, dühre
ingerel, dühösít

DÜHFÉBEG, (düh-féreg) ősz. fn. Általán férgek
ás állatokban, melyekből veszélyes betegségeket kap-
nak, pl. a juhok agyában támadó férgek, melyektől
megkerdülve, azaz kergeteget kapva, eldöglextek.

DÜHFÜ, (düh-fü) ősz. fn. 1) Mérges fű, mely
bódító ereje által a vért lázas állapotba hóna. 2)
Többféle füvek, melyeket a düh, vagyis víziszony el-
len használni szoktak.

DÜHÍT, DÜHÍT, (düh-ít) áth. m. d«Wí-éít, htn.
—eni vagy —ni. Tulajdonkép, dühhé (vagy dühvé)
tesz, azaz egész valóját valakinek dühhé változ-
tatja, dühöt okoz. Ettől különbözik : dflhösií.

DÜHKÓR, (düh-kór) ősz. fn. 1) Főleg kutyá-
kon kiütni szokott ragalyos lobos idegkór. Haskép:
veszettség. 1. VÍZISZONY. 2) Ingerlékenység, melynél
fogva valaki heves indulatra dühöngésig hajlandó.
Nemi dühkór.

DÜHMÉREG, (düh-méreg) ősz. fn. Ragályos fo-
lyadék, nyál, mely más élő állat testébe oltatván ké-
pes dühkórt támasztani, pl. a víziszonyban szenvedő
kutyáé.

DÜHÖDÉS, (düh-öd-és) ősz. fa. 1) Bőszült ke-
délyi állapot, és kitörés. 2) Dühkórban szenvedés,

DÖHÖDIK, (düh-öd-ik) k. m. dUhíd-íem, —tél,
—Stt. 1) Dühössé lesz, a nagy indulat miatt öntuda-
tát s eszét veszti. Megdtth&Kk. 2) Úgy cselekszik,
mint dühös ember szokott cselekedni. Ismét dtthödöí .*
Ne dühödjél. 3) Dühkórba, víziszonyba esik. Nagy
melegben vagy hidegben, vagy éhség miatt dilhűdnek az
ebek.

DÜHÖDSÉO, (düh-od-ség) fa. tt dÜhHdtég-et.
Dühös vagy dühödt állapot

DÜHÖDT, (düh-öd-t) mn. tt dUhödí-et. Akire,
vagy amire a düh rá jött Dühödt wszekedők. Dü-
hödt tb.



1321 DÜHÖDTEN—DÜHÜLÉS DÜHÜLT—DÜLLÖG 1322

DÜHÖDTEN, (düh-öd-t-en) ih. Dühödt álla-
potban ; dühödt módjára.

DÜHÖDTSÉG, (düb-öd-t-ség) 1. DÜHÖDSÉG.
DÜHÖNCZ, (düh-öncz) fn. tt. dtíhSncz-öí. Igen

indulatos, fölötte ingerlékeny, haragos ember, ki köny-
nyen dühbe jön.

DÜHÖNG, (diih-öng) önh. m. döhöng-íem vagy
—ötíem,—tél v. —öttel, —ott, htn. —enivagy —ni.
Nagy mértékben a folytonosan, vagy gyakran dübbe
jön, dfihösködik.

DÜHÖNGÉS, (düh-öng-és) fh. tt. dühöngés-1,
tb. —ék. Nagy mdrtékfi s folytonos vagy gyakori
dühbe jövés, dfihösködés.

DÜHÖS, (düh-ös) mn. tt dtthös-t vagy —ét, tb.
—ék. 1) Öntudatlan, s ész nélkül zajongó indulattól
elragadott. Dühös ember. 2) Kegyetlen, vérengző,
mérges. Dühös vadak, dühös ellenség, duhöe csata. 3)
Dühkórban, víziszonyban levő. Dühös kutya, macska.
4) Átv. ért. pusztító, kárterő. Dühös szélvész, dühös
villám, mennykövek.

DÜHÖSEN, (dUh-ös-en) ih. Indulatától elragad-
tatva ; mérgesen, kegyetlenül; dühkórban ; pusztitó-
lag. V. ö. DÜHÖS.

DÜHÖSÍT, (düh-ös-ít) áth. m. dühöttí-étt, pár.
—*, htn. —ni vagy —eni. Embert vagy oktalan ál-
latot dühössé tesz, dühbe hoz.

DÜHÖSKÖDÉS, (düh-ös-köd-és) fn. tt. dilhös-
ködés-í, tb. —ék. Dühös szenvedély, nagy mértékű
indnlatoskodás.

DÜHÖSKÖDIK, (diih-ös-köd-ik) k. m. dühös-
fcöd-íem, —tél, —ott. Dühös szenvedélyben van, fö-
lötte nagyon indulatoskodik, mérgeskedik, haragos-
kodik.

DÜHÖSÖDÉS, (duh-ös-öd-és) fh. tt. dtíhösödés-t,
tb. — e'k. Dühös indalatba esés; dühödés.

DÜHÖSÖD1K, (düh-ös-öd-ik) k. m. dflhosöd-íem,
— tél, — ölt. Dühös indalatba kezd jönni. NekidUhö-
lödik. Dühkórba esik. Megdültösödött.

DÜHÖSSÉG, (dühös-ség) fa. tt dtihösség-ét.
Dohos állapot vagy tulajdonság. Dühösségében min-
denen keresztül jár. Dühötsége miatt mindenki kerüli.

DÜHÖSSÉGÉS, (düh-ös-ség-és) mn. tt. dtíhös-
séges-t vagy —ét, tb. —ék. Dühös állapotban levő;
folytonos dühösségben létező, igen dühös.

DÜHÖSÜL, DÜHÖSÜL, (düh-ös-ül) önh. m.
dtthoXít-t. 1) Dühös indulatra fakad. Nekidühösül.
2) Dühkórba esik. Megdühösül.

DÜHÖSZIK, (düh.ösz-ik) k. Mind ragozását,
mind jelentését dühödik szótól kölcsönzi. Lásd : DÜ-
HÖDIK.

DÜHRAGÁLY, (düh-ragály) ősz. fn. Dühkór-
ban kifejlett fertőztető anyag, mely érintés által ra-
gadós. Máskép : dühméreg.

DÜHÜL, DÜHÜL, (düh-Ül) önh. m. döhfil-í.
Dühbe vagy dühvé lesz, azaz egész valója dühhé vál-
tozik.

DÜHÜLÉS, (düh-öl-és) fn. tt diihUlés-í, tb. — ék.
Dühült állapot

DÜHÜLT, (düh-ül-t) mn. tt dühUlt-ef. Dühhé
változott, dühben megtestesült

DÜHÜLTEN, (düh-ül-t-en) ih. Dühttlt állapot-
ban, dfihült módon.

DÜHÜLTSÉG, (düh-ül-t-ség) fa. tt. dííhiltiség-
ét. Dühült állapot vagy tulajdonság.

DÜJT, tájdivatos 1. DÖJT, DÖNT.
DÜJJED, DÜJJESZT, v. DÜLLYED, DÜLY-

LYESZT, 1. DÖLED, DÖLESZT.
DŰL, DŰL, 1. DŐL. Dugdba dűlt, mint az ívd-

nyi ember kutyája, (km). Hosszú zsák könnyen diil.(Km).
—DŰL, ősz. képző, mint serdül, perdül; lásd :

—D és — ÚL képzők.
DÜLED, DÜLEDÉZ, stb. 1. DÖLED, DOLE-

DÉZ stb.
DÜLEDÉK, (dül-ed-ék) fn. tt. duledék-it. Le-

omlott, öszveroskadt épületnek romjai. Régi várak
diiledékei.

DÜLEDÉKÉNY, (dül-ed-ék-ény) mn. tt. dttle-
dékény-t, tb. —ék. Mondjuk rozzant, bomlófélben le-
vő épületről, mely könnyen vagy nem sokára ledől.

DÜLEOÉKÉS, (dttl-ed-ék-és) mn. tt. duledékés-t
vagy —ét, tb. —ék. Ami öszveomlott, mi romokban
fekszik. Düledékeifal.

DÜLEDÉZ, (dül-ed-éz) önh. m. didedéz-tem,
—tél, —éti, pár. —z. 1) Épületről szólva ám. ré-
szenként, egymás után omladoz, romokba dől. Dule-
deznek át árvíz-mosta falak, házak. 2) Jártában ide-
oda dől, tántorog.

DÜLEDT, (dül-ed-t) L DÖLEDT.
DÜLÉKÉNY, (dül-ék-ény) mn. tt. dülékény-t,

tb. — ék. Ami könnyen dűl, dülésre hajlandó.
DÜLÉNY, (dül-ény) fn. tt. d«lény-í, tb. —ék.

Rézsutos, döledt négyszög, melynek négy egyenlő
nagyságú oldalvonala van. (Rhombus).

DÜLÉNYDED, (dül-ény-ded) mn. tt. dülény-
ded-e't. Dülényhez hasonló alakú. Olyan mint: kérded,
ivded.

DÜLENYI, (dfll-ény-i) mn. Dülenyre vonatko-
zó ; dülény alakú. Lásd : DÜLÉNY.

DÜLÉNY1DOMÚ, (dülény-idomú) ősz. mn. Mi-
nek dttlényformája, dülényalakja van; dülényded.
Dülényidomu asztal.

DÜLÉS, DÜLÉS, (dfil-és) fn. tt. d«íés-í, tb.
—ék. A súlyegyen elvesztésének következtében való
esés, fordulás. Földülét, eldulés. V. ö. DŐL.

DÜLESZKÉDIK, (dül-esz-kéd-ik) k. 1. DÖ-
LESZKÉDIK.

DÜLESZT, (dül-eszt) áth. 1. DÖLESZT.
DŰLJED, DÜLLED, DÜLLYED, lásd : DÖ-

LED.
DÜLJESZT, DÜLLESZT, DÜLLYESZT, lásd:

DÖLESZT.
DÜLLÖ, L DŰLŐ.
DÜLLÖG, (düll-Ög, dől-ög) önh. m. diillffg-tem,

—tél, —ott. Jobbra-balra hajladozva, mintha el akar-
na dőlni, esetlenül megy, jár. Duüög mint a hitott
lúd, vagy kacsa. Aagy teste miatt alig düUög.
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DÜLLÖGÉS, (düll-őg-és, dől-ög-és) fn. tt. dül-
iSgét-t, tb. —e'k. Tunya, esetlen, jobbra-balra hajla-
dozó járás, menés.

DÜLMRÍGY, (dül-mirígy) ősz. fn. A boncztan-
ban a medeucze alsó részén, a gát tájékán nyugvó, s
a budcső alsó részét széles gyűrűként környező mi-
rigy. V. ö. MffiÍGY. (Glandula prostata).

DÜLMnUGYGYULADÁS, (dül-mirigy-gyula-
dás) ősz. fn. A dülmirigy kóros megkeményedése.

DŰLŐ, (1), vagy DŰLŐ, (dül-ő) fn. tt. diílő-í.
1) Azon tér, vagy mesgye, árok, mező, út, melyre a
párhuzamos szántóföldek végei kimennek, kidőlnek
vagy dűlnek. Innen: Dűlőn fordul az eke. Kivinni a,
dűlőre, azaz bevégezni valamit. Egy 1254-diki okle-
vélben áll: „Inter duó jogéra, quae vulgo Dttlew vo-
catur." (Jerney Nyelvkincsek). 2) Szántóföldek sora,
melyek egy vonalon végződnek, melyek ugyan azon
mesgyék, vagy utak között feküsznek. Egy dűlőn hét
darab szántóföldet bírni. Egy dűlőn szántani, vetni.

DŰLŐ, (2), (1. föntebb) mn. tt. dulö-t. Aki vagy
mi megdül, lefelé forduló, árokba dűlő szekér.

DŰLÖFÉLBEN, (dűlő-félben) ih. Dőléshez kö-
zellevő, dőlni készülő állapotban. Háza dulöfélben
van. A dOlSfüben levS kazalt megtámasztani.

DŰLOFÖLD, (dűlő-föld) ősz. fn. Szántóföldek
sora, melyek egy vonalban feküsznek egymás mellett
Több diOSföldet beagarászni.

DÜLÖNCSÉL, (dül-ön-cs-él) k. m. dülöncsél-t.
Ide-oda dttlöng, két oldalra hajladozva megy. A dü-
ItSng, vagy düllSg igének kícsinyezője.

DÜLÖNCSÉLÉS, (dül-ön-cs-él-és) fn. 1. DÜ-
LÖNGÉS.

DÜLÖNG, DÜLÖNG, (dül-öng) önb. m. dtt-
tóng-íem vagy —tfttem, — <él vagy —öttel, —««.
btn. —ni vagy —eni. Ide-oda dűl, két oldalra, jobb-
ra-balra hajladoz; düllög.

DÜLÖNGÉS, DÜLÖNGÉS, (dül-öng-és) fh. tt.
dülVngés-t, tb. —ék. Ide-oda dülés, jobbra-balra haj-
ladozás, düllögés.

DÜLÖNGÖ, DÜLÖNGÖ, (dül-öng-ő) mn. tt
dalSngö-t. Aki jobbra-balra hajladozik, düllögő.

DÜLÖS, (dül-ő s) ma. tt d«iós-t vagy —ét tb.
—ék. Útról mondatik, melyen könnyen feldül a ko-
csi, szekér. ZHilb's utón járni.

DÜLŐÚT, (dülö-út) ősz. fh. Szántóföldek kö-
zötti közlekedő út, mely a sorföldeket külön dűlőkre
választja.

DÜLÖZ, (dül-ő-z) áth. m. d«lóz-í«m, —tél, —Sít
pár. —z. A szántóföld végein barázdát hdz, hogy
bizonyosabb határa legyen, s a letíprás ellen akadá-
lyoztasaék. Fddülötni a bevetett földeket.

DŰLT, DŰLT, mn. 1. DŐLT. lohadt szó2b', diílí
gabona, távoli osztag nem szerez szükséget. (Km).

DÜLTBÉTÜ, (dült-bétü) ősz. fn. Nyomdászat-
ban, az írási bötükhöz hasonló fekvő betű. Az idézett
mondatokat dültbetUkkel szedni.

DÜLTEN, (dfil-t-en) ib. Dalt állapotban; dűlt
módon; dűlt betűkkel.

DÜLYED, DÜLYESZKEDEK, DÜLTESZT, 1.
DOLED, DÖLESZKEDIK, DÖLESZT.

DÜMMÖG, 1. DÜNNÖG és DUZMOG.
DÜNNÖG, DÜNNYÖG, (dünn-ög vagy dünny-

ög) önh. m. dünnyVg-tem, —tél, —öö. Az orrán be-
szél, műit a tutymák szoktak, vagy furulyázva, orrán
mellékes hangot ereget. Vastaghangon: dtumyog.

DÜNNÖGÉS, DŰNNYÖGÉS, (dünn- v. dunny-
ög-és) fn. tt dünnögét-t, tb. —ék. Orron beszélét;
orron által éneklés, dúdolás.

DÜEGÉS, tájdivatos, 1. DÖRGÉS.
DÜBENG vagy DŰBING, (ám. dnrang) fa. tt

düring-ét. Szathmármegyei tájszó. Fejes bot, bankos
bot Maga a dorong vagy durung ázó felhangon ejtve.

DÜRÖG, (dfir-ög) önh. m. dürög-tem, —tél,
—Sít. Vadászok nyel vén a fajdtyúk párosodik. Hang-
utánzó.

DÜKÖQÉS, (dür-ög-és) fa. tt. dürSgét-t, tb.
—üt. A fajdtyúk párosodása.

A D-ben nn Í41S cttkk.

ŐS.
DS, kisded alakban ds, (kiejtve dsé) hetedik

böttt a magyar ábéczerendben, s a mássalhangzók
között ötödik. Az elegyült bötük, illetőleg egymással
öszveforrt hangok egyike, mivel d és s vagy t* bő-
tűkből és hangokból vegyült Ezen bötii csak kevés,
részint idegen származású szókban, fordul elé: mind-
azáltal, mert önálló hangot fejez ki, s ejtését a
magyar hangszerve általán megszokta, s mert bizo-
nyos idegen pl. török és más ázsiai szók átírására al-
kalmsa, botiunk sorába fölvettük, valamint az ly-t,
mely a gyökök elején még ritkább, s csak a képzők-
ben divatozik; de amire nézve a ds szegényebb, mert
egy-két szót kivéve, mint: battdsa, findta, lándta,
handsdr, alig fordul elé. Tájejtés szerint majd gy-re
változik, mint: dsadsa gyogya, dsindsa gyingya, majd
cs-re, mint: dsida, ősidő, majd zs helyett áll, pl. dsi-
ger, zsiger.

DSADSA, (dsa-dsa) ikerített hangutánzó. A
bürosmadarak nemébez tartozó madárfaj, melynek
aranyszínű tollazata és fekete szárnyai vannak. (Tur-
dus aureus. KI. Oriolus galbula. L.). Nevét a fenn je-
lelt hanghoz hasonló kiáltozásától kapta, máskép:
gyogya.

DSAM, vagy DSAM, elvont hangutánzó gyök,
melyből dsamál és dsámiszka származtak. Rokonai
azon csőm, csőm, melyekből csomoszol, csöroöszö! kép-
ződtek.

DSAMA, (dsam-a) kiavult vagy elvont törzsök,
melyből dsamál ered. Jelent valami öszvecsomosxoltat,
kotyvadékot

DSAMÁL, (dsam-a-al) áth. m. dsamál-t. Vala-
mely ételt különféle szerekből vegyít, öszvehabar,
kotyvaszt. Abaúj, Ung, és Zemplén megyékben ismert
szó. Mind alaphangra mind értelemre csomossol, etö-
műszol szókkal rokon.
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DSAMÁLT, (dsam-a-al-t) mn. tt. dsomált-at.
ÖBzvedömöcskölt, kotyvasztott, habart. Dsamált pép,
kosa.

DSÁMISZ, (dsám-isz) kiavult vagy elvont tör-
zsök, melyből dsámiszka származott. Jelent valami
öszvedsamált, csomoszolt, dömöcskölt ételt.

DSÁMISZKA, (dsám-isz-ka) fn. tt. dsdmiszkdt.
Vizzel öszvekevert és főzött liszt, melyet miután kel-
lően megfőtt, zsírral és néha túróval is elkészítve
esznek. Olyanforma, mint : puliszka. Arpadsámiszka,
kukoríczadsárniszka. Búzadtámistka. Tiirós dsámiszka.
Gömörben : zsámiszka.

DSID, elvont hangutánzó gyök, melyből dsida
származott. Egynek látszik suit (azaz sújt) vagy suhít,
vagy toszit igékkel, melyek ismét a szanszkrit tud
(üt) latin tundo, íutudi, német stossen, angol dcad,
dán stoed szókkal vannak rokonságban. Lehet dst
szótagot is alapítani gyökül, amidőn az teljesen meg-
egyezik su szintén hangutánzó gyökkel (svhog, sahtí
szókban) s rokon a szanszkrit dhit (hajít, lök) gyök-
kel. V. ö. DSIDA.

DSIDA, (dsid-a v. dsi-da) fn. tt. dsidát. Hajító,
vagy lökő dárda, milyet az austriai hadseregben a
könnyű lengyel lovasok viselnek.

Egyezik vele a török dsida, (javelot. Hiudoglu),
uigur csida, s a szláv nyelvekben sída, dzida, zsida.

DSIDAHÉGY, (dsida-hégy) ősz. fn. A dsidáuak
élesre köszörült aczél vége, czuczája.

DSIDALOBOGÓ, (dsida-lobogó) ősz. fn. Kisded
feketesárga lobogó az austriai dsidás lovasok dsi-
dájan.

DS1DANYÉL, (dsida-nyél) ősz. fn. A dsida ne-
vű dárdának szára. Szíjon karra fűzött dxidanyél.

DSIDÁS, (1), (dsida-as) mn. tt. dsidás-t, vagy
—át, tb. —ok. Dsidával ellátott, fölfegyverzett. Dsi-
dát lovagok.

DSIDÁS, (2), (mint föntebb) fa. tt. dsidás-í,tb.
—ok. Könnyű lovas katona, ki dsidát visel. Ilyenek
az austriai hadseregben a galicziai könnyülovasok
(Uhlanok). Dsidások ezredei. Dsidáskapitány.

DSEDÁSEZRED, (disidás-ezred) ősz. &. Dudás
lovasokból álló ezred.

DSIDASZÍJ, (dsida-szíj) ősz. fa. Szíj, melylyel
a dsidás karjára akaszjta a dsidát

DSIDÁZ, (dsida-az) önh. m. dsidáz-tam, —tál,
—ott. Dsidát hány, dsidaval szúr, lök, harczol, gya-
korolja magas. '

DSIDÁZÁS, (dsida-az-as) fn. tt. dsidazás-í, tb.
—ok. Dsidalökés, dsidaval harczolás, viaskodás.

DSIGER, (dsig-er) fh. tt. dsiger-í, tb. —ék. így
neveztetik Szegeden a disznó, bárány, s más négy-
lábú állatnak szíve, tüdeje, mája, veséje, nyelve
együtt véve, mi a szárnyas állatoknál apróléknak
mondatik. Törökül: dsyer (máj; szív). V. ö. ZSIGER.

DSINDSA, DZSINDZSA, (dsin-dsa) fn. tt. dsin-
dsát. Bozótos, nádas, kakas, ingoványos hely. Győr,
Fehér, s több dunamclléki megyékben divatos szó;
máskép: gyingya, csinosa. Gyöke dst'm, azonos a sár-
jadékot jelentő csím gyökkel, melyből csima, csimo-
ta eredtek.

DSINDSÁS, (dsin-dsa-as) mn. tt. dsindás-í vagy
—át, tb. —ok. Dsindsával benőtt, lepett; bozótos,
nádas, csátés. Dsindsás völgy, rét.

DSOSZÁN vagy D.SOSZÁNY, erdélyi falu Hu-
nyad megyében ; helyr. Dsoszán-ba, —bon, —ból.
—FORRÓ, falu Bihar megyében.

DSUNK, falu Zaránd megyében; helyr. Dsimfc-
on, —rá, —ról.

A DS-bto T»n 24 czikk.

Ezen kötetbeli czikkek öuvege (az Élőbeszéden kivül)

A és A betűben van 447fi czikk
B
CS
CZ
D
DS

74H7
3403

i)t)4
2413

24
18,857



Nyomtatási nagyobb hibák és némely pótlékok.

10. lap. ABAJG csikk végére jSn: Haj! vagy hajh!
indalatszótól erednek a rokon értelmű haj-
háss é* hajszol igék is.

14. 1. ABLAK ez. 35. sor. hangokat után kima-
radt is

22. 1. 12. sor. váljon olvasd vájjon.
23: 1. ACZÉL czikk végére jön : Hogy az ácséi

rogékonyságot nyerjen, bizonyos hőfokig
hevítik ; ez által keménységéből valamit
veszt ugyan, de hajlékonyabb és kevésbé lesz
törékeny (Nentvich. A vegytan elemei). A
két Heyse szótára is a német Stahl szót
a sta, stán (síében gyöktől származtatva,
így értelmezi: das Starre, Harte.

32, I. ADDIG ez. 24. sorb. é» helyett olv. vagy
84. 1. AKOL ez. 21. sorban okbor olv. ofchor
94. L ALAK ez. végelőtti «. hal.jo olv. kattb

143. 1. ÁM ez. 17. s. Bendfil : ém olv. aem
180. 1. ARAG ez. 1. s. Aranyéteny olv. Aranyéiig.
181. 1. ABÁNY czi 9. s. l: 4 = 5 : 8 olv. 1-2-4

= 5-2-8.
258. 1. ÁLD ez. 26. s. Áld, poharam olv. Áld po-

haram,
276. 1. ÁLLODALOH ez. 7. s. együttvóre olv.

együttvéve
338. 1. AKNYAS ez. 4. s. pernasis, hellénül aÚQ-

fttfftf olv. parnostisz, hellénül ná(>v(taoe
(Eichoff).

412. L BÁNIK ez. 26. s. miden olv. minden
497. 1. BÁRÁNY ez. 14. s. berak birka), olv. be-

rak (birka?) Vullers szerént
447. 1. utolsó sor ao(>mvQsto$ olv. noQyvQtOf.
469. 1. BÉCS ez. 17. s. beha olv. baha.
552. L kimaradt : BÉLI, (bel-i) összetételekben

képző gyanánt használtatik. Jelentése: va-
lamiben létező : várbeli, hozánkbeli; vala-
mihez tartozó : idegen nemtelbeli; oly mi-
nőségű : pokolbeli.

584. 1. BERBITÉL ez. végére jön: 2. 1. BERÖIK.
709. L BÓK ez. 12. sor. gotb binga olv. góth

biuga.

722. lap. BOLYGÓCZ ez. 2. s. négy olv. régibb (51-
fedezésü négy. A czikk végére jön : Újabb
időben (1845. ólta, midőn e czikk iraton)
számos ily bolygócz fedeztetett föl : ú. m. :
Astrea 1845-ben, Hebe, Iris, Flóra 1847-
ben, Metis 1848-ban, Hygiea 1849-benstb.

I. BOROSZLÁN ez. 10. s. hpnfc olv.751.
767.

777.

809.

888.
896.
960.
985.
1030.
1059.

1068.
1104.

1131.

1136.

1249. 1. DOB ez. 25. s. dti/olv. duff vagy daff,tö-
rökösen def v. tef (tambourin arabé. Hin-
dogln).

1271. 1. kimaradt : —DON, vek. hangon —DON,
— DÉN öszvetett névképzők; részint *f
részesülői végzetből n kisarjadzás által mint
gord-ó gord-o-n, hajad-ó (azaz bajsxfeó) ha-
jod-o-n (bajadon fő, hajadon leány), tulajd-ó
(= dúlajt-ó) íwíojd-o-n; részint d és teljes
ön képzőkből egybeolvadva, mint újd-on új
(Pázmánnál újit-on új , oly formán mint
folyt-on foly), tisztá-d-on tiszta, teli-d-<n
teli, esupá-d-on csupa ddon újabb alkotása.

legelső sor. helyesebben, Midi olv. helye-
sebben, mint budi.

1. kimaradt : BOZA, (2), tt. bosá-í, mn. táj-
szó, magas hangon p0sze, máskép poszt*.
L. ezeket

1. kimaradt : BŐT, BOTI stb Üsd : BÖJT,
BÖJTI stb.

1. CSALÁRD ez. végsor Ssjkán olv. Sajkám
1. CSÁNGÓ ez, 5. s. hun-nak olv. fttin-nsJ
1. kimar. : CSEREKCSÉP, 1. CSEREPCSÍK.
1. CSIGER ez. 4. s. esigár olv. csikor.
1. kimaradt : — CSÓ, képző I. — CS, (2).
1. CSORNOK ez. 1. s. 1. CSORNOK olv. L

CSARNOK.
1. kimaradt : —CSŐ, képző, 1. — CS, (2).
1. , A CZ-ben van 3498 czikk" helyett olvasd:

A CS-ben van 3493 czikk (a C8 végén).
1. CZIGLEVESSZÖ ez. végfii: L. CSIGO-

LYAVESSZŐ olv. L. CSIGOLYAFŰZ.
1. CZIMBOBA ez. 18. s. avfurtáireuv olv.

F S




