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RÖVIDÍTÉSEK.
= olvasd : annyi mint
ám. = annyi mint
(Uh. = átható ige
álé. = átritten
dív. ért. = átvitt értelemben
beltz. = belszenvedő ige
elv. = elvontan, elvont értelemben
ért. = értelemben
fér. kn. = férfi keresztnév
/«. = fö'név
fS- ét mn. = fő és melléknév
gyök. = gyakorlatos
harm. tzr. = harmadik személyraggal
h. = helyett
helyn. = helynév
helyr. = helyragok v. helyraggal
htn. = határtalan mód
ih. = igehatárzó
igék. = igeképző
isz. = indulatszó
k. = középige
kies. = kicsinyező
km. = közmondat

ktz. = kötszó
IctiUe = külszenvedö ige
L = lásd
m.̂ =: múlt idő
magash. == magashangon
mélyít. =: mélyhangon
mivelt. = miveltetö
mn. = melléknév
mváros = mezőváros
névk. = névképzö
női kn. = női keresztnév
nm. = névmá*
névr. = névrag
Unh. =* őnható ige
'ón. •=. öszvetett
p, v. pl. például
pár. = parancsoló mód
tb. — többes szám
t. i. = tudniillik
tt. = tárgyeset
tulajdon ért. = tulajdon értelemben
t,-. = vagy
c. S. = vesd öszve.
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M, kiaded alakban m, huszonegyedik betű a
magyar ábéczerendben, g a mássalhangzók sorában
tizennegyedik, magán ejtve: em. Mint az ajkak zár-
lásával képzett, az ajakhangokhoz tartozik, de rokon-
ságban van a nyelvhangok közöl az n-nel is, mint a
mádra és nádra, meder és neder, menet és nevet,
medve* és nedves szók változata mutatja. Sőt általá-
ban az n, közvetlenül ajakhangok, pl. 6 előtt m-mé,
az m pedig némely mások pl. t előtt (mint alább) n-né
változik, pl. különb, azonban a kiejtésben ktUSmb,
atomban ; bont, ront, csont és több számtalanok még
helyesírásunkban is megtartják az n-et ezek helyett:
bomt, romi, ctomt stb. (itt alább bővebben). T. i. az
m és n mint orrhangok is oly közel állnak egymás-
hoz, hogy ha az m kiejtésénél ajkainkat be nem zárjuk,
n hallatszik, az n kiejtésénél pedig az ajkak bezárta
mellett m. Mint gyök vagy törzsbeli végbettt, a 6, p
képzővel szeret párosulni, pl. csom-b, czom-b, dom-b,
gom-b, lom-b, rom-b, tom-b, csöm-b, göm-b, csim-b,
zsém-b, dorom-b, döröm-b, zöröm-b, kam-p, kám-p,
csám-p, hom-p, kom-p, lom-p, csöröm-p stb. A d, g,
t, s ezekből alakult ét, gy képzők előtt könnyebb ki-
ejtés végett gyakran n-re változva ejtetik s rendesen
iratík is, mint, ronda (rom-d-a), göndör (gom-dor),
göngy (göm-gy), göndör (göm-dör), ron-et (rom-cs),
rongy (rom-gy), rongál (rom-gál), ront (rom-t), ont
(om-t), bont (bom-t), Snt (öm-t), hant (hám-t), ttánt
(azám-t), hint (him-t), henger (hem-ger) kentereg (hem-
tereg), csont (csom-t), hánct (hám-cs), nincs (nem-cs).
így a latinban is : condo, cum-do, congero, conte-
ro stb.

Az m-vei kezdődő gyökök száma, mint ma, mád,
mag, magy, stb. mintegy százra, az m végzetfieké pedig,
mint : óm, bőm, rom, som stb. körülbelül kilenczven-
re megy. Amazok közöl némelyek 1) hangutánzók:
ma, máv, mávog, mám, mám, mámmám, mámog, macs-
ka, mamuk, mohó (mohó), máhol, makog, májtól, máié
(méla), mekeg, ma, mumus, mufla, mukk, mukkan. 2)
gömbölyttded vagy csomós testeket jelentenek: mag,
magy, magyal, makk, mancs, mogy, mogyoró, mony,
monyorú, motyó stb. 3) folyós testre, nedvességre vo-
natkoznak, egyszersmind p, 6-vel felcserélődnek :
mocs, pocs, mocsár, bocsár, mocsok, pocsék, moctolya,
pocsolya, mostál, paszat. 4) mozgásra vonatkoznak :
moczczan, mozog, mottón, motoz, motóla, matat, ma,
máit, megy, munka, mű. 5) emelkedésre mutatnak :
magot, magasztal, madár.

Többször rokonszervü betűkkel fölcserélődik,
mint : ma bá ; mamlast bamba ; madár badar ; med
ned; makog bokog ; makacs bakáétól; mekeg bekeg;
molyh polyh ; mankó bankó; mete bette ; magot nagy
stb. Rövidítésekben m. = múlt, m. e. •= múlt esz-
tendei vagy múlt esztendőben ; m. é. = műit évi v.
műit évben; ám. >= annyimint; ú. m. = úgymint.

AKAD. MAOV SZÓTAR. IV. KÖT.

Némely m kezdetű szavaink hasonló értelmű
idegenekkel rokonok, pl. a latin nyelvben : magot
magnus ; máhol mandit, manducat; mar mordét; ma-
radoz moratur; marha (jószág,áru) mén; medmador;
megy meat; merít, márt mergit; metsz metit; meddő
mutilus ; mérték metrum; muttog mussit; mocs mucus;
moh muscns; mond maridat; mord mordaz; morog
murmurat; motoz motitat; mukkan mutit stb.

MA, (1), fn. tt. mát; többese ugyan nincs di-
vatban , de ha több mai időről vagy napról akarnánk
szólani, bízvást mondhatunk mákat is. Értelme: jelen
idő, ami jelennen megy vagy foly; ellentétei: múlt és
jövÖ. Ez értelem rejlik a mát világ, mai kor, mai sto-
kát, mai gondolkodásmód kifejezésekben is. Szorosb
ért. azon idő, mely a legujonnan folyó napot képezi,
vagyis azon nap, melyben jelenuen élünk, vagyunk,
melyet t. i. közvetlenül a tegnap előzött meg és szin-
tén közvetlenül a holnap vált fel. A viszonyító név-
ragokat mind fölveszi, és pedig a ragozás szabályai-
hoz képest hol megnyúlva, hol rövidnek maradva, pl.
máé (vagy máé) legyen a dicsőség, ne a holnapé,
mának vagy tegnapnak előtte. Pázmán, Ép. Töm. 2.
p. 209. Egy mát nem adok két holnapért. Aki mát
megadta, holnapot nem ígérte. (Km.). Mában helye-
zem minden reményemet. A tegnapi költség egy ré-
szét mába számítom. E beteg mán túl nem él. Nincs
bizonyosb a mánál, s bizonytalan a holnap. Mára
vártunk benneteket, s csakugyan itt vagytok. Teg-
napról mára hagyott munka. Mához egy hétre nála-
tok leszek. Mából holnapot csinált. Máról holnapra
halasztani a teendőket. O csak máról gondoskodik.
Mától fogva nem iszom bort. Máig (vagy máig) sem
tudni, hová lett. Máért (vagy máért) tettünk mindent:
Mával ismét többet élünk. A tegnapot nem lehet
mává tenni. A holnapot mául v. mául venni.

Származékai : mát vagy mái, majd, motí, (ré-
giesen és tájdivatosan: mást), már (v. tájdivatosan .
mán, v. ma, v. marig, v. maron), matág.

MA, (2), időhatárzó. 1) Régiesen ám. jelen idő-
ben, latinul : nunc, németül : jetzt. Ez értelemben
többször használja a Müncheni codex Írója. „Bódo-
gok , kik ma éheztek." (Beati, qui nunc esuritis).
Luk. 6. „Ma kedig menekedetet nem válnak. (Nunc
autem excnsationem non habent). Ján. 15. „így a
Bécsi codexben is: „Azért ma imádj müértönk."
(Nunc ergo óra pro nobis). Judith 8. „És ma, uram
királ, Ábrahámnak Istene , irgalmazjh te népednek."
(Ét nunc, domine rex stb). Esther. 12. 2) Most diva-
tozó értelemben különösen ám. jelennen folyó napon,
ez napon. Ma van ma. (Km.). Mit ma véghet viheítt,
holnapra ne halászd. (Km.). Jobb ma egy veréb, mint
holnap egy futok ; vagy : jobb ma egy kis veréb, mint
nagy túzok holnap; vagy : jobb ma nekem egyket-
tS, mint holnap tizenkettő. (Km.), Ma nekem, holnap
neked. Maholnap ám. rövid idő alatt, nem sokára. 1.
MAHOLNAP. Ma nem ett, ám. éhes. Ma van Jakab
nap. (Km.). 3) A tiszai vidéken tájszokásilag ám. tüs-
tént, azonnal. Eredj ma! eredj tüstént, gyere ma
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stb. miből következtethetni, hogy az előbbi je-
lentésekben is a sebes mozgás rejlik, mi a gyorsan
suhanó jelen időt jellemzi. A csagataj nyelvben bot
ám. gyors, hamar (Abneka). Figyelmet érdemel Sza-
lay Á. 400 magyar levele közt, egy 1555-iki levél-
ben a ,ma' szónak ,mihelyt' értelme : „Bízón, hogy
kin voltának az törökök, de bizonynyal nem írhatom
nagyságodnak mith miveltenek . . . . ma megérthem
nagyságodnak megírom." Használtatik öszvetételben
ÍB : márma v. márna.

Ezen eredeti fis nyelvből fenmaradt rövid szó
úgy látszik megvan a latin mane, maturus szárma-
zékokban, valamint a franczia main szórészben is,
melyből demain (olaszul: domane) és lendemain ősz-
vetett szók eredtek.

MA, (3), hangszó, melyből macs, macska, ma-
műk, maszog, mázna hangutánzók erednek. Szájnyito-
gatást jelent a májtól, és a majom szókban; ide tar-
tozik a rágicsáló mókus is, elemezve: maókus.

- -MA, vékonybangon : me, névképző, pl. bűz-
ma, duz-ma, szak-ma, szusz-ma, tuty-ma, haj-ma, fity-
ma, kari-ma, tuk-ma, tor-ma, kucs-ma, kot-ma, pisz-ma,
(l-me, is-me, bosz-me, e«z-me. Ebből származott további
alakulással a—mány —meny képző.Elemzését illetőleg
1. Élőbeszéd 140, 141, 143. 1. Egyébiránt a tatár-
török nyelvben igen termékeny igenév-képző, s álta-
.lán azt tartják róla a nyelvészek, hogy a határtalan
módból a végső k elhagyásával származik, pl. bíl-mek,
tud-ni, bü-me tudomány és tudomás (tudoma) ; Kil-mak
cselekedni, Ittl-ma, cselekvény; dik-mek ültetni dik-me
ültetmény v. ültetvény, jon-mak metszeni, jon-ma
metszvény stb. Sőt maga a határtalan mód is (mák,
mek) használtatik igenevül a cselekvés kifejezésére;
azonban megjegyzendő, hogy írásban a ma, me végén,
néma h áll.

MA, (1), több vidéken divatozó tájszólás, aszo-
kottabb már helyett. 1. MÁK.

MA, (2), hangszó, mely különösen a síró macs-
ka hangját utánozza a mávog, mdvogdt, és a siró
nyúlét a makog származékokban.

MA, (3), szájtátást utánzó gyök, melyből máié
(szájú), mámor, mámmám, máhol, mámmog erednek;
rokon a megfordított ám gyökkel.

M ÁCS, 1) hangszó, melyből eredt macsog tör-
zsök, és ebből a közdivatú macska, (= macsogó),
melynek egyik ismeretes hangja ma, megnyujtvanMÍ,
egyezik vele : vacs is. L. MACSKA. 2) Tájdivato-
ttan ám. mocs, melyből lett macsár, azaz mocsár.
3) Gyöke macsuka szónak, (midőn csomót jelent, mint
,mács' rokon gyök).

MÁCS, (1), (ma-ács ám. csomós, lehet nwínw-bó1

is öszvehúzva, 1. M betű és MÁCSONYA. 1) helynév
melyből Mácsa több helyek neve származott. 2) Gyö-
ke a mácsonya füvet jelentő szónak; 1. ezt.

MÁCS, (2), puszta Bihar m.; helyr. Mács-ra,
—ön, —ról.

MÁCSA, faluk, Arad és Pest m. puszta Bihar
m.; helyr. Mácsá-ra, —n, —ról.

MÁCSÉD, KIS—, NAGY—, faluk Pozsony m.;
helyr. Mácséd-ra, —ön, —ról.

MÁCSIK, (mák-csík) fn. tt mácsik-ot, harm.
szr. —ja. Némely tájakon, pl. Mátyusföldén: csik-
mák. Néhutt ám. vékonyra tehát csík formára metélt
vagy sodrott, másutt négy szegletre vágott vagy metélt,
vagy szakgatott tésztás étel. Innen : mácsikgzedö,
nyéllel ellátott, öblös fejű, s alatt kilyukgatott edény,
melylyel a megfőtt mácsikot kimerik. Kétségtelen,
hogy az eredeti mácsik mákkal készített csíkos tész-
ta volt, tehát mákcsik, mákos esik, mely a mátyás-
földi csUcmák-\}SM egészen, csakhogy fordítva, meg-
van, t. i. aki mácsikot eszik, az csikót és mákot eszik.
Megjegyzendő, hogy a mácsikot alakja miatt egysze-
rűen csíknak is nevezik. Néhutt a köznép az eredeti
öszvetételt nem értvéu, már táros mácsik, mákos má-
csik-, mézesmákos mácsik-ról is beszél. Azonban több
helyütt, különösen a székelyeknél Kriza J. szerént
,mácsik' alatt csak mákos csíkot értenek, mely szo-
kott nagy pénteki étel sodrott tésztából. Már a régi-
eknél is eléjön pl. Thaly K. gyűjteményében a XVII.
századból:

„Mond az urának : egyél ha hoztál,
Üres konyhára mért házasodtál!

Koporsójáig jász (gyász) dolga annak ,
Kinek szemére effélét hánynak;
Csak rozskása is, kit szívből adnak,
Mézes macáiknál jobb ízű annak."

MACSKA, (macs-ka macs-og-a) fn. tt. macskát.
Széles, természetrajzi ért. ragadozó négylábú állatok
neme, melyeknek sajátságos szerkezetű fogaik élesek,
horgas karmaik hüvelybe rejtettek, s kinyújthatok,
fejeik gömbölyűk, s nyelveik tuskések. (Pelis). Ide
tartoznak az orozlán, tigris, párducz, hiúz stb. Szo-
rosb ért. a közönséges macska, legkisebb faja a fenn-
említett nemnek. (Pelis catus). Vad macska, mely az
erdők odvas fáiban lakik, szürke szőrű, hátán lefolyó
fekete csíkjai vannak, s farka fekete, gyűrűs. A háti
macska valamivel kisebb, és különféle színű vagy tar-
ka. Ez szaporán tenyészik, s az egereknek és patká-
nyoknak nagy pusztítója. Egyébiránt háziassága mel-
lett sem vetkezik ki vadságából, ravasz természetét
megtartja, s midőn hizelgeni látszik is, sérteni, kar-
molni szeret A hím neve különösen kandúr. A macs-
ka , midőn farkával játszik, azt mondják róla, hogy
fon. Midőn hizelegve szól : dudál vagy dóromból, mi-
dőn sir, míog, mávog, nyávog vagy cticzog. Hivó ne-
vei: maczue, esnem, czicea, ctieeus, ctiacuska. Nevét a ma,
mau hangtól kapta, melyből lett macsog, azaz ma, mait
hangon szól; máskép:t>acso</;vagypedigaTOa<?» rágtcsáló
(ftaffáo(tni} (utata^), csámcsogó, vaczogó hangtól.
Ezek szerént macsogó lett macsoga, macs'ga, macska,
mint : czineg czinke, fecseg fecske, tocsog locska, bu-
gyog l ügy ka, stb. A csagataj nyelvben mosuk vagy



MACSKA ASZTAL-MAC8KAFARKU MACSKAFEJ — M ACSKAMK/O

Budenz társunk olvasása szerént: mötük, teljesen azo-
nos hangokban is a ,mac8ka' szóval. Mint ismeretes
házi állatról több példabeszéd van, pl. alázatos v.
alamuszi macska nagyot ugrik, s egeret fog. Alánéző
macskának nem kell hinni. Lám oly bölcs, mint az én
macskám. Nekem is volt egy bölcs macskám, a csávába
holt. A jó macskát bőréért meg szokták nyúzni. Ilitel-
kedik, sterelmes, ravasz, mint a macska. Talpra ugrik,
mint a macska. Macskavér szorult bele. Eltörte a macs-
ka starvát, ám. csínyt követett el. A macskának még
a kölyke is örömest egerest. Úgy ül a lovon, mint macs-
ka a sövényen. Nincs otthon a macska, ctinctognak át
egerek. Elkapta, mint macska át egeret. Kriza J. szc-
rént a székelyeknél következő nevei fordulnak elő:
OtiU, Csini, Ceircti, Mirók, Tarka, Sárga, Ordos, Ge-
retdi, Vadast, Pisti, Ugri, Sajti, Lesi, Egerest, Miczi,
Minka, Mióka. Átv. ért görhes, sovány kis ló. Ez a
kit macska alig Mosta a kocsit. Papmacska, nagy sző-
rös hernyó, mely a fák leveleit pusztítja. Pókmacska,
Rábaközben általán ám. hernyó. Vasmacska, két vagy
három horgas ággal ellátott eszköz a hajókon, mely a
víz fenekére eresztve a földbe kapaszkodik, mint kar-
maival a macska szokott fogódzani. Ujabb időben:
horgony. Szintén vasmacska vagy csak macska a tűz-
helyen, azaz vas lábakon keresztül fekvő vas szál,
melyre a fát rakják. Jelent ásóval felhányt kis föld-
kupaczot is, mely a sik téren úgy látszik, mint a
hnnynyászkodó macska. Macskákkal kijelölni a felosz-
tott réteket. Macskákat hányni. Zsugorodást jelent ez
igében: macskásodik, pl. megmacskásodott az ina, ám.
görhes macska gyanánt öszvezsugorodott.

MACSKAASZTAL, (macska-asztal) ősz. fa. Tré-
fásan, ÓZOD kis asztal, hol a gyermekek esznek, ki-
ket a nagy asztalhoz nem ültetnek.

MACSKABŐR, (macska-bőr) ősz. fa. A szoros
ért. vett macska bőre. Macskabörböl csinált dohány-
tacskó. A jó macskát bőréért meg s*okták nyúzni.

MACSKACSIPKEPITY, (macska-csipke-pify)
ősz. fn. A csipkepityek neméből való növényfaj, mely-
nek virágai a szár- és ághegyeken gyűrűs füzérekben
állanak, gyűrűi kocsányosak, levelei nyelesek, szív-
fonnák, fogas fürészesek, szöszösek. A macskák sze-
retik. Köznépi nyelven : macskafii, v. —nádra, v.
—méteüce, v. —menta. (Nepeta Cataria).

MACSKAEZÜST, (macska-ezüst) ősz. fn. Ezüst
gyanánt csillogó fehér csillámkő.

MACSKAFA, (macska-fa) ősz. fa. Tájdivatosan,
tyákülő, kakasülő az épület padlásán. •

MACSKAFARK, (macska-fark) ősz. fn. 1) Tu-
lajd. ért. a macska nevű állat farka. Macskafarkat si-
mogatni. 2) Némelyek szerént Keletindiai növénynem,
melynek virágfüzérei macskafarkhoz hasonlók. (Cat-
urus). 3) L. MACSKAFARKU SZIGORÁLL alatt.

MACSKAFARKU SZIGORÁLL, a szigorai! ne-
mű növény egyik faja; füzérje egy az ágatlan szár-
hegyen ; levelei ellenesek, csipkések, tompák, éphe-
gyfik; szára tövön görbe. (Veronica spicata). Közélet-
ben : kék macskafark.

MACSKAFEJ, (macska-fej) ősz. fn. 1) A macs-
ka nevű állat feje. 2) Átv. ért. gömbölyű fej, milyen
a macskanemű állatoké.

MACSKAFEJÜ GOMBÓCZ, nagy gombócr , v.
gölődör.

MACSKAFÜ, (macska-fű) ősz. fn. 1. MACSKA-
CS1PKEPITY.

MACSKAGÉM, (macska-gém) ősz. fn. 1. CSIL-
LAQFÉREG.

MACSKAGYÖKÖNKE, (macska-gyökönke) ősz.
fa. Növényfaj a gyököukék neméből, melynek min-
den levelei szárnyasak, levélkéi láncsásak, fogasak,
szára barázdás. Gyökere szagos, a macska szeret vele
játszani. (Valeriána officinába). A közéletben: macs-
kagyökér, v. mezei nárdus v. terjékfil.

MACSKAHERE, (macska-here) ősz. fa. A lóhe-
rének gombos virága, szőrös csészéjü faja; füzér!
hengerdedek, nagyon gyapjasak; csészéje fogai ser-
teszálúk, a bokrétánál hosszabbak; levelei visszás-
tojásdad-szálasak; virága apró fejér; máskép szintén
a közéletben: herehura, nyúllábfü, itgorkanöszöfü ; nö-
vénytani néven : herehura lóhere. (Trifolium arvense).

MACSKAKŐ, erdélyi falu Torda m.; helyr.
—ko-re, — n, —rSl.

MACSKAKÖLYÖK, (macska-kölyök) ősz. fn. A
macska nevű állatnak fia. Általán a kutya és macs-
ka nemű állat fiát kölyöknek nevezi a magyar. V. ö.
CZENK.

MACSKÁLÓDIK, (macs-ka-al-ó-d-ik) k. m.
macskálód-tam, —tál, —ott. A székelyeknél ám. nyű-
gölődik; továbbá, ügyetlenül, ferdén tesz valamit.
(Kriza J.).

MACSKAMAJOM, (macska-majom) ősz. fa. Ál-
talán azon majmok neme, melyeknek hosszú farkaik
vannak. (Cercopithecus).

MACSKAMAMÓ, (macska-mamó) ősz. fa. A
kétföbb hfmesek közt a fedetlen inagvúk osztályához
tartozó növényfaj. Növénytani néven : vérestorku ma-
mó. Szára felálló szőrös, lehajtó szőrökkel, levelei
nyelesek, tojáskerek-szfvesdedek, bevagdalt fürésze-
sek, néha fejér foltokkal jegyesek, gyűrűi mintegy
hatviráguak. 'Virága sárga, nyakon verhenyes; alsó
ajakán az ínyénél két narancsszín folt. (Galeobdolon
luteum, v. Galeopsis Galeobdolon). Köznyelven még
másképen: sárga holt csalán, v. pettegeteft levelű holt
csalán.

MACSKAMÉNTA, (macska-menta) 1. MACS-
KACSIPKEPITY.

MACSKAMÉZ, (macska-méc) ősz. fn. Nyálkás
nedv, melyet többféle fák és növények kiizzadnak, s
ha nedvének nagyobb része elpárolog, szilárd, szívós
testté lesz, s csak vízben olvad fel, mézga (Gnmmi).

MACSKAMÉZELKE, (macska-mézeiké) lásd :
MACSKACSIPKEPITY.

MACSKAMEZÖ, erdélyi falu B.-Szolnok m.;
helyr. —mezö-re, —n, —ró'?.

l*
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MACSKANÁDRA, (macska-nádra) 1. MACSKA-
CSIPKEPITY.

MACSKANADRÁG, (macska-nadrág) ősz. fh.
Tréfásan, széles metélt tészta, melyet húslevesbe szok-
tak főzni. Némely tájakon tűi a Dunán, sűrűn fb'zött
s megzsírozott reszelt tészta.

MACSKARIVÁS, (macska-rivás) ősz. fa. Abak-
zó macskának éles, fülsértő kiáltozása.

MACSKÁS, (1), (macs-og-a-as)mn.tt.ntac«í:<í*-<,
v. — át, tb. — dk. 1) Macskákkal bővelkedő, kinek
macskája van. Macskáé ház. 2) Átv. ért. zsugorodott
inu. Eléfórdúl Sz. Margit életében. V. ö. MACSKÁ-
SODIK.

MACSKÁS, (2), erdélyi faluk HOSSZÚ—, MA-
GYAR—, Doboka m. puszta Hont m.; hely. Maetkás-
ra, —ön, —ról.

MACSKÁSODIK,(macs-og-a-as-odik) k. m. mact-
kásod-tam, —tál, —ott. Mondják inakról, midőn ösz-
vezsngorodnak. V. ö. MACSKÁS.

MACSKÁSTUL, (macs-og-a-as-t-ul) ih. Macská-
val vagy macskákkal együtt. Ebestül macskástul oda
vagyunk. (Km.).

MACSKASZEM, (macska-szem) ősz. fh. Szürke
vagy zöld, sárgás és csillogó szem, milyen a macská-
ké. Átv. ért. oly szem, mely sötétben is féligmeddig
lát, mint ezt a macskáról tartják.

MACSKATEKERŐ, (macska-tekerő) ősz. fn.
Hajósoknál a vasmacska felvonására a hajó elején
felállított eszköz , melynek fekmentes tengelyére
hajtják föl a vasmacska kötelét vagy lánczát, s úgy
húzzák fel magát a vasmacskát vagy horgonyt. Más-
kép : vasmacska- tekerő, horgonytekerö. (Ankerwinde,
Bratspill. Kenesey Albert).

MACSKATÖVIS, (macska-tövis) ősz. fn. Nö-
vényfaj az iringók neméből, melynek szára ágas-
bogas, gyökérlevelei nyelesek, a többik nyeletlenek,
mind szárnyasán szabdaltak, sallangjai tövishegyüek.
Virága fehér. Máskép szintén a közéletben: Srdögsze-
kér v. —borda v. —rokolya, v. —keringő, átkötött
szamár v. százfejil v. fejér v. mezei tövis; növénytani
néven : mezei iringó. (Eryngium campestre).

MACSKAUGRÁS, (macska-ugrás) ősz. fa. Ug-
rás, melyet a lesben meghunyászkodott macska tesz,
midőn a zsákmányra ugrik, vagy széles ért. midőn
akármely czélból ugrándozik.

MACSKÁZ, (macs-og-a-az) áth. m. macskát-tam,
—tál, —ott. L. MEGMACSKÁZ.

MACSKAZENE, (macska-zene) ősz. fn. Utczai
aljas bosznállás neme, midőn valamely éjjeli órában
öszvecsődült népek a macskák éktelen ri vasát, nyá-
vogását utánozva, vagy más fülsértő hangszerek zűr-
zavarával valamely gyűlölt személyt saját lakása előtt
nyilvánosan boszantják és kigunyolják.

MACSKAZUG, (macska-zug) ősz. fn. Zug a
konyhában, vagy a tűzhelyen, hová a meleget kedve-
lő macskák szeretnek bújni. Továbbá a kamara-,pin-
czc-,padlásajtók alján hagyott hézag, melyen az ege-

résző macskák be és ki bújhatnak. Máskép : macs
kátyúk v. macskalyuka.

MACSKÓCZ, falu Vas m.; helyr. Maetkoct-ra,
—ön, —ról.

MACSÓ, erdélyi falu Hányad m.; helyr. Ma-
ctó-ra, —n, —ról.

MÁCSÓ, falu Nyitra m.; helyr. Mácsó-ra, —n,
— ról.

MACSOLA, falu Bereg m.; helyr. Macsolá-ra,
—n, —ról.

MÁCSOLYA, (mács-oly-a) 1. MÁCSONYA.
MÁCSONYA, (mács-ony-a) fa. tt. máctonyát.

Dunán túl, szálkas, hosszúkás levelű lapu, mely a
gabona között szeret tenyészni. Növénytani néven a
négyhímesek seregébe, és egyanyások rendébe tarto-
zó növénynem, virága csoportos, körcsészéje sok le-
velű, csészécskéji kicsinyek a magzatok felett; bokré-
tája csöves négy metezésű; csészécskéje a magon osz-
lopos koszorúnak marad; vaczka kúpos polyvás.
(Dipsacus). Különösen : takáesmácsonya, köznéven :
bogácskor ó, takácsvakaró is. (Dipsacns fullonum). Van
erdei mácsonya (Dipsacus silvestris) köznéven: gólya-
húgy, csapóecset; továbbá héjakátmáesonya (D.lacinia-
tus) köznéven :szomjutl)vis,pásttoi-vesstö,vénusftírdö stb.
Minthogy a mácsonya bogácsos, azaz gombos, csomós
fejű, rokon a szinte buczkósat, csomósat jelentő manct,
mák, mankó, és macsuka szókkal, 1. ezeket saját ro-
vataik alatt.

MACSOVA, falu Krassó m.: helyr. Maetová-ro,
—n, —ról.

MACSUKA, (macs-og-a) fa. tt. macsukát. A szé-
kelyeknél jelenti valaminek bunkóját, gombját, s né-
hntt magát a bunkós botot is. Gyöke maci rokon a
csomót, fatekét jelentő mancs szóval.

MACSUKAS, (macs-og-a-as) fa. tt. macsukát-t,
tb. —ok. Hatósági szolga, hajdú, poroszló, ki (mint-
egy macsukával fegyverkezve) az illető rabokra fel-
ügyel. Erdélyi szó. V. ö. MACSUKA. .

MACSUZ, fa. tt. macsuí-t, tb. —ok. Ételnem,
reszelt vagy daratésztából, melyet vízben megfőzve
tejjel esznek. Erdélyi szó.

MACZ, (gömbölyű kicsi v. kedves), kecsegtető
indulatszó, módosítva macta, maczi, macssus, mactkó. 1)
Mondják lovaknak: Mact mae» ! máskép : ne ne ! Nem
mindenkor lesz ám macsc macz, (km.), azaz nem minden-
kor fognak édesgetni.Továbbá a kis csikónak: mám.
Ne maczi ne! 2) Kicsinyezve maczus,maczu#ka, a macs-
kának. Cziczuska, mactuska. 3) Mint afféle édesgetve
kedvező vagy pedig gömbölyű kedves, egyszersmind
gyöke a népies nyelven divatos macta (szerető, ked-
ves) szónak. 4) Némely lágy fák, különösen fűzek,
és rekettyék barka nevű hajtása, Dunán túl cxicta-
macza, mivel sima szőrű, és simogatni szokták, mint
a cziczát néhutt : mactóka. 5) A mactat szóban átala-
kult matz, melyből lett a divatosabb maszat, masta-
tol, néhutt túl a Dunán pasz, pattot, patzafol.

MACZA, (macz-a) fa. tt. maczát. Népies köz-
nyelven ám. kedves nő, szerető, különösen, kivel va-
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laki tiltott viszonyban él. Olyan mint ctucza. Édes
maetám. Rokon hozzá a mátka és persa: mádé (nőstény).

MACZAALMA, (macza-alma) ősz. fh. Leány-
C6ÖCBÜ alma.

MACZABIRKA, (macza-birka) ősz. fh. Rövid
fülű birkafaj.

MACZAT, MACZATOL, MACZATOS, 1. MA-
SZAT, MASZATOL, MASZATOS.

MACZEDÓNIA, A régi görög birodalom egy
része, ma körülbelül Selanik és Rumili az európai
Törökországban. Nálunk falu Torontál m.; belyr. Ma-
ctedóniá-ba, —n, —ról.

MACZHÁZA, falu Pozsony m.; helyr. —hátá-
ra, —», —ról.

MACZI, fn. tt. macsi-t, tb. —k. Csikót, vagy
általán lovat kedvesen szólító név. Ne mám, ne !
Máskép : muczi.

MACZKÓ, (macz-kó v. macz-ka-d) kicsiny, fn.
tt. mactkót. 1) Csikót hívó szó. 2) Jelent kis parragi
lovat 3) Medve. 4) Lapitó, széles fejű kalapács a
váshámorokban.

MACZÓKA, (macz-ó-ka) kicsiny, fn. tt. maczó-
kát. Fűzfa, vagy rekettye tavaszi barkás hajtása, mely
gömbölyű és pölyhös, milyet virágvasárnapokon szo-
kás szentelni, máskép : cziczamacza. A gyermekek
szeretik simogatni, mint a cziezát.

MACZONKA, falu Heves m.; helyr. Maczonká-
ra, —n, —ról.

"MÁD, (1), elvont gyöke 1) »Mada, Madácska,
és Madocsa helyneveknek; 2) madár származéknak,
melyben emelkedést, különösen repülést jelent, midőn
rokon a szanszkrit pat gyökkel; vagy pedig tojást,
monyát jelent, s ekkorrokon a magyal, mogyal, magya-
ré, mogyoró nevek lágyított magy, mogy gyökével. V.
ö. MADÁR. Ezen gyöktől ered madzag is. V. ő.
MADZAG-. Vékony hangon ejtve: med, azaz ned, nedv,
melynek megfelel a latin madeo, madidits, és a német
nőtt gyöke. Vájjon a fennemlített helységek nem-e
nedves területű fekvésöktöl vették neveiket ?

MÁD, (2), NAGY—, falu Pozsony m.; helyr.
Mad-ra, —ön, —ról.

MÁD, m város Zemplén m.; helyr. Mad-ra, —ön,
—ról.

MÁD A , m város Szabolcs m.; helyr. Madá-ra,
—n, —ról.

MÁDA, erdélyi falu Hunyad m.; helyr. Mada-
ra, —n, —ról.

MADÁCSKA, falu Nógrád m.; helyr. Madáct-
ka-rá, —ön, —ról.

MADÁR, falu Komárom m.; helyr. Madar-ra,
—ön, —ról.

MADÁR, (mad-ár) fn. tt. madártv&gy madarat,
tb.—ok. Kicsiny, madárka vagy madárka, ritkábban,
madaractka. Azok közé tartozik, melyek ragozáskor a
szabályhoz képest, amint t i. ön- vagy mássalhangzón
kezdődő raggal köttetnek össze, éketvesztenek, mintha
rövid madár volna, valamint származékai is, pl. ma-
rfan, madarat, madaram, a rövid törzsökhöz járul-

nak. Van ily nevű helység is Komárom vármegyében :
Madár nem madár. Személyragozva szintén rövid :
madaram, madarad stb. Neve azon osztálybeli álla-
toknak, melyek meleg és veres vérnek, tüdőn lélek-
zenek, tojások által szaporodnak, csőrük és két lábuk
van, s tollas szárnyaiknál fogva a levegőbe emelked-
ni, azaz repülni képesek. Szárazföldi, víti, tavi, ten-
geri, mocsári, parti, erdei, vándor, ragadozó, éneklő, há-
zi stb. madarak. Madarakat fogni, lőni, tartani. A
házi madarak más neve : baromfi v. majortag. Mint-
hogy repülni szoktak, innen a szabadon szállongok
jelzője: égi. „Már az égi madarak és erdei vadakötet
imádják." (Karács, ének).

„Ide künn a zöd erdőbe,
Madár lakik egy fészökbe.
Én is oda mönnék lakni,
Ha egy fészköt tudnék rakni."

„Hervadt az a rózsa,
Mejnek szénye (színe) nincsen,
Bágyadt az a madár,
Mejnek tása (társa) nincsen."

Székely népdalok.
A madárról sok a közmondás és példabeszéd, pl. a
madár akárhová repül, mindig otíhonn van. Stábod,
mint a madár. Kicsin madárnak fészke it kicsin. KSny-
nyü, mint át ólommadár. Ritka madár a jó szerencse,
át igaz barátság. Rósz madár az, aki maga fészkébe
rutit, vagy aki tollat nem bírhatja. Jó madár, drága
madár, szép madár, gúnyos és roszaló nevek.

„Elmehetsz, drága madár,
Nekem nem kell csapodár." (Népd.)

Madarat fogni, gúnyosan ám. bujdosót, csavargót kéz-
re keríteni. Éji madár, éjjeli csavargó. A madár szó
mint állatosztályt jelentő nevezet néha a nemi vagy
faji névhez ragasztatik, pl. Fogolymadár, gólyamadár,
sólyommadár, húr ősmadár, rárómadár, fáctdmnaddr,
structmadár. Néha a névnek lényegét teszi, mint :
császármadár, paradicsommadár. Átv. ért. a disznó-
lábban levő inas hús, mely megsütve verébhús izü.
Madara szokik a lónak v. megindul, midőn torokmiri-
gye megdagad. Gyermek nyelven a kis madár badács.

Mi e szó elemzését illeti, több ismeretes nyelvek-
ben a madarat vagy tojó, vagy repülő, vagy mindkét
tulajdonságáról nevezték el. Tojásra vonatkoznak ta-
lán a vogulfinn : oija madár, és lapfinn : aiva tojás.
Repülés viszonya van a hangokban is egyező szansz-
krit pat, honnan : paíámi (szállók, repülök; esem) és
patát v. pataga (madár), között; így a hellén astopat,
arrjróg, nnpór, és a szláv pták; továbbá a német Vogel
ésjliegene alatinvolare és volucris; s a repülés suha-
nó hangja után talán a török kos-mák (szaladni) és
kút (madár) között, melyhez tartozik a magyar ma-
dárüzö hess! repülj. 1) Amennyiben madár v. madár
szóban a tojás, vagyis mony (tikmony, lúdmony stb.)
alapfogalma látszik rejleni, gyöke mád, gömbölyűb-
ben mód, mint Dunán túl némely vidéken ejtik,
modár, rokon a mogy, mogyoró, tájdivatosan mogyoró,
magyal v. mogyal (bogyótermö fa), a mony, bőd, bogy,
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bogyó azokkal, mint melyekben alapfogalom a gömbö-
lyű alak. Ide tartozik a hímgolyót jelentő finn manó,
muno, munyi, mok. Másik alkotó része ár v.ar.ha a ha-
sonló képzőü sudár, hínár, bogár, ctapodár stb. szók-
kal hasonlítjuk össze, úgy látszik, nem egyéb, mint
az alapszó tulajdonságát jelentő képző ár v. ár; e see-
rént madár ám. madó módé v. mada moda, azaz tojó
t. i. állat. 2) Ugyanezen ár képzővel amennyiben mád
mozgást, különösebben emelkedést jelent, az emelke-
dési vagy repülési tulajdonság jelöltetnék.

MADARACSKA, (mad-ar-acs-ka) fh. tt. mada-
racskát. Kétszerezve kicsinyező. L. MADÁRKA.

MADÁRÁRUS, (madár-árus) ősz. fn. Személy,
ki madarakkal kereskedést tíz.

MADARAS, (1), (mad-ar-as) mn. tt. madárcu-t,
v. —át, tb. —ok. Madarakkal bővelkedő, madarakat
tartó. Madaras tavak, erdSk. Vannak ily nevű több
helységek is.

MADARAS, (2), mváros aN.-Kunságban, falu
Bács m., erdélyi fala Csík székben, paszta Baranya
m. BACZKA—, MEZŐ—, Maros székben; helyr. Ma-
dár as-r a, —ön, —ról.

MADARASDI, (mad-ar-as-di) fh. tt. madarasait,
tb. —k. Gyermekjáték, mely ben a játszók egyik része
ragadozó, másik szelíd madarak képében játszik. Ilyen
az úgynevezett ludasai, csibésdi.

MADARÁSZ, (1), (mad-ar-ász) fn. tt. mada-
rász-t, tb. —ok, harm. szr. —a. 1) Személy, ki ma-
darakat fogdos. 2) Madarakat kedvelő. 3) Madarak-
kal bánó, azokat etető.

MADARÁSZ, (2), (mint föntebb) önh. m. mada-
rdst-tam, -• tál, —ott, pár. —«. Madarakat fogdoz,
vadász.

MADARÁSZ, (3), falok Bihar, Pozsony, Szat-
már m.; helyr. Madardss-ra, —ön, —ról.

MADARÁSZÁS, (mad-ar-ász-ás) fh. tt madara-
stás-t, tb. —ok, harm. szr. — a. Cselekvés, illetőleg
vadászáé, midőn valaki madarakat fogdos.

MADARÁSZAT, (mad-ar-ász-at) fn. tt. mada-
rástat-ot, harm. szr. —a. Madarászás elvont értelem-
ben véve, vagy mind az, miből a madarászáé áll; a
madárfogásnak mestersége, gyakorlata.

MADARÁSZATJOG, (madarászat-jog) ősz. fn.
Jog, melynél fogva bizonyos helyen madarászni szabad.

MADARÁSZGAT, (mad-ar-ász-g-at) gyakor.önh.
m. madarástgat-tam, —tál, —ott, pár. madarászgaes.
Gyakran, vagy folytonosan madarász.

MADARÁSZHÁLÓ, (madarász-háló) ősz. fn.
Háló neme, melylyel madarakat szoktak fogni, milyen
pl. a fürjeket fogó vagy csapóháló.

MADARÁSZÓ, (mad-ar-ász-ó) mn. tt madará-
sző-t. Aki madarász. „A zöld erdőben vadászó, mada-
rászó emberek zöldbe öltöznek, hogy a hasonlatosság
édesgesse, ne ijeszgesse a vadakat" Pázmán P.

MADARÁSZPANK, (madarásr-pank) ősz. fn. 1.
MADARÁSZPÓK.

MADARÁSZPÓK, (madarász-pók) ősz. fű. Leg-
nagyobb pókfaj, mely az apró kolibri-madarakat há-
lójába bonyolítja s elfogja.

MADARÁSZPÓZNA, (madarász-pózna) ősz. fn.
Madarászok póznája, melyre a lépvesszőket rakják ;
másképen: lépfa, SsztorH.

MADARÁSZPUSKA, (madarász-paska) ősz. fh.
Kisebbfélepuska, melyből szatymával kisebb mada-
rakat lődöznek.

MADARÁSZSÍP, (madarász-sip) ősz. fn. 1. MA-
DÁRSÍP.

MADARÁSZTANYA, (madarász-tanya) ősz. fn.
Emeltebb hely, hol a madarászok hálóikat kiterítik,
vagy lépfaikat felállítják, s általán azon hely, hol les-
ben szoktak ülni v. állni.

MADÁRBOGYÓ, (madár-bogyó) ősz. fn. A ber-
kenyék neméhez tartozó cserjefaj, melynek fája kö-
zépszerű, levélkéi gyönge korukban szőrösek, azután
megkopaszodnak: virágai ágasbogas bogernyőben,
anyaszála három-négy, gyümölcse apró veres. Más-
kép: piros kutyacseresnye, veres berkenye. (Sorbns an-
cuparia). Gyümölcsét a madarak kedvelik.

MADÁRCSALÓ, (madár-csaló) ősz. fn. Mivel
a madarászok lépre vagy hálóba, vagy csaptába édes-
getik a szabad madarakat Különösen a madarak hang-
ját utánzó síp vagy kalitkába zárt madár, mely ro-
konait hívogatja, máskép : hivóka v. csalóka.

MADÁRCSAPDA v. —CSAPTA, (madár-csap-
ta) ősz. fű. Csapta, melylyel madarakat, kivált aprób-
bakat fogdosnak. V. ö. CSAPTA.

MADÁRCSEVEGÉS, (madár-csevegés) öu. fn.
Kisebb madarak, kivált a verébnemüek csengő hangi-
csalása, V. ö. CSEVEGÉS.

MADÁRELESÉG, (madár-eleség) ősz. fn. Álta-
lán, amivel madarak élnek. Különösen a házi, és szo-
bai madarak étke, pl. gabona, kendermag, kása, han-
gyatojás, stb.

MADÁRÉNEK, (madár-ének) ősz. fn. Ének,
melyet bizonyos nemű és faja madarak tesznek, mi-
ben különösen a verébnemhez tartozók tüntetik ki ma-
gukat.

MADÁRENYV, (madár-enyv) ősz. fh. 1. MA-
DÁRLÉP.

MADÁREPER, (madár-eper) ősz. fn. Apró sze-
mű, kemény húsa eper.

MADÁRÉTÉK, (madár-étek) ősz. fn. 1. MA-
DÁRELESÉG.

MADÁRFÉSZÉK, (madár-fészek) ősz. fn. Kü-
lönféle anyagból sajátságos módon készített fészkek,
melyekben a madarak tojnak, fiaikat kikőltík és föl-
nevelik. V. ö. FÉSZEK.

MADÁRFI, (madár-fi) ősz. fn. Tojásból kikölt, s
még növekedésben levő ifjú madár. Különösebb
névvel : verébfi, fecskefi, galambfi stb. V. ö. FI.

MADÁRFOGÓ, (madár-fogó) ősz. fn. 1) Álta-
lán, minden eszköz, melylyel szabadon élő madara-
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kát fognak, mint: háló, csapta, tör, lép stb. 2) 1. MA-
DARÁSZ.

MADÁRGANÉJ, (madár-ganéj) ősz. fn. A ma-
daraknak sajátnemü csípős erejű ganéja. Némelyeket
gyógyszerül is használ a nép, mint a veréb-, galamb-
ganéjt gyomorrágás, csipedés ellen.

MADÁRHÁLÓ, (madár-háló) ősz. fn. Madarak
fogására sajátszerfileg készített, és alkalmazott háló,
különböztetésfil a halász- vagy lepkehálótól. V. ö.
HÁLÓ.

MADÁRHANG, (madár-hang) 1. MADÁRSZÓ.
MADÁRHÁZ, (madár-ház) ősz. fn. "A házi ma-

darak számára épített ól, vagy búg. Ilyen különösen
a galambház-, melyet duczra szoktak építeni.

MADÁRKOR, (madár-húr) ősz. fn. 1) Növény-
nem a tízhímesek seregéből éa ötanyások rendéből;
csészéje ötleveltt, bokrétája öt szirmú, kinyíló, szir-
mai két metszésnek, tokja tojásdad, tetején nyíló, egy
rekeszti. Virága fehér. (Cerastium). Fajai két osztá-
lyúak, ú. m. hosszudad, és gömbölyű tökük. 2) Köz-
életbeli nyelven így hívják a veeszös fagyalt is. (Li-
gustrum vnlgare).

MADÁRHÚS, (madár-hús) ősz. fn. A madár ne-
vű állatnak húsa, milyenek a lúdhiís, tyúkliús, pulyka-
hús, fogolyhús stb. Átv. ért. minthogy a természe-
ti szabad állapotban levő madarak húsa jobbadán ösz-
tövér szokott lenni, innen jelent, más állatokra, kivált
emberre alkalmazva, sovány, szikár testet.

MADÁRHÚSU, (madár-húsú) ősz. mn. Átv. ért.
ösztövér, sovány, szikár testű. Madárhúsu ember. Ma-
dárhiísu ló.

MADARI, (mad-ar-i) mn. és fn. tt. madarí-t, tb.
—ok. 1) Madár nevű helységből való. 2) Különös
szőlőfaj neve.

MADÁRISMERÖ, (madár-ismerő) ősz. fa. Ter-
mészettudós, ki különösen a madártanban jártas. (Or-
nithologns).

' MADÁRJÓS, (madár-jós) ősz. fn. Személy, ki a
madarak röpüléséből, énekéből, kiáltásából jövendőt
mond. Nevezetesek voltak, és nagy szerepet játszot-
tak különösen a régi római madárjósok (augurok).

MADÁRJÓSLAT, (madár-jóslat) ősz. fn. Jóslat,
melyet a madarak röptéből vagy szavából mondottak
vagy mondanak.

MADÁRKA, (mad-ár-ka) kicsiny, fn. tt. madár-
kát. Máskép : madárka. Madár, mely neménél fogva ki-
csiny, vagy fiatal, fia madár.

„Óh édes madárkám,
Csacsogó szajkócskám,
Jaj be megfognálak
Ha megfoghatnálak." Népd.

MADÁRKALITKA v. —KALICZKA, (madár-
kalitka) ősz. fn. Kalitka, melyben bizonyos szobai,
különösen éneklő madarakat fogva tartanak, külön-
böztetem! más fogolyállatokat elzáró, pl orozlánka-
litkától.

MADÁRKELEPCZE, (madár-kelepcze) ősz. fn.
Tőr, v. tőrök, hurok, melylyel madarat fognak. Szé-
lesb ért. mindenféle madárfogó eszköz.

MADÁRKERESKÉDÉS , (madár-kereskedés)
öez. fn. Kereskedés, melyet valaki élő, kivált éneklő
vagy ritka madarakkal 'űz.

MADÁRKÖLES, (madár-köles) ősz. fn. A kő-
magok neméhez tartozó növényfaj, melynek magvai
fehérek, simák, bokrétája a csészéből alig ér ki, le-
velei lancsasak. Gyöngyszinü magvait gyöngyök közé
is fűzik. Máskép szintén a közéletben : gyöngykölea,
napkása, tengeri kihnagvufü ; növénytani néven: gyöngy
kömag. (Lithospermum officináié).

MADÁRKÖLTÉS, (madár-költés) ősz. fn. A
madarak szaporításának módja, midőn tojásaikat vagy
kotló nőstény által, vagy bizonyos fokig fűtött kc-
menczébeu felfakasztják, s a bennek életre fejlett
ivadékot világra hozzák.

MADÁRKÖLTÖZÉS, (madár-költözés) ősz. fn.
Általán a madaraknak egyik vidékről vagy országból
vagy világrészből egy másikba való távozása. Különö-
sen oly madarak vándorlása, melyek az évszak vala-
mely részében bizonyos tájon vagy égőv alatt kívánt
eleségöket nem találván oda húzódnak, hol megél-
hetnek. Ilyenek a mocsárokban éldegélő gólyák, a
nyár bogarait, férgeit vadászó fecskék, melyek min-
dig a melegebb évszakot vagy égövet keresik föl.

MADÁRLÁB, (madár-láb) ősz. fn. 1) A madár
nevű állat lába. 2) A természetrajzban a körbeczök
neméhez tartozó növényfaj, melynek levelei szárnya-
sak, virági gombosak, murvásak, czikkhüvelyei hen-
geresek, begörbültek, s innen a neve. Máskép szintén
a közéletben: íehénoidtíó fd ; növénytani néven: he-
nyéld körbectö, (Ornithopns perpusillus).

MADÁRLÉP, (madár-lép) ősz. fn. Bizonyos fák
különösen tölgyek bogyóiból kifőzött ragadós lép, me-
lyet a madarászok kisebb madarak fogására szoktak
használni. V. ö. LÉP.

MADÁRLILIOM, (madár-liliom) ősz. fn. A sár-
mák neméhez tartozó növényfaj, egész neve a közé-
letben : sárga madárlüiom, máskép : tárga tyúktaréj,
növénytani néven : sárga sárma. (Ornithogalum lu-
tenm).

MADÁRLÓROM, (madár-lórom) ősz. fn. Nö-
vényfaj a lórom nemek kétlaki, és felemás virágú osz-
tályából. Virágai kétlakiak, levelei keskeny láncsás
dárdasok. Máskép a közéletben: meséi fölét sóska, ma-
dársóska. (Rumez acetosella).

MADÁRLÖVÉS, (madár-lövés) ősz. fn. Mada-
rak ellen irányzott lövés, vagyis a vadászásnak azon
neme, midőn valaki lőfegyverrel öl madarat.

MADÁRMONY, (madár-mony) ősz. fn. A ma-
dárnak monya, azaz tojása, különböztetésül azon
monytól, mely az emlős állatok hímjeinek heréjét,
vagy is tökét jelenti.

MADÁRNÉZÖ, (madár-néző) ősz. fn. 1. MA-
DÁRJÓS.
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MADÁRNYÁRS, (madár-nyáré) ősz. fii. Nyárs,
melyre a sütni való madarakat húzzák.

MADÁRNYELV, (madár-nyelv) ősz. fa. 1) A
madár nevű állatnak nyelve, tulajd. ért. véve. 2)
Átv. ért. azon hangok öszvege, melyek által a mada-
rak saját nemeik és fajaik szerént mintegy beszélget-
nek egymással, s érzéseiket, vágyaikat viszonyosán
közlik. A madárnyelvből igen sok hangot, és szót sa-
játított el magának az emberi nyelv, utánozás által,
miben a magyar kitűnő ügyességet, és változatossá-
got tanúsít. L. MADÁRSZÓ.

MADÁRORR, (madár-orr) ősz. fn. A madarak
szaranemű, s előre toluló ajaka, mely hosszúságra és
szélességre igen változó. Köznyelven orrnak mondják
mivel orr gyanánt kiáll. Ujabb természetrajzi nyel-
ven : csőr, a cső gyöktől, de ezen nevezet sem merí-
ti ki a latin rostrum fogalmát, mert több nemű ma-
darak orrát épen nem lehet csőhöz hasonlítani. Al-
kalmasabb volna talán az ajv a nyilast jelentő aj gyök-
től, mennyiben a v mint kifuvást jelentő hang az aj-
nak kinyomulását fejezné ki. E szerént mondhatnék:
rövid, hosszú, keskeny, lapos, hegyes, tompa, egyenes,
gtirbe ajv. Sárga fekete ajvu madarak. Vagy ragozás-
ban még folyékonyabb volna az ajav, (mint merő,
merev).

MADÁRORRALAKÚ,(madár-orr-alakú) ösz.mn.
Olyan alakú, mint a madárorr. Rövidebb a ctÖralakú,
s szabatosabb volna az ajvalakú. V. ö. MADÁRORR.

MADÁRORV, (madár-orv) ősz. fh. Orv- v. tol-
vaj, ki záros helyekből, vadas kertekből madárt vagy
madarakat (pl. foglyot, fáczánt stb). lop vagy lo-
pogat.

MADÁRÖRZŐ, (madár-őrző) Ősz. fn. Szolga,
ki urának mulatságul tartott kedvencz madaraira fel-
ügyel.

MADÁRPÓZNA, (madár-pózna) ősz. fn. Mada-
rászok póznája, melyre a lépvesszőket rakják, s tö-
vébe a hivókákat helyezik. Másképen : lépfa.

MADÁRPUSKA, (madár-puska) ősz. fn. 1. MA-
DARÁSZPUSKA.

MADÁRREPÜLÉS, (madár-repülés) ősz. fn. A
madarak azon mozgása, midőn a levegőbe emelkedve,
és szárnyaikkal evezve ideoda szállonganak.

MADÁRSÉRÉT, (madár-serét) ősz. fa. Apróbb
szemű serét a kisebb, s valamivel nagyobb madarak
ellen, különböztetésül némely négylábnak meglövésé-
re valótól, pl. nyúlseréttől.

MADÁRSÍP, (madár-síp) ősz. fa. Madarászok
sípja, melylyel az illető kis madarak hangját utánoz-
zák, s azokat hálóba, lépes vesszőre, kelepczébe édes-
getik, csalogatják.

MADÁRSÓSDI, (madár-sósdi) ősz. fa. A sósdik
neméből való növényfaj, melynek tőkocsánya egy
virágú, gyökérlevelei hármasak, levélkéi visszás-szíve-
sek, gyökere pikkelyes, czikkelyes; virága testszín.
Máskép a közéletben: erdei v. fecske, v. apró sóska, v.
aleluja fű. (Ozalis acetosella).
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MADÁRSÓSKA, (madár-sóska) ősz. fa. 1) 1.
MADÁRSÓSDI. 2) A közéletben ez a madárlórom neve
is ; 1. ezt.

MADÁRSZÁLLÁS, (madár-szállás) ősz. fa. 1)
1. MADÁRREPÜLÉS. 2) Szállás, vagy tanya, hol
bizonyos nemű és [fajú madarak rendesen megtele-
pedni szoktak, pl. a nádi verebek kedves szállása a
nádas.

MADÁRSZILÉNE, (madár-sziléne) ősz. fa. A
sziléne nevű növénynem egyik faja. Maga a sziléne
a tízhímesek seregéből és háromanyások rendéből va-
ló, mely a kukubától csak abban különbözik , hogy
szirmai a torkolatnál tákosak, vagy pilisesek. A ma-
dársziléne latin neve : silene cerastoides. Ennek csé-
széi alig kocsányosak, kevéssé szőrösek, tokjai felál-
lók ; szirmai csorbák ; szára borzas.

MADÁRSZÓ, (madár-szó) ősz. fa. Általán, a ma-
dárnak hangja, mely nemek és fajok szerént különféle.
V. ö. MADÁRNYELV. Különösen az éneklő madarak
hangja.Általában madárhangok után alakult szók: kuko-
rikol a kakas; kotkodál és kárai a tyúí;csipeg a csibe vagy
csirke; csiripel a veréb; kelepéi a gólya; csttrSg A
szarka; Mg v. nyög a gerlicze ; egyszersmind buruk-
kol a galamb; gagog a lúd; hápog v. sápog a rucza ;
huhog a fülesbagoly; dudog vagy ditdul a büdösban-
ka ; károg a varjú és holló; czineg a czinke; dobol az
örvösgalamb ; harsai a haris ; krúkol a daru ; kappog
v. csattog v. pattog párosulágkor a fajd; kurjong a
hattyú ; makog esteli röpködéskor a párzó szalonka ;
mUkög párzáskor a sárszalonka szárnyának gyors su-
hogósával ; pityeg a nőstény fürj és fogoly; pitypa-
lattyoe v. vavákol a kanfürj; sikolt a bibicz és a ku-
vikbagoly ; sir a sirály, csüllő, halászka, szintén az
anyját hivó vagy fiát kereső túzok is; sivtí a vércse ;
süvölt párzáskor a császármadár; üvölt, rikog a ba-
goly, vijongnak a sasok és egyéb ragadozó madarak,
stb. (Bérczy K. után). Egyébiránt önként értetik, hogy
némely fajú madarak, kivált más indulatok perczei-
ben, néha más hangokat is hallatnak.

MADÁRTAN, (madár-tan) ősz. fa. Az állati ter-
mészetrajznak azon része, mely a madarak ismerteté-
sével foglalkodik. (Ornithologia).

MADÁRTEJ, (madár-tej) ősz. fa. 1) Tréfás
beszédben ám. semmi, minthogy a madárnak teje
nincsen. Ilyen a gyermekek nyelvén a kakaslej, azaz
víz. Az egy madártejen kívül mindene van. (Km.). 2)
A köznép nyelvén a sárma nemű növény egyik faja;
másképen : úri virág, növénytani néven : úri sárma.
(Ornithogalum umbellatum).

MADÁRTENYÉSZTÉS, (madár-tenyésztés) ősz.
fa. Házi és szobai madarak szaporítása.

MADÁRTOJÁS, (madár-tojás) ősz. fa. Tojás,
melyet a madarak .tojnak, különböztetésül más álla-
tok, pl. gyíkok, kígyók, halak, bogarak tojásaitól,
vagyis ikráitól. V. ö. TOJÁS. A madártojás máskép:
mony, (p. ludmony, tyúkmony), vagy pete, v. kukkó.
V. ö. MONY, ÍV, IKRA.
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MADÁRTOLVAJ, (madár-tolvaj) 1. MADÁR-
ORV.

MADÁRTÖR, v. —TÖRÖK, (madár-tőr v. —tö-
rök) őst. fh. Fonálból vagy szőrből csinált hurok,
melylyel madarakat fognak. V. ö. TŐR, TÖRÖK.

MADÁRTÜDÓ8, (madár-tudós) ősz. fh. 1. MA-
DÁRISMERÖ.

MADÁRVÁLU, (madár-válu) ősz. fn. Cserépből
vagy fából való kis válu, melybe a kalitkában tartott
madarak ételét italát teszik.

MADÁRVÁZ, (madár-váz) ősz. fn. Ember ha-
sonlóságára holmi rongyokba öltöztetett pózna, mely
arra való, hogy a kertektől, szőlőktől, asztagoktól,
vetésektől stb. a kártékony madarakat elijeszsze. Átv.
tréfás ért. igen sovány, rongyos ember, kinek látásá-
ra megijedünk.

MADÁRZAJ, (madár-zaj) ősz. fn. Némely sere-
ges madárfajok kiáltozása, pL a nádasban ülő sere-
gélyeké, nádi és házi verebeké, Indáké, kacsáké, kó-
válygó varjaké, hollóké, stb.

MADÁRZÉNGÉS, (madár-zéngés) ősz. fh. Az
éneklő madarak sajátnemu hangicsálasa,'pl. a fülemi-
lék csattogása, a pacsirták csicsergése.

MÁDÉFALVA, erdélyi falu Csík székben;
helyr. —fatoá-ra, —n, —ról.

MADOCSA, falu Tolna m.; helyr. Madoetd-ra,
—*, — ról.

MADOC8ÁN, fáin Liptó m.; helyr. Madocsán-
ba, —bán, —ból.

MÁDRA, (,madre' olasz szó után, mely ám. anya;
anyaméh ; anyaméhfájdalom stb. az olasz ,madre' pe-
dig a latin ,mater'-ből alakult); fn. tt. mádrát. 1)
Gömörben gyomorgörcsféle betegség a nőknél. 2) 1.
NÁDRA.

MADRÁCZ, (1), fn. tt madráct-ot, harm. szr.
—a. Szőrrel kitömött ágybéli derekaly; vagy pam-
lagvánkos. Idegen eredetű; olaszul : mattrasso, mate-
rassa, francziánl: matelas, materai, angolul: maitrets,
spanyolul: almadreque, almatrac, az arab mathrah
után, mely jelent helyet, hova valamit vetettek, tha-
raha igétől, mely ám. odavetett, dobott.

MADRÁCZ, (2), puszta Somogy m.; helyr. Mad-
rácz-ra, —ön, —ról.

MADRÁCZOS, (madrácz-os) fn. tt. madráczos-t
v. —át, tb. — ok. Madráczczal ellátott, felkészített.
Madrácxos ágy. Madráctos pamlag.

MÁDRAFÜ, (mádra-ftt) 1. NÁDRAFÜ.
MADZAG, (mad-oz-ag) fn. tt madtag-ot, harm.

szr. —a v. —-ja. Hengerded alakúvá sodrott vagy te-
kert, vagy font vékonyabbféle kötelék, kenderből,
szöszből, kóczból, vagy hajból, szőrből s ilyféle szá-
las testekből. Sodrott madzag. Körmön font madtag.
Zsákmadzag, melylyel a zsákot bekötik. Gatyamad-
tag, gatyát megkötni való. Kóetmadzag, melyet kócz-
ból sodornak. StBszmadtag, stSrmadtag. Átv. ért. mé-
*t» madtag, áltató, csábító eszköz. Valakinek mézes

AKU>. »10r SZÓTÍB IV. KOT.

madtagot húzni el a száján, ám. kecsegtető ígéretet
tenni, reményt nyújtani bizonyos kedvezés által. A
gaiya madzagját német nem ffítí latortól. (Rajnis). A
madzag alakja hengerded lévén, és arra szolgálván,
hogy valamit övezzenek, körül kössenek vele, a ke-
rekdedség alapfogalmát látszik rejteni magában, s
ennélfogva gyöke mád rokon a szinte kerekdedet, cso-
mót jelentő magy mogy, boty botyó, motyó szókkal, il-
letőleg gyökökkel. Elemezve tehát : mád, módot, ma-
dofó, madoza, madea, mint bőd, bodot, bodta, (bodot,
bogyót termő). Egyezik vele a héber ntO, tWD (cin-
gulum), melyet a nyelvészek az arab megfordított ha-
zárna. (ám. öszvekötött) szóból származtatnak ; egye-
zik vele továbbá a tót motúz, motázék.

MADZAGFÜZÖ, (madzag-fűző) ősz. fű. Fűző
eszköz, melylyel a madzagot valamely korczba, pl. a
gatya, tarisznya korczába behúzzák.

MADZAGOS, (mad-oz-ag-os) mn. madtagos-t v.
—át, tb. —ok. Madzaggal ellátott; madzagot áruló.
Madtagot ttok, gatya, tarisznya. Madzagot ctigány-
asstony.

MADZAGRÁCS, (madzag-rács) ősz. fh. Madzag-
fonadék, mely karzatdeszkák helyét, vagy egyéb desz-
kázást, rácsozást pótol, különösen a hajósoknál. Ha
vastagabb: kb'Ulrács.

MAG, (1), fn. tt. magot v. magvat. Kicsiny.
magcta v. magocska v. magvaeska, személyragozva :
magom, magod, magja, vagy: magvam, magvad, mag-
va. Egyébiránt, midőn w-et vészen föl, a törzs inkább
magv. A növényeknek leglényegesb része, mely a vi-
rágból lassan-lassan kifejlődik és elétünik, s mely az '
ugyanazon fajú növények jövőben tenyésztő csiráját
magában rejti, melyből kél ki ahhoz hasonló növény,
mely őt termetté. Magot hotm, teremni. Magot szedni,
gyűjteni. Magnak hagyni. „Hanemha a búzának magva
a földbe esvén meghaland, önnön maga marad" (nisi
granum frumenti cadens in terram mortuum fuerit,
ipsum solum manet). Csorttárhéju, hllvelyet, toldástól,
tokos stb., magok v. magvak. Szorosabb ért. magok
azon húsos gnmócskák,melyekben a növénycsira rejlik.
A mag kikel, kicsirádtik. Kendermag, lenmag, répamag,
káposttamag, dinnyemag, tSkmag, uborkamag. Magba
megy a vélemény, midőn magvas fejét felüti. Milyen
a mag, olyan a gyümölcse. (Km.). Mag alá szántani.
Jó magot vetni. A sok kis mag kasokat ttllt. (Km.).
Marokkal hintik a magot, nem vékával. (Km.). A ter-
mett gabona szépét magnak hagyni. Magnak való
búzát venni. A magot kívülről rendszerént egyszeres
vagy kétszeres hám (integnmntum, epiderm is) ta-
karja. E hám egyik pontját ég kis kütolék (némelyek
szerént: köldök) foglalja öszve a maghonnal, vagy
magrejtővel ; ezen kötőléknél fogva táplálkozik a
mag a növény gyökere által felszívott tápszerből, és
csak ezen csatornán keresztül fejlődhetnek ki a mag
hámján belül eső részek. Belső részei a magnak: a
sttaeeske és bél. A sziveeske (corculum), némelyek sze-
rént csira (embryo) három fő részből áll, melyek: an-
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nak akötólékkel egybeköttetéaben volt kúpos vége: a
gyökOetke (radicula); közép része : a durvány (cauli-
culns); és a gyököcskével átellenes vége, bimbaja : a
kelő (plumula). A rendesen kifejlett mag csiráját vagy
beburkolja, vagy két oldalról fogja körül a mag bek,
mely némely esetben szíjáé vagy porczogós, némely
esetben tisztán lisztes képződmény, sok esetben pedig
mind kétféle egymás mellett A magadjáé vagy por-
czogós belét vegyrészeinél fogva fehérnyé-neik. (albu-
mén), lisztes állományát pedig keményitö-néí nevezik.
E két alkatrész közé egyéb állományokon kívül gyak-
ran olaj is vegyül. Az érett mag csirája a mag belé-
ben mindaddig nyugton vagy alva marad, míg azt
kedvező helyzet és körülmény új életre nem ébreszti.
Ha ilyenkor a mag fejledezni kezd, azt mondjuk : a
mag kél, vagy kikéi. Keléskor a csira gyököcskéje nőni
kezd lefelé, kelője pedig fölfelé. Ha a kelő bimbajá-
ból egyetlen levélke, némelyek szerént szék (cotyle-
don) emelkedik (talán székiével legalkalmasb volna),
a növényt egy «c&il-nek, egy kelő levelü-neí mondják
stb. A mag külső kemény vagy száraz héját tekintve
még meg szokták különböztetni a makkot, szütyőt,
korezovátot, bóbitát, farkat, szárnyat — Minthogy a
magban a növény csirája rejlik, innen átv. ért azon
nedv az állati testben, mely által az ugyanazon fajú
állatok tenyésztik, szaporítják önmagukat. Férfi mag,
azaz ilynemü nedv a férfi testében, mely által a női
testben létező mag foganóvá, tenyészővé, gyümölcsö-
zővé tétetik. V. ö. MAGSZAKADÁS. Szintén átv.
ért. bizonyos erkölcsi erő, vagy tett, mely rokon ered-
ményeket szttl. Elhinteni ás Itten igéjének, át erénynek
magvat. A magnak azon lényeges részét, melyből a
növények és állatok származnak, vévén tekintetbe,
,mag' alatt értjük valamely anyagi vagy erkölcsi test-
nek azon alkotó részét is, mely mintegy lényegét, lel-
két képzi az egésznek, s a többi részekhez képest ne-
mesebb, jelesebb, kitünőbb. A fának magva, azaz leg-
keményebb közepe. A hadsereg magvát kiválogatni. A
katonákat a legénység magvából állítani ki. Néha ezt
lélek szóval fejezzük ki, pl. lelke dohány, a dohány-
nak java, mely a szár közepén terem.

A mag fölveszi az igeneves u képzőt is, magú,
magv, honnan magvat,magvak, magvam, magvad, mag-
va, magvat, magvatodik. Ily viszony van a ned nedű
nedv, ked kedu kedv, üd üdü Üdv, ód odú odv, fény
fényű fenyv, őr orv, tér terv stb. között A v némely
szókban 6-re változik, mint gom gomv gomb, rom romv
romb, dóm domv domb ; némelyekben jp-re , mint tér
terű terp, hor korú horp (horpasz), tör tOril törp (törpe).
Az r végzetü gyökök j-t is szeretnek fölvenni, mint:
tteder ttederj, eper eperj, őr orj, mar marj, sőt némely
hangzóval végződök is, mint : karé karéj, gané ganéj,
taré taréj, poré paréj, é éj stb. — A magok ugyan kü-
lönböző alakúak, mégis jobbadán vagy gömbölyűek,
vagy kerekdedek vagy hengerdedek; honnan valóazi-
nü,hogy a mag szóban alapfogalom a gömbölyüség vagy
kerekdedség,melyet részint az m,és g, részint a gömbö-
lyű o-val rokon mélyebb a hang fejez ki, miszerént a

szintén gömbölyűt jelentő magyal mogyal, makk, magy
magyará mogy mogyoró, mony, bogy, bogyó, manct,
mactuka szókhoz családi viszonyban áll. Különbözik
tőle a magot, magántól szók mag gyöke, melyben nem
mély vagy gömbölyű, hanem nyilt á hangzik, miért is
ennek s képzője amazétól különböző, mert más magot
és magot, magotit és magaiit, magotan és magatan.
Azonfölül a nagyot jelentő mag, nem veszi föl az ige-
neves u v. v hangot: tehát a magot soha sem magvat.
Hogy a gramm-ot, temen-t, meduUa-t jelentő mag szó-
ban gömbölyű a van, mutatja a magam, magad, maga,
mely régente így is hangzott: mogam, pl. a régi ha-
lotti beszédben : „Nem heon (nem csupán) mogánek,
gye mend Tö fojánek halálot evek." V. ö. MAGAM,
MAGAD stb. A latin granum, német Kern, Kom szin-
tén azon szók osztályába látszanak tartozni, melyek-
ben a g-r és k-r gyökhangok valami kerekdedet je-
lentenek.

MAG, (2), elvont gyök, melyből magot, magot-
tág, magasodik, mögötti, magasttal származékok ered-
nek. Hangváltozattal legrokonabb hozzá az alapfoga-
lomban megegyező nagy, honnan némelyek véleménye
szerént nadúr, nádor, ám. nagyúr. (V. ö. Nádor). Ro-
kon továbbá a latin magnus, magit, major, majettat,
hellén ntfaf, fié-/a&oí stb. gyökei, melyek a nyelvé-
szek szerént a szanszkrit moh gyökben alapszanak,
honnan a szanszkrit mohot (nagy) stb. Ezen mag gyök
hoszszan is eléfordnl : mag, melyből eredt mágia, ha-
lomra, magasra rakott valami, pl. famagla, és Tihany
vidékén Szálában szénamágia. Ide tartozik a balaton-
melléki mágietál, azaz valamit egymásra rak, felpú-
poz, pl. a beteg feje alját felmágictáhii, ám. a vánko-
sokat magasan egymás fölé rakni.

MAG, (3), 1. MAG (2).
MAG, (1), elvont gyöke mágia v. máglya és ma-

gictál szóknak. Rokon mag gyökkel, magot, magan-
tal szókban. L. MAG, (2), elront gyök.

MAG, (2), v. MÁAG v. MÁK erdélyi falu Alsó-
Fehér m.; helyr. Mág-on, —rá, —ról.

MAGA, (1), 1. MAGAM alatt.
MAGA, (2), (mag-a) az egyes harmadik személy-

ben, szólító név- és czímmás, megfelel neki közelebb
az olasz ella (szintén egyes harmadik, noha nőnemű
személyben), a német Sie (többes harmadik személy-
ben), franczia vous, angol you, és közönséges társal-
gási nyelvben az olasz voi értelmében, az utóbbi nyel-
vekben többes második személyben. A köznép nyelvén
egymás között nincs divatban, csak ha a felsőbb osz-
tály beszédét utánozza, vagy felsőbb osztálybelihez
szól. Dunán túl néhutt a német Ér hasonlatára a nép
maga helyett ezt használja : Ö v. ü, pl. Hát S mit ke-
ret itt? Á ,maga' hízelgőleg: magácska. Egyébiránt a
közép és felsőbb rendűek már jobbára a kegyed és ön
czímmásokat használják. Az alsó osztálybelieknél pe-
dig kend, tájdivatosan keed, kjed, nagyobb tiszteletet
adva : kelméd, kigyelmed divatozik. V. ö. KELMÉD,
KEND. ,Maga' valamint a többi megszólító czímmás
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rendesen ragoztatnak; d. m. tt magát, fal, kendet,
kelmédét, több személybe* intézve a többesben : ma-
gok (szabatosabban : maguk), SnSk, kenték, kelmé-
tek db.

MAGA, (3), (mag-a? talán mintha mondani
akarná : magában véve), régies kötszó a mai noha,
ugyan ; és de, mégit értelemben. A székelyeknél Kriza
J. tanúsága szerént most is divatban van ugyan, de
ugyan, no jelentéssel. Maga miért •= ugyan miért
(olaszul : ma chef). Maga ne dolgoztál = agyán ne
dolgozzál. Maga bizon = no bízón. Maga ne mondj
annyit = ngyan ne mondj annyit A székely szüle-
tésű Szabó Dávid szerént is ám. ámbár, noha stb.
Példa nála : ReAm fogták, maga ártatlan voltam. A
régieknél számtalanszor eléíbrdúl, demaga öszvetétel-
ben is. „Demaga valóbizony mondom tiinektek" (ve-
ramtamen dico vobis. Tatrosi cod. Máté 11). Pesti-
nél : „Demaga mondom neked." Érd ősinél : „De-
maga mondómén tiinektek." „Semmi róla neköm nem
jelenek, maga (= noha) éjjel és nappal imádkozom
vala érötte." (Nádor-codex). „Atyám, ha lehetséges,
menjen el enrólam e kén (=> kin), demaga (raindaz-
által) nem úgy miképen." (Ugyanott). „Gondoljad
meg, méné (= mennyi) bánatja ebből volt Jézos-
nak, hogy szavát nem hiszi vala Szent Pétör. Maga
(=•• mégis) végre úgy lön, mint Idveziténk monda."
(Bégi magyar Passió. Toldy P. kiadása 245. 1.). „És
igen irgalmasságos éneköt sirál maga (= noha)
te istened soha el nem vált tetttled". (Ugyanott 142.
L). „Keserves nekem, hogy az én kegyelméé aramat
illyen hamis panaszszal bántják de maga (noha)
ha az panasz igaz volna, bizon az én nekem igen
terhes volna." (Szalay A. 400 magy. leveléből 1558-
ról). „Thoábá im én magam felmegyek az kegyelmed
parancsolatjára, maga (noha) nincs jó egészségem."
(Ugyanott 1558. évről).

.Asszony hogy viselne jelensége vala,
De nem sok időre leányt hozott vala.
Jóllehet az leány igen szépded vala ,
Demaga (— mégis) az fiút inkább (= szívesebben)

veszik vala."
Istvánfi Pál a XVI. száz. (Toldy F. kézikönyve).

„Asszony ott bánatját nem jelenti vala,
Maga (= noha) keserűség általfolyta vala."

Ugyanattól.

„íme kell meghalnom,maga (=noha) ennemtöttem,
Mit ezek hamisan szerzettek ellenem."

Batizi András a XVI. száz. (Ugyanott).

„Terek (török) álnok bitit meg nem gondoljátok,
Maga (=noha) csak tőlem és sokszor hallottátok."

Tinódi Sebestyén. (Ugyanott).

„Keveset olvasok róla krónikában,
Maga (=noha) méltó volna írni ezt is abban."

Ilosvai Péter a XVI. száz. (Ugyanott).

„Jóllehet magyarok ebben Scythiában
Hatalmasok és nagy sokan valának,
Demaga (mindazáltal) az Istent nem e s merik vala."

Farkas András a XVI. száz. (Ugyanott).

„Maga (= noha) nagy sok időt vára,
De héjában lön munkája."

Katalin verses legendája. (Toldy F. kiadása).
Ha a példák többségét tekintjük : szabatosabban
,maga' inkább noha, jóllehet, ,demaga' pedig migit,
mindazáltal értelemben használtattak; tehát amazt
ráhagyó, v. megengedő, emezt pedig kivételező köt-
szónak tekinthetjük.

MAGÁBA, MAGÁBAN, 1. MAGAM alatt
MAGABÁB, fh. tt. magabdr-t, tb. —ok. Nö-

vénynem a négyhímesek seregébőt; és egyanyások
rendéből; csészéje a magzat fölött két levelű, levélkéi
háromfogúk, a magra ránőnek, bokrétája négy szirma,
tölcséréé. Magva kettő, mindenik három foga. (Sche-
rardia). Nevét talán onnan kapta, hogy magvai a le-
vélkékkel vegyítve s mintegy keverve, abdrolva van-
nak, és így elemezve mag-abár volna. Itt az abárol
szónak azon mellékjelentését veszszük, mely szerént
keverést is, vegyítést is teszen, s rokon az abajdoc*
szóval.

MAGÁBASZÁLLÁS, MAGÁBATÉRÉS, (ma-
gába-szállás v. —térés) Ősz. fh. Gondolatjának v.
gondolatainak önmagára fordítása, ábrándjainak, té-
velygéseinek elméjében meghányása vetése által ma-
gamagának jóra való eltökélése.

MAGÁBAVALÓ, MAGÁBANVALÓ, (magába-
v. magában-való) ősz. mn. A székelyeknél ám. má-
gányszerető; és magán- v. különlevó.

MAGÁBAVONULT, MAGÁBAZÁRKOZOTT,
(magába-vonúlt v. —zárkózott) ősz. mn. Aki a má-
sok társaságát s általán az embereket kerüli.

MAGABÍRÓ, (maga-bíró) ősz. mn. 1) Aki any-
nyi erővel bír, hogy másra, más segítségére nem szo-
rul. Magabíró embert nem tztíktéget vetetni. „Ismeg
eluntaták (nnszolák) Jupitert (t i. a békák) hogy
adna oly királt nekik, ki ngyan vitéz és magabíró
volna." Pesti G. meséi. 2) Kinek saját szükségeihez
mérve, elegendő vagyona van. Jó magabíró, legin-
kább a középrendüekről mondják. 3) Különösen a
kedélyre vonatkozólag, ki magát mérsékelni képes,
kit az indulatok el nem ragadnak, ki magával bír, ki
magán uralkodik.

MAGABÍZOTT v. —BÍZOTT, (maga-bízott)
ősz. mn. Ki magában túlságosan bízik, ki magát bi-
zonyos lelki vagy testi tulajdonságaira nézve elbízza,
ki azért tetteiben vakmerő.

MAGABIZOTTSÁG, (maga-bizottság) ősz. fh.
Magában túlságosan bizás, máskép : onbüotttág, ön-
hittség.

MAGAD, 1. MAGAM alatt.
MAGADICSÉRÉS, (maga-dicsérés); MAGADI-

CSÉRET, (maga-dicséret) 1. ÖNDICSERÉS, ÖNDI-
CSÉRET.

2"
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MAGAELHJTT, (maga-el-hitt) ősz. mn. 1. MA-
GAHITT.

MAGAELSZÁNÁS, (maga-el-szánás) ősz. fh. A
működő akaratnak elhatározása, melynél fogra az
akadályokat tekintetbe nem vevén a kitűzött czélra
törekedni kész. Különösen oly eltökélés, mely szerént
valaki halálos veszélynek teszi ki magát, sőt életét
valóban fel is áldozza. V. ö. SZÁN, SZÁNÁS.

MAGAELSZÁNT, (maga-el-szánt) ősz. mn. Ki
magát valamire elszánja, ki az akadályok daczára
kész teljesíteni, amit magában feltett; bátor, merész,
eltökélett Magaelszánt vitet.

MAGAFELEDÉS, (maga-feledés) öss. fa. A ke-
délynek azon állapota, vagy működése, midőn valaki
önhelyzetét, állását, rangját, vagy általán emberi mél-
tóságát, erkölcsi érzelmeit tekintetbe nem vevén, s
mintegy elmellőzvén, azokkal ellenkezőleg cselekszik,
midőn az indulatoktól magát elragadtatni hagyja.
Máskép : Önfeledés.

MAGAFELEDÉTT, (maga-feledétt) ősz. mn.
Ki általán saját személyességéről mintegy lemondván
úgy cselekszik, mintha nem is ő, hanem más valaki
volna. Nem vagyok oly magafeledett. (Monoszlai de
Cultu, p. 3.)

MAGAPITOGTATÁS, (maga-fitogtatás) ősz. fa.
1. MAGAHÁNYÁS.

MAGAFITOGTATÓ, (maga-fitogtató) 1. MAGA-
HÁNYAVETI.

MAGAGONDOLATLAN, (maga-gondolatian)
ősz. mn. Hebehurgya, szeles, ki tesz valamit a nélkül,
hogy előbb az illető körülményeket fontolóra venné;
könnyelmű.

MAGAGONDOLATLANSÁG, (maga-gondolat-
lanság) ősz. fa. Hebehurgyaság, szélesség, megfonto-
latlanság ; a cselekvésnek azon neme és módja, mi-
dőn valaki előre meg nem gondolja, mit mivel.

MAGAGONDOLATLANUL, (maga-gondolatla-
nnl) ősz. ih. Hebehurgyán, szelesen, a teendők körül-
ményeit eleve tekintetbe, gondolóra nem vevén, meg
nem gondolva magát. Magagondolatlanul fogni va-
lamibe.

MAGAGYILKOS, (maga-gyilkos) ; MAGA-
GYILKOSSÁG, (maga-gyilkosság) 1. ÖNGYILKOS;
ÖNGYILKOSSÁG.

MAGAHÁNYÁS, (maga-hányás) ősz. fa. A ma-
gában túl bizó kedélynek működése, midőn valaki
akár valódi, akár képzelt előnyeit túlságosan fitogtat-
ja, midőn hetvenkedik, kérkedik, dicsekedik, s olyan,
mint a hánykolódó kényes paripa. Máskép : maga-
vetiség.

MAGAHÁNYAVETI, (maga-hánya-veti, azaz
—hányó-vető) 1. MAGAHÁNYÓ.

MAGAHÁNYAVETISÉG, (maga-hánya-vetíség)
1. MAGAHÁNYÁS.

MAGAHÁNYÓ, (maga-hányó) ősz. mn. Kérke-
dékeny, dicsekedő, hánykolódó, hetvenkedő, marka-
pöki, magafitogtató, magavctl.

MAGAHITT, (maga-hitt) ősz. mn. Ki azt hiszi,
logy csalhatatlan, ki magának hisz egyedül, ki ma*
ok okoskodását, tanácsát megveti, ki magát elhízza,

ki önfejű. Magahitt kevély ember. Máskép : SrMtt, *»-
bieott.

MAGAHITTSÉG, (maga-hittség) ősz. fa. Kedé-
yi állapot, vagy tulajdonság, midőn valaki túlságos
dedelmet táplál önereje, testi és lelki tulajdonságai,
lletőleg előnyei felöl, mi rendesen vakmerőséggel, ke-
•élységgel, elbizakodással szokott járni..Máskép : ön-

hittség, önbixottság.
MAGAJÓSZÁNTÁBÓL, (maga-jó-szántából) ősz.

h. Nem mások kérelmére, sürgetésére, ösztönzésére,
>arancsára, hanem saját jó indulatából. Magajószán-

tából segíteni valakin.
MAGAKELLŐ, (maga-kellő) ősz. mn. Ki maga

magának túlságosan tetszik, kevély, önző, ki csak ma-
fát keresi, kinek más nem kell, nem tetszik.

MAGAKÉNYÉN, (maga-kényén) ih. Saját aka-
rata szerént. Magakényén jár. Magakényén nevelt gyer-
mek ám. elkényeztetett gyermek, kinek mindent ked-
vére tesznek vagy tettek.

MAGAM, MAGAD, MAGA, MAGUNK, MA-
GATOK, MAGUK, (mag-am, mag-ad, mag-a, mag-
unk, mag-a-tok, rnag-uk); visszaható névmás személy-
ragozva, mely mind önállólag, mind némi erősbítésül
személyei! névmások előtételével használtatik, mint:
enmagam, te- v. tenmagad, 6- v. Önmaga, mi- v. min-
magunlc, ti- v. tinmagatok, S- v. önmagok; s még job-
ban erősbítve : ennen magam, fennen magad, önnön ma-
ga, minrien magunk, tinnen magatok, önnön maguk. 1)
Értelemre megfelel a latin égőmet, tűmet, ipsémet stb.
jelentésének, s ám. nem valaki más, nem valaki kívü-
lem, kívüled, kívüle stb. hanem kizárólag én, te, ő.
Innen ellentéte : más p. Maga is tamil, ki máit tanít.
Amit magam megtehetek, nem bitóm máira. Aki másnak
vermet ás, maga étik bele. Sem másnak, sem magának
jót nem tesz. Harmad, negyed, sokad magával, azaz
vele együtt hárman, négyen, sokan. Magát tiszteli ki
mást tisztel. (Km.). Kiki legjobban tudja maga dolgát
vagy maga baját. (Km.). Máinak seürt, maga szomján
maradt. (Km.). Nem szégyen magadnak szolgálni. (Km.).
Magad uram ha szolgád nincs. (Km.). Ami rajtad tör-
tént, magadnak tulajdonüsd, ne másnak. Kiki magának
szánt, vet, arat. Magának veti meg a hálót. Magáért
tenni valamit. Magára gyújtani a házat v. maga nya-
kára fojtani a kötelet, (km.), ám. magának okozni ve-
szélyt. Kiki legközelebb magához. (Km.). Magára venni
valamit, mind tulajdon, mind átv. értelemben. Magára
pergelni, akaratlanul magára vallani. Néha megkettőz-
tetve fordul elé. Ö csak magamagát szereti. Maga ma-
gának árt vele. 2) Egyedül való, kinek társa nincsen.
Ellentéte : több, sok. Maga van, mint varga a vásár-
ban. (Km.). Magára hagyni valakit. Magában lenni.
Magának való ember, nem társaságba való. Magának
élni. Az az ember nincsen maga (km.), máskép: ördög
van vele, azaz a köznép hite szerént tud vala-
mely ördögi mesterséget. Maga szopta az anyját
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(km.), azaz oly jeles növésü , illetőleg tulajdon-
sága, mint ásón állatfajzat, mely az anyatejet
egyedül szíván, erőteljesebb szokott lenni. — Innen
ered a határozó magán, és a magány, magányát, ma-
gányosság. 3) Néha ám. kizáró tulajdonos, kinek tu-
lajdona nem másé, nem közös. Kun a maga fazeka
mellé sttí. Maga álmát hüoelyezi. Magad háta előtt se-
perj. Maga fészkét rutitó madár. Maga használ kérető
ember. Magamévá, magadévá, magáévá tenni valamit.
Minden kakas a maga szemetén hatalmat. Magad ura
légy. Kiki szabad a magáéval. Riki okosabb más dolgá-
ban mint a magáéban. Másét ne bántsd, magadéd ne
engedd. Ha más szereti a magáét, miért ne te a maga-
dét. Nyúlj a magad kebelébe. Meglátja más szemében a
stáltát, magáéban nem a gerendát. (Km.). Innét a
,saját' és ,tulajdon' szókkal egyesülni szeret: Saját ma-
gam szemeivel láttam. Tulajdon magad vagy minden-
nek oka. 4) Szorosan véve ám. az ember belsője,neveze-
tesen lélek, ész, kedély, indulat, akarat. Magába száll-
ni, térni. Magában tépelödni. Magáit kívül van örömé-
ben, haragjában. Magában imádkozni, gondolkozni. Ma-
gában hitt. Maga elhízott. Elfeledni magát. Elszánni,
elhatározni, elbízni magát. Magát ölni, marni, megunni.
Magát hányni, vetni. Magával nem bírni. Magát meg-
kötni. 5) Néha csak a személynévmás helyett is áll,
pl. vri magam, tréfásan ám. éu.

„Úri magam alá gazda hintót adjon,
Hogy az utczárais- gyalog ne fáradjon."

Lakodalmi vers (Erdélyi J. gyűjt.).

E szóról Révainak alapos véleménye oda megy ki,
hogy gyöke mag egy jelentésű a növények azon ter-
ményével, melyet magnak nevezünk, mely t. i. az
egész növényt mintegy kis tokban rejtve foglalja, s
nem csak a terményt jelenti, amint héjastul, burkos-
tul létezik, hanem szoros ért. annak belsejét, székét,
csiráját, mely az egésznek lényegét, s mintegy lelkét
teszi. Ez értelemben nem csak hangra, hanem foga-
lomra is rokon hozzá a héber mocha, és arab much,
azaz valaminek bele, széke. A képes kifejezéseket
kedvelő keletiek, nevezetesen a héberek nyelvében a
lélek jelenti magát az illető személyt is egészen véve
pl. nephesch lélek, személyragozva naphtchi nem csak
lelkem, hanem enmagam is. így a magyarban is magam
ám. belsőm, s ami bennem lényeges, a lelkem, mint-
egy magva, csirája a személyességnek. Midőn a ma-
gyar mondja : szeretlek mint a leltemet, ám. magamat.
Magába szállni, ám. leikébe, belsejébe. Magán kívül
lenni, ám. az öntudatnak székhelyén kivfil, azaz lel-
kén, eszén, eszméletén kivül lenni. Adelung a német
teib selbst szókról úgy vélekedik, hogy a Seele egy
eredetű velők. A szlávban is stamo ám. maga, és sze-
me ttjeme ám. mag. Innen hasonlat nyomán valószínű-
leg gyanítható, hogy a latin égőmet, tűmet, ipsémet
egyik alkotó része met egy a médium, medulla szók
gyökével.

Azon alaposnak látszó ellenvetést lehetne itt
tenni, hogy a mag (semen, medulla) magom, magod

alakban ragoztalak, ellenben az .ipsémet' jelentésű
magból lesz magam, magad, maga. De erről észre kell
venni, hogy azon névmódosító ragok természetét lát-
szik követni, melyek midőn önálló nevek gyanánt ve-
szik föl a személyragot, csak nyílt a v. nyílt e-vel te-
szik azt, mint: rólam, rólad, róla, nálam, nálad, nála,
tíSlem, tőled, tőle, bennem, benned, benne stb. Azután
néha a nyelv szelleme kűlönböztetés végett ugyanazon
törzsekhez módosítva ragasztja az illető ragokat pl.
lakatos, midőn főnév, többese : lakatosok, midőn mel-
léknév, lakatosak; ily kűlönböztetés van a kalaposok
és kalaposak, asztalosok és asztalosak, házasok és há-
tatok, keztyüsök és keztyüsek, cserepesek és cserepe-
sek, tehenetek és tehenetek stb. között.

MAGAMAGÁTÓL, (maga-magától) ősz. ih. Ön-
ként, saját indulatából, önszántából, nem más, vagy
akármily külső körülmény által ösztönözve, erötetve,
sürgetve. Ezt magamagától cselekedte.

MAGAMEGADÁS, (maga-meg-adás) ősz. fn.
Állapot, vagy cselekvés, midőn valaki a külső erőnek,
hatalomnak enged, és aláveti magát Máskép : ön-
megadás.

MAGAMEGKÖTÉS, (maga-meg-kötés) ősz. fn.
Önfejű, nyakas megmaradás bizonyos véleményben
vagy cselekvésben, midőn valaki okokra nem hallgat-
va, s egyedül saját eszét vagy hajlamát követve, föl-
tételétől el nem mozdul.

M AGAMEGTAGADÁS,(maga-meg-tagadás) ősz.
fn. Saját érdekének másoké alá rendelése, máskép ön-
megtagadás.

MAGAMEGTARTÓZTATÁS, (maga-meg-tar-
tóztatás) ősz. fn. Az akaratnak erélyes működése,
melynél fogva valaki bizonyos ösztönök, ingerek, haj-
lamok ellenére mérsékli, s mintegy lefogva tartja ma-
gát, nehogy elragadják, máskép : önmegtartóztatás.

MAGAMEGÚNÁS, (maga-meg-únás) ősz. fn. L.
UNALOM.

MAGAMEGÚNT, (maga-meg-únt) ősz. mn. Ki-
nek kedélye magamagában kecsegtetőt, mulattatót
nem talál, ki örömet, gyönyört élvezni nem képes, ki-
nek belső érzékei megtompultak. Máskép: önúnt, s
némileg : életunt.

MAGAMENTÉS, (maga-mentés) ősz. fn. Önment-
ség, cselekvés, mely által valaki bizonyos vádakat
magától elhárítani, s magát igazolni törekszik. V. ö.
MENT, MENTES.

MAGAMENTŐ, (maga-mentő) ősz. mn. Magát
a vádak ellen igazoló, védő, tisztító. MagamentiS fe-
leletek.

MAGAMENTSÉG, I. MAGAMENTÉS.
MAGAMFÉLE, (magam-féle) ősz. mn. Olyanféle,

olyan állapotú v. sorsú v. osztályú mint én vagyok.
Másképen: magamszörü, a székelyeknél : magamszi-
nU. Magamféle ember. A többi személyeknél: magad-
féle, magaféle, magunkféle stb.

MAGAMSZÍN, MAGAMSZÍNÜ, (magam-szín v.
—színű) 1. MAGAMFÉLE.
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MAGAMSZŐRÜ, (magam-szőrű) lásd : MA-
GAMFÉLE.

MAGAMUTATÁS, (maga-mutatós) ősz. fa. 1)
Rövid megjelenés valamely alkalommal. 2) L. MA-
GAFTTOGTATÁS.

MAGAMUTOGATÁS, (maga-matogatás) 1. MA-
GAFITOGTATÁS.

MAGÁN, (1), (mag-a-an) ih. Egyedül, mások
társasága nélkül, a többitől külön, elválasztva. Magán
lakni, enni, sétálni. Jobb magán, hogy sem rotz tárt-
tal lenni.

MAGÁN, (2), (mag-a-an) állapító ragu fa. Azon
aki maga van, pl. Magán kívül van. Magán (S magán)
követelik a kárt, nem máson. Néha ám. rajta. p. Ma-
gán múlt el, hogy semmi sem lett a dologból, azaz raj-
ta múlt el.

MAGÁN, (3), (mag-a-an) újabb időben mellék-
névül használt ih., s ám. magán levő, egyedül való,
társ nélküli, személyes, nem a közönséget (államot
stb.) illető. Magán életet élni. Magán lak a pusztában.
Magán köteletvény, magán oklevél. Magán taláUcotáe.
Magán hitele*ö. Magán jótság. Magán jog. Öszveté-
telként is írják. Bevett különös nyelvszokás szerént
ilyen a nyilván is, mely nem csak határzó, de mellék-
név is pl. Nyilván dolog.

MAGÁNAKVALÓ, (magának-való) ősz. mn. Oly
emberről mondjuk, ki magát a társaságtól elvonja, ki
nem nyájaskodó. Továbbá ki egyedül magának él, ön-
ző, nem társaságba való, unalmas, különcz.

MAGÁNÁLLÉT v. —LETEL, (magánál-lét v.
—létei) ősz. fh. Lélekéberség, lélekjelenet, öntudatos
állapot.

MAGÁNÁLLÓ, (magán-álló) ősz. mn. Széles
ért. minden, ami másoktól el van különítve, minek
hasonlója, társai nincsenek. Magánálló ház a mezöté-
gen. Magánáüó határfa. Magánálló pusttai malom.
Magánálló edény a polenon. Különösen társ nélküli
ember. Magánáüó owegy, árva, nStelen ember. Átv.
ért. ki a polgári társaságban saját erejével szerzett,
vagy tartott állapotban él, ki másoktól függni nem
kénytelen, továbbá, kinek saját gondolkozásmódja és
véleménye van, s abban magát eltántoríttatni nem
hagyja, ki mások véleményének nem vak utánzója,
vagy puszta viszhangja. Máskép : önálló.

MAGÁNÁLLÓSÁG, (magán-állóság) ősz. fa. Ál-
lapot, midőn valaki magánálló; máskép: öndlMgág,
függetlenség. Magánállóságra törekedni. 1. MAGÁN-
ÁLLÓ.

MAGÁNBESZÉD, (magán-beszéd) ősz. fa. Be-
széd, melyet valaki magamagával visz véghez. Külö-
nösen a színdarabokban oly személy beszéde, ki -egye-
dül lép fel, s oly gondolatokat vagy érzelmeket nyil-
vánít, melyeket rendesen csak elménkben szoktunk
forgatni, hanem a színpadi cselekvények öszvefüggése
megkívánja, hogy a néző és hallgató a cselekvő sze-
mélynek titkos indokait is értse.

MAGÁNBIRTOK, (magán-birtok) ősz. fa. Bir-
tok, mely valakinek kizárólagos, személyes sajátja.
V. 'ó, KÖZBIRTOK.

MAGÁNBÖRTÖN, (magán-börtön) ősz. fa. Bör-
tön, melybe valaki egyedül maga tartatik zárva.

MAGÁNDAL, (magán-dal) ősz. fa. Dal, melyet
csak egy személy énekel, vagy melyben más éneke-
sek vagy hangszerek csak kíséretképen vesznek részt

MAGÁNÉI.V, (magán-elv) ősz. fa. Saját maga
elve, mely a közönségesen elfogadott elvtől eltér. V.
ö. MAGÁNNÉZET.

MAGÁNHANGZÓ, (magán-hangzó) ősz. fa. 1)
Nyelvtanilag minden szóhang, mely önállólag, magán,
vagyis más valamely hangnak melléklete, azaz más
beszédszervnek alkalmazása nélkül, egyedfii a szájnak
különfélekép módosítható nyilasán a levegőnek kinyo-
mása által hangzik. Máskép : Snhangzó, vagy egy-
szerűen hangzó, különböztetésül a mássalhangzótól,
melyet csak hangzó segítségével ejthetni ki. 2) Azon
jegyek, vagyis betűk egyike, melyekkel az imént em-
lített hangokat leírjuk és megkülönböztetjük, pl. a, á,
e., é stb., milyen a magyar betűrendben eddig bevett
írásmódunk szerént 15 van.

MAGÁNISKOLA, (magán-iskola) ősz. fa. Nem
nyilvános, nem a társadalom vagy valamely testület
által alapított és fennálló iskola.

MAGÁNJÁTÉK, (magán-játék) Ősz. fa. Álta-
lán, akármiféle játék, melyet valaki egyedül, részvevő
társ nélkül gyakorol, pl. midőn valaki hegedűn vagy
favolyán játszik, legfölebb más hangszer csupán kísé-
retül szolgál, így ha valaki úgynevezett patience-
kártyát (unaloműző kártyát) játszik.

MAGÁNJOG, (magán-jog) ősz. fa. 1) A társa-
dalom (polgári társaság) magános vagy egyes tagjai
közti jogviszony, elgondolva a közigazgatásra vonat-
kozó jogviszonyoktól. 2) Azon tudomány, mely az
egyes polgárok (magánosok)'közti jogviszonyokat tár-
gyalja.

MAGÁNJOGI, (magán-jogi) ősz. mn. Magán-
jogra vonatkozó, magánjogot illető. Magánjogi kérdé-
sek, esetek.

MAGÁNJOGTAN, MAGÁNJOGTUDOMÁNY,
(magán-jog-tan v. -tudomány) ősz. fa. L. MAGÁN-
JOG, 2).

MAGÁNKIADÁS, (magán-ki-adás) ősz. fa. Va-
lamely elmeműnek, mely különben közfelhivásra, pl.
tudományos testület pályakérdésére készült, nem a
felhívó testület, hanem maga a szerző, vagy ennek
jogán más magán személy általi kiadása.

MAGÁNKODÁ8, (mag-a-an-kod-ás) fa. tt. no-
gánkodás-t, tb. —ok, harm. ezr. —a. Cselekvés, vagy
állapot, midőn valaki mások társaságát nélkülözve, el-
vonulva éldegél.

MAGÁNKODIK, (mag-a-an-kod-ik) k. m. ma-
gánlcod-tam, —tál, —ott. Folytatólag magán van,
vagy magán lenni szeret, mások társaságát nélkülözve
éldegél. A régi remeték putttákon, erdőkben, barlangok-
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bon magánkodtak. Inkább magánkodni, hogytem rótt
tártatágban élni.

MAGÁNKODÓ, (mag-a-an-kod-ó) mn. tt. ma-
gáxkodo-t. Magán éldegélő, másokkal nem társalkodó,
elszigetelve lakó. Erdőkben magánkodó remeték.

MAGÁNKÖR, (magán-kör) ősz. fn. Kevesekből
álló társaság, melyben csak magán személyek, vagy
mint ilyenek vesznek részt

MAGÁNLAG, (mag-a-an-lag) íh. Magános úton>
magános minőségben.

MAGÁNLÉT, (magán-lét) ősz. fn. Mások társa-
ságától elkülönözött, egyedül való élet, vagy állapot.

MAGÁNNÉZET, (magán-nézet) ősz. fa. Nézet,
melyet valaki csak önmaga az általában elfogadott né-
zettől eltérőleg vall. Ét magáimétetem, mely szóval
valaki azt akarja kifejezni, hogy noba ugyan tudja,
hogy mások vagy többen azon nézettel ellenkező vé-
leménynyel vannak, ő mégis a magáéhoz mint meg-
győződése szerént helyesebbhez vagy egyedül helyes-
hez ragaszkodik.

MAGÁNOS, (1), (mag-a-an-os) mn. tt. mojánoí-í
v. —át, ti>. —ok. 1) Magában élő, magán lakó, má-
sok társaságától elkülönzött. Magánot pusxtai lakók,
remeték. Magános életet élni. Magános állapotot mé-
retni. 2) Mondjuk helyről, tájról, vidékről, mely a töb-
bitől mintegy el van zárva, elkülönítve, melyen má-
sok nem laknak. Magános erdei lak. Magános tengeri
triget. 3) Ami nem nyilvános, ami bizonyos elzárt kör-
ben létezik. Magános tanácskotás. 4) Ami a társadal-
mi életre vagyis közigazgatásra nem vonatkozik. Ma-
gánot ügyek.

MAGÁNOS, (2), (mint föntebb), fn. tt. magá-
not-t, Üt. —ok. Aki csak magán vagy saját ügyeivel
foglalkodik, aki a társadalom közügyeiben, igazgatá-
siban hivatalnál fogva részt nem vészen; máskép :
magántó. (Privatier).

MAGÁNOSÁN, (mag-a-an-os-an) Magán, magá-
ban, egyedfii, magános állapotban.

MAGÁNOSKODIK, (mag-a-an-os-kod-ik) k. m.
magánotkod-tam, —tál, —ott. Magánállapotban él-
degél, magányban tartózkodik, elkülönözködik, mások
társaságától elvonakodik, nőtelen, vagy férjtelen éle-
tet él. Valamely erdei lakban magánoskodni. V. ö. MA-
GÁNOS.

MAGÁNOSSÁG, (mag-a-an-os-ság) fn. tt maga-
no»tág-ot, harm. szr. —o. Közönségesen egy értelem-
ben használtatik a magány szóval; de szabatosan vé-
re a magánosság más mint a magány, valamint az üd-
vösség, nedvesség, kedvesség több mint az üdv, nedv,
kedv. A magány jelent egyszerű elvont állapotot, vagy
helyet, a magáaosság pedig a magánynak folytonos
létezését fejezi ki, továbbá pedig azon tulajdonságot,
mely szerént valamit magánosnak mondunk. V. ö.
—SÁG, —SÉG képző.

MAGÁNOZ, (mag-a-an-oz) önh. m. magánot-
tam, —tál, —ott vagy magánt-ottam, —ottál, —ott,
htn. —m, vagy magántam. L. MAGÁNKODIK.

MAGÁNPÉNZTÁR, (magán-pénz-tár) ősz. fn.
Valakit.kizárólag illető pénztár, saját pénztár. Azon
esetben alkalmazzák, midőn valakinél valamely köz-
pénztár is létezik vagy kezeltetik.

MAGÁNRENDSZER, (magán-rend-szer) ősz. fn.
Büntetési rendszer, melynél fogva a börtönre Ítélt fe-
gyenczek különkülön zárva tartatnak.

MAGÁNSZOBA, (magán-szoba) ősz. fn. Magán
álló szoba, mely más szobába nem nyílik, pl. a ma-
gánrendszerbeu az egyes bünhönczök szobája vagy
kamarája. Továbbá valamely hivatalnoknak a hiva-
talszobától elválasztott szobája.

MAGÁNTÁNCZ, (magán-táncz) ősz. fn. Táncz,
melyet valaki maga jár egyedül, pár vagy mások tár-
sasaga nélkül. Különösen ilyféle színpadi táncz. El-
lentétei : pártáncz v. kartáncz, kortana.

MAGÁNTÁNCZOS, (magán-tánczos) ősz. fn.
Személy, ki valamely tánczot társ vagy társak nélkül
lejt. Különösen színpadi tánczos, ki a művészi táncz-
ban kitünőbb ügyességgel bír, s azt sajátszerü lejté-
sekkel nyilvánítja. Különböztetésül a kartánceottól:
ki többed magával lejteget. A nőszemély neve ma-
gántánczotnő.

MAGÁNTANITÓ, (magán-tanitó) ősz. fn. Taní-
tó, ki csak magán háznál, nem pedig valamely köz-
intézetben oktat, vagy ha ilyenben oktat is, azon jo-
gosultságokkal nem bír, mint a rendszerénti nyilvá-
nos tanító.

MAGÁNÜGY, (magán-ügy) ősz. fn. Valakinek
csak önmagát, maga jogát, vagyonát stb. érdeklő ügye.

MAGÁNVÁDLÓ, (magán-vádló) ősz. fn. Bűn-
vádi eljárásoknál azon személy, ki vagyonában vagy
személyében történt sérelmének orvosoltatását a bíró-
ság előtt csak önmaga vágy általa megbízott képvi-
selője, nem pedig az állam által felállított köz ügyész
keresi, pl. becstelenitéseknél.

MAGÁNVÁLTÓ, (magán-váltó) ősz. fn. Egyes
váltó, melynek másod, harmad stb. példánya nem lé-
tezik. A köz életben többnyire saját váltót értenek
alatta.

MAGÁNZÓ, (mag-a-an-oz-ó) fő- és mn. Lásd :
MAGÁNKODÓ, és MAGÁNOS fa.

MAGÁNY, (mag-a-any) fa. tt. magány-t, tb.
—ok, harm. szr. —a. 1) Elkülönzött, mások társa-
ságát nélkülöző állapot, életmód. Kolostori, remetei ma-
gány. A* embergyülölSk tteretik a magányt. 2) Hely,
vidék, tájék, melyet emberek nem laknak, pnsztaság.
Magányba vonulni. Magányt kéretni. Sivatag erdőt ma-
gány. Á» Sri kolostorokat magányokba ttokták építeni.

MAGÁNYÉLET, (magány-élet) ősz. fn. L. MA-
GÁNY, 1).

MAGÁNYKODIK, MAGÁNYOS, MAGÁNYOS-
SÁG, stb. 1. MAGÁNKODIK, MAGÁNOS, MAGÁ-
NOSSÁG, stb.

MAGÁR, (mag-ár) fn. tt magár-t, tb. —ok,
harm. szr. —a. Növénynem a háromhímesek seregé-
ből és egyanyások rendéből; csészéje nincs, bokréta-
ondója kettő, a külső a belsőt ölébe veszi. Magva
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alul-fölttl hegyes a mintegy árral ellátott, s innen a
neve; tehát összetett szó a mag és ár főnevekből.
(Kardos.)

MAGAS, (mag-as) mn. tt. magas-t v. —át, tb.
—ok. Ami bizonyos fölszinen vagy síkságon többé-
kevesbbé fölemelkedett, s az által a föld középpont-
jától valamivel távolabbra esik. Ellentéte: alacton,
mély. Magot hegyek. Magas fekvésű orttág. Magot
vár, magot torony, magot hát. Ki magáiról nét le, ha-
mar szédíti feje. (Km.). Magosról nagyobbat eshetni.
(Km.). Ez nekem magot, el nem érhetem. Különösen
aránylag véve, ami föntebb áll, mint rendesen szokott.
Magas a víz, midőn árad. Magot tenger, mely a par-
toktól távol úgy látszik, mintha azoknál emelkedet-
tebb volna. (Tenger magaslata). Magas homlok, mely
a rendes mértéket fölülhaladja. Magas vatták. Ma-
gas fák. Magas asztal, mely átv. ért. jelent oly
asztalt is, melyen nincs mit enni. Magas kalap, süveg.
Magas sarkú csizma, aripb'. Aki magasra hág, nagyot
esik. Átv. ért. ami a maga nemében másokat felülmúl,
mihez hozzáadni nem sokat lehet, pl. magas hangok,
melyek a rendes, és közép hangokon fölül emelked-
nek, melyek a gégének nagyobb erőködése, és öszve-
szorulása által nyomulnak ki. Magasra hangolt hegedű.
Magas áron tartani, venni valamit, szokottabban :
nagy áron. A polgári életben ám. mások fölötti álla-
pot, rangra, születésre nézve. Magot áttás,hivatal,s*ár-
mazás. Magas ministerium. Egyébiránt ezen értelem-
ben sokszor a ft> használtatik pl. fSrendü, fShivatalú,
fSméUótágv személyek. Általán megjegyzendő, hogy a
német AocA-nak a magyarban nem mindig a magas,
hanem gyakran a nagy, és többször a/8 felel meg, pl.
Hóhér Marki, nagy piacz v. föpiacz : eine hohe Schvle,
főiskola, v. főtanoda. Hohe Zeit, nagy idő stb.

Mértanilag magasnak mondatik, ami függőleges
irányban bizonyos fölszinen fölemelkedik, s valamely
határozott pontig ér. Egy ölnyi magot ember, ki tal-
pától feje tetejéig véve egy ölet üt meg. KVnyöknyi,
lábnyi, hUvelyknyi magas testek.

Hasonló hozzá a latin mogmiwstb.l. föntebb MAG
(2), elvont gyök.

MAGASAN, (mag-as-an) ih. Bizonyos mértékig,
vagy aránylag fölemelkedve. Magasan rakni a ka-
zalt. Magatan tartani, hordosni a fejét. Magasan stál-
longani, repülni.

„Magasan repül a daru, szépen szól."
(Népd.).

Néha ám. kevélyen, rátartósan. Magasan hordozza az
orrát. A vizsláról is mondják : Magasan hordja át
orrát a vietla, ha,kereséskor fejét emelten tartja.

MAGASBÍT, MAGASBIT, (mag-as-b-ft) átb. m.
magasbit-ott, htn. —m* v. —ont, pár. —». Magasbbá
tesz valamit, tulajd. és átv. ért. Mogasbtíani át épüle-
tet, katalt, osztagot, ágyat. Magasbítani valaminek árát,
becsét. Magatbtíani át adót. V. ö. MAGAS.

MAGASBÍTÁS, M AGASBITÁS, (mag-as-b-ít-ás)
fn. tt magatbitás-t, tb. —ok, harm. szr. —a. Cselek-

vés , mely által valamit magasabbá teszünk, vagy
magasabbra emelünk. Bókon hozzá: nagyobbtiái.

MAGASBODIK, mag-as-b-od-ik) k. m. magat-
bod-tam, —tál, —ott. 1. MAGASODIK.

MAGASÉUL, MAGASÉUL, (mag-as-b-úl) önh.
m. magatbúlt. L. MAGASODIK.

MAGASDAD, (mag-as-d-ad) kicsiny, mn. tt
magasdad-ot. Aránylag keveesé maga*, nem igen ma-
gas. „Egy gyermek, mikoron valami magasdad helyen
juhokat őrizne." Pesti G. meséi. Néha ám. valami ke-
véssel magasabb, mint lennie kellene.

MAGASHANG, (magas-hang) ősz. fn. Általán,
vékonyabbféle emelkedett hang. Különösen legmaga-
sabb férfi hang (tenor). Nyelvtani ért. máskép : fel-
hang, vékonyhang, milyenek : e, é, i, S, ü. Elletéte:
mély—, v. ál—, v. vastaghang, pl. a, o, u.

MAGASHANGU, (magas-hangú) ősz. mn. Nyelv-
tani ért oly szókról mondjuk, melyekben magas ön-
hangzók uralkodnak, pl. egyenes, görbe, irigy. Máskép:
felhangv, vékonyhangv.

MAGASHEGYSÉG, (magas-hegység) ősz. fn. A
közönségesnél emelkedettebb hegység.

MAGASI, NEMES—, PÓR—, faluk Vas m.;
helyr. Magasi-ba, —bán, —Mi.

MAGASÍT, (mag-as-it) áth. m. magastí-ott, pár.
—«, htn. —m v. —ani. Valamit magassá tesz,
fölemel.

MAGASLAT, (mag-as-1-at) fn. tt magaslat-ot,
harm. szr. — a. Magas, fölemelkedett térség. A csil-
lagászoknál ám. magasság; 1. MAGASSÁG 3).

MAGASMART, erdélyi falu Belső-Szolnok me-
gyében ; helyr. Magasmart-on, —ró, —ról.

MAGASODÁS, (mag-aa-od-ás) fn. tt. magaso-
dás-t, tb. —ok, harm. szr. —a. Valakinek v. valami-
nek fölfelé emelkedett irányban haladó növekedése.
Némely növények magasoddsa hamar halod.

MAGASODIK, (mag-as-od-ik) k. m. magasod-
tam, —tál, —ott. Mintegy önhatólag, belső erejénél
fogva magassá leszen, fölemelkedik. Magasodnak a
nOoétben Iev8 fák. Magasodik a serdülő ifjú. Magaso-
dik át áradó folyam, az egymás fölé torlódó jég.

MAGASPART, falu Bars megyében, puszta
Hont m.; helyr. Magaspart-on, —ró, —ról.

MAGASRENDÜ, (magas-rendű) ősz. mn. Fő-
rangú, főrendfi. Magasrendü, polgári, katonai, papi
személyek.

MAGASRÓNA, (magas-róna) ősz. fn. Magasan
fekvő rónaság, máskép: fensOc.

MAGASSÁG, (mag-as-ság) fii. tt. magasság-ot,
harm. szr. —a. 1) Valamely tárgynak azon tulajdon-
sága, melynél fogva magasnak mondatik. Hegyek, tor-
nyok, házak magassága. „ Mikoron keresztfának ma-
gasságára földről felemeltetél." Kinizsiné* Imaköny-
vében. Átv. ért szellemi, érzelmi magasság. 2) Függő-
leges irányú kiterjedése valamely testnek a föld vagy
tenger srine fölött. Némely hegyek több éter lábnyi
magastága. Különösen mértani ért azon függőleges
vonal, mely bizonyos alapponttól kezdve egy szintén
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határozott felső pontig terjed, vagyis emelkedik. Éter
Slnyi magassága valamely hegynek a tenger szine fűlött.
E toronynak magassága negyven öt. Az utat négy láb-
nyi magastágra emelni. 3) A csillagászoknál, a napnak,
holdnak, csillagoknak magassága alatt értetik, azok
távolsága a látkörtöl. Égsarki magasság ám. az égsark
távolsága bizonyos helynek látkörétől, mely széles-
ségnek is mondatik. 4) Átv. ért főrangú személyekre
alkalmazva, a német Hoheit utánzása szerént ám. fő
méltóság, szorosan véve fejedelmi házakból származott
személyeket illető czím. Ö császári k. magassága.
Egyébiránt magyarosabbak, a fenség, fenséges, és 6'
fensége. 5) Szintén átv. ért. jelent mennyországot
Dicsőség Istennek a magasságban.

MAGASSÁGBELI, (magasság-béli) ősz. mn. és
fii. Bibliai és egyházi nyelven ám. Isten. És te gyer-
mek a Sfagasságbeli prófétájának hwattotol. (Káldi
Luk. 1. 76.).

MAGASSÁGMÉRÉS, (magasság-mérés) ősz. fn.
Mérés, mely által valamely testnek, illetőleg térnek
magasságát meghatározzák. V. ö. MAGASSÁG.

MAGASSÁGMERŐ, (magasság-mérő-) ősz. fn.
Mérőeszköz, mely által valamely testnek magasságát,
s a föld színétől való távolságát meghatározzák. (Hő-
henme8ser).KülSnosen a tengerészeknél,a csillagok ma-
gasságát mérő eszköz.

MAGASSÁGOS, (mag-as-ság-oe) mn. tt magas-
sdgos-t v. — át, tb. — ok. Igen magas, nagy magas-
aága. Átv. ért. fenséges, fömagasságu. Magasságot
királyi hereteg.

MAGASSZÁRU, (magas-szára) ősz. mn. Álta-
lán, aminek magas' szára van. Magas stáru növények.
Magattta.ru lábak. Magassiáru csizma, saru. V. ö.
SZÁR.

MAGASUL, (mag-as-úl) önh. m. mogasúl-t. Ma-
gassá alakúi, magasra növekedik, magassá lesz. Fel-
magasál ám. magas éraelmekre gerjed; a mindennapi-
ságon tál magas eszmékre lelkesül.

MAGASULTSÁG, (mag-as-nl-t-ság) fn. tt. ma-
gasultságot. L. EMELKEDETTSÉG.

MAGASZ, (mag-ász) elavult vagy elvont tör-
zsök, melyből magastt, magasttot, magasítói erednek,
Képzésre nézve olyan mint, horpast, dobost, kopást,
topost, csapost, rágóst divatban levő, és mint vigast,
marasz, halast, horgast, stb. stb. elvont törzsek, vagy
kiavult nevek. Az CMC képző megfelel a tulajdonságot
jelentő ás képzőnek, miszerént magast ám. magas,
honnan magasttani v. magasztalni ám. magastani ma-
gastalni, azaz magassá tenni, valamint kopaszt ám.
kopaszszá, horpastt ám. horpaszszá tesz, stb. Az asz
képző t i. csangós kiejtés, mely szerént a susogó s
hangot sziszegő M-re változtatják, mint : édest, ked-
vest, ezek helyett: édes, kedves. A magast törzsökből
lett az egyszerű, de szintén kiavult magasít, mint rá-
gást, ragaszt, topost, topánt, stokast, stakastt stb.
Végre ál képzővel magasztal, mint, (apaszt tapasztal,
vigaszt, vigasztal, morostt marositól, engestt, engesztel,
hirestt hiresttel stb.

AKAD. 3AÖT SIÓTÍB IV. KOT.

MAGASZT, (mag-asz-t) elavult áth. mely he-
lyett ma a megtoldott magasztal divatozik. „Azért
szolgáljunk szent Apalin asszonynak, hogy ő érdemé-
nek miatta . . . . az örök örömbe felmagasztassunk."
Nádorcodex. A Bécsi s Tatrosi codexekben is eléfor-
ddl : felmogastt. „És áldott Te dicső szent neved és
dicséretes és igen felmagasztatott menden világok-
ban." — „Mondjatok úrnak dicséretet és igenfelma-
gasztassátok ötét örökké." (Dániel Dl.). Továbbá a
Tatrosi codezben : „És ha én felmagasztandom (exal-
tatus fuero) földtől mendeneket vonzók én hozjám."
(János. XII.). Katalin verses legendájában :

„Az nagy Istennek ad hálát,
S neki ajánlja leányát,
Kérvén hogy őt ótalmazja,
S országában magasztassa."

(Toldy F. kiadása 26. 1.).

Közvetlen szármáz okai magasétól és magasítói. V. ö.
MAGASZ.

MAGASZTAL, (mag-asz-t-al) áth. m. magast-
tal-t. Leginkább átv. erkölcsi ért használtatik, mint
az aláz, gyalát, ócsárol igék ellentéte, s ám. bizonyos
személyt, (illetőleg tetteit, műveit,) kitűnő dicséretek
által mások fölé emel, dicsőit, s mintegy magassá tesz.
A megholt férfi érdemeit dicséröbestéddel magasttolni.
Magasztalni valamely müvet. Égig folmagasttalni va-
lakinek jótéteményeit, erényét, vitézségét. Különösen
vallási ért. ám. az isteni talajdonságokat hálaérzelem
által dicsőíti. Magasztaljuk öt Istent. Magasztalja öt
én lelkem át urat. (Káldi Luk. 1. 46.) Átvitten, fel-
magasttalni valakitfíim. felakasztani.Ezen igében az ál
túlbőségfi képző, mint más némelyekben, pl. akaszt
akasztói, vigaszt vigasztal, morastt marasztal, engesz-
tel, neheztel, hiresttel stb.; a honnan régiesen : magastt.
V. ö. MAGASZ, MAGASZT.

MAGASZTALÁS, (mag-asz-t-al-ás) fn. tt. ma-
gasztalás-t, tb. —ok, harm. szr. —a. Cselekvés, illető-
leg szó- vagy írásbeli nyilatkozás, melynél fogva va-
lakit, vagy bizonyos tetteket, müveket nagy dicsére-
tekkel halmozunk, tetézünk. Ellentétei: alátás, gya-
látás, ócsárlás, lestolás. A színházból jövök teli vannak
az iíj darab magasttalásával. A valódi érdem nem szo-
rul magasztaláéra. A fölötte való magasttolás és hazugság
aton egy fának dgai.(Km.) Használtatik elvont értelem-
ben is a szokatlan magasztalát helyett, » ám. magasz-
taló, dicsérő beszéd, vagy azon jelességek, melyeket
valakinek vagy valaminek dicséretére elmondanak.

MAGASZTALÓ, (mag-asz-t-al-ó) mn. tt ma-
gasttoló-t. Dicséretek, jeles tulajdonságok elmondása
által fölemelő, kitüntető. Magasztala bestéd, dicséret,
versek.

MAGASZTALT, (mag-asz-t-al-t) mn. tt ma-
gasttalt-at. 1) Akit vagy amit földicsértek. Ország-
szerte magasztalt férfi. 2) A képzelőtehetségre vonat-
kozólag ám. elragadtatásig fellengzö.
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MAGASZTALTSÁG, (mag-asz-t-al-t-ság) fn. tt.
magasztaltság-ot, harm. szr. —a. A képzelőtehetség-
nek fellengzési állapota vágj tulajdonsága.

MAGASZTATOS, (mag-asz-t-at-os) mn. tt. ma-
gasztatos-í v. —át, tb. —o*. Régiesen ám. az újabb-
kori magasztos. „Áldott vagy Te országodnak seéki-
ben és igen dicséretes és igen felmagasztatos örökké"
(ét snperexaltatus in saecula. A Vulgata-ban Dániel
m. 54.).

MAGASZTOS, (mag-asz-t-os) mn. tt. magast-
tos-t v. —át, tb. —ok. Átv. ért. erkölcsileg, vagy
szellemileg fenséges a maga nemében, mi az erkölcsi
vagy szellemi működés szokott, rendes állapota fölé
emelkedik. Magasztos ése, gondolkodás, estemé. Magasz-
tos lelki erő. Azon kevés igéink sorába tartozik, me-
lyekből ős képzővel melléknevek alakulnak, mint, pi-
rít pirítás, takar takarót.

MAGASZTOSÁN, (mag-asz-t-oa-an) ih. Magasz-
tos módon vagy állapotban. V. ö. MAGASZTOS.

MAGATARTÁS, (maga-tartás) ősz. fn. Szélesb
ért. azon mód, melyet valaki külső viseletében nyil-
vánít. Innen lehet, illedelmes vagy illetlen, szerény
vagy kevély magatartás. Különösen kedvező ért. ille-
mes, szerény, mérsékelt magaviselés. Nemes, férfias
magatartás.

MAGATARTÓZTATÁS, (maga-tartóztatás) ősz.
ih. Öntartóztatás, önmérséklés, midőn valaki az ösztö-
nök, ingerek, rósz hajlamok daczára az illendőség és
erény korlátai között marad, midőn az indulatoktól
elragadtatni nem engedi magát

MAGATÜRTETÉS, (maga-türtetés) ősz. fn. 1.
MAGATARTÓZTATÁS.

MAGAUNT, (maga-unt) ősz. mn. Aki magama-
gának terhére, unalmára van, ki magában örömet, mu-
latságot nem talál.

MAGAURA, (maga-ura) ősz. fn. Szabad személy,
aki másnak nem, csak magának szolgál. Értelemben
tökéletesen megfelel a szanszkrit ssva-pati szónak,
melyben szva = maga páti = úr, s melyből néme-
lyek a szabad, szláv szvoboden stb. szókat is származ-
tatják. Első személyben szólva : magamura pl. ma-
gam ura vagyok, másodikban : magadura.

MAGA VETI, (maga-veti) ősz mn. és fn. Aki,
mint mondani szokás, hányjaveti magát, kérkedékeny,
pökhendi, hetvenkedő, markapöki. Alsóbb nemű vá-
gyakból származó, s gyakran ostobasággal párosult
kevélységnek jele. Ki nagyban kevélykedik, az nem
magaveti. Máskép : magahányó, magahányaveti.

MAGAVETISÉG, (maga-vetiség) ősz. fn. Het-
venkedő, kérkedékeny, magát hányóvető, fitogtató em-
ber tulajdonsága.

MAGAVETŐ, (maga-vető) ősz. mn. 1. MAGA-
VETI.

MAGAVISELÉS, (maga-viselés) ősz. fn. A cse-
lekvésnek azon módja, melyet valaki külső szokások-
ban, és erkölcs! tettek gyakorlásában követni szokott.
Pajkos, parasztos, műveletlen, gyermekes magaviselés.
Sterény, úri, müveit, férfias magaviselet. A többi sze-

mélyekkel : magamviselés, magadviselés stb. „Jó ma-
gadviselés jobb az aranynál." Az asszonyok tisztek-
ről. 1622. (Thaly K. gyűjt.). Vagy ma szokottabban
elválasztva : magam, magad viselete, magunk viselése.
Még szokottabban : magaviselet.

MAGAVISELET, (maga-viselet) Ősz. fn. Elvon-
tan véve ám. magaviselés, vagyis azon szokások, tet-
tek, melyek valakinek magaviselését teszik. (Conduit).
A többi személyeknél szokottabb az elválasztás :
magam viselete, magad viselete, magmik viselete stb.

MAGAVISELETÜ, (maga-viseletű) ősz. mn. ,JÓ'
vagy ,rosz' és ezekkel rokon értelmű szókkal öszve-
illesztve használjuk : jó magaviseletü, rost magavise-
leté. A régieknél : magaviseld'.

„Vala az nagy kegyes magaviselő."
Lakadalmi vers 1036-ból. (Thaly K. gyűjt).

MAGAVONOGATÁS, (maga-vonogatás) ö»z. fii.
A nem akarásnak azon neme, midőn valaki különféle
ürügyük, mentegetődzések alatt vonakodik valamit
tenni.

MAGAZIN, (francziául : magasin, olaszul : ma-
gateino , melyet közönségesen a spanyol magacen v.
almagacen v. almaccn szóból módosultnak tartanak,
ezt ismét az arab nyelvből származottnak hiszik, kü-
lönben persául is : magzen v. mohién , törökül : ma-
haza) ; fn. tt. magazin-1, tb. —ok. Tár, valamely kész-
let (áruk, könyvek stb.) elhelyezésére vagy eladására
is. Átv. ért. iratgyfijtemény, időszaki irat valamely
szakmában. Kérdésbejöhet: van-e ezen szó összefüg-
gésben a magyar magszin szóval ? V. ö. MAGSZIN.

MAGBAB, (mag-bab) ősz. fn. Bab, melyet kü-
lönösen magnak, azaz elültetésre szemeltek ki.

MAGBAROM, (mag-barom) ősz. fn. Általán te-
nyésztésre szánt, és tartogatott barom, pl. gnlyabeli
tehenek, ménesbeli anyakanczák, stb.

MAGBÉL, (mag-bél) ősz. fn. A növény magvá-
nak héjában, burkában levő szíjas vagy lisztes anyag.
L. MAG alatt.

MAGBORJÚ, (mag-borjú) ősz. fn. Üszőborjúk,
melyeket a végre nevelnek fel, hogy szaporítsanak, e
illetőleg szaporodjanak.

MAGBUGA, (mag-buga) ősz. fn. Növények bu-
gája, melyben a magok foglaltatnak, pl. a magvas-
kender magbugája.

MAGCSA, (mag-csa) fn. tt. magcsát. Kis mag,
magocska. Különösebben a növénytanban a termő le-
veleken kifejlődő hólyagosa vagy szümölcs, vagy a mag
durványa (rudimentum) mely a növény virágzása után
maggá képes fejleni. (Ovulnm). Ilyen magcsákkal van
megtelve minden maghon.

MAGCSÁKÓ, (mag-csákó) ősz. fn. Növénynem
a húszhímesek seregéből és sokanyások rendéből; csé-
széje öt- nyolcz hasábu v. metszésfi, bokrétája nyolcé
szirmú, vaczka aszú, magvai hosszú-szőrös- kalászo-
sak. (Dryas.)

MAGCSEMETE, (mag-csemete) ősz. fű. Erdő-
szeti nyelven az erdővágásokban azon hajtások, me-
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lyeket nyeséskor meghagynak, hogy idővel növeked-
jenek, és erdőt képezzenek. Tudnivaló, hogy a leg-
szebb növésfi hajtásokat hagyják magcsemetének.

MAGDA, MAGDI, MAGDUS, női kn. L MAG-
DOLNA.

MAGDI8ZNÓ, (mag-disznó) ősz. fa. Tenyész-
tésre szánt és tartogatott emedisznó, máskép : magló-
distnó, vagy egyszerűen : magló.

MAGDOLNA, (a sziriai nyelvből eredett, jelen-
tése felmagatftalt); női kn. tt Magdolnát. Magdale-
na. Kicsinyezve, vagy rövidítve: Magda, Magdát,
Magdi, néhutt: Mancsa, Manczi.

MAGDOLNAFÜ, (magdolna-fü) ősz. fn. A gyö-
könkékhez tartozó növényfaj ; másképen köznéven :
bécti fii, római nárdus; növénytani néven : római gyS-
toönke. (Valeriána celtíca).

MAGEVŐMADÁR, (mag-evő-madár) ősz. &.
Közneve azon madárnemeknek, melyek különféle nö-
vények magvaival élnek.

MAGFA, (mag-fa) ősz. fn. 1) Magról nőtt fa. 2)
így nevezik a vágáskor itt-ott lábaikon hagyott szebb
tenyészésü fákat, melyeket magzás végett hagy-
tak meg.

MAGFÉSZEK, (mag-fészek) 1. MAGHON.
MAGFOLYÁS, (mag-folyás) ősz. fn. A nemi

magnak elfolyása. Különösen betegség neme, melyben
a nemi mag a betegnek akarata ellen folytonosan cse-
peg. (Gonorrhea). Orvosi nyelven : ondófoh/de. V.'ö.
KANKÓ.

MAGFURÓ, (mag-foró) ősz. fn. A zsizsikhez
igen hasonló féregfaj, melytől azonban fonalforma, és
tőben vékonyabb csápjai által különbözik. Ezen fé-
regnek hernyói a gabonák és hüvelyes vélemények
magvaiban sok kárt tesznek. (Bruchus. L.)

MAGHAL, (mag-hal) ősz. fn. Azon halak, me-
lyeket a halastavakban szaporítás végett meghagynak
vagy máshonnan hoznak.

MAGHÁM, (mag-hám) ősz. fn. A növénymag
héja, vékonyabb vagy vastagabbféle hártyája, mely a
magbélt beburkolja. L. MAG alatt.

MAGHÁZ, (mag-ház) ősz. fn. 1) Gabonatár, élet-
tár, hol a szemes gabonát tartják, magszin. 2) Szokot-
tabb ért a szántóvetők nyelvén a felszántott föld ba-
rázdái között elvonuló medres vonal, vagy ültetéskor
azon lyukak, melyekbe a magokat vetik. 3) L. MAG-
HON.

MAGHÉJ, (mag-héj) 1. MAGHÁM.
MAGHÓLYAG, (mag-hólyag) ősz. fn. L. ONDÓ-

HÓLYAGCSA.
MAGHON, (mag-hon) ősz. fn. A növénytanban

a virág legbelső részében kifejteni szokott termőleve-
lekből alakuló magcsatartó, melyben a megterméke-
nyülés után vagy egyenesen a mag, vagy a magrejtő
fejlik ki. (Germen, ovarium). Némelyek szerént: mag-
fittek, Diószeginél : magtat.

MAGICSÁL, (mag-ics-a-al) áth. m. magicsált.
Némelyek szerént: mdgiesdl. Balaton mellékén ám.
halmoz, felpúpoz, egymás fölé rak valamit, pl. a vízi

betegségben fekvőnek feje alatt felmágicsálják a ván-
kosokat, hogy meg ne fűladjon. Világos, hogy gyökre
és alapfogalomra rokon a magot szóhoz, s eredetileg
rövid : magicsál. Az ict középképző gyakorlatos ki-
csinyítő jelentéssel bír, mint a kariétól, döngiesél igék-
ben. Legközelebbi rokona a halmazt, rakást jelentő
mágia.

MAGISZÁK, (mag-iszák) ősz. fn. Növénynem az
öthímesek seregéből és egyanyások rendéből; csészéje
öt egyenetlen fogú, virágzás után öszvelapúl; lapjai
kikanyargatott fogasak, s benne a magvak öszvelapít-
vák, bokrétája tölcséres. Magva négy. (Asperugo.)

MAGJA, tájdivatos kiejtés Mágia v. Máglya,
helyett. 1. MÁGLA.

MAGKÁPOSZTA, (mag-káposzta) ősz. fn. Ál-
talán, mindenféle káposzta, melyet, mint mondani szo-
kás, magba menni hagynak, hogy utóbb ültetni vagy
vetnivaló magvát vegyék.

MAGKERESKEDÉS, (mag-kereskedés) ősz. fn.
Kereskedés különféle növények, nevezetesen kerti,
zöldséges, hüvelyes vélemények magvaival.

MAGKERESKÉDŐ, (mag-kereskedő) ősz. fn.
Személy, ki különféle, nevezetesen kerti, zöldséges,
hüvelyes vetemények magvaival kereskedést .fiz. Kü-
lönbözik tőle a gabonakeretkedS.

MÁGLA, (mág-ol-a) fn. tt. mágiát. Széles ért.
halmaz, rakás, egymásra tetézett valami, vagy holmi,
pl. mágiában áll a pénze ám. rakáson, halomban. Ba-
laton mellékén Szálában nagyobbféle rakásba, bog-
lyába halmozott széna, melyet körülbelül négy vagy
hat ökrös szekér elvisz. Gyöke mag, röviden mag egy a
magot szónak gyökével, mert a máglyában is alapfo-
galom a magasság. Mag gyökből lett az elavult magol,
ám. magassá alakít, csinál, innen magoló, magola s
öszvevonva: mágia, s ékezve : mágia. Rokon hozzá a
mágictál, \. ezt. Különösen így nevezik az egymásra
halmozott rőzsefát, vagy ölfát, kádárfát. Innen mág-
iára vagy máglatüsre Ítélni a boszorkányokat ám. meg-
gyujtott farakásra. Sándor I. szerént némely tájakon
jelent hat kévéből álló rakást. Szabó Dávid szerént
harmincz itczét tartalmazó mérték neve is, azonban a
vidéket, hol ez értelemben divatozik, nem nevezi. Dió-
szegi füvészkönyvében máglatzederj, a húuzhímesek
seregéből és sokanyások rendéből való, és a szederjek
neme alá tartozó növényfaj, mely a mamától abban
különbözik, hogy levelei többnyire hármasak (s talán
innen a mágia nevezet), szára kék hamvas, hátragör-
bült fulánkos, nyelei hengeresek, gyümölcse fekete.
(Rubus occidentalis.) A mágia szót jobbára lágyítva
ejtik és írják : máglya, tájdivatosan : magja ; de szo-
rosan az elemzéshez tartva okszerűbb a mágia.

MAGLAPÉL, (mag-lap-él) ősz. fn. Növénynem
az öthímesek seregéből és kétanyások rendéből. Vi-
rágai felemások, nősek, és nőstények ugyanazon tö-
vön. Bokrétája nincs, magva egy, kerek, lelapított, és
innen a neve. (Polygonum.)

MÁGLATÜZ, MÁGLYATÜZ, (mágia- v. mág-
lya-tűz): Halomra rakott fának égése, különösen,

8*
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melyben régente némely népek a halott testeket meg-
égették.

MAGLÉ, (mag-lé) ősz. ín. Sándor István szerint
ám. gyümölcsök magvaiból égetett szesz vagy szeszes
ital. Nincs divatban.

MAGLÓ, (1), (mag-ol-ó) mn. és fa. tt. magló-t.
Széles ért. magolni, azaz tenyészteni, szaporítani való
nőstény. Egyébiránt csak szoros ért a disznóról, emsé-
ről használtatik. A malactok kötői meghagyni a mag-
lónak valót. Ha a magló disznó nem ttaporít, kivestik
görgőjét, s meghitlalják.

MAGLÓ, (2), (mag-ló) ősz. fn. Anyaló, anya-
kancza, melyet szaporítás végett tartanak. Sándor Ist-
ván szerént jelent csődört is, mely szintén elémozdí-
tójaa szaporításnak.

MAGLÓCZA, falu Sopron m.; helyr. Maglóctá-
ra, —n, —ról.

MAGLÓD, falu Pest m.; helyr. Maglód-ra, —ön,
—ról.

MÁGLYA, 1. MÁGLA.
MAGMÉH, (mag-méh) ősz. fn. Azon kasméhek,

melyeket rajzás végett meghagynak, mig a többieket
megfojtják, hogy méözket vegyék. Rendesen a nehe-
zebb kasuakat szokták megtartani, és pedig, némi mé-
hészeti babonából, páratlan számmal.

MÁGNÁS, (középkori latin szó, olasz és spanyo
nyelven magnáte, a latin magnus szótól, mely ám
nagy); fa. tt. mágnás-t, tb. —öt. Fó'rendü űr. Őr
szágnagy, mely osztályhoz tartoznak nálunk a hercze
gek, grófok, bárók, hivatalból minden zászlós urak és
főispánok, ha különben csak nemesi rendből valók
volnának is: tágasabb értelemben az egyháznagyok
vagy főpapok is, ú. m. érsekek, püspökök stb.

MÁGNES, (a hellén-latin nyelvből kölcsönzött)
fn. tt. mágnes-t, tb. —ék, hann. szr. —e. A vásároz-
nék bizonyos faja, melynek azon sajátságos tulajdon-
sága van, hogy a vasat magához húzza, s ha szaba-
don függő állapotba tétetik, két ellenkező pontjai a
földsark felé fordulnak, egyik az északi, másik a déli
földsark felé. Ez természetes mágnesnek mondatik, s
különbözik a mesterséget, mely különös kezelés által
készíttetik. Minthogy a mágnes egy része észak, má-
sika dél felé vonzódik : innen a magyar természettu-
dósok delej vagy delej néven nevezik.

MÁGNESES, (mágnes-es) mn. tt mágnesés-t v.
—ét, tb. —ék. Mágnesi erővel, tulajdonsággal biró
magyarosan : delejes. Mágnesét vas.

MÁGNESEZ, (mágues-éz) áth. m. mágnesés-tem-
—tél, —éti, pár. —*. Bizonyos testet mágnes! ere-
jűvé képez, magyarán: delejes.

MÁGNESI, (mágnes-i) mn. tt mágnesi-t, tb.
—ék. Mágnes tulajdonságával biró, mágnesre vonat-
kozó. Mágnesi erő. Tisztán magyarul : deleji.

MÁGNESSÉG, (mágnes-ség) fn. 1. DELEJES-
SÉG.

MÁGNESTŰ, (mágnes-ttt) ősz. fa. 1. DELEJTÜ.

rá, —ön,

MAGNYITÓ , (mag-nyitó) ősz. fa. Némely
magevő állatok neve, milyenek a mókus , magevő
pinty, stb.

MAGNYÚL, (mag-nyúl) ősz. fa. Rendezett va-
daskertekben és vadashatárokban azon nőstény és hím
nyulak, melyeket tenyésztés, vagyis szaporítás végett
jövő évre meghagynak.

MÁGOCS, puszta Csongrád 'm.; helyr. Mdgoct-
Tft f ^~<MI | ™~~i\)í.

MÁGÓC8, mváros Baranya m.; helyr. Mágócs-
, —ról.

MAGOCSKA, (mag-ocs-ka) kies. fa. tt magocs-
kát. A maga nemében , vagy aránylag kicsided nö-
vénymag.

MAGONCZ, (mag-oncz) fa. tt magoncs-ot. A
gyümölcsészeknél magról nevelt fan termő vagy ter-
mett gyümölcs.

MAGOS, (mag-os) mn. tt magos-t v. —át, tb.
—ofc. A minek magjai v. magvai vannak, mi magot
terem, magokkal bővelkedő. Szokottabban: magvas.
Magot kender, különböztetésttl a virágos (hím) ken-
dertől. Némely vidékeken, kivált túl a Dunán, ám.
magas (altus). Egyébiránt, részént, mivel a magos és
magas különböző gyökökből erednek, s az egy ere-
detű magamtól szót soha sem is mondjuk magosttal-
nak, részént szigorú különböztetés vagyis szabatosság
végett altus értelmében jobb, és általánosabb is :
magas.

MAGOSD, puszta Somogy m.; helyr. Magosá-
ra, —ön, —ról.

MAGOSFALVA, falu Kővár vid.; helyr. — fal-
vá-ra, —n, —ról.

MAGOSLIGET, falu Saatmár m.; helyr. — U-
get-re , —én, ról.

MAGOSMART, 1. MAGASMART.
MAGOSSÁG, 1. MAGASSÁG.
MAGOSPART, 1. MAGASPART.
MAGOSZLOP, (mag-osz-lop) 1. MAGTARTÓ.
MAGÖMLÉS, (mag-ömlés) ősz. fa. Az állati,

különösen emberi nemzőmagnak kifolyása, nevezete-
sen midőn ez nem közösülés alkalmával, hanem
álomban, vagy akánnely inger következtében történik.
(Pollutio).

MAGÖMLESZTÉS, (mag-ömlesztés) ősz fa. Az
állati, különösen emberi nemeőmagnak közösülésen
kivül történő szántszándékos kiöntése; máskép: ött-
fert&ttetés.

MAGPÉNZ, (mag-pénz) őse. fa. Kamatra he-
lyezett pénz, mely mintegy elültetett mag gyanánt
nyereséget terem ; máskép : tökepénz. Szélesb ért bi-
zonyos sommapénz , mely valamely vállalatnak, üzér-
kedésnek alapját teszi, s melynek czélja nyereséget,
hasznot hajtani.

MAGPILLE, (mag-pille) ősz. fa. Különféle pil-
lék , melyek a gabonatárakban, s éléskamarákban
élősködnek , s a gabonában, és hüvelyes vélemények-
ben kárt tesznek , milyenek, a közönséges zsizsik, a

l maafuró, stb,
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MAGPOCZOK, (mag-poczok) ősz. fii. Gönczy
Pálnál az együttnemzők (szerénto forrt portoknak) se- |
regébe tartozó növénynem. Fészke alsó pikkelyei
hátán lefelé álló apró fogai vannak; magva alja '
egyéb részénél jóval vastagabb; ezen levő' poczka '
alsó részén homorú. (Podospennum).

MAGPOR, (mag-por) ősz. fh. 1. H1MPOR.
MAGREJTŐ, (mag-rejtő) ősz. fa. Általán azon

tok, v. takaró, mely a magot beburkolja. (Pericar- !
piám). A magrejtők kétfélék: száraeak és húsosak.
Szárazak a makk, milyen van a tölgynek , mogyoró-
nak , gesztenyének; makkocska a szirontákféléknél
a czikkazár fajainál; tok és pedig egyrekestü a tava-
szi ibolyánál, kétrekestü a szigorállnál, háromrekestü
a tulipánnál; hüvely, az úgynevezett hüvelyes véle-
ményeknél ; leppendék, a juharfa, szilfa magvain ; be-
cfS, tüstS stb. Húsosak 1) a bogyók, melyek magvát
a húsa között finom hártya, vagy meg nem fásult bőr
környezi. Hasonlók ezekhez a kobak és almafélék. 2)
A csontárok, melyekben a magtakaró belső hártyája
kemény héjjá alakúi, milyen a cseresznye, szilva. Már
némely makk terméseket is húsos boríték takar, me-
lyet fa>p<íncí-nak hivnnk. pl. a diónál, mandolánál.

MAGRUGÓ, (mag-rugó) ősz. fn. Növénynem az
egylakiak és falkások osztályából; Mmvirágának csé-
széje öt metszésü, bokrétája öt hasábn, himszála ha-

anyaviragának csészéje öt metszésfi, bokrétájarom;
öt hasábn, anyaszára három ágú, kabakja szétrepe-
dő; magvait szétrúgja, és innen a neve. (Momordica).

MAGSINÓR, (mag-sinór) ősz. m. A növények-
nél azon kis szálacska, melynél fogva a mag míg ki
nem fej lik, a magrejtő f orradásával vagy a növény
valamely részével öszveköttetésben van, s általa táp-
lálkozik ; máskép : kotolék (Podospermium, funi-
culus).

MAGSZAKADÁS, (mag-szakadás) ősz. fn. Mi-
dőn valamely nemzetségnek vagy családnak utolsó
tagja kihal, azt mondjuk róla, hogy magva szakadt,
és ezen nemzetségi vagy családi kiveszés: magszaka-
dás. Nem bánom ha magva vesz is. (Km.). Általán
,végképi elveszés' értelemben is fordul elé a Carthausi
névtelennél: „És megitközvén (Ütközvén) mind ma-
gokat szakaszták ugyanott a sok pogánságnak." Leg-
szorosabb ért a férfi ág kihalása.

MAGSZÁR, (mag-szár) ősz. fn. 1. KOCSÁN.
MAG8ZÉM, (mag-szem) ősz. fn. A növényi ma-

gokból egy-egy szem.
MAGSZIGONY, (mag-szigony) ősz. fh. Növény-

nem az együttnemzők seregéből, s nösszüzek ren-
déből ; vaczka polyvás, fészke két soros , mindenik
sok pikkelyü, magvai lapítottak, csorba végűek, bó-
bitája két szarra, s innen a stigony nevezet (Co-
reopeis).

MAG8ZIN, (mag-szin) ősz. fn. Magtár, gabo-
natár ; épület, melyben a kinyomtatott vagy csépelt
és felszórt gabonát tartják.

MAGTALAN, (mag-talan) mn. tt. magtalan-t,
tb. —ok. Minek magva nincsen, mi magot nem ter-
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mett. Ragyaverte, magtalan kalászok. ÜszögSt és mag-
talan &u&oriaMUc<tr.Knlönö8en átv. ért. mondjak nőről,
ki nem fogan, ki gyermeket nem szül. „És nem vala
nekik fiók, azért hogy Erzsébet magtalan volna."
(Káldi. Luk. I. 7.) Szélesb ért magvaszakadt férfiról
is mondható. Határozóilag ám. magtalanul, mag
nélkül.

MAGTALANSÁG, (mag-talan-ság) fn. tt. mag-
talantdg-ot, harm. szr. —a. Magtalan állapot,
vagy tulajdonság. Különösen az emberi szaporodásra
vonatkozólag ám. ivadék nélküli állapot, meddőség,
gyermektelenség.

MAGTALANUL, (mag-ta-lan-ul) ih. Magzat
nélkül, gyermektelen állapotban.

MAGTÁR, (mag-tár) ősz. fn. Gazdasági vagy
gabonakereskedői épület, vagy akármi rakhely, hol
magvas gabonát tartanak. Uradalmi, vásárhelyi, élel-
mezési magtárak. Kötségi magtár.

MAGTARAJ, (mag-taraj) ősz. fn. Növénynem
az öthimesek seregéből és kétanyások rendéből; er-
nyője sugárzó, virági mind termők, nagy gallérai
hosszuk, épek, gyümölcse kerekded lapos, karimája
sinóros, vagy csipkés, vagy szőrös, vagy tüskés.
(Tordylinm).

MAGTARTÓ, (mag-tartó) ősz. fo. A növények-
nél a maghon közepén vagy oldalán képződött azon
hely, melyre a magcsák, azután a magvak fel van-
nak fűzve; máskép : magostlop (Spermophonun). Kü-
lönbözik tőle: magrejtS.

MAGTEJ, (mag-tej) ősz. fn. Gyógyszertárak-
ban, tejforma nedv, melyet öszvezuzott olajos ma-
gokból készítenek, pl. mondolamagtej.

MAGTOK, (mag-tok) ősz. fa. Széles ért. magot
takaró boríték, milyenek a borsó hüvelye, a búza
tokiásza stb. Szorosb ért egy keményke héjú szá-
raz magrejtő, melyben egynél több magvak vannak.
(Capsula.) Ilyenek pl. az alma, körte magvait rejtő
tokok. A tok belül sokszor választékkal vagy válasz-
fallal (termőlevéllel) két vagy több részre van osztva.
A legközepén van egy kis oszlop, melyen ülnek a
magvak, s 'melynél a választékok, ha vannak, öszve-
mennek. Csak akkor mondják pedig a tokot két vagy
több rekeszünek , ha azt a válaszfalak egészen a te-
tejéig elrckesztik, vagy másképen ha a tokot alkotó
termőlevelek a közepéig nem nyúlnak be, akkor
a tok egyrekesz.

MAGTYÚ, (mag-tyú) ősz. fn. Vékony hártya,
mely a méhbe fogadott magzatot borítja.

MAGTYÚBÉL, (magtyú-bél) ősz. fn. A mag-
tyúnak belső hártyalemezkéje. V. ő. MAGTYÚ.

MAGUL, (mag-ul) ih. A végett, hogy termő
mag legyen ; mag gyanánt, magnak. A gabona, népit,
magul eltenni, megtartani. Egy fia maradt irmagul.
Néha ám. mag formában. A kenyérnek való listtet ma-
gul adni vissta.

MAGULICZA, falu Zaránd m.; helyr. Maguli-
Cfá-ra, —n, —ról.
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MAGURA, faluk Bihar m. és Kővár vid. er-
délyi falu Kolos m. ée Besztercze kér.; helyr. Magu-
rá-ra, —n, —ról. Hegység is Szepes, Ung, Mara-
maros, Bihar megyékben.

MAGURI, falu Krassó m.; helyr. Maguri-ba,
—bán, —bál.

MAGURKA, fáin Liptó m.; helyr. Magurká-ra,
—n, —ról.

MAGÜLTETÉS, (mag-ültetés) ősz. fn. Cselek-
vés , midőn valaki szaporítás, termesztés végett ma-
got ültet a földbe.

MAGV, (mag-v) fa. tt. magv-at. 1. MAG, fn.
MAGVAD, (mag-vad) ősz. fn. Tenyésztésre

szánt vad.
MAGVARÓTT, (magva-rótt) ősz. fn. Az együtt-

nemzők seregéből és egyenlőnősök rendéből való nö-
vénynem ; vaczka kopasz , csészéje tövön galléros, bó-
bitája pelyhes, rövid szárú , magvai karczoltak , apró
rovátkokkal, honnét a nevét kapta. (Picris) Görögül
kesernyés fűéről nevezték.

MAGVAS, (mag-v-as) mn. tt. magvas-t v. —át,
tb, —ok. Szokottabb divatú szó, mint a vele egy ér-
telmű magos. Általán ám. magokat termő, maggal bő-
velkedő , magba menő. Magvas saláta, káposzta, répa,
hajma. Különösen a kétlakiak között a nőstény szár-
ról mondják, mely magokat hoz , milyenek a magvas
kender, magvas komló, a hímszár neve virágos. A vi-
rágos kendert előbb nyitóik, mint a magvast.

MAGVASKENDÉR, (magvas-kender) ősz. fa.
A kendernek nősténye , máskép : paszkonczakender,
mivel hogy szálai nem adnak oly jóféle fonalat, mint
a virágos, azaz hímkenderéi. V. ö. PASZKONCZA.

MAGVASODÁS, (mag-v-as-od-ás) fa. tt. mag-
vasodás-t, tb. —ok, hann. szr. —a. A növénynek
azon fejlődési állapota, midőn magvai nőnek.

MAGVASODIK, (mag-v-as-od-Sk) k. m. magva-
sod-tam, —tál, —ott. Mondjuk növényről, midőn nő-
virágai magot teremnek vagyis' magtermőkké lesz-
nek. Különösen bizonyos kerti vélemények, mint ré-
pák , hajmák, káposzták szárba mennek, és magot
teremnek.

MAGVASZAKADT, (raagva-szakadt) ősz. mn.
Mondjuk emberről, kinek gyermeke , s örököse nin-
csen , kiben a nemzetség vagy család kihal. Innen:
magvaszakadt jószág ám. örökös nélküli, rendszerént
az állodalomra szálló jószág.

MAGVATLAN, (mag-v-atlan) mn. tt. magvat-
lan-t, tb. — ok. L. MAGTALAN.

MAGVAVÁLÓ, (magva-váló) ősz. mn. Mond-
ják némely csontáros gyümölcsökről, melyek húsai a
magtól elválnak, különböztetésül a duránczi-i6\. Mag-
vaváló szilva, baraczk. Tájszokás szerént: magbaváló
a v elváltozván 6-re, mint olyvá olybá.

MAGV ÁZIK, (mag-v-az-ik) k. m. magvaz-tam.
—tál, — o«,par. — sál. Magot termő állapotban léte-
zik. Ha magvazik a saláta, nem enni való.

MAGVETÉS , (mag-vetés) ősz. fa. A termesz-
tésre szánt növénymaguak földbe hintése. V. ö. VET,
VETÉS.

MAGVETŐ, (mag-vető) ősz. fa. Személy, ne-
vezetesen földmivelő, ki a kellően elkészített földbe
magot hint Továbbá öblös eszköz, pl. a végeinél öez-
vefogott ponyva, melyből magot vetnek. V. ö. VET,
VETŐ.

MAGZÁS , (mag-oz-ás) fa. tt. magzás-t, tb. — ok,
ham. szr. —a. A növénynek azon fejlődési állapot-
ban levésé, midőn tenyésző gyümölcse nő. V. ö.
MAGZIK.

MAGZAT, (mag-oz-at) fa. tt. magzat-ot, hann.
szr. —a v. —ja, kicsiny, magzaíka. Általán ám. mag-
ból eredő, kifejlődő sarjadék, a magtermő növénynek
vagy állatnak mása. Különösen növénytani ért a ter-
mő virágnak azon része, melyből közvetlenül mag,
vagy gyümölcs leszen. (Gennen).L. MAGHON.Az álla-
tok közöl mintegy nemesebb kifejezéssel csak emberi
ivadékról mondjuk. Innen az édes, kedvet, szerelme*,
gySnySríl magzatom, gyöngéd kifejezések.

„Alugyál magzatom , nyugogyál virágom."
Karács, ének.

„Hányszor támadt tenfiad,
Szép hazám, kebledre;
S lettél magzatod miatt
Magzatod hamwedre!"

Kölcsey.

Még a rósz anya is jámbor magtatot szeret. (Km.).
Azért méglen válván (habens) egy drágalátos fiat, azt
és ereszté ő hozjájok. A vinczellérek ke(dig) látván
mondának egymásnak: ez a magzat." (Tatrosi codez.
Márk. XII.). Szoros ért. a mébben már előhaladt fej-
lődésben létező ivadék. (Foetus. Az ezt megelőző
lény: ébrény, latinul: erabryo). Elhajtani a magzatot.
Magzathajtó italok, szerek.

MAGZATELHAJTÁS, (magzat-el-hajtás) ősz.
fa. A méhmagzatnak szándékosan valamely szerrel
időelőttí elvesztése.

MAGZATELSZÜLÉS, (magzat-el-szülés) ősz.
fa. A méhbeli magzatnak akaratlanul időelőtti elvesz-
tése. Az oktalan állatoknál: elvetélés.

MAGZATHAJTÓ, (magzat-hajtó) ősz. fn. és mn.
Szer, illetőleg ital, mely a fogant magzatot az anya
méhéből idétlenül kiűzi.

MAGZATING, (magzat-ing) ősz. fa. Azon gyön-
ge burokhártya, mely az anya méhében levő magza-
tot takarja. Köznyelven: burok; a négylábnaknál: má-
sa v. pokla.

MAGZATLAN v. MAGZATTALAN, (mag-oz-
at-lan) mn. tt. magzatlan-t, tb. —ok. Akinek magza-
ta nincsen, gyermektelen. Határozóként ám. magzat
nélkül. Magzation halt el.

MAGZATLETÉTEL, (magzat-letétel) ősz. fa.
Általán, az éretlen magzatnak szokott idő előtti el-
szülése. A négylábuakuál: elvételéé. Ha a nőszemély



45 MAGZATMÁSA—M AGY ÁL MAGYALBOKOR—MAGYAR

valamely hajtószerrel teszi azt, akkor magzatelhajtás
vagy épen magzatölés.

MAGZATMÁSA, ősz. fa. 1. MÁS fa. és POKLA
MAGZATOS, (mag-z-at-os) mn. tt. magzatos-t v

— át, tb. —ok. Miben magzat van; különösen a ré-
gieknél ám. terhes, viselös. .Mindönök fölötte kel
azért a magzatos asszonyillatoknak a Szűz Máriának
szeplőtelen fogontatása napját ajtatosan illeniök
(ülleniök). Debreczeni legendáskönyv. Toldy F. kia-
dása 20. 1. Ugyanitt másképen: temerdök (asszony
állatok).

MAGZATÖLÉS, (magzat-öles) ősz. fa. Az em-
berölésnek legtermészetellenibb neme , midőn az anya
saját magzatját már fejlettebb korában, de még mé-
bében szándékosan veszti el; ha szülés után teszi ezt,
akkor inkább gyermekölés-nek. hivják.

MAGZATÖLŐ, (magzat-ölö) ősz. mn. és fa. Szo-
ros ért. anya, ki magzatát ménében már fejlettebb ko-
rában szándékosan elveszti. Szélesb ért. saját gyér
mekét életétől megfosztó apa vagy anya, gyermekölő,
gyermekgyilkos.

MAGZATSZCROK, (magzat-szurok) ősz. fa. A
termő virágban azon nedvesség, melybe a nemző por
beleragadván lehat a magzatba, s azt teuyészövé teszi.

MAGZATVESZTÉS, (magzat-vesztés) ősz. fa.
Mind magzatölés, mind elszülés értelemben vétetik.

MAGZATVIZ, (magzat-viz) ősz. fa. A megszült
magsat után a magzatmásából kifolyó nedv.

MAGZ1K, (mag-oz-ik) k. m. magz-ott, htn. —ani.
Mondjuk általán növényekről, midőn uiagvaik nőnek,
vagy, mint mondani szokás, midőn magba mennek.
Magtik a répa, saláta, hajma. Felmagzik a szárán ha-
gyott /tt.

MAGZO, (mag-oz-ó) mn. tt magtót.' Ami mag-
zik. „Úrnak menden magzóji földön." (Universa ger-
minantia in terra. Bécsi cod. Dániel ül,).

MAGY, (1), gyöke magyal szónak. Azonos
mogy, bogy gyökkel mogyoró bogyó szóban, s jelent
valamely gömbölyűt, beburkolta*. V. ö. MAGYAL.
Különbözik a magyar szóban előforduló magy szó-
tagtól, mely itt összetételből ered. V. ö. MAGYAR.

MAGY, (2), falu Szabolcs m.; helyr. Magy-ra,
—ön, —ról.

MAGYAL, (magy-al) fa. tt. magyal-t, tb. — ok,
harm. szr. —a v. —ja. Cserjefa a négyhímesek se-
regéből és kétanyások rendéből; csészéje négyhegyfi,
bokrétája kerékforma, négy karéju, anyaszála nincs,
bibéje négy, bogyója négy magvu. (Ilex). Egyik faja,
téli magyal, melynek bogyói bársony szinüek. (Ilex
aquifolium). Dunán túl, nevezetesen a Bakonyság
mentében magyalnak nevezik azon tölgyfát is, mely-
nek makkjai kisebbek, és gömbölyűbbek, műit a cser-
fákon termők. Mindkét értelemben gyöke a bogyó-
fonna gömbölyűt jelentő magy, máskép mogy (=bogy),
minthogy tájdivatosan mogyal is. E szerént rokon a
mogyoró máskép : magyaró, továbbá a bogy bogyó
szókkal, t i. az első jelentésű magyal bogyókat, a

második értelmű pedig mogyorógömbölyüségü gyü-
mölcsöket teremvén. Használtatik tájszokásilag át-
vetve is malogya.

MAGYALBOKOR, (magyal-bokor) őse. fa. A
magyalnak cserjés faja. V. ö. MAGYAL.

MAGY ALFA, (magyal-fa) ősz. fa. Lásd: MA-
GYAL.

MAGYALOS, (l) (magy-al-os) mn. tt. magyalos-t
v. — át, tb. —o*. Magyalbokrokkal, vagy -fákkal
benőtt Magyalos bérét, erdő. Használtatik egyszerűen
is főnévül, tárgyesete —f, tb. —ok; erdő, melyben
magyalfák tenyésznek, olyan, mint, szilas, fttaes, töl-
gyet, bükkfa, nyírét stb.

MAGYALOS, (2), puszták Nógrád és Tolna m.;
helyr. Magyalos-ra, —ön, —ról.

MAGYAR, (1), (elemzését 1. alább); fa. tt ma-
gyar-t, tb. —ok, harm. szr. —ja. Gúnyos kicsiny-
zéssel: magyarba. Szoros ért. mint nemzeti név, je-
lent személyt, kinek mint nemzetünkből, vagy fa-
junkból valónak a magyar nyelv anyanyelve, vagy
ha idegen nemzetbeli ősöktől származott is, idővel
nyelvre, és szokásokra nézve, különösen pedig állandó
ittlakozás által meghonosodott, vagyis ami nemzetünk
tömegébe olvadt. Ha még szorosabb értelemben vesz-
szük, nemzetünknek és fajunknak csak azon részét
illetné, mely a kunok, székelyek, palóczokon stb. ki-
vűl honi nyelvünket bírja anyai nyelvül, s mely mint-
egy törzs magvát teszi az öszves nemzetnek. Széles
ért. mint az állodalmilag vett hungarus szó jelentése,
magyarnak mondható a magyar haza mindenik lako-
sa. Ennélfogva nevezik a kivándorlóit és megtelepe-
dett czigányokat is új magyaroknak. Duna-, tiszamel-
léki magyarok. Felföldi, alföldi, erdélyi, havatalföldi
magyarok. Csángó magyarok Moldovában. Kun ma-
gyarok. Pólóét magyarok. Régi magyarok vezérei, feje-
delmei. Magyarok Istene. Él még a magyarok Istene.
Megemlegeted még a magyarok Istenét. Magyarnak Pécs,
németnek Bécs. Iga*, tiszta, jó, vitéz magyar. Korcs,
elfajult magyarok.

„Romlásnak indult hajdan erős magyar."
Berzsenyi.

Mint melléknév általán jelenti valaminek oly tulaj-
lonságát, mely nemzetünk, fajunk és hazánkbeli ere-

detre, szokásokra, természetre, szóval nemzetünk és
lazánk viszonyaira vonatkozik. Magyar apa, anya,

szülék. Magyar nép, faj. Magyar ember, asszony, le-
fény, leány. Magyar katona, vitet, huszár, ezred. Ma-

gyar ló, oWr, juh. Magyar bor, kenyér, kalács. Magyar
'orint, ám. 50 kr. v. 100 dénár (a vonásforint
lárom márjásból, azaz ötvenegy krajczárból ál-
ott), amaz máskép: kurta forint. Magyar király,
•orona, főurak, nemesség, ttfrvény, alkotmány. Magyar

tyelv, irodalom. Magyar szabó, tímár. Magyar ruha,
viselet, nadrág, kalap, üng. Magyar zene, táncz. Ma-
gyar világ, a magyar országos lét, szokások, nyelv di-

atkora. Eléfordúl a történelemben hét magyar (a
íévtelen jegyző Írásmódja szerént: hetumoger) t i. a
lét vezér, kik alatt a magyarok e hazába jöttek; tó-
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rabbá: dentumoger, a Scythiában lakó magyarok, kik-
nek birodalma nyugotról a fekete tengerig terjedt, ha-
tok mögött pedig a Tanait vágj Don folyam volt nagy
tavakkal (szintén a Névtelen szerént), honnan jöttek
ki a magyarok a 7 vezér alatt Dentu tehát lehet don-
tó, vagy inkább dönti, t i. idegen szóknál az n vég-
zethez könnyen járni t pl. rnbin-t, forin t (flloren-ns
után). Hogy dentu tízet jelentene, mind jelentésre,
mind tárgyra nézve puszta föltevésen alapszik.

A magyar szó történeti eredetét meghatározni
a régiségbnvároknak volna feladatuk; azonban ez még
mindeddig nincs bizonyosságra emelve, főleg azon
okból, mert bár eredetünket a hagyomány a hun tör-
ténelembe vezeti, de épen a hunok Ős történelmét,
mely főleg sinai forrásokon alapszik, még eddig a si-
nai nyelv nem tadása miatt eddigien mi magyarok nem
tanulmányozhattuk, holott saját nyelvének is segítségé-
vel egyedfii csak a magyar dönthetné el végképen a
kérdést Mi itt rövidenden megkísértjük a ,magyar' szó
jelentése körül először elemzöleg, azután pedig törté-
nelmileg a ,hnngarus' szóval is összeköttetésben nyo-
moiódni. Elsőben tehát elemzöleg itt csak azt fejte-
getjük, miféle rokonhangn magyar szókkal van öszve-
köttetésben, s ezeknél fogva mily jelentései lehetnek.

A régibb honi íróknál, kik nevünk leírásában
hitelesebbek a külföldieknél, a mai magyar nevezet
moger mogeri, mager mageri módosításokkal fordul
elé. A g és gy nyelvünkben tudomás szerént mint ro-
kon hangok többször fölcseréltetnek, pl. genge gyenge,
gOngy gyOngy, göngyöltí gyüngySlÜ, gertya gyertya, gU-
mtöc* gyümölcs, Oeorgüu, OySrgy, angelus, angyal stb.
A mag s rokon mog, magy mogy szók közvetlen jelen-
tése gömbölyűség, kerekdedség, közvetett értelmök
pedig gömbölyű vagy kerekded alakú növénytermény,
melyet a latin semen, granvm, a német Kern, Korn
szókkal fejez ki. V. ö. MAG. Innen vették neveiket
a magyal v. mogyal, mogyoró v. mogyoró, melyekhez
legközelebbi rokonok a bőd bodza, bogy bogyó. Máso-
dik alkotó része a magyar szónak régiesen ér v. éri,
ú. m. mager v. mageri, moger v. mogeri, magyar (Ka-
talin legendájában) v. magyeri, a hanghasonlással ma-
gyar v. magyari; különösen ez utóbbi alak: inagyari
,magyar' helyett a régi iratokban gyakran eléfordűl
pl. a Carthansi névtelennél (Toldy F. szerént 1517
és 1527 között): „Ki vala magyari André királnak
leánya." (Ugyanitt az egyszerű ,magyar' az országot
jelenti: „Ki mikoron mind hozjá tartozóval Magyarrá
jött volna atyjafiához.") Továbbá 1550. évből: „Teg-
nap ebédre jött be Kyrál Poson várába, az magyari
urak és nemessek ma át fen (ott fenn) voltak Ky-
rálnál." (Szalay Á. 400 m. lev. 69. lap.) így Zwli-
man Zultán nyilatkozatában 1540-ből, Verbőczyrégi
magyar fordításaiban stb. De ugyan ez időtájban elé-
jön .magyar' is, pl. 1549-ből:

„Te magyar nemzet ha fel nem ébrQlsz."
(Thaly K. gyűjt.).

Horvát István saját történeti bnvárlatai nyomán
is indulva a magyar szónak mageresttS, magvető, (agri-

cola, georgina) jelentést tulajdonít, mi a szóelemzés-
sel ugyan nem ellenkezik, de ,mager' más értelmet
is elfoglal. Mert ér, mint az ered erettt igék gyöke
épen oly önálló lehetett hajdan, mint a mered, me-
rettt származékok mer, a terjed terjettt igék tér v. tér
gyöke. Hogy létezett hajdan ér ige, gyanítható a* ere
szóból, mely kantárt, azaz lóeresztő, lójártató szer-
számot tesz. Az ere is pedig nem egyéb, mint az ige-
név erő módosított alakban. (Mellékesen megjegyez-
zük, hogy az igeneves szók majd S e i il majd ó a i
u alakban j<ílenlt<iznei,p\. fUrgii sUrgö, fürge aUrge, t*t-
leoerdö sseleverdi «=• steTverS, hányóvetS hányiveíi, csap-
dó otapdi, fúró fura furu, mutómuttó mutMnum, h&-
fóvonó hútavona , sunyd sttnya sunyi, magaoetS
magaveti, markapökö, markaköpi stb.) E szerént
az erő', ere és éri egyet jelentenek, s mageri v. magyeri
ám. magere v. magyere ám. magerő' v. magyerS (Kera-
macht). Ha pedig a mag magy szót átv. értelemben
veszszfik, mint az emberi fajnak szaporítóját: akkor
mag-éri ám. faj eresztő, t i. nép, mely mintegy mag-
vát teszi több más, belőle származott népeknek, mi-
lyenek a kunok, palóczok stb. kik raj gyanánt kel-
tek ki a törzsnépből, melyet ez okból nevezhetni mag-
erőnek, mag-eretttSnek. — Továbbá él nyelvünkben
egy szó,mely Sándor István állítása szerént is nem csak
hímgolyót jelent, hanem magát a hímállatot is. Exen
szó her v. here (pl. here-moh), melylyel alaphangban
megegyeznek a magyar fér, férj, továbbá a török ér
és éri, a latin vir, hellén «ppi?», és szanszkrit voraw
v. vírasz gyökeik, s valamint a latin vir és viret, hellén
ŰQijg és áoQijt, úgy a magyar here vagy férj és erő
rokonok. Ezen elemzésnél fogva a régies mag-éri ám.
magférfi, a mag-ériek ám. magférfiak (Kernmanner,
Kernvolk), kik mintegy magvát, lelkét, velejét tették
azon különféle de rokon népeknek, melyek a magya-
rokkal egy ősi eredetűek, és egy nyelvűek voltak.
Ezen értelmezésnek kedvez azon nemzettörténeti állo-
dalmi és alkotmányi viszony, sőt általános nemzeti
hagyomány és érzelem is, mely szerént a magyar fajú
népségek között a magyar neve vitte és viszi a fősze-
repet, a ma is a kun, székely, palócz stb. nevek és
népek csak egyes különös ágai és részei az általános
magyar névnek és népnek; s kun, székely, palócz
stb. magukat egyszersmind magyaroknak is tartják.
Idegen népeknél a .magyar' a latin ,hungarus' név
alatt lön ismeretessé, mely Atín-ból eredetinek mutat-
kozik.

S itt van helye e nevet s ezzel összeköttetésben
a ,magyar' szót is a történelmi téren kutatni, oly
történelmi téren, melyet hazai íróinknál az egy Prayii
kivül hasztalan keresünk.

A ,hún' vagy ,hunn' szónál eléadjuk igen rövi-
den e népség történetét Európába vándorlásáig Rot-
teck kivonata után (némely nyelvészeti jegyzetekkel
kísérve), ki aztDeguignes franczia iró nagyszerű, (ne-
gyed rétben öt kötetű, (német fordításban Dühnert Já-
nos Károlytól egy külön kötetben a Bevezetés fog-
laltatik, és a többi rész négy kötetben foglaltatik) és
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nemében egyetlen munkájából rétté Utal, azon De
goignes íróéból, ki a hunnok legrégibb történelme
több sz&zaddai Kr. sz. előtt, nem mesékből, nem is
néphagyományokból, noha mellesleg ezeket is meg
érinti, lorábbá nem képzelt falóstinőségekből, ha
nem vagy egykorú, Tagy » történeti korhoz közel
álló, tehát a legnagyobb hitelességi sínai kor
rajzoktól — annalisokból — merítette, és iri
nyaukban iS, némely más nemzetbeli írókkal ellen
kezőleg, a francziáknál tapasztalt elfogulatlanság
gal állította egybe. Mely korrajzok annál teljesl
hitelnek, mert azon időben a hnnnok a szomszéd sí
naiakkal századokon keresztül csaknem örökös ellen
ségeskedésben élvén, azoknak minden tetteit figye-
lemmel kisérni Tálának kénytelenek. A sínai írásmó
dón (Jtiong-nu vagy Schott szótára szerént egysze
rfien Min, vagy pedig hiun-ctu iá) teljességgel nem
lehet fennakadni, mert a sínai írók ezen népség egy
nagy részét az ős hunn birodalom felbomlása után
egész a Volga folyam mentében történt letelepedésük
alatt is némi figyelemmel követték, honnan a eínai
források nagyobb megszűntével csak néhány év múl-
va Európába törvén, itt őket az európai írók veszik
által ugyanazon (hunni stb.) név alatt És Deguignes
itt már ezen írókat is felhasználja. Lássuk tehát itt
czélonkhoz képest rövidke történetüket maga Degui-
gnes után; de a kinek bnvárlatait a főbb pontokban,
különösen az Európába tört hunnoknak,a hiongnuktól
szármaBtáttöbb máa,még pedig a legkitűnőbb írók elfo-
gadják,pL Rottecken kívül Neumann Károly Frigyes a
franczia Akadémia által jutalmazott következő munká-
jában: Die Völker des südlichen Russlands. Leipzig.
184 7.Úgy hogy e jeles történelmi mttvetDeguignes ni
kül alig is lehet érteni, sőt Deguignes mondja előszavá-
ban,hogy e tárgyra vonatkozólag a régi európai törté-
netírók mnnkáji csak a sínai korrajzok után nyernek
világosságot.(Ae olvasót mindenek előtt kérjük, legyen
szíves Ázsia térképét is venni maga elébe).

Deguignes a régi nagy tatárságot, körülbelül az
úgynevezett Scythiát Ázsiában, keleti és nyugoti ta-
tánágra osztja. A nyugoti tatárokról mondja, hogy
ezek egész Ázsiában kiterjeszkedtek, és későbben
Európa és Afrika nagy részét is elfoglalták. A római
írók hnnnok (hnnni) név alatt ismerték őket és ere-
detekről sok mesét elbeszéltek a nélkül, hogyhazájo-
kat pontosan eléadták volna. A sínai írók hiong-nu
néven nevezik. T. i. a sínai tartományoknak (Senszi,
Sanazi és Pecseli nevüeknék) északi határain lakott
hajdan ama híres nemzet, melynek tnlajdonképeni bi-
rodalma a mondott határokon kívül keletről a mandsn
népségig, nyugotról Rhamilig és az ignrokig, s az Irtís
folyamig terjedett, északról a Kalkas és Elenth or-
szágokat lehet határul venni, s ezen egész nagy biro-
dalom Taton nevet viselt. E nemzetből eredtek azok,
kik a későbbi hnnnok, tarkók, mogolok, magyarok
és tatárok neve alatt lőnek ismeretesekké. A sínai
íróknál Hán sínai uralkodó ház korától fogva lett a
hunn név állandó; előbb Jao sínai császáron kezdve
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mintegy két ezer évvel Krisztus előtt tan-jong (hegyi
barbár, Neumann szerént: hegyi fegyveres), majd Eüa
uralkodó ház alatt ctong-jo (Neumann szerént hun-jo)
néven, Kham uralkodó ház alatt pedig kttei-fang (szel-
lemek, t. i. rósz szellemek földe), és Csen ház alatt
hien-jlln néven fordulván elé , mígnem utoljára a
hiong-mt (vagy Schott szerént hiún vagy hiun-ctu
is) maradott meg, melynek véleményünk szerént
(mint Hun alatt olvashatni) a magyar honi, né-
mely szójárás szerént honni sőt hormyi is, azaz hazai,
(vaterlandisch) és földi (Landsmann) felel meg. (Schott
szótérában az e nevet kifejező írásjegy két jegyből
van összetéve, ú. m. kutya és hőt, mely a sínaiaknak,
azok mint engesztel hetién ellenség iránti nagy gyttlöl-
ségét mutatja (bárban septemtrionales Sinensibus
qnondam infestissimi — mint Schott mondja.) A hunn
birodalom kezdetét mintegy 1200 évre tehetni Kr.
előtt, de csak a 209. évben (Kr. e.) kezdettek oly
hatalomra vergődni, hogy a sínai írók róluk körül-
ményes tudósítást adnak, ügy hogy a hnnn fejedel-
mek (csenjük, vagy tanjnk) időrendi névsorát innen
kezdve lehet egybeállítani, míg öszves birodalmuk
ezen világrészben Kr. sz. után az első század vége
felé végkép föl nem bomlott. Leginkább e korszak-
ban mint hatalmuk tetőpontján nyugtalanították Sí-
nát, és hódítottak meg több népséget mind kelet mind
nyűgöt felé, itt különösen a Kaspi tengerig és be Si-
bériába. Kr. sz. u. 46 év körül nagy éhség nyomta
a birodalmat, s ez vala előkövete a bekövetkezett sze-
rencsétlen felbomlásnak. Ekkor meghasonlás táma-
dott az uralkodó családban, és a fejedelemtől a csa-
lád egyik tagja a nép egy részével elszakadt, s a bi-
rodalom délibb részén a sínaiakhoz csatlakozva, tőt
a másik északi rész irányában oly dühös indulattal
viseltetve, hogy az olykor még békére hajlandó sínai-
akat sem engedek kiengesztelődni, a régi fejedelmet s
vele maradt népet több ízben megtámadták és végkép
legyőzték. A győztes déliek úgy ahogy még mintegy ne-
gyedfél századig tartották magukat saját fejedelmeik
alatt,de többnyire a sínaiak fensősége mellett A legyő-
zött és más népektől különösen a Sien-pi nevüektől
(előbbi alattvalóiktól)is nyomott északi hnnnok régi bi-
rodalmukból kiveretvén, három főbb részre szakadtak.
Egy részök nem messze Katgar és Aktsu felé (a mai
Kis-Bochara nyugoti részében) s Persia határáig hú-
zódott, és egész a Kaspi tenger hosszában kiterjeszke-
dett azon földön, melyet a pereik Mauarennahar né-
ven neveznek, (mely Vámbéry szerént arab szó, s ám.
'olyamok köze, vízköz, ndhar ám. folyam) Khari-

seminel együtt, körülbelül a mai Turkeníánban vagy
Turánban vagy Nagy-Bocharában vagy Dtagatqjban
(így nevezve Dsenghiz khán 2-ik fiától a XHI. szá-
zadban). Az Oxns mellett telepedvén le Ab-ttle azaz
Deguignes értelmezése szerént Vin-ttU (hab-telep ?)
vagy Abtelita néven neveztettek, mely névből támadtak
a romlott Euthalita, Hajatelita, Nephtalüa, AteUta, Ci-
darita nevezetek. Nevezték őket Fejér Mmnofc-nak is,
kik a többinél műveltebb életmódot követtek. A sínaiak
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ugyanitt már régebben JUe-si hatalmas népségről is
emlékeznek, kik egész Indiáig sőt Indiába tettek fog-
lalásokat s hindu-scythák-nak. is hivattak. Ezeket De-
guignes gátaknak gondolja. De nem hihető, hogy egy
hatalmas idegen nép a menekvő hunnokat oly köny-
nyen befogadja, miszerént ezek egész országokba be-
lefésekelik magukat; más részről a szilaj és vad ter-
mészetű s zordon külsejű hunnokról lehetetlen hinni,
hogy itt letelepedvén egyszerre müveitek lettek s
külsejükben is egyszerre elváltoztak volna, annyira,
hogy amazok ellenében ,féjér' nevezetet nyerjenek.
De legnevezetesebb, amit maga mond Deguignes, hogy
a lakosok Szeiramtól (a régi szakáknak is lakhelyétől
Kis-Bocharában) egész a parthusokig (kik túl a fejér
hunnokon vagy Nagy-Bocharán laktak) értik egymást
(egymás nyelvét), noha nyelvök egy kevéssé (azaz csak
szójárásilag) különbözik (I. Kötet 83. 101. lap.). In-
nen következtethetjük, hogy a jttesik, és fejér hun-
nők, kik Nagy-Bocharában vegyesen laktak, és Kis-
Bochara lakosai egy nyelvűek valának, különben nem
értik vala egymást. Azt kell tehát a történelemre is
támaszkodva alaposan föltennünk, hogy még a ha-
talmas hnnn birodalom korában, mely, mint föntebb
érintettük, különben is szintén a kaspi tengerig ki-
terjedett, különösen a jüesik is 177 körül (Kr. e.)
meghódittattak vala, tehát a keleti hnnn birodalom
felbomolta előtt már több mint 200 évvel, költözköd-
tek ide hunnok, és a jfiesikkel, vagy ha tetszik, gá-
takkal is egyesülve, távolabb a nemzet rabló termé-
szetű zömétől, itt szelídebb erkölcsöket vőnek föl, s a
legyőzött északi hunnok egy része csak ezekhez me-
nekült

A másik rész nyugotnak tartva, s több népség-
gel, különösen a szintén hatalmas és közös eredetű
trigur vagy ugor vagy igur népnek, mely néphez két-
ségtelenül az ut-iffur, kutr-igur, büt-ugvr, uli-ingur
stb. népségek is számitandók, továbbá a /Veri azaz
fejérhunn népnek is egy részével egyesülve (lásd
alább), sőt olykor Sínát még most is fenyegetve (mint
hogy nekik a fejér hunnok is rokonaik voltak, és ezek-
kel együtt véve egész Kasgarig kiterjeszkedtek), a
Volga folyam mentében és a Kaspi tengerhez észak-
ra fekvő földrészen a baskírok földén új birodalmat
alkotott, melyet a nyugoti írók Magna Hungária
(Nagy-Magyarország) néven neveztek, mivel azt állít-
ják, hogy a hunnok innen jöttek ki. (Német fordítás-
ban I. r. 397, 398, 413, 496. stb. lapokon) ; de
uralkodóik nevét, noha a ,csenju' nevezetnek még itt
is nyomai vaunak, épen úgy nem tudjuk, mint ural-
kodásuk korszakait; minthogy a sínai történetírók,
kiket többé nem érdekel vala, hogy e népségről tudo-
mást szerezzenek, csak némely szakadozott történe-
teket jegyzettek föl, melyek ugyan semmi öszvefüggőt
nem nyújtanak, de arra DlégiS SZOlgátoak, úgymond
Deguignes, hogy 6260 BCmZCtet SZCffl ClŐI 0601 VC'
szfyfik és látjuk, miként ez Európa szomszédsá-
gában a Volga toljam tartományaiban, melyek-
Bek (a történetírók) Nagy-Magyarország neret ad-

tak, temet hatalmassá IÍO (mint föntebb). Innen
rontottak ezen hunnok a IV. század vége felé Euró-
pába, s itteni történetöket nyugoti írókból már job-
ban ismerjük egészen Attila vagy Etele birodalmának
felbomlásáig.— Mielőtt tovább mennénk, három dolgot
kívánunk megjegyezni. Elsőben, hogy a htumok s
velők egyesfiit népek nem mind költőitek át Euró-
pába (épen úgy mint a magyaroknak is a IX. •«*B*̂
vége fejé történt kiköltözése alkalmával egy rész
Nagy-Magyarországban maradott, mely Julianna rá-
mert tanúsága szerént még a Xffl. században is fenn-
állott és magyar lakosokkal bírt); világosan mondj*
Deguignes még pedig sinai írók után (a német fordí-
tásban I. kötet 401, 408 stb. lapjain), hogy e nem-
zet igen nagy száma lévén, nem minden népcsopor-
tok és törzsek (Horden und Stamme), melyekből az
áll vala, vettek részt azon nagy és terhes vállalatok-
ban, hanem a Pai-kal tó (ma Baikal tó az Irkntzk
nevű orosz kormányzóságban, melyet az oroszok szent
tengernek is hívnak), továbbá Tula folyam körül, a
Turfán hegységek északi részében, az írtü folyam
mentében az Allai hegyek mellékén, a baskírok föl-
dén, Kapcsok északi részén és Átél v. Volga folyam
mellett elszórva maradtak, valamint azok is, kik Telt
v. Title (Ab-tele v. mint tudjuk fejérhunn) néven a*
Oxus mellett, a föntebb érintett Mauarennaharban síé-
keltek. Innen értjük, hogy Attila alatt a hunnok bi-
rodalma Európa és Ázsia tetemes részét magában fog-
lalá (I. kötet 422. 1.); Attila körül királyok és feje-
delmek szolgálának, s az ő parancsának mint rabszol-
gák engedelmeskedének (Jomandes után ugyanott
429. 1.). Másik megjegyzésünk, hogy a magyaroknak
a hnnnoktól származtat nemcsak az öszves magyar ha-
gyomány, hanem azon körülmény is igazolja, hogy őket
csaknem az összes európai népes irodalom(aszlávságon
kívül, mely jobbára csak az egyszerű ugor vagy rokon
hangokat tárta fenn), a görög íróknál (a Tovfxol szón
kívül Oí"flQo, a latin és latin eredetű nyelvekben
hungari, egyes számban hunganu, hongroit, kumgarien,
unghero (az olaszban a hunnok is unni), Ungmr,tíngtlrUtt
(törökül, de madtar is) stb. néven nevezi, mely óév De-
guignes szerént is ám. onogur v. hmtugar t L a hun-
nokkal egyesült ugor (a német fordításban I.k. 413,
438, 632, €37. lapokon, az ugorokról külön alább
szólunk); kiválólag pedig azon nevezetes történelmi
tény, hogy az egyesült hunn-ugorok alapították Mag-
na Hungáriában még a későbbi századokban is (mint
föntebb említők) magyar nyelvű népek lakoznak vala.
Harmadik megjegyzésünk, hogy a hunnok Attila ha-
lála és birodalmának felbomolta után az V. század-
ban mind idegenek mind egymás ellen harczolva nem
sokára hatalmukkal nevöket is elvesztették; egyéb-
iránt világosan megérintetik (Bevezetés 266. 1. I. kö-
tet 440. 1. stb.) hogy egy csoport Georgia vidékein,
saját fejedelmeik alatt mint Aribatut Ziligdes stb. má-
sok (Zambergam fejedelmük alatt) a Duna korai fog-
laltak helyet, végre mások az avarokkal egyesültek.
S a hunn név helyébe egy új név, a velők ugyanegy
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őaeradetu de utóbb külön csoportosult és hatal-
massá yált türk vagy tOrk név és törzs lépett. Tud-
ni Ülik:

A sfoaiaktól és saját testvéreiktől legyőzött régi
éazaki hnnnok harmadik része Sína melletti birodal-
muk felbomlása után az Irtis folyam hoszszában fekvő
Alfái hegyekbe vonult S itt több század folytán meg-
szaporodva , tolok származtak Deguignes szerónt (a
nélkül hogy itt is a meséknek és mesés hagyományok-
nak helyt adnánk, melyek közöl némelyek, pl. a
a fiú-kas szoptatásáról, egyenesen a romai meséskor-
ból vannak kilopva) a VI. században hatalmassá vált
torkok v. türkök, a XTTT. elején pedig Dsengiz khán
alatt a mogolok. Szdról szóra mondja röviden De-
goignes már a Bevezetésben, 273. lapon : „A hun-
noknak az egész tatánágban elszéledt nemzete elvesz-
tette most (a VL században) saját nevét, s minthogy
köBÖttök a türkök népcsoportja igen hatalmassá vált,
ec Ion a neve az égess többi népnek, vagy sajátlag
szólva, a többi népek a hunnokat csak a türkök neve
alatt ismerték, valamint a következő időkorban
Dsengkiz khán, ki a mogolok közöl való vala, alkal-
mat szolgáltatott, hogy a mogol név a tatároknak
csaknem általános neve lön." (A ,tnrk' név alatt,
mely Neumann szerént hihetőleg a Túron névtől mint
első székhelyöktól vétetett, nem a későbbi törököket
vagy onmanlikat kell érteni, noha ezek is amannak
ivadékai). Ugyanis a mely népet más történetírók twk
vagy tO/rk néven neveztek, azt a sínaiak ZV-Wtw né-
ven hívják. Ennek egyik főnöke Tu-mUen a VI. szá-
zadban némely más, különösen a Tiele (fehér hunn)
népnek is legyőztével nagyobb hatalomra vergődvén,
Il-khao nevet vön fel, s új hatalmas birodalomnak
vetette meg alapját, ügy hogy ezután már az öszves
hunn törzs csak ,turk' név alatt ismertetett, s mikor
a magyarok a IX. század végén Európába költöztek
is, Konstantin császár is szintén e néven említi őket.
(L K. 491. L). Az Ottomannok vagy Ozmanlik pedig
— noha ezek szintén tatár eredetűek — hatalmuk
és birodalmuk megalapítását AOanan vagy Oüiman
XIV. századbeli fonóktól számíthatják; miután t. i.
az iconiumi (kármáni) seljucida suhanok ezen birto-
kát a mogolok a XIV. század elején elfoglalták, a
Ki»-Ázsiában levő, vagy oda menekült emirek közt
legbatalmasabbá lön Othman, kihez a többiek is csat-
lakozva Görögországot pusztították, mígnem Othman
későbbi utódja H. Mahometh a XV. század közepén
Konstantinápolyi elfoglalta, és széles birodalma fővá-
rosává tette.

Mai korban a régi hnnnok lakhelyeit nagy rész-
ben ugyanazoknak ivadékai, ú. m. körülbelül a kelet-
ázsiai őshont vagyis Sínától északra eső földrészt
Sinához tartozó Mogolországban, egyszersmind a
Danngánágban és Kis-Bocharában a mogolok (vagy
mongolok), hova a kalmukokat is számítjuk, és bok-
harok, a későbbi hont észak-nyugotra általában a ta-
tánágt. i. mind a független keleti, vagy turkestáni
mind az ázsiai orosz birodalomhoz kapcsolt tatárság

ú. m. bocharok, uzbekek, taskendek, khivaiak, kirgi-
zek, turkmannok, baskírok, karakalpakok, nógaiak,
csuvasokjakutok etb. s hazánkban a Duna s Tiszamen-
tében a magyarok lakják. Hogy ennyi századok és több
vegyülések folytán a különböző ivadékok testalkata s
arczvonásai némi változást szenvedtek, épen nem cso-
dálhatjuk.

Kiegészítésül ,hungarus' nevünk és fajunk egyik
alkotójáról a régi ugorokról is legyen szabad Degui-
gnes után némely dolgokat elmondani.

Az uigur v. ugor v. igur népség kevéssel Kr. sz.
előtt Turían tartománya, a mai Kis-Bokhara északke-
leti része körül (noha Cannabich földrajza szerént a
sínaiak az egész Kis-Bocharát is nevezték Turfánnak)
két fő csoportra oszlott, s két külön királyságot (észa-
kit és délit) alkotott. A sínaiak az egészet Kao-csam
vagy Cte-ssU néven nevezték, különösen a délit (hoz-
zájok közelebb állót Tzwn-cíe-srfi (első Cse-szü), az
északit Heu-cteatU (másik Cse-szü) néven. Mind kettő
hol a hunnok, hol a sínaiak felsősége alatt állott,
majd egygyé olvadván közös fejedelmet választottak,
kinek Idi-ktM nevet adtak, mely név azt teszi IsUni
követ (Gesandter Gottes I. Kötet, 293. lap. vagy
Gesandter des Geistes m. kötet 28. 1.). De-
guignes ezek lakhelyeit összevetvén a Ptoleinaus ál-
tal leírtakkal, azt mondja, hogy a Ptolemausuál élé-
forduló Szizigek (Siziges) ugyanazok az igurok'kal, kik
is az Anniber nevű nép között (kiken Degnignes sze-
rént a hunnok értendők, tehát: hunn ember?) és
Akszu között laktanak. Abulghazi khán, ki a XVII.
században tatár történelmi munkát írt, azt mondja,
hogy az északi uigurok on-uigwr (azaz tíz uigur), a
déliek pedig tolcots-uigw (kilenca uigur) nevet visel-
tek (doknz tatárul ám. kilencz), tíz, illetőleg kilencz
folyóvizeiktől. Azonban Abulgazi majd két ezer éves
dolgokat írván le, s ezek közt, mint ily hosszú kor-.
folyam után máskép nem is lehete, számtalan mesét
szővén munkájába, ha fólteszszük is, hogy azon nevek
a régi időben valósággal fennállottak, melyekről De-
guignes sem mondja, hogy a sínaiak ismerték volna,
mi inkább azt hiszszük, hogy itt is az on-uigur hunn-
uigurt, és a tokosz-uigur betíiátvetéssel khataj, azaz
sínai uigurt jelentett, mert amazok a hunnokkal-
ezek pedig a sínaiakkal valának közelebbi szomszéd-
ságban és viszonyban. De volt legyen a dolog bármi-
ként is, annyi igaz, mint föntebb is megérintők, hogy
az uigurok egy része a hunnoknak mind ősi hazájuk-
ból kiköltözésök alkalmával, mind későbben szintén
a hunnokhoz csatlakozott, és utóbb is e népcsoport egy
része szintén a Volga mellett honolt; úgy hogy némely
íróktól, pl. Jornandestől, itt is on-ogur, Menander-
től pedig csak uigur néven neveztetnek, amidőn a tíz
folyamról neveltetésnek semmi alapja nincsen.Azonban
egy részöket még a mogolok korában is, ú. m. a XIII.
században, Idi-kütt fejedelmeik alatt ősi hazajokban
— Turfánban — találjuk (német fordításban III. kö-
tet 28. L). Az uigur szó Degnignes szerént segélöt
(németül: Belfer, ogh-mak-títl ? mely ám. dörzsölni,

4*
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simogatni), mások szerént pedig szövetségest jelen-
tene, a honnan úgy vélekednek, hogy on-nignr ,tíz
szövetsége*', ut-igur ,öt szövetséges', kntr-igur vagy
szeréntök kut-igur (de ez alak nincs Deguignesben)
,hat szövetséges' értelemmel bírna stb. De ez egészen
önkényes föltevésen alapszik. A mai uigurok Bere-
zine szerént a tatár nyelv egyik szójárását beszélik.
Megjegyzendő, hogy az uigurok v. ignroktól Degni-
gnes megkülönbözteti az ogorokat máskép abarokat
vagy avarokat, s itt ismét az igazi avaroktol a nem
igaii avarokat vagyis várkhúnokat Egyébiránt nem
mellőzhetjük azon feltűnő körülményt, hogy a török-
ben ugur épen azt jelenti amit (Beregszászi szerént)
a persa madtara v. madtarai t. i. végzet sors, sze-
rencse.

Ezek után a magyar olvasót érdekelni fogja,
vájjon elsőben ha azon több száz név között, melyek
a hunnok egész történelmében eléjönnek, nem lehet-
ne-e magyar vagy legalább a magyarhoz hasonló
szókra akadni; másodszor, nem lehetne-e a ,magyar'
névnek is nyomára, sőt jelentésére találni. Ami az
elsőt illeti : a sínai írók vagy a maguk módja szerént
nevezték el a helyeket és személyeket, pl. a római
illetőleg bizanczi birodalmat Ta-tzin néven nevezik,
mely az ő nyelvökön ám. Nagy-Sína, azaz nagy mint
Sfoa; vagy pedig kiejtésök különössége miatt, kivált
pedig szóhangjaik hiányában (mint a HUN vagy
HUNN czikk alatt megjegyzők) a szókat úgy elferdí-
tették, hogy csak a tárgynak másnnnan lehető földe-
rítése után lehet rajok ismerni, pl. tu-kue v. ttt-kuie
nálok ám. türk v. türk, minthogy nyelvekben r nem
lévén azt itt elhagyják; Ki-li-ki-tte ám. Kerkisz vagy
Czirkasz, melyben az r-et l bettivei cserélik fel; A-tt-
«*u» ám. Átél vize, melyben az {-t is elhagyják, mert
nálok a szótag mássalhangzón nem végződhetik. Sok-
szor pedig egészen hibásan is értelmezik a szókat, pl.
Abulfaradge mogol író ,Dsengiz' khánról azt mondja,
hogy dtin a mogol nyelvben ám. nagy és ghi* a felső
fok (superlativus) képzője; e szót a sínaiak Cting-kí-
«*e-neJt írják és valamely mesés madár hangjának
tartják. Mindazáltal találunk mind némely helynevek-
re, melyek nálunk még most is megvannak, mind más
szókra, melyeknek értelme, sőt sokszor hunn alakja
és jelentése is világosan kifejeztetik. Ilyen nevek:

Tatán, Neumann szerént Tata a hunnok ős lak-
helye és tulajdonképeni birodalma (talán innen ere-
dett a tatár szó); nálunk is eléjön Tata mezőváros.

Khatai a sínai birodalom régi neve; nálunk több-
szörösen eléjönnek Kata helynevek.

Igwr népség ; nálunk eléjön Igar nevű helység a
Tisza mellékén.

Lop nevű tó; nálunk elején láp, pl. az ecsedi láp.
Góbi vagy Kobi nevű nagy sivatag; nálunk

egyezik kopár szóval, vagyis ennek köp gyökével.
Ctm-jn vagy tan-ju szó így értelmeztetik : Sohn

des Himmels vagy Sohn Gottes, tehát istenfiú; min-
den esetre hihetőbb mint a Deguignes felhozta Csem-
li-koto-tanju. A csenju fejedelem két legfőbb tisztjének

neve sínai nyelven kim-vám (melyben vám bdn-nal
egyezik), hunn nyelven:

Tuti ám. weiser König, tehát tudó.
Mete a hunnok leghatalmasb fejedelmének neve

(uralkodott Kr. sz. előtt 209-től 174-ig) ; eléjön Er-
délyben:A/e<eA^y-j)atoi.Neuniannugyan egy kissé más-
kép olvassa; de mi inkább Deguignes olvasása mel-
lett maradunk, ki előtt már egy sínai és egy franciia
tudós halt be ezen buvárlatokba.

Punu a legyőzött északi hunnoknak tudva levő
utolsó fejedelme a csagataj buna szóval, mely ám.
avult, régi, és kissé távolabb a magyar vén s még job-
ban a magyar béna szóval egyezik.

Idi-klítt, az egyesült igur nép fejedelmének neve,
mely így értelmeztetik: Gesandter Gottes, tehát itteni
idtotí; legalább küti és követ azonosságát senki sem
vonhatja kétségbe.

Ghetík-topa így értelmeztetik: blauer Hügel, te-
hát magyarul: kék domb; egyébiránt amaz a tatár
nyelvhez még közelebb áll.

Altot (hegy), sínai nyelven Un (sán) ám. arany
(hegy), török-tatár nyelven altun v. altín ám. arany.

Ki-lo-man, sínai nyelven Tien-tan így értelmez-
tetik: Himmelsberg, tehát égi-halom; legalább t* és
égi azonosak.

Kerai, e szó eléfordnl a krími és kazáni tatár
fejedelmek neveinél a khán szó mellett, s kétségen
kívül ám. király, pl. Hadéi kerai khán, MengheU k»-
rai khán, Stahil kerai khán stb. A m. kötetben (463.
1.). magánosán is eléjön : Edi-kerai, König von Astra-
kan, DuUt-kerai Khán von Krím stb. V. ö. KIRÁLY.

Mókán, a türk birodalom kezdetén a VI. sza-
zadban egyik leghatalmasabb khán neve; egyezik a
magyar mokány szóval.

Mütttag, így értelmeztetik: Schueeberg (sínai
nyelven : sziue-san), s az mondatik, hogy mu*c tatár
nyelven ám. hó (havas ?) és tag ám. hegy, melyhez
közel áll a magyar dog. Általában a tatár nyelv az
ismeretes nyelvek közt, nem pusztán a számneveket,
hanem mindent ősszevéve, legközelebb áll a magyar
nyelvhez, miről csak akkor fogunk teljesen meggyő-
ződhetni, ha Vámbéry társunk idevágó munkái vilá-
got látandanak; ami Deguignes buvárlatait annál in-
kább fogja igazolni, mert ő s általában az ő kora e
két nyelv rokonságáról mit sem tudott, mégis a té-
nyekből a két nép rokonságáról győződött meg. Ha
magunk forgathatnók ama sínai kútfőket, talán több
nyelvhasonlatra találnánk.

A Hunnivár szó , melyet már mások is felhoz-
tak , eléfordul Jornandes VI. századbeli góth Írónál,
melyet Procopins kortársa latinul ,castrum vetus hun-
norum' szókkal deákosít (Toldy Ferencz); újabban
pedig Neumann németül ,Hunnenwarte' szóval fordít;
noha mások, például Beregszászi, ezen értelmet ta-
gadják.

Ami a ,magyar' szót illeti, éhez nemcsak ha-
sonlót találunk a mudgala vagy mudgara szóban,
melyhez még közelebb áll törökül madear, s a fran-
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cziánál, ha a mi betfihangjainkat akarja utánozni :
madjar, azaz madttar, t mely egyik legújabb író után
mint a fehér hunnok neve fordul elé egy régi hindu
nyelvemlékben 0- HUN v. HUNN); hanem eléjön
a VL szazadban, mint a fenmaradt hunnoknak (a
Bosphorusban — mai Krímben — , hol később a
khazárok tűnnek fel) egyik fejedelme Muager-et né-
ven (I. kötet 442. 1.), melyből ha az M görögös vég-
zet elmarad, csaknem tisztán a régiesen moger-nek
irt név áll elé. Neumann véleménye, hogy a .magyar'
név a baskír v. bőskor szóból módosult. Az ő szavai:
„Das Mischlingsvolk dér Baschkiren, welches an den
afidlichen Ausgangen des Uralgebirges sitzt und tür-
kiach spricht (igazabban tatárul), war ursprttnglich,
wíe e» tcheint, naher den Ungern verwandt, alá die
andern finnischen Stamme; ja és Táínwte wohl dér
Name Battthar oder Afatschar ursprünglich ein und
derééibe sein. Noch in dér Mitte des dreizehnten Jahr-
hundertes glich ihre Sprache vollkommen dér unge-
riachen, wesshalb das Land, wo sie damals sassen,
nach den Erzahlnngen christiicher Sendboten, Gross-
Ungern genannt wurde." De ezek , mint Juliannából
tudjuk, magyaroknak, és nem baskíroknak nevezték
magukat, s Neumann, mint látjuk, csak föltevésből
indul ki. Alább ezen megjegyzést teszi : „Die Má-
£>poi des Constantán de Administratione Imperii C.
37. dürfen nicht mit den Magyarén verwechselt wer-
den; das Wort ist sicherlich, wie ans dem Zusammen-
hange erhellet, venchrieben für XáfaflO*." De bajos
ám a kútfőket tetszés szerént igazítgatni. Egyébiránt
(a khazarok v. kozárokról alább lévén szó), a baskí-
rokat Deguignes is tatár népségnek (tehát a hunnok-
kal egy eredetűnek) mondja. — Részünkről a baskír
és önkényesen fölvett bacsar szók közti különbséget
is mellőzve, még közelebbi hangrokonságot találunk
a .bochar' szóban, mely népség Deguignes szerént is
(Hl. k. 477.1.) régi tatártörzs, s mint a többieknél mű-
veltebb, még ma is eléjön mind a hunnok ős lakhe-
lyén a Mongolságban, mind a volt fehér hunnok hazájá-
ban, Nagy- és Kis-Bocharában. Vagy talán bochar és
baikír is egyek volnának? Mi ugyan a baskíroknak a
magyarokkal egynyelvttségét, legalább nyelvrokonsá-
gát épen nem vonjuk kétségbe , de nyelvünknek, né-
hány egyes idegen szót kivéve, milyenek minden
nyelvben vannak a világon, akár szógyökei bőségét,
éa nagy részben természeti hang- és alakutánzó saját-
ságát, akár egész szerkezete tisztaságát és oly átlát-
szóságát, hogy minden ízecskéje, porczikája még most
iá fennálló, vagy könnyen fölfedezhető értelemmel bír,
tekintve, ennek kevertsége ellen, mit Adelnng is állít
Mithndatesében, e szótár alapján is határozottan til-
takozunk. (V. ö. MAGYAR NYELV).

Ha már mások jogosultaknak hiszik magukat,
hogy nemzetünk neveit (a .hungarus' névvel együtt)
értelmezzék, szabad legyen nekünk is a történelmünk-
höz oly közel álló baskír névről szintén elmondani
véleményünket. Banka a tatár-törökben ma is azt teszi:
mái, mánk, tehát mint látjuk, a tatár-török és magyar

itt is tökéletesen egyeznek. A kir szótagban pedig ki
tagadhatná az ,igur' szóval való rokonságot, sőt azo-
nosságot ; tehát batkir sem több, sem kevesebb, mint
más-igur , másik-igur, vagy ha tetszik, törökösen:
baska-iffur, baskigur. Szó szerént épen az, a mi a sínai
heu-cse-stü, vagyis más néven az on-uigur, föntebbi ér-
telmezésűnk szerént: hun-uigur, északi uigur. Kár!
hogy Deguignes azon kívül, hogy őket tatárivadéknak
mondja, kik az orosz hódítás előtt (a XVI. században)
a Kazán királyságot bírták, oly keveset ír történel-
inökről. A többek közt kitűnő lovagoknak, vitézeknek,
és csodálatra méltó Íjászoknak festi őket. — Neumann
a ,hun-jo' vagy ,hún' névről azt véli, hogy az embert
jelentene (welcher — t. i. 'Name — wahrscheinlicb
Menschen bedeutet), de nem mondja, hogy micsoda
nyelven. Ha más. nemzetbeli írók, más, de nem ma-
gyar nyelven, a ,hunn' névhez oly hasonló szót talál-
nának, mint a magyar Tton, vagy tájdivatosan: honn,
melytől honi v. honni (vaterlandisch, Landesmann)
származik, s melyet ,honnyi'-nak nálunk nemcsak
mondanak, hanem írnak is (Georch: Honnyi törvény),
az egész írói világ térdet fejet hajtana e származta-
tásnak ; de nálunk legfölebb gáncsra számíthatunk. —
Beregszászi Pál a ,magyar' szót vagy a ,mogol'-ból,
vagy az arab ,mohadsir'-ból származtatja. Annyi igaz,
hogy Deguignes az I. században meghasonlott hunnok
egész északi csoportját is némely hagyományok nyo-
mán már mogoloknak is hívja, mindazáltal a mesés-
kort mellőzve, tulajdonképen csak a XIII. században
Dsengiz-khán alatt tűnik fel a mogolok neve, és ha-
talma; őseink pedig a IX. században saját nyelvökön
már nem más mint magyarok neve alatt telepednek
le mostani hazánkban. Megjegyzendőnek véljük, hogy
a ,mogor (v. ,mongol') szó Deguignes szerént ám.
mungl, .mely sínai nyelven is mung, s jelentése a né-
met fordítás szerént: trawríg, tehát mogorva. Hogy
az arab ,mohadsir'-ból, mely kiköltözöttet jelent, vet-
tük volna e szót, még kevésbé hihető. — Némelyek
az ,ugor' nevet veszik alapul, azt mondván, hogy ez
csupán egy ajakhang előtételével csaknem teljesen
egyezik a régi moger szóval, sőt az onogur változat-
ban már az m-mel rokon n is benfoglaltatik.

A puszta föltevéseket mellőzve, ide igtatjuk hogy
Konstantinusnálegy különös neve is jön elé a magyar
nemzet egyik ágának, mely keletre húzódott: stabartoi
oízpAa/ot.Hunfalvy Pál társunk azon nézetben van,hogy
az első szó magyar s ám. szabadok, a másik pedig a gö-
rögben amannak némileg magyarázója, helyesebben:
aszphaleiw. Lehetne talán az első szót MoMrofe-nak is
venni, kik Deguignes szerént szintén hunn nép valá-
nak, kik különösen a VI. században a magyar-türk
lakhelyekről előtörve Armeniát, Kappadociát Galatiát,
Pontust etb. pusztították. (I. kötet 441. 1.) ; amely
esetben az ao<f<&ye szó inkább jelző (attribútum) vol-
na és igazi jelentésében (biztos, szilárd) állana; te-
hát az egész annyit tenne: bittos vagy szilárd ttabi-
rok. — A .magyar' nevezetre nézve, hogy befejezzük
e hosszura nyúlt czikket, még a khaxarok vagy a ma-
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gyár helynevek után ítélve, kőtárok, Degoignes sze-
rént is khotárok rövid történelmére van szükségünk
(szintén Degnignes után). Mert ezeknek egyik népcso-
portjánál jön elé legtisztábban a ,magyar' szó görög
írással: utféQif megeré v. megéri, (azaz a régies ma-
gyari). T. i.

Attila halála után nagy száma hunn népség ke-
resett ismét a Tanais (máskép : Don) és Volga között

< *ry részről mint előbbi lakhelyökön, más részről mint
i• 't. maradt rokonaik hónában menedéket, kikhez ismét

•jbb ignr csoport csatlakozott, (L k. 438. 1.); de akik
•mindnyájan részinta most már hatalmassá vált türk nép-
f.-nsősége alatt állottak, részint ezekkel öszveelegyed-
tck, és különböző nevezeteket vévén föl, az európaiak
előtt különböző nevek alatt lettek ismeretesekké. Ilye-
nek valának főleg a VH. és VIII. században feltűnt
khozárok, magyarok, besenyők és űzök. A khozár (a
sínai íróknál kosza) nép, a régebben úgynevezett
Chersonesns taurícá'-ban (mai Krimmben) s álta-

lán a Georgiától északra fekvő tartományokban
székelt, (róluk kapta nevét a Káspi tenger, melyet
a törökök ma is Khaxer áemzí-nek hívnak) , és
a belső nyugtalanságok miatt ismét több törzsre oszolt,
noha ugyanazon egy nemzet vala. Ezen új törzsek
voltak kttlönösen a kabarokon, honi íróink szerént kó-
borokon kívül (kik későbben ismét a magyarokkal,
Konstantin szerént türkökkel egyesültek), honi íróink
leírása szerént: Nyék, Megy ér, Kürtgyarmat, Tarján,
Jeni), Kara és Kata törzsek, de mint Deguignes mond-
ja, valamennyien khozár, illetőleg türk, tehát hunn
eredetű népségek (Bevezetés 273, 279. I. kötet 632
— 635. lapokon); innen már hazai Íróink is a Kon-
stantin khazarjait és a névtelen jegyző kunjait, kiket
ismét az orosz írók palóczoknak hívnak, azonosaknak
tartják; Konstantin pedig világosan is bizonyítja,
hogy a kozár-kabaroknak saját szójárásuk vala, és erre
megtanították a magyarokat is, de amazok a magya-
rok másik nyelvét is beszélték (azaz szójárását —
mert csak erről lehet szó). Immár ezen hét, illetőleg
nyolcz törzs között a magyarról azt mondja Neumann
is föntebb! koszorús munkájában, hogy & fflCgCW
népcsoport ?agy már korábbi időtől fogra a leg-
kitűnőbb tolt, ragy későbben a fejedelmi család
nemzetsége lett, s azért az ftszres népség magjar
neTCt TŐD íel (79. lapon). És íme itt tűnik fel leg-
gyönyörűbben és kétségbevonhatlanul föntebb! szó-
származtatásunk : mag-erő (Kernmacht vagy Kern-
volk). Talán innen magyarázandó a magyar nép jel-
lemének, amennyire a történelem emlékezik, egyik fő-
vonása is, mely a rátartósság, ha tetszik, büszkeség,
s melyet főleg a ,magyar' névben helyez.

„Ez hát nemes büszkeségünk,
Melyről annyiszor mesélünk?"

Petőfy.

Egyébiránt a magyar jellem még másik két főbb sa-
játságát, t i. egyfelől ahhoz, amit övének tart, makacs

ragaszkodását, más felül kedélyességét a költő ezen
verse foglalja magában.

„Természete a magyarnak ,
Hogy jussait nem hagyja ,
De ha vele bánni tudnak,
Az ingét is od'adja."

MAGYAR (2), KIS—, NAGY—,faluk Pozsony
m.; helyr. Magyar-ra, —ön, —rél.

MAGYARÁD, faluk Arad, Hont, puszták He-
ves és Pozsony m.j helyr. Magyarád-ra, —ön, —ról.

MAGYARÁN, (magyar-án) ih. Tulajd. ért. ám.
magyar nyelven, magyar szavakkal, magyarul szólva.
Átv. és. szokott ért. világosan, értelmesen, hímezés há-
mozás nélkül szólva. Megmondtam neki magyarán, ami
szivemen feleW. Fejeid ki magyarabbá*, mii akar*. E
határozó törzsöké a melléknév magyar, melyből ön
határzó képzővel leszen magyaron de a szokás meg-
nyujtotta, mint az iga*-bó\ lett igasan helyett esi mond-
juk : igatán, így általán helyett általán. Vagy ast
kell föltennünk, hogy a régies magyari-ból keletke-
zett magyari-an, összevonva magyarán, mint úté, utó-
an, után ; jutó, jutó-an, jután ; hió v. Aiu, kiu-an, Aúfe,-
s talán igazi igatian igafán is.

MAGYABÁZ,(magyar-áa) áth. m. magyarát-ta*,
—tál, —ott, pár. —s. Szoros ért. idegen nyelvű ssó-
kat, vagy beszédet megfelelő magyarokkal fejei ki.
Latin, német mondatokat magyaarámd. A mát nyelvben
járatlan magyarnak tolmács magyarátta át idegen tto-
kat; szabatosan szólva: magyarít. Ssélesb ért. bizo-
nyos ismereteket valaki előtt fejteget, valaminek ér-
telmét eléadni törekszik. Tulajdonkép csak oly értel-
mezésről mondható, mely magyar nyelven történik,
miért szóbeli ellentétet foglalnak magokban az ily
mondatok : A tanár németül, latinul magyarátta a ta-
nulmányokat. Te tudsz tétül, mogyoróid meg annak a
tótnak, hogy stb. E szélesebb jelentésben .magyaráz'
helyett szabatosabb az értelmes. Egyébiránt a nyelv-
béli közszokás amazt megszentesítette. ,Magyaráz'
azon szavaink közé látszik tartozni, melyekben az
utolsó rövid önhangzót.i.a képző önhangzója megnyuj-
tatík, tehát eredetileg vagy magyari-a* és a két ön-
hangzó egybeolvadásánál fogva: magyaráe, vagy pe-
dig egyszerűen magyar-at , azaz magyarot. V. ö.
—ÁSZ —ÉSZ igeképző.

MAGYARÁZÁS, (magyar-áz-áa) fn. tt magya-
rátát-t, tb. —ok, harm. szr. —o. Cselekvés, melynél
fogva valamit magyarázunk. V. ö. MAGYARÁZ.

MAGYARÁZAT, (magyar-áz-at) fn. tt. magya-
rázat-ot, harm. szr. —a. Azon nyelvbeli eléadásnak
tartalma, mely valaminek értelmét, jelentését meg-
fejti. Mustok, közmondások, példabeszédek magyaráta-
ta. Szótári magyarázatok. Idegen sték, mondatok ma-
gyarázata. Világos, tiszta, érthető, szabatos magyará-
zat. Éten, magyarázatból keveset értek. V. ö. MAGYA-
RÁZ.

MAGYARÁZGAT. (magyar-az-og-at) gyakor.
áth. m. magyarátgat-tam, —tál, —ott, pár. magya-
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rdzgasf. Folytonosan, vagy gyakran, bizonyos kénye-
lemmel könnyfiaéggel magyaráz valamitKülönösen,elé-
adásközben mellékesjegyzeteket,észrevételeket teveget.

MAGYARÁZGATÁS, (magyar-az-og-at-ás) fa.
tt. magyarázgatás-t, tb. —ok. Cselekvés, midőn valaki
magyarázgat.

MAGYARÁZHATATLAN, MAGYARÁZHAT-
LiAN, (magyar-áz-hat-[at]-lan) mn. tt magyaráshatat-
lan-t, tb. —ok. Amit homályos, rejtett értelme miatt
megfejteni nem bírunk, minek oka oly titkos, oly rej-
tett, hogy öszvefiiggését az illető okozattal át nem
láthatjuk. Magyarázhatatlan régi írásjegyek. A terme-
sttfnémely titkai mooyardeftatalfano&.Határozóként ám.
magyarázhatlanul, meg vagy ki nem magyarázhatólag.

MAGYARÁZÓ, (magyar-áz-ó) mn. és fh. tt. ma-
gyarátó-t. 1) Személy, ki valamit magyaráz. 2) Jegy-
zetek, észrevételek valamely írásbeli előadásban, me-
lyeket némely állítások nagyobb felvilágosítása végett
tesz az illető szerző. A példabeszédek, kötmondások
gyűjteményét magyarázó jegyűtekkel kiadni.

MAGYAR-BÉL, fáin Pozsony m.; helyr. Ma-
gyarbü-én, —re, —röl.

MAGYARBffiODALM^magyar-birodalmi) ősz.
mn. Magyar birodalomhoz tartozó, arra vonatkozó.

MAGYARBIRODALOM, (magyar-birodalom, de
egészen külön is irathatik); ősz. fn. Azon országok
és tartományok együtt véve, melyek a magyar korona
alá tartozókul tekintetnek, ú. m. Magyarország, Er-
dély, Horvát-, Dalmát- és Szlavonországok, Fiume
városa és kerülete és a végvidékek.

MAGYARBORS, (magyar-bors) ősz. fn. 1. PAP-
RIKA.

MAGYARFALU, falu Liptó, paszta Somogy m.;
helyr. —faht-ba, —bán, —bol.

MAGYARFALVA, falu Pozsony m.; helyr.
—fahá-ra, —n, —ról.

MAGYAR-FORINT, (magyar-forint) ősz. fn.
Régi magyar pénzláb szerént, 50 kr. v. 100 dénár.
(Azon forint, mely három márjásból vagyis ötvenegy
krajczárból állott,— a marjáé t. {.tizenhét krajczámyi
értékkel birt,- vonásforintnak hívatolt).Máskép: kur-
ta forint.

MAGYARHON, (Magyar-hon) ősz. fn. Szélesebb
értelemben azon földterület és polgári állam, mely
magyarokat foglal magában. A két Magyarhon ám. a
tnlajdonképeni Magyarország és Erdély. Szorosabb ér-
telemben lásd: MAGYARORSZÁG.

MAGYARHONI, (magyar-honi) ősz. mn. Ma-
gyarhonba való, oda tartozó, Magyarhonra vonatkozó.

MAGYARÍT, MAGYARÍT, (magyar-ft) áth. m.
magyarított, htn. —ni v. —ani, pár. —s. 1) Valami
idegent pl. nevet, szokást, ruhát stb. magyarra vál-
toztat, olyanná alakít. A német, tót vetetek- és kerettt-
neveket magyarítani. 2) Idegen nyelvű irományt, nyom-
tatványt, vagy szóbeli eléadást magyar nyelvre tesz
által. A római, gtirOg jelet írók müveit magyarítani.

MAGYARÍTÁS, MAGYARÍTÁS, (magyar-ft-ás)
fii. tt. magyarítás-t, tb. —ok, harm. szr. —a. Cselek-

vés, illetőleg átváltoztatás, átalakítás, midőn magyarí-
tunk valamit. Névmagyarítás. V. ö. MAGYARÍT.

MAGYARRA, (magyar-ka) kicsiny, fn. tt. ma-
gyarkát. 1) A régi krónikák szerént gúnynevek volt
azon magyaroknak, kik magukat a csatában elfogni
engedték, s füleiktől orraiktól megfosztva bocsáttat-
tak haza, máskép : gyássvitéz. 2) Hosszabb szabású
magyar dolmány, mely a divat szerént majd zrínyi-,
majd rákócsy-, s legszokottabban átíUa- v. aftiladol-
Tíuíny-nak neveztetik.

MAGYAR-KIRÁLYSÁG, ősz. fn. 1. MAGYAR-
ORSZÁG.

MAGYAR-LAK, falu Vas m.; helyr. — lakra,
—ön, —ról.

MAGYARMISKÁSAN, 1. MISKA alatt.
MAGYAR-NYELV, (magyar-nyelv) Azon nyelv,

melyet a szoros értelemben vett magyar fajú népek,
mint anyai nyelvet beszélnek. Magyar nyelven mon-
dott beszéd, írt versek, könyvek.

Helyén lesz itten némelyeket elmondani a ma-
gyar nyelv sajátságairól, főképen a külföldiek kedve-
ért, kik a magyar nyelv szellemét többnyire hibásan
fogják fel, s nyelvünket különösen mármár zagyva-
lék nyelvnek keresztelték. Ily sajátságok:

1) A szóhangok bősége. Egyszerű önhangzóink-
nak n.úit írásjegyeknek száma 15, azonban szigorú
megkülönböztetéssel 28.(L. Élőbeszéd 35—46. lapo-
kon.)Mássalhangzóink számát, melyek különben mind
egyszerűek, nem mint pl. Adelung mondja, hogy a
gy=dj (vagyok nem ám. vadjok, ezt a magyar leg-
fölebb vagygyok-nak ejtené) az írásban 25-re tesz-
szük. De ha 4 v. 5-féle n-et vennénk föl mint a szansz-
kritban, melyek a magyarban is mind megvannak, pl.
némileg különböző kiejtésn az n ezekben: leng, lent,
lenese, lengyel, továbbá, ha a mássalhangzók legtöbb-
jét szellettel egyesítjük, mint szintén a szanszkritban,
s mire nézve példákat a régi magyar írásban is talá-
lunk, különösen a g (gh), k(kh)és t (th) betűknél: ak-
kor mássalhangzóink száma is jóval bővülne; és így
mindkét rendű egyszerű szóhangokat összevéve, betű-
ink száma mintegy 60-ra szaporodnék. Innen a ma-
gyarnak külföldön is elismert képessége idegen nyel-
vek tanulására. Ikerhangzók a tájnyelvekben szintén
vannak ugyan, de azokat az általános nép- és írói
nyelv nem ismeri. Az öt vagy ei hangok nem iker-
hangzók ; legfölebb néha a verselők kényszerfiségből
használják azokul.

2) Az egyszerű szógyökök száma, melyek mind
egytaguak, tetemes részben hangutánzók, s melyek
mindenikéből több szó ered, a két ezerét meghaladja.
Lásd Élőbeszéd 66—118. lapokon. (Pott nagy-
hírű nyelvész az egyes nyelvekben körülbelül ezerre
teszi a gyökök számát). A magyarban igen számos
egyszerű gyök már önálló szó is, példák a legegysze-
rűbbekből (egy ön- és egy mássalhangzóval) : ad, ég,
ár, át, ás, el, én, és, is, íj, tó, íz, ok, öí, öt, Ss, ül, M,
bő, bú, de, fa, fi, fó, fÜ, kő, nő stb. Sőt már csupán
egyes hangok is szerepelnek önálló szókként u. m. a,
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e (nemcsak mint mutató szócskák a nép nyelvében
hanem a t elhagyásával mint mutató névmások is);
ál valamely hang meghallása vagy felfogására figyel-
meztető; á csudálkozást matató, é v. é kérdő, ó (v. óh)
felkiáltó szócska; ó — régi; S harmadik személy; «
(v. és) kötszó, fozvesen kilencz lehető legegyszerűbb
gyökszócska. De az elvont gyökökre nézve is meg-
jegyzendő, hogy nem csak ezeknek, hanem ezek gyök-
elemeinek értelme is világosan kiérthető, pl. ró gyök-
elemből származnak: rom (mely újabb időben hasz-
náltatik önálló szóul), rogy (önálló szó), ron (rongál,
ronda, roncsol stb. szókban), roh (rohad; rohan stb.
szókban), rok (rokkan stb. szókban), ros (roskad,
rost stb. szókban), roz (rozzan stb.' szóban), rost (ön-
álló szó), rob (robaj, robog stb. szókban), rop (rop-
pan, ropog stb. szókban), valamennyiben vagy köz-
vetlen s érzékileg valamely erős tompa hang (moraj)
utánzása, pl. rogy, rohan, robajt robog, roppan, ropog
stb. szókban, vagy közvetve átvitelesen a romlás ér-
telme rejlik. Innen a mi szógyökeinkre nézve telje-
sen alkalmazható amit Heyse mond: „Minél egysze-
rűbb azok (a gyökök) hanganyaga (v. teste), minél
könnyebben vonhatók el a nyelvből, minél ismerhe-
tőbb egyes hangjaiknak érzéki ősfogalma és jelképi
jelentős ereje, annál ősrégibb valamely nyelv."

3) A magyar nyelv a ragozott nyelvek osztá-
lyába tartozik ugyan (hiszen Bopp Ferencz kitűnő
nyelvész az árja nyelveket is ide számítja), azonban a
ragok a tőszóval,részint némely hangváltozások sőt haj-
lítások, különösen pedig önhangzói egyezmény (Vő-
cal-Harmonie), de mindenek fölött a hangsúly által,
minthogy az értelmi hangsúly rendszerént a tőszó
gyöktagjára hárul, s a ragok (és képzők) némely-
kor legfölebb csak a hangidomi hangsúlyt ve-
szik föl, egy szervi egészszé olvadvák. Példákul szol-
gáljanak a mondottakra e ragozások: haza, hazának
(haza-nek helyett, az a á-vá s a nek nak-ká változván),
madár, madarak (melyben a törzs utóbbi hosszú rf-ja
megrövidült), mindkét esetben pedig az értelmi hang-
súly csak a tőszón s ennek gyöktagján feküvén: há-
tának, madarak.

A magyar nyelvben állandó egyszerű névragok
által az egyes és többes számú alanyeseten (nevezőn)
kívül 20 egyszerű eset (casus) áll elé, ú. m. a) belvi-
nonyt jelentő ragok által: hát-é (birtokos), hát-nak (sa-
játító) , hát-nak (tulajdonító, helyesebben: hátnakh),
hát-at (tárgyeset.) A tárgyesetre nézve nagyon téves
némely külföldi nyelvészeknek, kik a finnhez mérik a
magyar nyelvet, azon állítása, hogy a magyarban
tárgyeset (Objektcasus v. Accusatívus) nem volna:
holott ez a magyarban állandóbb mint akár a hellén
és latin nyelvekben is, melyekben, kivált a köznemű
neveknél, a tárgyeset nem különbözik az alanyesettől.

b) ktíl- vagyis helyvittonyt jelentő ragok által,
még pedig

aa) e kérdésre: hol, pl. hát-bán, hát-on, hát-nál;
bb) e kérdésre: hova, hát-ba, ház-ra, hát-hót;
cc) e kérdésre: honnan, hd*-ból, hát-nfl, hát-tói;

dd), e kérdésre: meddig, hát-ig;
c) még némely más ragok által:
okadó etet (causalis) : hátért;
tegtíS (instrumentális): hántol (-= ház-val),
fordtiá v. váltottató (mutativus): A<íz*í(=ház-vá);
mutató: hát-ul; áUapoti etet: hát-ként. Idejárni
d) a felkiáltó etet (vocativus), melyet nyelvta-

naink egészen mellőznek, holott pedig ez azért lénye-
ges és a nevező vagy alanyesettől rendszerént eltérő,
mert gyöktagján mindig erős hangsulylyal jár, s az
írásban utói rendszerént felkiáltó jellel fordul elé, pl.
ftten t háta l király I

Öszvesen tehát az egyes és többes számú neve-
zővel 22 egyszerű eset, melyek a többes számhoz is-
mét kapcsoltathatnak : hátalc-é, hátakénak, hátak-at,
hátak-bán stb. Van még egykét rag, melyeket nem
állandóan, hanem csak a körülményekhez képest hasz-
nálhatunk,ú.m.Jbor(régiesen:koron), kort és pl. éjfélkor,
tavatskor; attul, ettVl, pl. hátáétól, mindenestltt ; kép
v. képen, pl. atonkép; tter, szór, pl. egytter, stáutor.

Azonban jegyezzük meg :
a) hogy a birtokos é ismét elfogadhatja a többi

valamennyi állandó ragot, pl. háté-nak, háté-t, háté-
ban stb.;

fi) ha több birtokról van szó, azt fi raggal fe-
jezzük ki, pl. hát-éi, házak-éi;

f) ez ismét elfogadja a többi ragot: hátéi-nak,
hátéi-t, hátéi-bán stb.; és hátakéi-nak, hátakéi-t, háta-
kéi-bon stb.;

ff) ugyanezen birtokosragok (é és éi) járulhat-
nak a személyragokhoz is, pl. hátam-e, hátad-i, háta-é,
hátunk-é stb.; továbbá : házam-éi, hátad-éi stb.;

c) mindezek ismét öszvetétethetnek a fentebbi
egyszerű ragokkal is: hátamé-nak, hátam-ét stb.; és
hátaméi-nak, hátaméi-t stb. Úgyhogy ha minden imént
elésorolt esetet kiírunk, mintegy 800 névragozási
eset , melyek mindenike külön grammatikai szót
képez, fordul elé a magyar nyelvben.

Az ígeragokra nézve is egyike a legdúsabb
nyelveknek, s három rendszeres igeragozása (conjuga-
tio) ú. m. alanyi (subjectiv), <ár0y»(objectiv) ée alany-
tárgyi (subjectivo-objectiv vagyis szenvedő) páratlan
rendszerességű az ismeretes nyelvekben. Igeformái
tekintetében is pl. tár, zár-hat, zár-at, zá-rat-hat, tár-
og-at,tár-og-at-hat, tár-at-ik (zár-ath-ik), zár-at-hat-ik,
tár-ód-ik, tár-ód-hat-ik, zár-kot-ik, zár-kot-hat-ik, alig
lesz hozzá hasonlítható nyelv. Igeidői kőét a mutató
módban (indicativusban) két egyszerű múltja: zár-a,
zár-t, az öszvetettekkel együtt pedig: tár nála, tára
való, tárt volt és tárt vala hat múltja, kétféle jövője
tárand, zárni fog, melyek a múltak ragait ismét föl-
veszik : záranda, tárandott, zárni foga, zárni fogott;
három módja: mutató (létező), óhajtó (leheteégi) és
kapcsoló (szükségesség]) stb. stb. mind megannyi
gyöngyei a magyar nyelvnek. Ide is illeszthető Hey-
senek azon mondása: „Azon nyelv régibb, melyben a
ragok legkönnyebben elválaszthatók, s a legvilágosb
és legerőteljesb hangalakkal bírnak."
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4) A magyar nyelv ezen csodálatos böségü
név- és igeragozásban mind az öahangzók, mind a
mássalhangzók nehéz kiejtésü öazvetorlódását (torla-
tot és űrt) kerülni igyekszik, így pL .táratok' helyett
egy közbeszurattal ídr«-a-<ofc alakot, ,kérendték'h. ké-
rend-é-ték alakot használ; ,adnaia', ,kérueie' ragozá-
sokból lön régente : adnaja, kémfje, a mai nyelvben
pedig egybeolvasztva, adná, kérné.

5) Képzőjinek (formativum) dús gazdagságával
szintén fölülmúl minden ismeretes nyelvet, úgyhogy
az akadémiai nyelvrajzban (A magyar nyelv rendszere)
egyszerű képzőként (elgondolva a különböze! önhang-
zóktól, pl. ág, ég, ig, og, Sg, tig képzőket csak egynek
véve) mintegy 80, öszvetettekként pedig 200-nál
több van följegyezve. Innen magyarázható végte-
len képzékenysége új fogalmak kifejezésére, vagyis
új szók alkotására.

6) A magyar nyelvben a mennyiség (szótagok
hosszú vagy rövid volta) a hangsúlytól tökéletesen
független, úgyhogy hangsúly állhat rövid szótagon,
és a hosuú tag lehet súlytalan, pl. király szóban a ki
rövid és hangsúlyos, a rály szótag pedig megnyújtás-
nál fogva hosszú és súlytalan, s némely külföldi nem
is tudja helyesen ejteni. A hosszú tagot is nemcsak
megnyújtás alkotja, hanem torlat (mássalhangzók
torlódása, úgynevezett positío) is, pl. e szóban: fölté-
get az első szótag fíH az It egymás mellett közvetle-
nfii következő két mássalhangzó miatt torlatnál fogva,
a te pedig megnyújtásnál fogva hosszú.

£ sajátságot és elvet követve, a hellén és latin
versmértékeket az ismeretes nyelvek között egyedül
csak a magyar képes tökéletesen utánozni.

7) Hangsúly, vagyis hangnyomaték tekintetében
szintén nem ismerünk nyelvet, mely akár az észtan,
akár a zenebég kívánalmait jobban kielégftné, mint
a magyar, melyben mind az értelmi (észtani), mind a
nyelvtani, mind a hangidomi (rhythmusi) elemek töké-
letesen ki vannak fejlődve, s fokozatára nézve is
háromféle : erőt, gyönge és mély. Lásd némely szabá-
lyait és példáit HANGNYOMATÉR alatt.

MAGYARÓ, (1), erdélyi falu Torda m.; helyr.
Magyaró-ra, —n, —ról.,

MAGYARÓ, (2), MAGYAROS, tájdivatos kiej-
tések. L. MOGYORÓ, MOGYORÓS.

MAGYAROD, falu Szála, Balaton — , falu Szála,
puszta Somogy m.; helyr. Magyaród-ra, —ön, —ról.

MAGYARÓKEREKE, erdélyi falu Kolos m.;
helyr. —Keréké-re, —», —rSl.

MAGYARORSZÁG, (magyar-ország) ősz. fű.
Szoros ért. azon földterület, mely a Duna és a Tisza,
mint két fő folyó által hasítva, Galiczia , Szilézia,
Morvaország, Austria, Stájer, Horvát-, Szlavonország,
Szerbia és Erdély közt fekszik. Azonban régente ez
egy értelmű vala a ,Magyarbirodalom' szóval, pl. Bá-
thori István lengyel király egyik levelében (1578. év
körül) : „Ha békességnek kell lenni, nem vagyok ide-
gen azféle békességtől, melybe nemcsak Sléziának,

AKAD. KAOV SZÓTÁR. IV. KOT.

Csehországnak, Lengyelországnak, hanem az te\jes
kereszténységnek (erdélyiesen, nem : keresztyénség-
nek), a többi között az nyomorult Magyarországnak
javát és előmenetét ismerjük" (kétségen fcivül a többi
részt s Erdélyt is oda értette).

MAGYARORSZÁGI, (magyar-országi) ősz. mn.
Magyarországból való, ott termett, készült, arra vo-
natkozó stb. Magyarországi borok, gabona, gyapjú.

MAGYAROS, (magyar-os) mn. ti. magyaros-t v.
—át, tb. —ok. Olyan, mint a magyaroknál szokás,
magyar módra mutató. Magyaros vitelét, életmód. Ma-
gyaros lószerstám. Általán mondjuk oly tulajdonság-
ról, mely különösen a magyarnak sajátja, s me-
lyet midőn más népben látunk, a magyar jut eszünkbe.

MAGYAROS, erdélyi falu Doboka m. Sepsi,
Maros, Udvarhely székben és Brassó vidékében; helyr.
Magyarós-ra, —ön, —ról.

MAGYARÓSÁG, erdélyi falu Torda m.; helyr.
Magyaróság-ra, —ön, —ról.

MAGYAROSAN, (magyar-os-an) ih. Magyarok
módja, szokása, divata, kiejtése szerént Magyarttáj-
ból német teó it magyarosan étik. (Km.). A nép nyel-
vén néha ám. büszkén, nyalkán, vitézül, bátran, álta-
lán oly tulajdonságokkal, melyeket a nép mintegy ki-
zárólag a magyarnak tulajdonít.

MAGYARÓSD, erdélyi falu Hunyad m.; helyr.
Magyarosára, —ön, —ról.

MAGYAROSÍT, MAGYAROSIT, (magyar-os-ít)
áth. m. magyarostí-ott, htn. —m v. —ani, pár. —t.
Magyar tulajdonságúvá, szokásuvá tesz, magyarosra
változtat, idegenből magyart képez, más nyelvből ma-
gyarra tesz által valamit. Nevét, viteletét magyarosí-
tani. A bevándorlóit gyarmatotokat magyarosítani.

MAGYAROSÍTÁS, MAGYAROSÍTÁS, (ma-
gyar-os-ít-ás) fh. tt. magyarotüát-t, tb. —ok, ham.
szr. —a. Cselekvés, mely által valakit vagy valamit
magyarosítunk. V. ő. MAGYAROSÍT.

MAGYAROSODÁS, (magyar-os-od-ás) fn. n.
magyarotodas-t, tb. —ok, hartn. szr. —a. Nemzeti,
vagy népies átalakulás, midőn valamely idegen ere-
detű személy vagy nép a magyar nyelvet, és szoká-
sokat sajátjává teszi.

MAGYAROSODÉ, (magyar-os-od-ik) k. m. ma-
gyarotod-tam, —tál, —ott. Idegen tulajdonságait,
nemzeti szokásait letevén helyettök a magyarok közt
divatozókat veszi föl. Különösen ám. a magyar nyelv-
nek megtanulása és beszélése által a magyar népnek
tagjává leszen. Megmagyarosodik, roszul volna : elma-
gyarosodik, v. ö. EL (2). Hatónkban már tok tót, né-
met helytégek megmagyarotodtak, (dt tok magyar el ín
tótotodott).

MAGYAR-ÓVÁR, mváros Mosony m.; helyr.
—Óvár-ra, —ön, —ról.

MAGYARPATAK, falu Kraszna m. ; helyr.
—patak-ra, —ön, —ról.

MAGYARSÁG, (magyar-ság) fn. tt. magyarsá-
got, harm. szr. — a. 1) A magyar nemzet öszvesen
véve, vagy bizonyos számú magyarok mennyisége,

5
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sokasága. A magyarság számát ttibb mint Öt millió lé-
lékre tetők. E városban a magyartág márna nagyobb,
mint a németiégé. 2) Tulajdonság, mely szerént valaki
a magyarok közé tartozik, különösen, magyar szár-
mázat, magyar nyelv. 3) Nyelvbeli sajátságra vonat-
kozólag a magyar nyelvnek azon minősége, mely az
eléadást jellemzi. Régi, újabbkori magyartággal irt
oklevelek, kOnyvek. Tinta, stabatos, hibátlan magyar-
sággal bestélni. Dunán Mi, erdélyiéi, titeai, tájdiva-
tot magyartág. 4) A régieknél magyarázat, értelem
is, pl. a Nador-codexben : „Babylon magyarsága gya-
lázat" azaz Babylon szó értelme, jelentése. (Toldy F.)

MAGYARTALAN, (magyar-talan) mn. tt. ma-
gyartalan-t, tb. — ok. Különösen a beszédre vagy
irályra vitetve: nem magyaros, a magyar nyelv ter-
mészetével, sajátságával nem egyező. Határozóként:
nem magyarosan, magyartalanul.

MAGYARTALANSÁG, (magyar-talan-ság) fii.
tt magyartalanságot. Nem magyaros szerkezet a be-
szédben vagy irályban.

MAGYARTALANUL, (magyar-talan-ul) ih. Ma-
gyartalan módon, nem magyarosan. V. ö. MAGYAR-
TALAN.

MAGYARTÁNCZ. Jellemtáncz, mely a magyar
népnek sajátja. Nevezetesebb fajai: latsu-lejtö, jelle-
me komoly méltóság; ilyennel kezdik a lakodalmi
mulatságot a korosabb násznagyok, örömapák, és
örömanyák ; palotát, nemesebb tartásu, urías lejtésű,
innepélyesen lassú; toborzó, jelleme büszke, rátartós,
hegyke, nyalka, vitézies; a toborzó majd lejtős és
lassú, majd ugrós, és sebesebb, majd tomboló, tap-
soló ; csárdás, jelleme szabad, féktelen, széleskedvü,
majd hegyezve aprózó, bokázó, majd topogó, ríszáló,
majd ideoda forgó stb. Hajdan divatozott a hajdú
tanét, melyet a tábori vitézek fegyveresen lejtettek.

„A magyar egy Pindár, valamerre ragadja negéde,
Lelkesedett tűzzel nyomja ki indnlatit.

Majd lebegd szellő, szerelemre felolvad epedve,
S búja hevét kényes mozdulatokba szövi.

Majd maga fellobbanva kiszáll a bajnoki tánczra,
(Megveti a lyánykát a diadalmi dagály).

S rengeti a földet; Kinizsit látsz véres ajakkal
A testhalmok közt ugrani hőseivel.

Titkos törvényit mesterség nem szedi rendbe,
Csak maga szab törvényt, s lelkesedése határt.

Ember az, aki magyar táncéhoz jól terme; örüljön t
Férfi erő s lelkes szikra feszíti erét."
Berzsenyi „A tánczok" czímü költeményben.

A lejtés kttlönféle módjai a vidékek népszokása sze-
rint : kállai kettős, győriét buktató, palócxos ódó (oldal)
táncz, stb. V. ö. KANÁSZTÁNCZ.

MAGYARUL, (magyar-ul) ih. Magyar nyelven,
magyar szókkal. Magyarul beszélni, szónokaim, tani-
tani, érteimemi, írni, fogalmazni.

r Most jöttem Aradrul,
Nem tudok magyarul." Népd.

„Azt kérdezik az ott lévők tréfából,
i Ha tudnak-e túl a Tiszán magyarul ?*
! Népd.

i Némelykor odagondoltatnak e szók: érteni, tetteim,
pl. Magyarul tanul. Néha ám. magyarán, kereken, vi-
lágosan szólva. „Nem tartjuk sok beszéddel, hanem
kerek szóval, magyarul mondjuk, hogy szemlátomást
hamisat mond." (Pácmán Ktű.. 420. I.).

MAGYARVÍZ, (magyar-víz) ősz. fn. Rozmaring-
virágból készített szeszes víz, melyről azt tartják,
hogy a gutaütés ellen jó. Nevét onnan kapta, mert
hagyomány szerént Erzsébet magyar királyné találta
volna föl.

MAH v. MÁH, elvont gyök, melyből mahol v.
máhol ige származik. Azonos ,mohó' szónak moh gyö-
kével. Minthogy máholni ám. teli pofával enni,amoA,
méh gyök rokon általán azon szókkal, melyek szájta-
tást, vagy szájtátó állapotot jelentenek, mint a mám-
mám, mámor, máié (szájú), mámmog stb.

MAHAGON, idegen eredetű fn. tt. mahagon-t,
tb. —ok. A nyugotindiai szigeteken és Dél-Ameriká-
ban termő barna veres és igen kemény fa. Nevét (né-
mely más európai nyelvekben is) alkalmasint vala-
mely amerikai nyelvből vette át.

MAHAGÓNI, fii. tt. mahagónit. L. MAHAGON.
MAHÓ, MAHÓN stb. 1. MOHÓ, MOHÓN stb.
MAHOL v. MAHOL, (mah- v. rnáh-ol) önh. m.

mahoU v. máhoU. Teli tömött pofával (vagyis mohón)
eszik. (Simay Kristóf.)

MAHOLA, (mah-ol-a v. moh-ol-a) fn. tt. maho-
lát. Növényfaj a Zilizek neméből, melynek egyik ki-
tűnő jellege, hogy egészen fehér molyhos, s innen
kapta nevét, mintha mohola volna, azaz moholó, mo-
hosodé. (Althea officináiig) Máskép: mahokuilit és
köznyelven fehér máivá, rilis, mázola.

MAHOLÁNY, falu Bán m.; helyr. Maholány-
ba, —bon, —ból.

MAHOLNAP, (ma-holnap) ősz. időhatárzó. Leg-
közelebbi időben, ma vagy holnap. Maholnap bektS-
gssönt a tél. Szélesb ért. nem sok idő múlva. Mahol-
nap hatvan évet lettek.

„Ha meghalok, meghalok,
Eltemetnek a papok;
De megbocsásson a pap
Nem lössz a még mahónap."

Székely népvers. (Kriza J. gyűjt).

MAHOMEDÁN, idegen eredetű fő és mn. tt.
mahomedán-t, tb. —ok. Mahomedhitű, máskép : itlam-
hitti v. vallása. Mahomed v. Mohamed, leghelyesebben
Muhamed volt neve ezen vallás alkotójának s arab
eredetéhez képest szó szerint azt teszi: magasztalt,
dicsőített, hamida (magasztal) arab szótói.

MÁHOMFA, falu Szála m.; helyr. —fára, —n,
—ról.

MAHÓNI, tt. mahonit. 1. MAHAGON.
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MAI, tájdivatoBan: MÁI, (ma-i) mn. tt. mai-t,
tb. —ok. Szélesb ért. mostani jelen időszakban, ezen
ujabb korban levő. Mai világ, mai idő, mai kor, mai
naptág, (mind főnévi mind határozói értelemben, az
utóbbi esetben ,mai korban* helyett). Ellentéte múlt,
hajdani, régi. Szorosb ért. mondjak azon napról, mely
jelennen foly. Mai napra várom barátomat. Mai nap-
tagtól fogva. A mai ttenttéget nap (némi dagályossá-
got negédlb' szólásmod). Terjedelmes szokassál meg-
nyujtva: mái; s noha rendszerént az i képző előtt a
törzsök hangzó meg nem nyúlik, pl. haza-i, budai, du-
nai, tinói, megyei, stb. mindazáltal ma f a ha rövid
szócskákat hangzatosáig végett szokás megnyujtani,
p\. fái*Jái*át, hái-bái, de ez utolsó, midőn összetétetik,
már rövid: néhai, valahai stb.

MAIS, falu Baranya m.; helyr. Mais-ra, —ön,
—ról.

MAISKOMÉDIA, paszta Baranya m.; helyr.
—komédiá-ra, —n, —ról.

MÁJ, (1), elvont gyök, mely a majom majttog és
majától v. májtól származékokban a szájnak tátogatá-
sát jelenti, s rokon a szintén látogatást, ásitozást je-
lentő máié, mamlatx, mámmám, mámmog, máhol szók
gyökeivel. Ide tartoznak a rágicsáló mókus, mohó,
muma szók is.

MÁJ, (2), 1. MAJD.
MÁJ, fa. tt. mdj-at, harm. szr. —a, kicsiny, má-

jacska.A gerinczes állatok különösen ember egyik belső
része. Nevezetesen, mely az embernek jobb felül levő
alsó bordája alatt, a felső has tája felé, hajolva fekszik,
sötétvörös színű, fölül domború, alatt pedig kevéssé be-
horpadt és egyenetlen. Főrendeltetése, epét készíteni,
és elvalasztani.(Hepar).A májnak domború magas alak-
ja gyanfttatja, hogy nevét e tulajdonságától kapta, mi-
szerént gyöke ma v.ma rokon a mag, mogy szókkal; ele-
mezve ma-ó, ma-a, ma, máj, mint ssa-á, tta-a, ttá, máj,
taó, taa, tá, táj, a ta gyöktől; s mint báj a bá, éj az é
gyöktol. A német nyelv is a Leber szóval a dombord-
ság, magasodás alapfogalmát kapcsolta együvé, midőn
a határköveket Leber v. Leberstein névvel neveztette
el. V. ö. MÁL fn. Finn nyelven: makia. A máj mint
epekészftő belrész a kedélyre nagy befolyással van,
innen a mondás: Nem fér a májához, ám. nem szível-
heti. Ctibemája, lúd mája. Danán túl néhatt a birtok-
rágós ,mája' helyett hibásan mondják : majája, mi ab-
ból származik, minthogy nálok némely egytagú szók
az alanyesetben is toldalékhangzót kapnak, ilyenek :
mája, méhe stb.

MÁJA, erdélyi fala Maros székben; helyr. Má-
já-ra, —n, —ról.

MÁJALÓ, (máj-al-ó) fa. tt. májaló-t. Molnár A.
szerént ám. születésnapi lakoma. Nevét talán ounan
kapta, hogy a lakomának lényegéhez tartozott májjal,
pl. lúdmájjal kinálni a vendégeket: vagy hogy a máj
mintegy életszerve a jó kedélynek.

MÁJAS, (máj-as) mn. tt. májas-t v. —át, tb.
— ok. 1) Minek nagy mája, vagy miben máj van.

Májas lúd. Májat gombóc*, táska. Májas hurka. 2)
Olyan feldudorodott mint a máj. Májas ajkú ám.
nagy ajaka. (Szabó D.). 3) 1. MÁJOS.

MÁJBAJ, (máj-baj) ősz. fn. Bántalom, kór álla-
pot, melyben a máj szenved. Májbajelleni tttrek,für-
dők, ásványvizek.

MÁJBARNA, (máj-barna) ősz. mn. Olyanféle
barnaszfntt, milyen az ember vagy négylába emlő-
sök mája.

MÁJBELI, (máj-béli) ősz. mn. Májban létező.
Májbeli bántalom.

MAJCZ, fn. tt majct-ot, harm. szr. —a. Kan-
tárnak drágább szerből készfiit szára. (Szabó D.).

„ A lövök sem visel egyfigyü fékeket,
Hanem szkófiomos majczból mívelteket."

Gyöngyösi István.

De jelent más valamely tartó szíjat is.

„ Kétszeres lódingot emelnek vallókon,
Amelyek függenek karmazsin majczokon."

Ugyanannál.

Talán a görög-latin tomex v. tomice szóból módosult.
MAJD, tájdivatosan : MAJT, (ma-id, vagyis

ma-időn, hangzói egyezmény által : majdan) ih. 1)
Közellevő, mostani időben, nem sokára, mindjárt.
Majd meglátom, mi let» belőle. Majd elválik, hány
zsákkal telik. (Km.). Majd kaput. 2) Csaknem, kevés
híja. Majd meghalok éhvel. A tikot utón majd elettem.
Használják gúnyos tagadásai is. Majd bitony. Alap-
fogalom e szóban az időnek közelsége, melyben valami
történik, vagy történni készül. Egyik alkotó része
ma, a másik pedig az idő gyöke id, öszvetéve ma-id,
majd, vagyis megrövidülve ma-idon szókból, s jelen-
tése : hamar időben (v. ö. MA), tehát nem sokára,
legott. Majd — majd azon egy mondatban ám. most,
vagy hol. Majd itt, majd amott (v. most itt, majd
amott), ám. hol itt, hol amott (bald hier, bald dórt).
Mind értelemben, mind hangokban egyezik ugyan a
német bald szóval, azonban ,majd* teljesen : ,majdan'
kétségen kívül magyar eredetű. T. i. .majdan', kép-
zésre hasonló a ,hajdan' szóhoz, mely múlt időre vonat-
kozik,s melynek alkotó részei: a határozatlan, és külö-
nösebben régi időt jelentő ha, (mint néha, soha, valaha;
hái-bái) és időn, tehát: ha-idön, melyből lett hangzó-
egyezmény algán : hajdan, így ,majdan' elsőben ma-
idon, (,majdan'-ból pedig kurtítás által lön majd;
némely tájszólásban : máj); hasonló öszvetétel midőn
is, ebből : mi-idSn; hanem itt a ,mi'-ben levő t szin-
tén magas lévén, a hangzói egyezmény az utóbbi szót
épen hagyta. Hangzói egyezmény törvénye, hogy nem-
csak ragozáskor és képzéskor, de némely öszvetéte-
lekben is nyelvünk természete szerént, a vékonyhanga
iáim a vastaghanga ma és ha szókhoz alkalmazkodik;
mi néha megfordítva is áll, pl. ünnep — Udnap, üdv-
nap ; t. i. amabban a ,nap* szó is vékonyhangu lett.

MAJDAN, (ma-id-an v. ma-időn) ih. 1. MAJD.
6*
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MAJDAN, faluk Torontál és Krassó m.; helyr.
Majdán-ba, —bán, —bői.

MAJDANI, (ma-idöni) mn. tt. majdani-t, tb.
—ok. Nem sokára jövendő, legközelebbi.

MAJDÁNKA, falu Marmaros m.; helyr. Maj-
ddnká-ra, — n, — ról.

MAJDANSÁG, (raa-időnség) ősz. fn. Legköze-
lebbi idő. Néha a ,ság' csak határozói (s némileg bö-
vitö) toldalékrag, mint mostanság, mai naptág szók-
ban is : és csak ,majdan* helyett áll.

MAJDNEM, (majd-nem) ősz. ih. Kevés hiával;
alighogy nem; közel hogy; csaknem. Majdnem meg-
tülyedtünk. Majdnem halál fia lettem. Máskép : majd-

MAJDUGYAN, (majd-ugyan) ősz. ih. Szabó D.
szerént ám. csaknem, majdnem.

MÁJFÉRÉG, (máj-féreg) ősz. fn. Hosszú és
lapos gilisztafaj, mely különösen az állatok májában
lakik. Máskép : májgilittta.

MÁJFOLT, (máj-folt) ősz. fn. Májszinfi barnás
foltok, melyek a májbetegségbeu szenvedő emberek
bőrén, nevezetesen a homlokon, arczon és mellen lát-
szanak.

MÁJFOLYÁS, (máj-folyás) ősz. fn. Májdugu-
lásból eredő hasfolyás, midőn vér, különféle szintt
tisztátalan vegyülékekkel együtt, de erőködés nélkül,
megy el a betegtől.

MÁJFÜ, (máj-fii) ősz. fn. A sokhímesek sere-
géből, és ötanyások rendéből való növénynem; csé-
széje három, ritkán négy levelű, bokrétája hat szirmú,
magva sok és kopasz. (Hepatica). A köznép néhol e
nevet a tavi v. gyönyörű boglárpót (Parnassia palu-
stris), máshol pedig a stagos müge (asperula odorata)
helyett is használja; az utóbbi esetben csillagos máj-
/B-nek nevezvén.

MÁJGILISZTA, (máj-giliszta) ősz. fn. Lásd :
MÁJFÉRÉG.

MÁJGOMBÓCZ, (máj-gombócz) ősz. fn. Némely
állatok, nevezetesen szarvasmarha összevagdalt májá-
ból csinált gombóczétek.

MÁJGYULADÁS, (máj-gyuladás) ősz. fn. 1.
MÁJLOB.

MÁJHAL,(máj-hal)ősz. fn.Sziklák köztlakó ten-
geri halnem, melynek teste májszintt. (Labrus hepatus).

MAJK, puszta Komárom m.; helyr. Majk-ra,
—ön, —ról.

MAJKOL, (maj-k-ol) l. MAMUSZKOL.
MÁJKÓR, (máj-kór) ősz. fn. A májnak beteg

állapota. Használtatik melléknévül is, s ám. májbe-
tegségben szenvedő.

MAJKO, (máj-kő) ősz. fn. Ásványtanban ám.
gyúlékony részekből és gáliczsavból álló mészkő,
melynek kénmáj szaga van.

MAJLAND, 1. MILÁNÓ.
MAJLÁTH, puszta Csanád m.; helyr. Majláth-

ra, —ön, —ról.
MAJLÁTHFALVA, falu Temes m.; helyr.

—falvá-ra, —n, —ról.

MÁJLOB, (máj-lob) ősz. fn. A májnak azon
kórállapota, mely a kórtanban lobnak neveztetik. V.
ö. LOB.

MÁJMOH, (máj-moh) ősz. fn. Széles ért. azon
mohok osztálya, melyeknek tőkocsányaik nincsenek, s
jobbára nagy és laposan fekvő levelüek. (Musci be-
patici). Szorosb ért. azon mohok neme, melyek ned-
ves és árnyékos helyeken nőnek, termésök paizs- vagy
csillagforma, kocsányos, és magvaik az alsó lapon
vannak. Máskép : csillagaly. (Marchantia.)

MAJMOL, (maj-om-ol) áth. m. majmol-t. Vala-
mit, vagy valakit majmok módja szerént utánoz.
Mondják általán oly emberekről, kik önállósággal, s
eredetiséggel nem bírván tetteikben másokat követ-
nek, különösen, kik a dolgok külsejét utánozzák.

MAJMOLÁS, (maj-om-ol-ás) fn. ti majmolát-t,
tb. —ok, harm. szr. —a. Az utánzásnak azon neme,
midőn valaki azt majom módjára teszi. V. ö. MAJ-
MOL.

MAJMOLGAT, (maj-om-ol-og-at) áth. m. máj-
molgat-tam, —tál, —ott. Gyakran vagy ismételve
majmol.

MAJMOLÓ, (maj-om-ol-ó) mn. tt. majmoló-t.
Aki másokat, s azoknak tetteit majom módjára utá-
nozza.

MAJMOZ, (maj-om-oz) áth. m. majmos-tam,
—tál, —ott, pár. — t. L MAJMOL.

MAJMOZÁS, (maj-om-oz-ás) fn. 1. MAJMO-
LÁS.

MAJNA, fn. tt. májnál. Németországnak egyik
nevezetesebb folyóvize, latinul: Moenus, németül: Áfáin
v. Mayn. Magyarított alakjára nézve olyan mint:
Rajna, Szajna.

MAJOM, (maj-om, törökül: majmun, Vámbéry
szerént májún is) fn. tt. maj-mot, harm. szr. majm-a.
Négylábú, vagy mint némely természetleírók mond-
ják, négykezü emlős állat, melynek hatvannál több
faja van. A majom testalkotásra nézve minden
egyéb állatok között leginkább hasonlít az emberhez.
Legnagyobb faja az orang utáng, azaz vad ember
(malaji nyelven orang ám. ember és után ám. vadon)
mely Borneo szigetén lakik, s rendkivüli ereje és
ügyessége miatt nehéz megfogni. A majmok némely
fajai farkatlanok, némelyek farkasak. A majomnak it
stép a maga fia. Ssereti, mint majom a fiát. (Km.).

A majom latinul Sírnia, valószínűleg a simut
(lapított, sima) szótól, minthogy feltűnő tulajdonsága
a lapított, sima orr („dicuntur autem simiae a nari-
bus simis hoc est depressis." Fabri Thesaurus); de
lehet a ^imilis' ,simulo' szókkal azonegy gyökü is.
Németül: A/e, mely rokon gyökünek látszik a mást,
ismétlést és utánzást jelentő aber és after szókkal,
mintha a német utánzó tulajdonságáról nevezte volna
el, mely ez állatban igen jellemzetes; vagy talán fo-
galmi viszonyban áll a szájtátást jelentő ga/en (régi
felső német chapfen) igével, mert a majom igen sze-
reti száját vonogatni és nyitogatni. Úgy látszik, a ma-
gyar ezen tulajdonságot vette tekintetbe a majom el-
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nevezésénél, mert gyöke egy a rágicsálást, szájmoz-
gatást jelentő májtól és máitól igék moh gyökével, mi-
nél fogra majom annyi volna, mint manó (máskép:
mohó), mahov, mohom, majom, azaz maholó, majzoló
állat. E tulajdonságra nézve rokon hozzá mókus
(= mohos) melynek hasonlóan mindig jár a szája,
mintha mohón rágicsálna. A ma v. moh gyök mint
szájtátást jelentő', a magyar mamlatt, mámmog, mám-
mám, mohó stb. szókon kivfil megvan a latin mando,
manduco, az olasz mangiare, a német Mául, Schmaun
stb. szókban. A Maulaffe egyenesen ezen állatnak
szájnyitogató szokására mutat. A magyar is mondja:
Úgy née, mini a majom. Példabeszédben, aki másokat
minden ész nélkül, mintegy gépileg szokott utánozni,
majomnak nevezik, minthogy a majom minden álla-
tok között az utánzásra leghajlandóbb.

MAJOMARCZ, (majom-arcz) lásd: MAJOM-
KÉP.

MAJOMARCZU, (majom-arczu) lásd: MAJOM-
KÉPŰ.

MAJOMKÉP, (majom-kép) ősz. fa. Utálatosan
eltorzított kép, mint a majomé, és ilyen képű ember.

MAJOMKÉPÜ, (majom-képű) ősz. mn. Kinek
oly eltozzított, utálatos képe van, mint a majomnak.

MAJOMKÖ, (majom-kő) ősz. fa. Kő, mely né-
mely teraészetleírók szerént a páviánféle majom
gyomrában terem.

MAJOMORR, (majom-orr) ősz. fa. Benyomott
lapos orr, milyen a majomé.

MAJOMSZERETET, (majom-szeretet) ősz. fa.
A szülői szeretetnek túlságos neme, mely a majom-
ban, mint mondják, oly nagy szokott lenni, hogy fiát
ölelgetésével meg is fojtja. Innen a közmondás: S*e-
reti, mint majom a fiát.

MAJOMTRÉFA, (majom-tréfa) ősz. fa. Minden-
féle bohós arcztorzitások, ngrándozások, rángatódzá-
sok stb. milyeket a majmok vagy maguktól, vagy ve-
zetőik által ösztönözve tesznek.

MAJOR, (1), fa. tt major-t, tb. — ok, harm.
szr. —ja. Mezei gazdasághoz tartozó épületek, a
hozzájok tartozó udvarral, szérűvel, kerttel. Különö-
sen ilynemű épületek a pusztákon, vagy a városokon,
helységeken kivfil, pl. Győrnek azon külső városát,
hol leginkább ily gazdasági épületek vannak, majo-
roknak nevezik. E szót valószínűleg a német Meier-
ból kölcsönöztük. Az alföldön most is inkább tanya és
ttáüáf divatozik. Hajdan föl (« falu) volt, mert a
régi bibliában a vülictu folnagy, és vMicarí folnagy-
kodni. Ugyan a német Meier után a major jelentett
majoros gazdát is, honnan majorkodni ám. majoros
gazdának lenni. Erre mutat a Major családnév is,
valamint e közmondás : Jó volna a róka majoménak.

MAJOR, (2), a latin major szótól, honnan a
franczia major, német Majoor stb. 1. ŐRNAGY.

MAJOR, (3), több puszták és faluk neve más
előnevekkel együtt pl. Barát—, Pál—, Uj-major stb.
helyr. Major-ba, —bán, —ból.

MAJORÁNNA, fa. tt majoránnát. Amurvapik-
kek neméhez tartozó növényfaj; morvái tömöttek, to-
jásdadak, rendszerént hármasak egy kocaányon, le-
velei nyelesek, tompák. (Origanum majorana.) Poly-
váját konyhai fűszerül használják. Azt tartják, hogy
a görög-latin amáraeut és amáracum szók után módo-
sult a közép-latin majoraca s azután pl. az olaszban
majorana.

MAJORÁNNAPOLYVA , (majoránna-polyva)
ősz. fa. Polyva az öszvezúzott majoránna bugájából;
szakácsok, hentesek fűszere.

MAJORÁNNÁS, (majoránna-as) mn. tt. majo-
ránnát-t, tb. —ok. Majoránnával bővelkedő, fűszere-
zett, készített. Majoránnát kerti ágy. Majoránnát
hurka. Továbbá aki ily fűszerrel kereskedik. Majo-
ránnát ttatóct.

MAJORBELI, (major-béli) ősz. m. Majorban la-
kó ; majorhoz tartozó; majorban létező, nőtt. Major-
béli cselédek, lovak, tehenek.

MAJORFALVA, falu Zólyom m.; helyr. —fal-
vá-ra, —n, —ról.

MAJORHÁZ, puszta Pozsony m.; hely. —háa-ra,
—ön, —ról.

MAJORKOCSIS, (major-kocsis) ősz. fa. Majoi-
beli munkákra használt kocsis; konyhakocsis.

MAJORKODÁS, (major-kod-ás) fa. tt.majorko-
dát-t, tb. —ok, harm. szr. —a. Mezei gazdaság űzése,
gyakorlása valamely majorban.

MAJORKODIK, (major-kod-ik) k. m. majorkod-
tam, —tál, —ott. Mezei vagy baromtenyésztési gaz-
daságot, majorosságot űz. V. ö. MAJOR; MAJOROS.

MAJORLÁS, fa. tt. majorlát-t, tb. — ok. Lő-
rincz Károly szerént a kapnikbányai szójárásban
ám. köfalazás. Hihetőleg Mauer után.

MAJORÓCZ, falu Zemplén m.; helyr. Majo-
róct-ra, —ön, —ról.

MAJOROL, áth. m. majorolt. A kapnikbányai
szójárásban ám. köfalaz. V. ö. MAJORLÁS.

MAJOROS, (major-os) fa. tt. majoro»-t, tb. — ok,
harm. szr. —a. 1) Kinek majorja van, s abban gaz-
dálkodik. 2) A majorbeli cselédekre felügyelő gazda,
s ennek felesége, majoromé különbözik a majoromÖ-
től. A régi bibliában : folnagy, Káldinál: táfár.

MAJOROSSÁG, (major-os-ság) fa. tt. majorot-
tág-ot, harm. szr. —a. Majoros! kötelesség, vagy
tisztség. Régiesen : folnagyság. Káldinál: táfártag.

MAJORSÁG, (major-ság) fa. tt. majortág-ot,
harm. szr. —a. 1) A majorhoz tartozó épületek, vagy
több majorok öszvege. A juhokat a majortág körül
legeltetni. A majorságot fallal, tüoénynyel, árokkal be-
keríteni. 2) A majorban tenyésző szárnyasállatok, ba-
romfiak. A majorságot behordani az watági konyhára.
A róka nagy pusztítást tett a majortágban. 3) Az úr-
béri rendszerben kizárólagos saját földbirtok, mint el-
lentéte az úrbéri földbirtoknak. 4) lásd : ŐRNAGY-
SÁG.

MAJORSÁGI, (major-ság-i) mn. tt. majorsági-t,
tb. —ok. Majorsághoz tartozó, azt illető, arra ró-
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natkozó. Majorsági cselédek, szerszámok, épületek. Ma-
jorsági vonómarhák, baromfiak.

MAJORTELEK, (major-telek) ősz. fn. Nemesi
szabad telek, mely az űrben rendszer alatt az illető
birtokosnak kizáró tulajdona volt. Szélesb ért. bizo-
nyos majorhoz, vagyis tanyahoz tartozó telek.

MAJOS, falu Tolna m. erdélyi falu Küküllö m.;
helyr. —Majos-ra, —ön, —ról.

MÁJOS, (I), (máj-ős) fn. tt. májos-t, *tb. — ok,
harm. szr. —a. 1) L. MÁJAS. 2) Hurka, mely apró-
ra vagdalt, és fiiszerezett disznómájjal van megtöltve.
Vág mellett : május. A vastagfélének neve tültös v.
íttttttí (= tüdős).

MÁJOS, (2), erdélyi falu Torda m.; helyr. Má-
jos-ra, —ön, —ról.

MAJOSHÁZA, falu Pest m.; helyr. — há»á-ra,
—n, —ról.

MÁJPOROND, (máj-porond) ősz. fn. Lásd :
MÁJKŐ.

MAJSA, mváros a Kis-Kunságban, puszta Tolna
m,; helyr. Majsá-ra, —n, —ról.

MÁJSÁRGA, (máj-sárga) ősz. mn. Olyan sár-
gaszinü, mint némely állatoknak nevezetesen a lúd-
nak mája.

MÁJSORVADÁLY, MÁJSORVADÁS; (máj-
sorvadály v. — soivadás) 1. MÁJVÉSZ.

MAJSZI, (maj-sz-i) 1. MASZUTA.
MÁJSZÍN, (máj-szín) ősz. fn. és mn. Olyan

szín, milyen a májé. Ez ugyan nem minden állatok-
nál egyforma, hanem rendesen a négylábuaké értetik,
mely barnás vörös szokott lenni. A lúd mája inkább
sárgára hajlik, ha kivált kövér.

MÁJSZ1NÜ, (máj-szinü) ősz. mn. Aminek olyan
színe van, milyen a májé. V. ö. MÁJSZÍN.

MAJSZOG, (maj-sz-og v. maj-oz-og) önh. m.
majtiog-tam, —tál, —ott. L. MAMUSZKOL.

MAJSZOL,(maj-oz-ol v. mah-oz-ol) önh. m. maj-
sstol-t. Valamit rágicsál. Dunán túli tájszó. Mondják
kttlönösen apróbb rágicsáló állatokról, pl. egérről, mó-
kásról.

„A legkisebb fiú kenyeret kér s majszol."
Családi kör (Arany Jánostól).

Rokon mahol v. máhol igével, valamint mohó, mohó-
ság szókkal, melyek szintén evésre vonatkoznak. Gyök-
eleme : moh', melynek legközelebbi alapfogalma a
szájnyitogatás, tátogatás, mely megvan a mamiasz,
mámmog, mámor, mohó, s hangváltozattal a bamba, ba-
eta, bámul stb. szókban.

MAJSZOLÁS, (maj-oz-ol-ás v. mah-oz-ol-ás) fn.
tt majttolást, tb. —ok. Rágicsálás. V. ö. MAJSZOL.

MAJT, tájdivatos, e helyett: majd; 1. ezt; néha
toldalékhanggal is: majtég mint ,ittenég'.

MAJTÉNY, falu Pozsony, KIS—, NAGY—,
faluk Szatmár m.; helyr. Majtény-ba, —bán, —Ml.

MAJTIS, fáin Szatmár m.; helyr. Majtü-ra,
—ön, —ról.

MÁJUS, (1), fn. tt. május-l, tb. — ok. harm. szr.
—0. A polgári évben sor szerént az ötödik hó mely

harminczcgy napból áll. Régi magyarosan pünkösd
hava, minthogy a pünkösd legtöbbször ezen hóra
esik. Újabb divattal: tavastutó, ötödhó.

MÁJUS, (2), (máj-hús vagy csak máj-os vagy
máj-as) fn. tt. május-t, tb. —ok. Vágmellékiés nagy-
bányai tájejtéssel ám. májos v. májashurka; mint ,tüt-
tns' ám. tüdős (hurka).

MÁJVÉSZ, (máj-vész) ősz. fn. Betegség, midőn
az állati, különösen emberi máj sorvadó állapotban
szenved.

MÁJVÉSZES, (máj-vészes) Ősz. fn. Mondjuk
állatról, nevezetesen emberről, midőn mája sorvad.

MAJZOL, 1. MAJSZOL.
MÁK, l) hangszó, melyből makog, makogás ered-

nek. 2) Elvont gyök Mókád, Maklár, Makó, Makóét,
Jlfafató,Jlfa&«ahelynevekben.3) Valószínűleg átalakult
vak v. bak a makacs és makranct származékokban. L.
MAKACS alatt. 4) A makk főnév egyszerű alakban.

MÁK, (I), hangszó, különösen a siró nyúl hang-
ja, honnan : makog. Eléfordúlnak a szanszkritban:
vács, és a latinban vagio szinte mint hangszók.

MÁK, (2), fn. tt. mák-ot, harm. szr. —ja. Nö-
vénynem a sokhimesek seregéből és egyanyások ren-
déből ; csészéje két levelű, nyilaskor leesik, bokrétája
négy szirmú, bibéje nagy, kerek, száratlan, tokja egy
rekeszü. (Papaver). Fajai között nevezetesek: pipacs,
v. pipacs-mák (Papaver Rhoeas) melynek virága szép
veres, tokja gömbölyű; kerti mák (P. somniferum),
melynek virága rendesen veres, de sokféle színekkel
játszik. Mákot törni, tréfásan ám. lötyögve, alfelével
a ló hátát veregetve nyargalni. Midőn valamely társas
körben mindnyájan elhallgatnak, art szokták mon-
dani : Jó volna mákot vetni. E szóval egyezik a régi
felső német mago, mohó, bajorul ma is: Magot, Ma-
hen, tót mák, hellén pi?xo>i>; közel áll hozzá a közön-
séges német Mohn. A latin papaver &papMa,papula,
pappus szókkal látszik fogalmi rokonságban lenni,
melyek valaminek gombját, búbját jelentik, miuerént
a latin papaver e növénynek gombforma gyümölcs-
tokját fejezné ki. A magyar mák legközelebbi hang-
rokonságban áll a mag, mog, mogy, és makk szókkal,
melyek szintén gombosat, gömbölyűt jelentenek. A
latin .papaver' gyökéhez hasonló a kicsinyített alakú
pipacs, mely ismét a pimpó, bimbó, pip, bibe szókkal
rokon. Ide tartoznak a szintén csomós gömbölyűt je-
lentők : púp, búb, bob.

MÁK, (3), a székelyeknél összevontan, ebből:
másik, bővebben mápó ebből: másik apó; így mányi,
ám. másik anyó. (Kriza J.). Az utóbbi (Gyarmathy
szerént): mákó.

MAKACS, (mak-acs) mn. tt. makacs-ot. Mond-
juk emberről, és más állatok közöl leginkább lóról,
midőn megköti magát, midőn ellenszegül, akaratosko-
dik, nyakaskodik, fejeskedik. Értelemre, valamint
hangra rokon hozzá , sőt ugyanazon gyökből ered:
makranct, s a székelyei makuj, továbbá a vakmerő és
néhutt fordítva makverö. Sok helyütt a makacs és
csökönyös lóról azt mondják, megbikacsolja magát,
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máskép tájdivatosan : bakáétól. E jelentéseknél fogra
a makacs gyöke vagy az átalakult vő*, melyből lett
vak-merő, tehát mintegy vakacs, vakas, azaz a moz-
dulni nem akaró vak lóhoz hasonló ; vagy hihetőbben
eredetileg ám. bakács, a ,bak' gyöktói, mivel a bak-
nak különös tulajdonsága az ellenszegülés, öklelődés,
és csakugyan a csökönyös emberről mondják is : meg-
lakolja magát (Lőrincz Károly) ; ugyaninnét szárma-
zik bakafántos is. Hogy az m, v és 6 hangok mint
szervrokonok egymással fölcseréltetnek, több példa
van rá nyelvünkben is, pl. Visegrád Misegrád, vacso-
ra, bacsóra, ebéd eved, vézna mama, vakog makog, be-
keg mekeg, bakcsó máskép vakvarjú stb. Némelyek
nyakas szóval azonosítják, m és n (lágyítva ny) szinte
rokonok lévén. Ismét mások szerént : magacs, mint-
egy magafejü.

MAKACSÍT, MAKACSÍT, (mak-acs-ít) áth. m.
makaosít-ott, htn. — m v. — óm, pár. — s. Makacs-
csá, azaz csökönyössé, akaratossá, nyakassá, ellen-
szegülővé tesz. A gyermeket gyakori vngerkedfs által
makacstíani.

MAKACSÍTÁS, MAKACSITÁS, (mak-acs-ít-ás)
fa. tt. makacstíás-t, tb. — ok, harm. szr. — a. Ma-
kacscaá tevés. V. ö. MAKACSÍT.

MAKACSKODÁS, (mak-acs-kod-ás) fa. tt. ma-
kaeskodás-t, tb. —ok, harm. szr. — o. Kedélyi mftkö-
dés, midőn az ember vagy más állat valaminek vagy
valamiben ellenszegül; csökönyösködés, nyakaskodás.

MAKACSKODIK, (mak-acs-kod-ik) k. m. ma-
kactkod-tam, —tál, — ott. Makacs módon viseli ma-
gát, csökönyösködik, nyakaskodik,fejeskedik, durczás-
kodik.

MAKACSODÁS, (mak-acs-od-ás) fa. tt. móka-
cfodás-t, tb. — ok. Makacscsá levés. Át okszerűtlen ne-
velés makaesodátt s*ül a gyermekekben.

MAKAC80DIK, (mak-acs-od-ik) k. m. maka-
csod-tam, — tál, — ott. Makacscsá leszen. Meg- v. el-

MAKACSSÁG, (mak-acs-ság) fa. tt. makacsság-
ot, harm. szr. — a. Kedélyi állapot vagy tulajdonság,
mely másnak daczára, ellenére akaratoskodik. Roko-
nai : föetség, nyakasság, durctásság, csokönyosség.

MAKACSUL, (mak-acs-ul) ih. Makacs raódou,
azaz saját akaratához, vagy indulatához vakon ra-
gaszkodva, s mások akaratának, tanácsának ellensze-
gülve. Makacsul megmaradni a hibás vélemény mellett.

MAKACSUL, (mak-acs-úl) önh. m. makacsait. L.
MAKACSOKIK.

MAKÁD, falu Pest m.; helyr. Makád-ra, —ön,
—ról.

MAKÁNY, Szatmárvidéki tájejtés, lásd: MO-
KÁNY.

MAKARIA, falu Bereg m.; helyr. Makariá-ra,
—n, —ról.

MÁKBUGA, (mák-buga) ősz. fa. A mákféle
növénynek magtartó buganemtt tokja. Szokottabban :

,
MÁKCSIK, I. MÁCSIK.

MÁKPA, KIS-, NAGY—, faluk Vas m.; helyr.
Mákfá-ra, —n, —ról.

MAKFALVA, erdélyi falu Maros székben; helyr.
—falvá-ra, —n, —ról.

MÁKFEJ, (mák-fej) ősz. fa. 1. MÁKBUGA.
MAKK, (1), fa. tt. makk-ot, harm. szr. —ja.

Köznyelven a tölgy és bükknemü fák hosszúkás göm-
bölyű, s kemény héjú vagy kérgü gyümölcse, mely
kivált a 'sertéseknek kedves eledelök. A sertéseket
makkra hajtani, makkon hidalni. Egéstséges, mint a
a makk. A magas tölgyfa is csak kis makk volt valaha.
(Km.). Éhet disznó makkal álmodik. (Km.). A növény-
tanban a latin ,nuz' értelemben minden olyan termés,
melyet kívülről különféle vastagságú kéreg borít, s
belül van a gyümölcs bele és széke;ilyen termése van
a mogyoró- s diófának is. Átv. ért a férfi nemzővesz-
szőnek a makkhoz némileg hasonló gombja. Kártya-
lapokon makkot ábrázoló festmény, valamint az ily
ábrázolattal jegyzett lap. Tökre tököt, makkra makkot.
Makknak nevezik a* háraistráng valamint általán akár-
mily kötél végén levő' hurokforroa csomót is. E szó
eredetileg nem egyéb, mint a mag mog, magy mogy
szók módosulata. Az egy tagú szók végén a g és k
hangokat szereti a magyar kettöztetni, mint az agg,
lógg, CfUgg, flígg, bükk, crikk szókban. A német Eicfie
a gömbölyűt jelentő £i-val látszik eredeti rokonság-
ban lenni. Ily fogalmi és hangrokonság van a latin
glang glandula, és glóbus, glomero stb. szókban.

MAKK (2), puszta Komárom m.; helyr. Makk-
ra, —ön, —ról.

MAKKALAKÚ , (makk-alakú) ősz. mn. Mi
alakjára nézve a makkhoz hasonló, azaz hosszúkás
gömbölyű.

MARKÁN, tájdivatos, mukkan helyett; 1. ezt.
Egyet se makkanj. (Szabó D.).

MAKKBÉLYEG, (makk-bélyeg) ősz. fa. Bé-
lyeg, melyet néhntt a sertésekre ütnek, mielőtt a
makkos erdőbe eresztenék.

MAKKBÉR, (makk-bér) ősz. fa. Bér, melyet az
fizet, ki másnak erdejében makkoltatja sertéseit.

MAKKDISZNÓ, (makk-disznó) ősz. fa. A kár-
tyajátékban azon lapok között, melyekben úgyneve-
zett makkszemek vannak festve, a legnagyobb ütő.
Gúnyneve az igen kövér, busa fejű embernek. Olyan,
mint a makkdisznó.

MAKKFILKÓ, (makk-filkó) ősz. fa. Kártyajá-
tékban azon felső legény v. kolop, melyhez makk-
szem van festve. Filkó am.felső a tájdivatos fii (= fel)
gyöktől, mely él a csalóközi W-Istál szóban, (mely-
nek társa Al-Istál).

MAKKGYÚLADÁS, (makk-gyúladás) ősz. fa.
Kóros tüzesség a férfi nemzővesszejének makkjában
s illetőleg makktyúján, vagy fitymáján.

MAKK JOG, (makk-jog) ősz. fa. Jog, melynél-
fogva valaki bizonyos erdőben makkoltathat. V. ö.
MARKOLTAT.

MAKKKOLOP, (makk-kolop) ősz. fa. Lásd :
MAKKFILRÓ, és TÖKKOLOP.
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MAKKOCSKA, (makk-ocs-ka) fn. tt. makkocskát.
Kis makk.

MAKKOD, puszta Szabolcs m.; helyr. Makkód-
ra, —ön, —ról.

MARKOL (makk-öl) önh. m. makkol-t. I) Makk-
ra jár, makkot eszik. Innen ered: makkoltat, azaz
makkal etet. Oly viszony létezik köztök, mint a legel
és legeltet között 3) Makkot szed.

MAKKOLÁS, (makk-ol-ás) fű. tt. makkolás-t, tb.
—ok, harm. szr. —a. Cselekvő állapot, midőn vala-
mely állat, nevezetesen disznó, makkot eszik, vagy mi-
dőn valaki makkot szed.

MAKKOLTAT, (makk-ol-tat) mivelt. m. makkol-
tat-tam, —tál, —ott, pár. makkoUass. A sertéseket
makkal eteti, hizlalja.

MAKKOLTATÁS, (makk-ol-tat-ás) fh. tt. mak-
IcoUatát-t, tb. —ok, harm. szr. —a. Etetés, hizlalás,
midőn valaki a sertéseket makkra hajtja.

MAKKOS, (makk-os) ősz. mn. 1) Makkot ter-
mő, makkal bővelkedő. Makkos tölgyfák, erdőség. S)
Makkon hízott. Makkos disznó.

MAKKPÉNZ, (makk-pénz) ősz. fn. 1. MAKK-
BÉR.

MAKKRÉCZE, (makk-récze) ősz. fn. Kisebbféle
vadrécze faj, szürkés barna és pettyegctett szinü tol-
lakkal. (Anas querquedula). Nevét valószínűleg onnan
kapta, mivel egyik fajtájának feje és nyaka, a makk-
hoz hasonló rozsda szinü.

MAKKSZŐLŐ, (makk-szőlő) ősz. fn. Szőlőfaj,
melynek nagy szemei makkhoz hasonló tojásdadok.

MAKKTERMŐ, (makk-termő) ősz. mn. 1. MAK-
KOS. 1)

MAKKTYÚ, (makk-tyú) fn. tt. makktyú-t. A
férfi nemzővesszejének előbőre, mely a makkot takar-
ja. A tatrosi bibliában fityma.

MAKKTYÚLOB, (makktyú-lob) ősz. fn. Gyu-
ladásos bántalom a makktydban. (Phimosis).

MAKKTYÚSZOR, ősz. fű. A férfi nemzővesz-
szejének kóros állapota, midőn a makktyü megdagad,
és fájdalmasan megfeszül.

MAKLÁR, mváros Heves m. helyr. Maklár-ra,
—ön, —ról.

MÁKLÉ, (mák-lé) ősz. fn. 1. MÁKONY.
MÁKMAG, (mák-mag) ősz. fn. A mák nevű nö-

vénynek apró szemű, szürkés magva.
i'f MÁKNEDV, (mák-nedv) ősz. fh. Lásd : MÁ-

KONY.
MÁKNYI, (mák-nyi) mn. tt. máknyi-t, tb. —ok.

Oly piczin, mint a mákszem. Élünk vele, midőn igen
kicsinyt vagy keveset akarónk jelenteni. Egy mák-
nyi kenyerem sincs. Nincs benne egy mákknyi em-
berség.

MAKÓ, mváros Csanád m. erdélyi falu Kolos
m.; helyr. Makó-n, —rá, —ról. Személynév is. Any-
nyira van, mint Makó Jeruzsálemhez. Szinnay (Hung.
in Parabolis). Dugonics Makó nevű keresztes vitézre
alkalmazza.

MAKÓ, fh. tt. mákó-t. Székely tájszólás szerént
összevontan másik anyó szókból, ám. nagyanya. V. ö.
MÁK (3).

MAKÓCZ, falu Zemplén m.; helyr. Makócz-ra,
—ön, —ról.

MAKÓD,erdélyi falu Besztercéé vidékében;heljr.
Makód-ra, —ön, —ról.

MAKOG, (mak-og) önh. m. maleog-tam, —tál,
— ott. Szájtátogatva értelmetlenül, akadozva hangoz-
tat valamit. Máskép: vakog.

MAKOG, (mák-og) önh. m. mákog-tam, —tál,
—ott. Mondják nyúlról, midőn ijedtében vagy kín-
jában kiabál, pl. ha az agár megragadja. Gyöke, mint
tudnivaló, hangszó.

MAKOGAS, (mak-og-ás) fn. tt. makogát-L, tb.
—ok, harm. szr. —a. A szóknak akadozva kimondása
vakogás, mokogás.

MÁKOGÁS, (mák-og-ás) fn. tt mákogdt-t, tb.
—ok, harm. szr. —a. A nyálnak fájdalmas kiáltása.

MÁKOLAJ, (mák-olaj) ősz. fh. A mák magvai-
ból sajtóit olaj, melyet a festészek szoktak olajfeaté-
kül használni.

MÁKONY, (mák-ony) fh. tt mákony-t, tb. — ok,
harm. szr. —a. Mákból kivont tejszinü nedv, különö-
sen, melyet az éretlen mákfejekből nyomnak ki, azu-
tán kiszáradni s megsürüdni hagyják. Sajátnemfi tu-
lajdonsága az, hogy kis mértékben véve is mély és
tartós álmot okoz. (Ópium.) Köz nyelven: álompor.

MÁKONYKIVONAT, (mákony-kivonat) ősz. fa.
Mákony minemüségfi kivonat a máknövény szemeiből.
V. ö. MÁKONY.

MÁKONYSZER, (mákony szer) ősz. fh. Má-
konyból álló, vagy mákonynyal vegyített szer, gyógy-
szer, vagy altató, álomital.

MÁKOS, (1), (mák-os) mn. tt mákos-l v. —át,
tb. —ok. Mákkal bővelkedő, mákot termő, mákkal
hintett, készített Mákot kertek, földek. Mákot kalács,
metélt, rétes. Mesés mákos (mácsik). Átv. ért. mákszi-
nfl szürke. Mákos ss&r. Mákos köpönyeg.

MÁKOS, (2), (mák-os) fn. tt. mákos-t, tb. —ok.
Mákos sütemény, kalács- vagy kürt-alakban.

MÁKOSSZÜRKE, (mákos-szürke) rösz. mn. Mák-
szinü szürke. Mákosszttrke posztóból való Ultony.

MÁKOZ, (mák-oz) áth. m. mákot-tam, —tál,
—ott, pár. —t. Mákkal tölt, fűszerez, behint vala-
mely ételt, nevezetesen tésztás eledelt Csuszát, rétért,
metéltet mákozni.

MÁKOZÁS, (mák-oz-ás) fn. tt mákotds-t, tb.
—ok. Mákkal töltés vagy behintés.

MAKRA, (mak-or-a) mn. tt. makrát. 1) Győr
tájékán szőlőfaj neve, mely máskép: matyó, madari. 2)
Debreczeni hosszú veres pipa,mely alul szűkebb fölül
tágasabb szokott lenni. 3) A makranci, makranczos szók
törzsöké. Két első jelentésének eredete homályos, ha-
csak a harmadik értelemben tréfásan nem használta-
tik .melyre nézve 1. MAKACS.
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MAKBANCZ, (1), (mak-or-ancz) fa. tt. maJe-
ranet-ot. A kedélynek, akaratnak csökönyös állapota.
Innen, makrancsos, kinek ás ily csökönyösködés tu-
lajdonsága. Értelme és gyökénél fogva rokon hozzá
a mókáét. Elemesve: bakranct v. vakrancz. V. ö.
MAKACS. Az r valószínűleg átalakult /, mintha vol-
na mattom* a makói v. bakói v. vakol igéből; ide mu-
tat a tájdivatos makuj v. makuly is, mely ám. makoló.
így lett a botlik igétől származott botlánkotik-ból bot-
ránkotík; így az Vkrendesik máskép, nevezetesen Szat-
márban: öklexdetik.

MAKBANCZ, (2), falu Abauj m.; helyr. Mák-
ranct-ra, —ön, —ról.

MAKBANCZOS, (mak-or-ancz-os) mn. tt mak-
ran&os-t v. —át, tb. —ok. Makacs, csökönyös, ma-
gafejtt, akaratos. Makranczos asszony.

MAKBANCZOSAN , (mak-or-ancz-os-an) ih.
Makranczos módon, makranczos állapotban. Makran-
czosan megkötni magát.

MAKRANCZOSKODÁ8, (mak-or-ancz-os-kod-
ás) fn. tt makran<xoskodás-t,tb. —ok,ham.szr. —a.
Makacskodás, akaratoskodás, nyakaskodás, fejeske-
déa, csökönyösködés.

MAKBANCZOSKODIK, (mak-or-ancz-os-kod-ik)
k. m. makranczoskod-tam, —tál, —ott. Makranczo-
san viseli magát, makacskodik, nyakaskodik,stb. V. ö.
MAKBANCZOS.

MAKBANCZOSSÁO, (mak-or-ancz-os-ság) fa.
tt makranctoseág-ot, harm. szr. —a. Makacsság, nya-
kasság, csökönyösség, vagyis a kedélynek, akaratnak
magát megkötő tulajdonsága.

MAKBONCZÁS, Dunán túli tájdivatos szó .mak-
ranczos' helyett; 1. ezt.

MAKSA, (1), férfi kn. 1. MIKSA.
MAKSA, (2), erdélyi falu Kezdi székben; helyr.

Afaksá-ra, —n, —ról.
MÁKSZEM, (mák-szem) ősz. fa. A mák nevű

növénynek egyegy magva. Átv. ért. ám. igen kevés,
igen kicsiny. Egy mákszemet sem kapsz. Oly apróra
törlek, mint a mákszem.

MÁK3ZÉMNYI, (mák-szémnyi) ősz: mn. Mák-
szemhez hasonló nagyságú vagy mennyiségű. Átv.
ért a maga nemében igen kicsi, igen kevés. Mákszem-
nyi labdacsok.

MÁKSZÖRP, (mák-szörp) ősz. fa. Mákból ké-
szített szörp. V. ö. SZÖRP.

MÁKTOK, (mák-tok) ősz. fa. A máknak feje,
vagyis gombforma bőrös magtartója.

MAKUJ,MAKULY,(mak-ol-ó azaz bak-ol-ó)Szé-
kely tájszó, ám. makacs, makranczos.V. ö. MAKACS.

MAKVEBŐ, székely és bodrogközi tájszólás sze-
rint az eredeti vakmerő szónak betOátvetés általi mó-
dosulata. Hasonló átvétessél képződött naspolyá-ból
(mespillnm) lasponya.

MÁKVIBÁO, (mák-virág) ősz. fa. A mák
nevű növénynek élénk tarka színezetű virága. Átv.

AKU>. BAQT SIÓTÍB IV. KOT.

ért és gúnyosan : gyöny&rü mákvirág, kiben igen sok
feddeni való van. Olyan átvitt értelmű, mint a stép
madár, jó madár.

MAL, elvont gyök, melyből különböző értelmű
származékok erednek. 1) Malac*, melyben az act
képső kicsinyítő jelentéssel látszik bírni. Eredeti ér-
telmére nézve, ha alapfogalomul a malacznak fatká-
rozó tulajdonságát veszszűk (mind m mind l mozgást,
haladást is jelentvén), úgy rokon hozzá némi hangvál-
tozattal a faláétól, latinul: palatw, és pálya, pályás.
Ugyan a mozgás, forgás alapfogalma látszik rejleni a
malom szóban is. Ide sorozhatok, mint fogalomban és
hangban rokonok, a rendetlen mozgást, csavargást je-
lentő rokon bolha v. bolha (pulez, Floh), bolyong, pa-
lángol szók. 2) A malást szóban jelent sűrű levet,
mocskot, iszapos sért, melyben közelebbi értelem a
ssétmállás. Ha a malact szót eszel hasonlítjuk öszve,
s tekintetbe vesszük azon sajátnemű tulajdonságot,
melynél fogva a disznók általán sárban, iszapban, zá-
kányban, más szóval, malástban heverni, henteregni
szeretnek (honnan a mocskos, szurtos embert is ma-
lacznak mondjuk) : ez alap szerént malact ám. malas
v. mólos, azaz iszapos, sáros állat 8) A maláj és ma-
láta származékokban közelebbi értelem szinte az el-
vagy szétmállás; amidőn rokonok a latin mollis, mul-
cio, hellén (MÍaxós pa\0ax6t; de rokonnak tekint-
hetők ,mahol' szó is. V. ö. MALÁTA, MÁLÉ.

MÁL, (1), elvont törzs, mely elavult igének is
vétetvén, ebből több különböző értelmű származékok
eredtek. 1) Máié, jelent asájtátót, tehát gyöke a tá-
tott szájat jelentő ma v. moh v. máh (= mohó) mely-
ből ál képzővel lett ma-al v. mah-al. mái, azaz száját
tatja. Legközelebb áll hozzá a német Mául. 2) Mál-
ha, mely bugyorba göngyölgetett, s holmi utravaló
podgyászt jelent (vidulus, bulga). Innen, málhába köt-
ni valamit ám. csomóba, bugyorba. Ennek gyöke a
domború magasat jelentő ma, s rokon a máglya, má-
gussal szókkal, valamint pólya szóval is; ma gyökből
ál képzővel lett ma-al, mái, valamit egymásra hal-
mozva öszvegöngyölget; innen igenév máié, mála, s h
közbevetésével, mely itt is némi ürességet jelent: mál-
ha, azaz eredetileg valamely tartó eszköz, melybe hol-
mit beraknak, öszvegöngyölgetnek. L. MÁLHA. 3)
Máié, eredeti jelentése, valami édes; innen a hegyal-
jai szőlőhegyek édes részét, mely édes borával külö-
nösen kitűnik, közönségesen Mézesmálé-naí mondják;
azonban e szót némelyek mise* mál-ból származtat-
ják. V. ö. MÁL (2). Édességük miatt nevezik így a
kukoricBából készült eledeleket V. ö. MÁLÉ, (1). Ez
értelemben legrokonabb hozzá a hellén p&, s latin
mel, de gyökelemben (ma v. moh) rokonok a szláv
mád med, és a magyar méz is. Alapfogalom benne a
maholás, mintegy mohó evés, valamint az édes szó,
ám. éles, azaz különösen enni való, vagy pedig az
ínyeknek tetsző; máié is ám. máholni, majzolni való;
tehát ma v. moh v. máh gyöke egy eredetű a táton-
gást jelentő szók gyökével. V. ö. MÁH, v. MÁH gyök.
Ide sorozhatjuk az édes bogyójn málna szót is, mely
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valószinüleg onnan kapta nevét, hogy sok maija, azaz
édessége van más bogyókhoz képest; 4) Maliik, ám.
azétfoszlik, részei egymástól szétomlanak; mi történ-
hetik koptatás, dörzsölés, rágás által stb.; az utolsó
értelemben tehát ám. mdhoUik, mintegy rágás által
foszlik, morzsolódik. Alapfogalomban és hangban ro-
kon hozzá: válik is, mely szintén valamely egész ré-
szeinek oszlását, szétszakadását jelenti. Az m, mint
tudjak, a rokon szervezető v hanggal többször fölcse-
réltetik. A kettős l, mint több szavainkban, csak nyo-
matosság végett, és tájszokásból csúszott be, az egy-
szerű malik helyett. Hogy a va gyök a tatást, nyi-
last jelentő ma gyökkel több származékaiban egy ér-
telmű, erről 1. V A gyök.

MAL, (2), fh. tt. nuU-t, tb. — ok, hann. szr. —a
v. —ja. A régieknél jelentette a négy lábú, neveze-
tesen prémes állatok hasát, valamint azon prém bőrt
is, mely a hast takarja. Innen: rókamái, prém a róka
hasáról; hölgymái, a hölgy nevű állat hasáról való
prém. Ez értelme, habár ritkábban, de még ma is
ismeretes. Pázmán Péternél Tndak. Pred. I. Levelé-
ben ám. üreg a part oldalában, máskép: pandái, s
néhutt eredetéhez hűbben : padmatty, partmaüy. Sze-
ged vidékén kemencze maija v. maija v. mallya ám. a
kemencze azon öble, mely az oldallal érintkezik; in-
nen mallyában sült kenyér, mely a kemencze -oldalá-
hoz ért. (Tájszótár). Mindezen jelentésekből az tű-
nik ki, hogy ,mál', vagy ,melly' névszónak vastag han-
gú módosulata, melyet, mint érintőit, némely tájszó-
lásban ehhez még közelebb ,mally'-nak is mondanak ;
vagy pedig önállólag elemezve ,mál' alámenő öblös
vagy üreges testet jelent, és alapfogalom benne az
Üreges tátongó nyilas, melyet a ma gyök több sza-
vainkban képvisel: milyenek: máhol, májtól, máié-
ttáj, mámor, mamlast, mámmám, mámmog, s hangvál-
tozattal bamba, bocsa, bámul stb., melyek mind tatást,
vagy ez által okozott üreget jelentenek. Bókon hozzá a
görög payqQiónalj), némileg a német Magén és Wamme,
ehhez ismét a magyar vehemée latin venfer.E szerént mái
elemezve volna ma-al,valamely üreges testnek különö-
sen a gyomornak, vagy hasnak alja; vagy némileg elté-
rő értelemben:valaminek Öreget alja,t öszvevonva mái;
innen Lugossy J. azt felhangulag a ,mély' szóval ro-
konija. A disznónak ezen részét a magyar hatal-aak,
haealjá-nak nevezi, így képződött valószínűleg áü
(mentum) a nyilast (szájt) jelentő aj és ál szókból
aj-al, a szájnak alja vagyis a száj alatti rész. Holecz
Endre Bosnyóról kezünkhöz juttatott egyik czikkjé-
ben a ,mál* névnek a köznyelvben divatos jelentésére
nézve e következő érdekes megjegyzést közli: „Nyel-
vünkben e szó a hegyoldalak alakját is tüzetesen je-
leli. Igen sok vidéken fennáll ezen szó. így például
a Hegyalján, különösen Tokajban, Tarczalon van:
Mézesmái, Kúméeeimál, Királymái, Bodrog-Keresztár-
ban : Csókamái, Szeghiben: Hosssúmál, Tályán: Ti}-
kötmál, máshol: Nyulamnál, Ceeretmál, Rosnyón (Gö-
mörben): StWmál. Néhutt ,mály' formában fordul
elé. Jelent pedig olyan hegyoldalt, melynek belseje

hasforma hosszúkás, félgőmbölyfi, és vagy sima vagy
hepehupás. Azonban fő ismertető jele az, hogy alatta
különösen, de két oldalán is alacsony fekvésű völgy
vagy út vissen, maga pedig az ezen szélekeni határ
feldomborodott, általán fogva mintha alul és a két
szélének egy része ily hossza magaslattal volna be-
prémezve, szegélyezve." A prémes állatok azon bő-
rét, mely torkukat födi, egyszerűen toroknak hívjuk,
honnan : rókatorokkal és rókamáUal bélelt mente.

MALACZ, (mal-acz) fh. tt. malaet-ot, hann. szr.
—a v. —cta, kicsiny, malactka. A disznó nemű négy-
lábú állatnak fiatal ivadéka, mely még növőfélben
van. Stopot malac*. Nyársra való malac*. Töltött ma-
lac*. Tengeri malac*, a tengeri disznónak fia. Tarka
malac*. Tarka legyen a kendtek malacta. (Km.). Z»ák-
ban malactól árulni. Hol malactól ígérnek, ttokkal for-
golódjál. Összebújnak, mint a szegény ember malactai.
Szegény háttól VttOSvér malac*. Hánykolódik, mintpol-
turás malac* a garatot kötélen. Gyermeknyelven czo-
eta, ctocei, poén. A fenn emiitett nevek egyszersmind
hivók, kecsegtetők; továbbá ilyenek némely vidéke-
ken a műéi, munka, és csondika; ellenben malacz-
illetőleg disznóüzők: hű, hüct, huct, M le. Átv. ért.
aljas nyelven ám. tisztátalan, mocskos. Jfagy malac*
vagy. Ne légy oly malac*. Elemzésére nézve 1. MAL.

MALACZCSORDA, (malacz-csorda) ősz. fo.
Együtt legelő, vagy hajtott malaczokból álló csorda
malacznyáj. Átv. aljas kifejezéssel rendetlenül futkosó,
vagy menő oskolás gyermekek.

MALACZCSORDÁ8, (malaczcsordás) ősz. fn.
Csordás, ki malaczokat őriz és legeltet.

MALACZHÚS, (malacz-hús) ősz. fn. A malacz-
nak nyárson, vagy tepsziben sült, vagy savanyú lé-
ben, paprikásán stb. elkészített húsa.

MALACZKA, (1), (mal-acz-ka) kies. fo. tt. ma-
lactkát. Szopós kis malacz.

MALACZKA, (2), mv. Pozsony m.; helyr. Ma-
lactká-n, —rá, —ról.

MALACZKODIK, (mal-acz-kod-ik) k. m. ma-
lactkod-tam, —tál, —ott. Átv. ért. malacz módján
bemocskolja, bepiszkolja magát, különösen, úgy eszik,
mint a malacz. Erkölcsi ért. csúnya, tisztátalan dol-
gokról beszél.

MALACZNYÁJ, (malacz-nyáj) ősz. fn. L MA-
LACZCSORDA.

MALACZOS, (mal-acz-os) mn. tt. malactos-t v.
— át, tb. —ok. Minek malaczai vannak. Malactot
disznó.

MALACZOZÁS, (mal-acz-oz-ás) fn. tt. malacto-
tát-t, tb. —ok, hann. szr. —a. A disznónak szapora*
dása, midőn malaczokat ellik.

MALACZOZIK, (mal-acz-oz-ik) k. m. malacto*-
tam, —tál, —ott, pár. — tál. Mondják magló disznó-
ról, midőn megfiadzik,vagyis, malaczczai lesznek.-á jó
magló tizenkettőt is malactozik.

MALACZSÁG, (mal-acz-ság) fn. tt. malactsdg-
ot, harm. szr. —a. Átv. ért. mocskosság, tisztátalan-
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•ág, mely a malaczokéhoz hasonló. Nagyobb mérték-
ben véve: ditmtótág.

MALACZUL (mal-acz-ul) ih. Malaczok módja
szerint, azaz mocskosán, tisztátalanul. Malactul enni,
bekenni magát a* autóinál.

MALADEJ, falu Kraszna m.; helyr. Maladej-

MALAJ, (mal-aj) fh. tt malaj-t,tb. —öt, harm.
szr. —a. 1. MALÁTA. Máié nem maláj. Km.

MALANTHA, ALSÓ—, FELSŐ—, faluk Nyit-
ra m.; helyr. Malanthá-ra, —», —nSl.

MÁLAS, NAGY—, falu, KIS—, puszta Bars
m.; helyr. Málat-ra, —ön, —ról.

MALÁSZ v. MALÁSZ, (mai-ász v. mál-1-ász)
fn. tt maláti-t, tb. —ok, harm. szr. —a. A széke-
lyeknél ám. az áradó víz által lerakott iszap, gizgaz,
söpredék; Kriza J. szerént (málász) árvíz öszvehord-
ta, vagy víz színén összeverődött mindenféle apróság.
Ez értelmekből azt lehet gyanítani, hogy e szóban
alapfogalom a mállás, szétmállva elfolyás; vagy pe-
dig letílepedét, midőn gyöke mai ám. ál, m előtéttel,
mintha volna alátz. Értelemre és hangra közel áll
hozzá a vasvármegyei moláka, mely posványos, po-
csétás, kakas helyet jelent, és az alsó vágmelléki mol-
va. Rokon a .maláta' szóval is, mennyiben ez a kifő-
zött terménynek szétfolyva elmálló salakját, söprejét
jelenti. V. ö. MALÁTA.

MALASZT, fh. tt malamt-ot, harm. szr. —ja.
Isteni kegyelem, áldás, mely széles hittani ért ám.
jótétemény, melyet Isten egyedül saját jó akaratából,
nem érdemünkért, ad nekünk. „Mazimilianus, istheni
malasztból ebe (cseh) királ, Ausztriának főherczege."
Levél 1558-ból (Szalay Á. 400 m. lev. 287. L). Tér-
meneti malatet (gratia naturális), mely alatt általán a
teremtés és gondviselés adományai értetnek, különö-
sen életünk, testi és lelki tulajdonságaink, s az anya-
gi és szellemi létünk fentartására adott eszközök; Ter-
mettet fölötti malátát (gratia supernaturalis), mely ma-
gában foglalja mindazon rendkívüli intézkedéseket,
melyeket Isten az emberi nem üdvösségére tett, és
tesz. „Üdvözlégy Mária, malaszttal teljes" Angyali
üdvözlet BeltS malattt, az isteni szellem működése
az emberi leiekre vonatkozólag, hogy az erény útját
kövesse. KtíltÖ malattt, mely magában foglalja az em-
beri erkölcsökre ható külső intézményeket, pl. az
Isten igéjének hirdetését, szentségeket. A régieknél
sokszor jön elé általán ,áldás' t i. ,isteni áldás' érte-
lemben : „Ha kinek vagyon malasztja embörökkel
való nyájaskodásra."Góry-codez 14.1.—E szót egye-
nesen a szláv mÖMÍ-ból vették által őseink, miért
még a régi halotti beszédben eredeti alakjában fordul
elé. „Mennyi müost-ben terömteve eleve mi ősemfi-
ket Ádámot" A Tatrosi codexben tn&rmalattt. „Üd-
vözlégy Mária, vagy malaszttal teljes, Úr vagyon te
veled" Lakács. I-sö fejezet Egyébiránt több régiebb
íróinknál is, nevezetesen Káldi bibliájában a gratia
többször kegyelem.

MALASZTOS, (malaszt-os) mn. tt. malaatot-t
v. —át, tb. —ok. Kinél az isteni malaszt, isteni ke-
gyelem vagyon. „Az tökéletös szentök, és mind az
nagy malasztos embörök." Góry-codez. 27. 1.

MALÁTA, fii. tt malátát. 1) Tnlajd. ért a ser-
pálinka- s egyéb szeszfőzőknél, kicsiráztatott árpa,
melyet megszárítanak, s miután pogácsaformává ala-
kult, öszvetörnek, és a kifőzendő gabona, burgonya
stb. közé élesztőül tesznek. Máskép : maláj, németül:
Moh, A maláta természeténél fogva málló, szétmál-
ló; 1. itt alább, és v. ö. MÁL, elvont törzs. Különö-
sebb jelentései: 2) Azon salak vagy söprii, mely a
malátával élesztett, és kifőzött gabonából, burgonyá-
ból stb. marad, valamint azon moslék is, melyet be-
lőle készítenek. SSrháxi malátával hizlalni a disznó-
kat, teheneket. „És kívánja vala a hasát betölteni a
malátával,melyet a disznók esznek vala." (Tatrosi cod.
és Káldi, Luk. 15. 16). Az újabb bibliai fordítások-
ban : ,moglékkal.' 3) Kriza J. szerént a székelyeknél
az eczetnek megtört vadalmából az elvetni valtS rész.
4) Átv. ért túl a Danán a keletlen kenyérben vagy
más süteményben azon szappanforma kövérség, mely a
héj közelében gyűl öszve, máskép : atopáka, zákány,
tákla. Ez értelemben is az eredeti malátának elmálló
kövér nedve szolgál alapfogalomul. E szóhangokban
is egyezik a német Moh, és dán, svéd, Izland, angol-
szász mait stb. szókkal, melyek Adelnng szerént vagy
a latin mollis, svéd mjtttl, angol mellow, görög

MXÓS, ptú.öaxós, német Schmelten 'stb. vagy pedig
a latin molere, német mohién stb. szókkal vannak
származati rokonságban; de a magyarban is, mint
érintők, ,mállik', valamint ,malász' szók értelme szin-
tén idevág; s a magyarban nemcsak ,maláta' hanem
,malaj* is fordul elé hasonló jelentéssel.

MALÁTAKEMENCZE, (maláta-kemencze) ősz.
fh. Kemencze, melyben a malátát szárogatjak. V. ö.
MALÁTA.

MALÁTAMALOM, (maláta-malom) ősz. fn. Ma-
lom, melyben a megszárított malátát porrá őrlik.

MALÁTAROSTA, (maláta-rosta) ősz. fn. Ros-
ta, melyen az őrlött malátát tisztítás végett át-
eresztik.

MALÁTÁS, (maláta-as) mn. tt maláíát-t v.
—át, tb. — ok. 1) Amiben malátát tartanak. Malá-
tái edények. 2) Malátával készített, élesztett Kifutni
való malátát burgonya. 8) Túl a Dunán ám. záklás,
czopákás, szappanos. Malátát kenyér, kóláét, pogáeta
V. ö. MALÁTA.

MALÁTASZÁRITÓ, (maláta-szárító) ősz. fn. 1.
MALÁTAKEMENCZE.

MALÁTASZERÜ, (maláta-szérű) ősz. fn. Desz-
kazott térség, melyre a malátának szánt gabonát ki-
teregetik, s ott kicsirázni hagyják.

MALÁTAVONÓ, (maláta-vonó) ősz. fa. Kurog-
lyaféle eszköz, melylyel a szérűn kiteregetett malátát
forgatják.

MALÁTÁZ, (maláta-az) áth. m. malátát-tam,
6»
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—tál, —ott, pár. —*. A gabonát malátának elkészíti.
Malátátni át árpát.

MÁLBÖR, (mái-bőr) ősz. fh. A prémes bőrű
állatok azon bőre, mely maijaikat, azaz hasaikat ta-
karja. V. ö. MÁL.

MÁLCZA, falu Zemplén m.; helyi-. Málczá-ra,
—n, —ról.

MALCZÓ, falu Sáros m.; helyr. Malctó-ra,
—n, —ról.

MALDUR , falu Szepes m.; helyr. Maldur-ra,
—ön, —ról.

MÁLÉ, (1), fn. tt. nálé-t. 1) Némely tíszamel-
léki és erdélyi vidékeken ám. kukorícza, máskép :
törökbúza, tengert; honnan a debreczeni Fttvészkönyv
a ,zea' magyarítására használja. 2) Kukoriczalisztből
készült lepény , azaz lapos és lágyabb édes étek, kü-
lönösen sütemény, mely, ha tésztáját tejjel csinálják,
tál a Dunán prótaa, Mátyásföldén gorhön a neve.
Tisza mellett görhe a szinte kukoriczalisztből, de po-
gácsa-alakban késziilt és keményebb édes sütemény.
Tréfás népi nyelven: napon tűit máié, ám. em-
berganéj. Az első értelemben talán annak mais
(zea mais) növénytani nevéből módosult, francziá-
ul is maXs, spanyolul: mai*, melyet Columbus
Dél-Amerikából hozott, s a kihalt Hajti nyelven
tnoAtz-nak mondták. A debreczeni Fűvészkönyv szer-
zői úgy vélekednek, hogy a török Maldivae vagy
Male-Dive vagy egyszerűen Maié szigetektől vette
volna magyar nevezetét. De ezek Kelet-Indiában s
egy kissé messze vannak tőlünk. A 2-ik értelemben
talán ám. málló, amidőn elemzésére, s eredeti értel-
mére nézve 1. MÁL, elvont gyök.

MÁLÉ, (2), (mál-é) mn. tt málé-t. Szájtáti, mam-
iasz, ostoba, egyttgyü. Innen máié tzáju ember, ám.
ostoba módon bámuló, száját tátva tartó. Gyökeleme
a szájtátást jelentő ma, s rokon a mámmám, mamlast,
mámmog, mámor, továbbá a bám, bámést, bámul, bam-
ba, bacta szókhoz. Átvetve : méla, melyből lett mélát,
azaz gondolatokban mereng, mit sok ember szájtátva
szokott tenni. Ide tartozik a mélák, mely Marczal-
mellékén épen ám. látott szájú, honnan mélák kutyá-
nak nevezik a mészáros ebek azon faját is, melynek
szája különösen széles, és tátongásra áll. Hangra és
értelemre ezen ,málé' szóval egyezik a német Maulaffe.

MÁLÉHÁNCSU, (málé-háncsu) 1. MÁLÉPA-
MUSA.

MÁLÉPAMUSA, (málé-pamusa) ősz. fn. Lőrincz
Károly szerént a kapnikbányai szójárásban kukori-
czahéj, melyet gerebenen meghasgatva derekalynak
használnak. Néhutt: panusa.

MÁLÉSZÁJU, (málé-szájn) ősz. mn. Ki száját
rendesen tátva tartja, mint az együgytt, ostoba, gyflgi
emberek szokták. V. ö. MÁLÉ, (2).

MÁLHA, (mál-h-a) fn. tt. máikat. Mai értelmé-
ben Öszvegöngyölgetett podgyász, vagy egymásra hal-
mozott holmi, melyet útra vinni, vagy teher gyanánt
valahová szállítani szoktak. Jelenti különösen az ilye-

tén holmival megrakott bugyort, zsákot is. Málhába
kölni át utravaló ruhákat. A málhál a nyeregre aka**-
tani. A gyalog utótok hátaikon etepelik mátkáikat.
Eredetileg valamely tartó eszközt jelentett, melybe
egyetmást rakni, göngyölgetai szoktak volt; megtet-
szik ez egy 1644-iki levélből: „Továbbá ae én zöld
subiczám és (is) ott az bőr málhában vagyon" (Sza-
lay Á. 400 m. lev. 27. 1.). Elemzésére nézve lásd :
MÁL, (1).

MÁLHADORONG, (málha-dorong) ősz. fn. Rö-
vid vastag dorong, melylyel holmi rugalmas testek-
ből, pl. gyapjúból pamutból, rongyokból, szőrből álló
málhákat a zsákokba tömnek, s a szorító kötelékeket
rajok feszítik.

MÁLHAFONAL, (málha-fonal) öss. fn. Fonal,
vagy zsinegféle kötő, melylyel kisebb málhákat ÖBZ-
vekötnek.

MÁLHAKAPOCS, (málha-kapocs) ősz. fn. Ka-
pocs, a málhakötclekct öszveszorítani, és együvé tar-
tani való, vagy kapocs a málhás zsákokon, bőrön-
dökön.

MÁLHAKÖTÉL, (málha-kötél) ősz. fn. Kötél,
melyet a málhák öszveszorítására használnak.

MÁLHÁL, (mál-ha-al) áth. m. mdlhál-t, lásd :
MÁLHÁZ.

MÁLHALÓ, (málha-ló) 1. MÁLHÁSLÓ.
MÁLHANYEREG, (málha-nyereg) ősz. fn. Sa-

játféle készületü nyereg, a teherhordó barmokon,
melyre a málhát felkötik. Víthordo szamarak máUui-
nyerge, melyre két oldalt a csobolyókat akasztják.
Tábori öttvérek málhanyerge.

MÁLHÁSLÓ, (málhás-ló) ősz. fn. Ló, mely nyer-
ges, vagy nyergetlen háton málhát hord. A gyolceot-
tótok néha málMtlovakon hordják áruikat.

MÁLHÁS8ZAMÁR, MÁLHASZAMÁR, (mal-
hás-szamár, málha-szamár) ősz. fn. Teherhordó szamár,
•melyre málhát raknak, melyen málhát szállítanak.

MÁLHÁSSZEKÉR, MÁLHASZEKÉR, (málháa-
szekér, málha-szekér) ősz. fn. Utazó szekér, melyen
málhákat szállítanak. Különösen a hadsereget kísérfi,
s annak holmijét szállító szekerek.

MÁLHASZÍJ, (málha-szij) ősz. fn. A málhákat,
vagy málhás bőröndöket, zsákokat stb. öszvekötni
való sz(jak.

MÁLHATÜ, (málha-tfl) ősz. fn. Erős, nagyfele
tű, melylyel a málhás zsákokat, pl. barikat vagy a
málhaborító ponyvákat, gyékényeket, lepedőket öaa-
veférczclik.

MÁLHAVONAT, (málha-vonat) ősz. fn. Vonat
a vaspályán, midőn nem utasokat, hanem csak mál-
hákat szállítanak.

MÁLHÁZ, (mál-h-a-az) áth. m. málMt-tam,
—tál, —ott, pár. —e. Málhával megrak, megterhel.
Tevéket, lovakat, owvéreket mdlhátni. A stáUÜó stekc-
reket feimálkáeni. A haratsákokat gyapjúval, pamuttal,
szőrrel, rongygyal málhátni.
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MÁLINKA, falu Bonod m.; helyr. Málinká-ra,
—n, —ról.

MÁLINKÓ, (mál-ih-kó) kicsiny, fn. tt. malin-
kó-t. így nevezik néhutt az aranybegy T. aranyinál)!,
azaz aranymái v. —málu nevű madarat Át arany-
begy arra mutat, hogy e madár arányúin sárga be-
gyétől, illetőleg hasától kapta nevét, s ennélfogva a
máié v. malinké szók törzse a hast jelentő mái, hon-
nan ás aranymaié ám. aranymáltt.

MALLA, (máll-a) fn. tt. málldt. Ólom- és réz-
bányákban találtató, világos sárga s kevéssé barnás
földnem, melyet festészi anyagul használnak. Szélesb
ért érczföld, mely savanyok által feloldott (szétmál-
lott) tiszta fémekből képződik. (Ochra).

MÁLLASZT, (ma-all-aszt) áth. m. mállatzt-ott,
htn. —ni v. —ám, pár. máUasstz. Valamely szilárd
testnek részeit koptatás, dörzsölés, rágás stb. álta|
egymástól elválasztja. A viteléé máUasztja a ruhát. V.
ö. MÁLLIK.

HÁLLÉKONY, (ma-all-ék-ony) mn. tt mállé-
kony-t v. —át, tb. —ok. Ami könnyen maliik, fosz-
lik, elkopik, minek részei válékonyak. Mállékony ócs-
ka ruha. Máttékony homokkő. MáUékony sütemény, mely
mintegy elolvad a szájban.

MÁLLIK, (ma-aU-ik vagy máh-ol-l-ik, vagy pe-
dig vá-al-ik) k. m. mátt-ott, htn. —ont v. —ni. Álta-
lán ám. valamely testnek részei egymástól elválnak,
fosztanak, mi vagy külső erőszak, vagy belső felbom-
lás, t i. az összekötő anyagok megtágulása által tör-
ténik. Máttik a vitelét által koptatott ruha. Maliik a
rohadó bőr, papír. Maliik a purhás fa. Ezen vadhús,
és sütemény oly puha, hogy ctak úgy elmállik át ember
tzdjában. A székelyeknél mondják arról is, midőn a
posztó vagy más romlékony test színét változtatja.
Ezen értelem az előbbivel rokon, minthogy a romló,
foszló,kopó, azaz málófélben levő posztó,vagy más szö-
vet csakugyan szinében is változik. Ugyancsak a széke-
lyeknél Kriza J. szerént mondják akármiről ami zscn-
dfil. Máttik a tSrSkbúfa, zab, szilva, cseresznye. Szabó D.
szerént annyi is mint virágzik : „El- vagy megmállik
a fa." „Megmállott hírével a föld kereksége." Ezek-
ben a maliik igének elváló vagy változó jelentései lát-
szanak. Ezek szerént elemzését illetőleg, ma mint me-
nést, el- szétmenést jelentő gyök az ál vagy áll ige
képzővel és egyszersmind a szenvedő állapotot jelen-
tő tfc-kel egyesülvén, értelmének tisztán megfelel. Ez
értelem felel meg a latin mollio, móló szóknak is át-
ható viszonyban. Egyébiránt maliik szóval hangra
ét értelemre rokon a válik is, tehát amaz némelyek ál-
tal úgy is tekintetik, hogy némi hangmódosulat által
ebből alakult, s erre mutatnak a székely nyelvben
imént érintett sajátságok is. V. ö. MÁL, elvont törzs.

MALLY v. MÁLLY, 1. MÁL, fe.
MALMOK, puszta Somogy m.; helyr. Malmok-

ra, —ön. —ról.
MALMOS, (mal-om-os) mn. tt. malmos-tv. —át,

tb. —ok. Malmokkal vagy malommal ellátott; kinek

malma van. Malmos vidék, patakok, folyók, Malmos
gazdák.

MALMOSDI, (mal-om-os-di) fn. tt. malmotdi-t,
tb. —k. Ostáblaféle játék, két személy közö«,kilencz-
kilencz koczkával, vagy kövecscsel, vagy akánnely
jegygyei. A játszó táblára három egymásba rekesztett
négyszög van rajzolva. A játszók közöl kiki malmot
iparkodik csinálni, azaz három koczkát egy vonalban
fekvő három szögletpontra hozni.

MÁLNA, (mál-na) fn. tt málnát. Növényfaj a
szederjek neméből; szára felálló, hol sima. hol bor-
zas, fulánkos; levelei szárnyasak ötével; gyümölcse
rendszerént vörös. (Rubus idaeus).Néhutt, nevezetesen
Gömörben, Tornában, ám. fekete szederj. Törökül:
zmaula, tótul: maiina. Elemzésére nézve 1. MÁL el-
vont törzs.

MÁLNABOGYÓ , (málna-bogyó) ősz. fn. A
málna nevű szederfajnak bogyós gyümölcse. V. ö.
MÁLNA.

MÁLNABOKOR, (málna-bokor) ősz. fn. Bokor,
melyet a málnanemü szeder ágai, illetőleg szárai, in-
dái képeznek. V. ö. MÁLNA.

MÁLNAECZET, (málna-eczet) ősz. fn..Málna-
bogyók levéből csinált, vagy málnabogyókkal fűsze-
rezett eczet

MÁLNAFA, (málna-fa) ősz. fn. 1. MÁLNA.
MÁLNAKÜTEG, (málna-kűteg) ősz. fn. Gui-

neában járványos.málna bogyók színéhez hasonló kü-
tegféle bőrbetegség. ,

MÁLNALÉ, MÁLNANEDV, (málna-lé vagy
—nedv) ősz. fn. 1) A málna gyümölcs nedve termé-
szetes állapotban. 2) Málnabogyókból készített kelle-
mes savanyúsága s frisítő ital.

MÁLNAPATAKA, falu Nógrád m.; helyr. — pa-
taká-ra, —n, —ról.

MÁLNÁS, (1), (mál-na-as) mn. tt máhiás-t v.
—át, tb. —ok. Málnabokrokkal benőtt; vagy málna-
bogyóval, illetőleg málnalével vegyített, fűszerezett.
Málnás hegyek, erdők, kertek. Málnát eczet, víz. V. ö.
MÁLNA.

MÁLNÁS, (2), erdélyi falu Sepsi székben; helyr.
Málnát-ra, —ön, —ról.

MALOGYA, némi betűhangáttétellel ám. ma-
gyal. Eléjön Szabó Dávidnál. 1. MAGYAL.

MALOM, (mal-om) fn. tt. malm-ot, harm. szr.
malm-a, kicsiny, maimocska. 1) Kerekekből, henge-
rekből, kövekből stb. összetett gépmű, melylyel holmi
testeket apróra zúznak, porrá őriének, stb. Különö-
sen ilyféle gépmü, melyben a gabonát darává, lisztté,
kásává őrlik, valamint maga azon épület is, mely e
gépművet magában foglalja. Vízi malom. Patakmalom.
Tómalom, Dunai, listai malmok. Száraz malom. Kézi
malom. Daráló, kását, KtttelS, kukoricsamalom. Szél-
malom. Gőzmalom. Szitás malom, mely finomabb lisz-
tet, paraszt malom, mely korpásat őröl. Gabonát ma-
lomba vinni. Szapora, lassú, kotyogó, csendet malom.
Malomra vonatkozó közmondások és példabeszédek.
Jár a szája, poriig a nyelve, mint a malom. Forog a
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malma, ám. jár a szája. Jól forog a malma, ám. vál-
lalkozásában szerencse követi. Ha vize nem lett, majd
megáll a malma, azaz ha bort nem kap. Ez jó viz
a malmára. Mas malmára hajtani a vitet, másnak
kedve szerént, és czéljára beszélni. Mindenik más ma-
lomban őröl, más dologról beszél. Malomban hegedül,
sikeretlenfil siketnek beszél. Aki előbb megy a malom-
ba, előbb önt a garatra. (Prior tempore, potior jure).
Aki malomba jár, meglisitesedik. Szapora malom tokot
darál. 2) Szélesb ért más ilyféle müvek, kivált me-
lyeket víz vagy szél hajt, s melyeknek rendeltetése
valamit zúzni, törni, ütni, hasítani stb. Ilyenek : /Vt-
réstmalom, mely fákat hasogat, kaüomalom, melyben
a csapók a szűrt tömöttebbé teszik, Ittkttmalom, olaj-
titii malom, papiros malom, ványaié malom, sóSrlö
malom stb. 3) Játék neme, 1. MALMOSDI.

Mi eredetét és rokonságát illeti, megegyezik vele
a görög fív'Xi; és nvlov, latin mola, német Mtíhle,
cseh-tót mlin, finn mytti, sőt a héber nyelvben is mai
ám. őrleni. A fennemlített nyelvekben a malom és őr-
lés nevei jobbára egy gyökről származnak, pl. mola
és molere, Mtihle és mohién, mlin, és melem. A ma-
gyarban a malom másképen, és régiesen moln, molna,
s öszvehúzva, mán, móna. Ezek gyökével alapfoga-
lomban megegyezik a rágó férget jelentő moly, mely
ám. móló, s kicsinyeivé moli, moly, melynek tulajdon-
sága némely testeket megrágni, megőrleni, elmállasz-
tani. Minthogy a legelső természeti őrlő eszközök a
fogak voltak, innen a mai mól gyököt azon szókkal
is állíthatjuk rokonságba, melyek szájjal, illetőleg fo-
gakkal való rágást, őrlést, (mállasztást) jelentenek:
milyenek a magyarban : máhol, májtól, mar, moly, ide
tartozik, mint érintve volt, különösen maliik, pl. el-
máttik a szájban a porhanyós étel; a latinban: mondó,
manduco, mandibulitm ; a németben : Maim, maimén,
Malter (kőtöredék) stb. V. ö. MAL gyök és MÁL-
LIK.

MALOMÁCS, (malom-ács) ősz. &. Molnár vagy
más faragó mesterember, ki malmokat épít és javít

MALOMÁRKA, erdélyi falu Besztercze vid.;
helyr. —árká-ra, —n, —ról.

MALOMÁROK, (malom-árok) ősz. fn. Vízvezető
árok a végett készítve, hogy valamely malmot a szük-
séges vízzel ellásson.

MALOMBELI, (malom-béli) ősz. mn. Malomban
találtató, malomba tartozó. Malombdi eszközök, szer-
számok.

MALOMBIRTOKOS, (malom-birtokos) ősz. fn.
Személy, kinek saját malma van.

MALOMBOGÁR, (malom-bogár) ősz. fn. lásd :
LISZTBOGÁR.

MALOMCZÉDULA, (malom-czédula) ősz. fn.
Czédula, melyet némely nagyobbszerü, pl. henger-
malmokban az őrlető az átadott gabona mennyiségé-
ről éi súlyáról kap, hogy ugyanannyi lisztet köretel-
hessen érte.

MALOMÉR, puszta Pest m.; helyr. Malomér-re,
—én, —rSl.

MALOMFALVA, erdélyi falu Maros és Udvar-
hely sz. helyr. Malomfalvá-ra, —n, —ról.

MALOMFÉRÉG, (malom-féreg) ősz. fn. Féreg
vagy kukacz, mely a malmokban, illetőleg lisztben
fészkeli meg magát

MALOMGÁT, (malom-gát) ősz. fn. Gát, mely a
malomhajtó vizet öszszébb szorítja, s a malom kerekei
alá tereli.

MALOMHAJTÓ, (malom-hajtó) ősz. mn. Ami
malmot hajt, pl. víz, patak.

MALOMHÁZA, falu Sopron m.; helyr. Malom-
házá-ra, —n, —ról.

MALOMHELY, puszta Pozsony m.; helyr. Ma-
lomhely-re, —én, —rSl.

MALOMIPAR, (malom-ipar) ősz. fn. A liszt-
őrlő müvek és gépek által kifejlődött iparüzlet. -

MALOMJOG, (malom-jog) ősz. fn. Jog, mely-
nél fogva valaki vízi, vagy száraz vagy akármily mal-
mot állíthat bizonyos helyen. Alsó Vágmeüékén a job-
bágyok is birtok malomjoggal.

MALOMKERÉK, (malom-kerék) ősz. fn. Álta-
lán minden kerék, mely a malommttnek egyik kellő
részét teszi. Különösen a vízi malmokban a vitt ke-
rék, melyet a víz hajt Csikorog a malomkerék, esSt ki-
ált. Száraz kerék, mely a vízi kerékkel a göröndöly
által öszveköttetésben van, s benn forog a malomban.
A száraz malmokban azon nagy kerületű kerék, me-
lyet igás barmok húznak.

MALOMKOTYOGÁS, (malom-kotyogás) ÖM.
fn. Kotyogás, melyet őrléskor a szitásmalom te-
szén, midőn a szitát az úgynevezett pétiké rázsa.
Egyébiránt kotyogómalom-tisík. gúnyosan oly malmot
hínak, melynek kevés vagy igen lassú vize van, s úgy
jár mint a ketyegő óra, s melynek, mint mondják, «gy
szem kevés, kettő sok.

MALOMKŐ, (malom-kő) öss. fn. Kerek alakú,
lapos kövek, melyek között a gabona őrlődik. A felső
dunai molnárok jobbára újbányái malomköveket hasz-
nálnak. Malomkitvet vágni.

MALOMKŐBÁNYA, (malom-kő-bánya) ősz. fn.
Kőbánya, melyből malomköveket fejtenek. Felső Ma-
gyarországban nevezetes az újbányái malomkőbánya,
Bars vármegyében.

MALOMKŐGUZSALY, (roalom-kő-gnzsaly) öss.
fn. Guzsalyforma nyel vasból, mely körül a felső ma-
lomkő forog.

MALOMKŐHAL, (malom-kő-hal) ősz. fn. Saját-
ságos alakú tengeri halfaj, melynek teste igen rövid,
s kerekdeden végződő, mintha kikanyarították volna.
(Tetradon mola.)

MALOMKÖKÁVA, (malom-kő-káva) ősz. fa-
Deszkákból csinált bődön, mely káva gyanánt keríti
a malomköveket

MALOMKÖP AD, (malom-kő-pad) ősz. fn. Áll-
vány, vagy fenék, mely fölé a malomkövek he-
lyezvék.
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MALOMPÉNZ, (malom-pénz) ősz. fa. Bizonyos
díj, melyet a gabonaőrlésért az illető molnárnak fizet
az őrlető.

MALOMPOR, (malom-por) ősz. fa. 1) A mal-
mokban azon finom liszt, mely poralakban ideoda
szállong. 2) Az őrlő készülékekben vagy liszttartók-
ban öezvegyült maradékliszt

MALOMREKESZ, (malom-rekesz) ősz. fa. 1.
MALOMGÁT.

MALOMRÉSZ, (malom-rész) ősz. fn. Azon rész,
melyet az illető molnár vagy malomgazda az őrlendő
gabonából finakkal kivesz, s mely nem minden vidé-
ken egyforma. Jobbára tizedet szoktak venni. V. ö.
FöíAK.

MALOMSERPENYÖ, (malom-serpenyő) ősz. fn.
Serpenyőfonna lemez vasból, melyben a malomkőgu-
zsaly forog. V. 8. MALOMKŐGUZ8ALY.

MALOMSOK Ó—,ÚJ—, faluk Győr m.; helyr.
Malomtok-ra, —ön, —ról.

MALOMSZEG, falu Nyitra m., erdélyi falu Ko-
los m., paszta Pest m.. TASNÁD—,falu Közép-Szol
nők m.; helyr. Malomszeg-re, —éti, —röl.

MALOMSZERSZÁM, (malom-szerszám) ősz. fn.
A malomépítésnél és őrlésnél használt mindenféle
szerszám.

MALOMSZITA, (malom-szita) ősz. fn. A ma-
lomváluhoz alkalmazott szita, mely a lisztet a korpá-
tól elválasztja. Azon görbe fa neve, mely a szitát
rázogatja, a feldunai molnárok nyelvén: pétiké.

MALOMTÉMLESZ, (malom-témlesz) ősz. fn.
A fölülcsapó vízimalom külső kerekének rekesze.

MALOMVÁLU, (malom-válu) ősz. fn. Válufor-
ma csatorna, melyen a megőrlőtt gabona lisztje a kö-
vek közöl kinyomni.

MALOMVÁM, (malom-vám) ősz. fh. 1. M ALOM-
RÉSZ.

MALOMVTTORLA, (malom-vitorla) ősz. fn. Vi-
torlaféle készület a szélmalmokon.

MALOMVÍZ, (1), (malom-víz) ősz. fn. Víz, mely
malmot hajt, vagy malomhajtásra elégséges.

MALOMVÍZ, (2), erdélyi falu Hunyad m.;
helyr. Malomviz-re, —én, —rSl.

MALOMZÖRGÉS, (malom-zörgés) ősz. fn. Zör-
gés, melyet a működésben levő malomnak egyes ré-
szei, nevezetesen belső kerekei, kövei , és szitái
tesznek.

MALOMZÚGÁS, (malom-zúgás) ősz. fn. Tom-
pán zúgó hang, melyet a malomkerekekhez csapódott,
s leeső hullámok adnak.

MALONTA, puszta Fehér m.; helyr. Maiontá-
ra, —n, —ről.

MALONYA, falu Bars m.; helyr. Malonyá-ra,
—n, —ról.

MALOZSA, (olaszul: malvagia v. matatna, lati-
nosán : malvasia, francziául: malvoisier stb.), fn. tt.
malotsát. Aranysárga színű, édes szőlőfaj, mely More-
ának Napoli di Malvasia városa környékén terem.
Mások szerént nevét Chios szigetnek Arvisia nevű

városától kapta volna, melyet az olaszok Malvasiá-n.
változtattak. Ezen szőlőfajból készül a malozsa nevű
csemegebor. Szélesb ért. hasonló ízű és finomsága bor,
mely Candia szigetén terem, továbbá más ilyetén
mesterkélt borok. Némely táj szokások szerént átvetve
ejtik : mattoló v. moMola.

MÁLVA, MÁLYVA, fn. tt málvát. Növénynem
az egyfalkások seregéből és sokhímesek rendéből, csé-
széje kettős, a külső két-három levelű tokjai egy mag-
vúk,gyűrűs karikásán az anyagzár körül. (Maivá).Fajai:
sugár, illatozó, kerek, erdei, bodrot, esOlagseSrlís, pézs-
ma máivá.

MÁLVAPILLANGÓ, (málva-pillangó) ősz. fn.
Pillangófaj, mely a málvavirágokat kedveli, s azok
körül, vagy reájok szállong.

MÁLVARÓZSA, (málva-rózsa) ősz. fn. A mál-
vák neméhez tartozó növényfaj, melynek virágbimbói
nagyságra nézve a teli rózsáéhoz hasonlók. Növény-
tani néven : róssazüíz. (Maivá Alcea rosea).

MALY v. MALLY, fn. tt. maly-t v. — át, tb.
—ok. A kemenczének kidudorodó oldala, vagy is a
kemencze öblének azon része, mely az oldalhoz leg-
közelebb van. Rokon sőt azonos vele az állatok hasát
jelentő mái; l. MÁL (2).

MALYÁN, falu Kővár vid.; helyr. Malyán-ba,
—bán, —ból.

MÁLYI, falu Borsod m.; helyr. Mályi-ba, —bán,
—Ml.

MÁLYVA, MÁLYVAPILLANGÓ, .MÁLYVA-
RÓZSA, 1. MÁLVA, MÁLVAPILLANGÓ, MÁLVA-
RÓZSA.

MÁM v. MÁM v. MAMM szájtátást jelentő szó,
melyből mamiasz, mammog, mámmog, mámmám, mamó,
mamiik, mamuszkol, mámor stb. erednek. Rokonai:
ám (ámul stb.) és bam meg bám.

MAMA, fn. tt. mamát. Gyermeknyelven ám.
anya, módosítva mami, mami, mamika, mámika, ma-
mus, mamuska. V. ö. ANYA.

MAMA, puszták Csongrád és Veszprém m.; helyr.
Mámá-ra, —«, —ról.

MAMALIGA, fn. tt. mamaligát. Kállay gyűjte-
ménye szerént a székelyeknél ám. kukoricza lisztből
készült száraz gánicza, málégáhicza.

„Húsz juhunk van sz egy tehenünk,
Mamaliga a kenyerünk."

Csángódal (Erdélyi J. gyűjt.).

Szintén a székelyeknél divatos mámé mamáka, és Ke-
menes alján divatos mámmám azonos gyökü és rokon
értelmű szókkal egy eredetűnek, tehát a szájtátásra
vonatkozónak tekinthetjük.

MAMLASZ v. MAMLASZ, (mám- v. máml-asz)
mn. és fn. tt mamlasz-t v. mámlast-t, tb. —ok. Egytt-
gyű, ostoba, ki mindenre szájat tát, bamba. Alapfo-
galom benne a szájtatás, s rokon a bámétt, bamba, ba-
esa, bástli, mámmám, mamwakol, manókál hasonló je-
lentésű szókkal. A .mamlasz' közvetlen törzsöké az
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elavult mamol ige, az ott képző o*-sal azonos, mint
a kopasz, korpást, dobat*, csttpast szókban.

MÁMMÁM, (mám-mám) fn. és mű. tt. mámmám-
ot. 1) Gyermeknyelven ám. gyermeknek való eledel,
kása; különösebben Kemenesalon divatos. 2) Szájtá-
togató mamiasz, bamba, buta, együgyü. Mindkét ér-
telemben gyöke a szájtátást jelentő mám, változat-
tal : bám, bambám, bamba, bámész.

MAMMOO v. MÁMMOG, (mamm-og) öuh. m.
mammog-tam, —tál, —ott. Értetlen mamm mamm han-
gon dünnyög; vagy száját látogatja, mintha valamit
rágna, vagy szólam akarna. Szabó D. szerént is ám.
nyünyög, magában dunnog; vagy lassan eszik; vagy
lassan cselekszik valamit. Bókon hozzá: nydmmog.

MAMMOGÁS, MÁMMOGÁS, (mamm-og-as) fn.
tt. mammogás-t, tb. —ok. Cselekvés, midőn valaki
mammog.

MAMÓ, (mam-ó) &. tt mamó-t. 1) A kétfőbb-
hímesek seregéből és fodetlenmagvúk rendéből való
növénynem; csészéjének fogai szálkahegyük, egyenet-
lenek, bokrétája ásító, (honnan a neve), felső ajaka
boltos, az alsó három hasábu. (Galeobdolon).2) Napon
szárított, s apróra morzsolt tészta neme. Gyöke az
evésre vonatkozó, és szájtátó mám. Kicsinyezve: ma-
móka. Székely tájszó.

MAMOCS, puszta Somogy m.; helyr. Mamocs-
ra, —ön, —ról.

MÁMORA, (mam-ó-ka) fa. tt. mamákat, lásd :
MAMÓ, 2),

MAMÓKÁL, (mam-ó-ka-al) önh. m. mamókáU.
L. MAMUSZKOL.

MÁMOR, (mám-or) fn. tt mámor-t, tb. —ok,
barin. szr. —a. Állapot, midőn valaki a részegség
utált kellemetlenül érzi magát, midőn feje nehéz, el-
méje homályos, kedélye lehangolt, mit rendesen ál-
mossági ásitozás szokott kísérni. Legvalószínűbb, hogy
nevét a száj tatással járó kábnlást, kábultságot jelentő
mám gyöktől kapta. Innen a mondás : kialunni a má-
mort, e Dunán túl, nevezetesen Kemenesalon, a mámor
jelent álomkórságot is, melynek főjelleme szintén a
kábultság. Sínai nyelven hán ám. félrészeg; és mámor
(semiebrius; hilarítas ex vino) és tán (hilarítas a vino
excitata).Törökül makhmur v. mahmur, ám. a mámortól
fejfájós; innen makhmurluk fejfájás a mámor után.

MÁMORÍT, MÁMORIT, (mám-or-ít) áth. m.
mámorít-ott, htn. —ni v. —ám, pár. —». Mámoros
állapotúvá tesz. A sok ivat, virrasztás ehnámoritja a*
embert.

MÁMORKA, (mám-or-ka) kicsiny, fn. tt. má-
morkát. 1) Kisebb részegségnek, dőzsölésuek ered-
ménye. V. ö. MÁMOR. 2) Növénynem a kétlakiak
seregéből és négyhímesek rendéből, melynek faja a
fekete mámorka. (Empetrum nigrum). Ennek szára le-
csöpült, ágai kopaszak, levelei hosszudadak, bogyója
szédítő, s innen a neve is.

MÁMOROS, (mám-or-os) mn. tt. mámoros-t v.
— át, tb. —ok. Emberről mondjuk, ki részegség, dő-
esölés után még ki nem józauodott, még rósz kedvű,

álmos, iaUozó-Mámoros korhelyek. Mámoros fejjel »*é-
delegni. V. ö. MÁMOR.

MÁMOROSÁN, (mám-or-os-an) ih. Mámoros ál-
lapotban, ásítozva, rósz kedvvel, homályos elmével
stb. Mámoroson heverni a pamlagon. Mámorosán be-
szélni.

MÁMOROSODIK, (mám-or-os-od-ik) k. m. má-
morosod-tam, —tál, —ott. Mámoros állapotba esik.
V. ö. MÁMOROS.

MAMÓS, tájdivatos; 1. MUMUS.
MAMUK, (mam-uk) mn. tt. mamuk-ot. Orrából

beszélő; mamiasz, mammogú. V. ö. MÁM vagy MÁM.
MAMUSZKOL,(mam-usz-kol) ór&.m.mamtudcoU.

Nagy lassan, majszogva csinál valamit máskép: májból,
mamókál, tnutmog, pistmog. Székely tájszó (Kriza J.).

MÁN, elvont gyök, mely a mancs, mankó és
manga származékokban buczkós, csomós, gömbölyűre,
kerekre hajló testet jelent. Ez értelemben rokon hozzá
a szintén gömbölyűt jelentő mony. Ide sorozhatok:
mangolicza v. mongoliata, tájdivatosan: mangá, mint
leggömbölyűbb kövér disznófaj, és mankóét, legkövé-
rebb lúdfaj.

MÁN, (1), elavult szó, mely a Manfa, Ménte-
lek, Mánd, Mándok helynevekben él. Értelme ho-
mályos.

MÁN, (2), tájdivatos; 1. MÁR, ih.
MÁNA , Székelyes kiejtésfi tájszó; Lásd :

MÁLNA.
MANCS, (man-cs) (h. tt mancs-ot, harm. szr.

—a. Fagyökérből csinált laptafonna teke, melyet né-
mely vidékeken, nevezetesen a palóczoknál bottal fitö-
getnek a levegőbe. Elemzésére nézve 1. MÁN.

MANCSOZ, (man-cs-oz) k. m. mancsot-tam,
—tál, —ott. Mancscsal játszik, azaz a mancsot bot-
tal Utögetí a levegőbe. V. ö. MANCS.

MANCSOZÁS, (man-cs-oz-ás) fn. tt. manceo-
tás-t, tb. —ok. Mancscsal játszás. V. ö. MANCSOZ.

MANCZA, v. MANCZI, női ku. tt. Manctát v.
Mancxit. Magdolna.

„Karcsú derekadon a váll,
Halhéj nélkül is szépen áll,
Nem úgy ám, mint a Manczié,
Avagy, majd megmondani kié."

A csikóbőrös kulacshoz Csokonai.

MANCZICZKÓ, puszta Nyitra m.; helyr. Man-
ctictkó-ra, —n, —ról.

MÁND, falu Szatmár m.; helyr. Mánd-ra, —ön,
— ról.

MÁNDOK, mváros Szabolcs m.; helyr. Mándok-
ra, —ön, —ról.

MANDRAGURA, 1. NADRAGULYA.
MANDULA, 1. MONDOLA.
MANDURA, fii. tt mandurát. Kis czitaraforma

hangszer melyet ujjakkal pengetnek. Népies tréfás
nyelven : máctrikszedb', mivel némileg hasonló hozzá.
Idegen eredetű szó ám. az olasz mandóla, v. mondó-
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ró, v. pandára, v. pcmdaíra, francziául: mandoline, v.
mondóié, pandore. Tájdívatosan nálunk némi betttát-
tétellel fom&Nra, is, mely persa nyelven is tantor.

MANDURKA, mn. tt mandurkái. Kevesbbé is-
meretes tájssó, s ám. kicsinké, vagy mint néhutt túl
a Danán mondják, pindttrka, pictvrka s amaz hihe-
tőleg hangváltozat által emez elsőből alakult: pindwr-
ka, pandwka, mandwka. Ily átalakulási viszony ló-
tezik a pitunog, pattot, és mattat között Egyébiránt
rokon az olasz mtmoforo, franoia miniatűré szókkal,
melyek ismét a latin minutus származékai.

MÁNFA, falu Baranya m.; helyr. Mánfd-ra,
—«, —ról.

MANÓ, székely tájszó; 1. MÁR.
MANGA, (man-ga) fh. tt mangát. így nevezik

Bodrogközben a kompon, vagyis hidas hajón levő
evezőt Legrokonabb hozzá a mankó, melyhez csak-
ugyan markolatára nézve hasonló.

MANGALÉTA, fn. tt mangaUtát. Sznronyos
hosszú puska. A bayonette után alakított panganét-btl
látszik módosítva. Talán a hótihorgas embert jelentő
langaléta tájszó is innen vette eredetét.

MANGALICZA, fh. tt mangalietát. Rövid testű,
gömbölyű, hizodalmas, kövér disznófaj, milyenek a
bakonyiak. Gömbölyűbben ejtve : mongolicta. Kövér
mhU a mangaüaa. (Km.). Eredeti jelentésére nézve
1. MÁN. Mi elemzését illeti, talán öszve van téve a
gömbölyűt jelentő mán és gicta (így hívják Bakony-
ban a disznót) szókból: mangieta, t ástál utóbb csúsz
hatott be, mint a mángol szóba az őr, és lett mdngo-
rol. Kapnikbányai tájnyelven : mangó, 1. ezt Egye-
zik vele a szerb mangviic*, mangulicta, melynek kü-
lönben a szerb nyelvben hasonló értelmű rokona
nincsen.

MANGÓ, fn. tt mangó-t. Lőrinci K. szerént a
kapnikbányai szójárásban ám. mangalicsa; s ta-
lán ennek vagy a rövidebb mangicza öszvetételnek
rövidűlete.

MÁNGOL, (máng-ol) áth. m. mángolt. Bizonyos
testeket, nevezetesen vászonszöveteket, ruhákat, bő-
röket stb. henger által kisimít, kiegyenget. Fehér ru
hát mángolni. Kikétttíett bürökét mángolni. Megegye
•ik vele a német mangen, melyet Adelung közvetle-
nül a középkori latin mango, s közvetőleg a görög
páffava* és latin machma szókkal rokonit. Minthogy
a mángolás hengerded gömbölyű eszköz által törté-
nik, mi magyarok azt a manct, mankó és mangó, tó
vábbá monyorú szókkal állíthatjuk «szve.

MÁNGOLÁS, (máng-ol-áe) fh. tt. mángoláft, tb
— ok. Cselekvés, midőn valaki mángol valamit Mán
góléiban elfáradni. V. ö. MÁNGOL.

MÁNGOLÓ, (máng-ol-ó) fh. tt. mángoló-t. Szó
ros ért azon henger, vagy sodrófaféle eszköz, mely
lyel mángolni szoktak, továbbá azon állványos ke
•zület, melyen és mely által a hengergetés végrehaj
tátik.

MÁNGOLT, fin. tt. mdngoll-at. Növénynem az
egyhímesek seregéből és kétanyások rendéből; csé

ASUB. JAOr SZÓTÍR IV. KOT.

széje három metszésü, bokrétája nincs, magva egy a
bogyóvá vált csészében. (Blirum).

MANGOR v. MANGÜR, fh. tt mángor-t v. woi«-
gwr-t, tb. —ok, harm. szr. —a. Molnár A. szerént
(erunciuf, fillérféle kis pénz, és mica, azaz morzsa,
vagyis kicsike töredék, rész valamiből. Törökül is
manghtr ám. fillér. Wuk Stephanovicsnál manóra
szintén kis pénznemet jelent.

MÁNGORLÁS, MÁNGORLÓ, MÁNGOROL, 1.
MÁNGOLÁS, MÁNGOLÓ, MÁNGOL.

MÁNGORNYI, (mángor-nyi) mn. tt mdngor-
nyi-t, tb. —ok. Oly kicsi, mint a mángor nevtt kis
pénz. V. ö. MÁNGOR.

MANGÜR, 1. MÁNGOR.
MANGURA, fn. tt mangurát. Kenessey Albert

szerént mind a tiszai mind a dunai hajósoknál ám. futó
zátony, mely valahol rögtön képződött, majd hamar
el is tűnik.

MANIGA, falu Nyitra m.; helyr. Manigá-ra,
—n, —ról.

. MANKA, Heves vármegyei tájszó: 1. MANGA-
LICZA.

MANKÓ, (man-kó) fh. tt mankó-t. Széles ért.
fejes bot, melynek végén csomó vagy görbe hajlás
van. Molnár Á. szerént latinul: scipio. Szorosb ért.
támaszbot, mely lyel a sánták, bénák, nyomorékok a
járásban segítik magukat Hónali mankó, melyet hón
alá vesznek. Kin mankó, melyet kézben tartanak.
Térd- vagy lábmankó, mely a térdhez van csatolva. A
mankó lényegéhez tartozik,hogy támaszos vége többé-
kevesbbé öblös görbeségű legyen, honnan a közmon-
dás is: A betiédnek egyenese jó, « a mankónak horga-
fa. Dunán túli tájszokás szerént bankó, melyhez közel
álmák a bunkó, buetkó, kerekdedet, gömbölyűt jelen-
tő szók. V. ö. MÁN. A hajósoknál a csáklya, evező
stb. végén az egésznek hosszával keresztben álló da-
rab fa, tehát ám. fogantyú, markolat; de ez értelem-
ben alkalmasint az olasz roant'co-bol módosult.

MANKÓCZ, (1), (man-kó-ocz) fh. tt mankócz-ot.
Igen kövér Iddfaj Amerikában, melynek igen nagy
torka, hosszú, s elül görbe kanala, rövid és borzas
tollú szárnyai, és igen hátraálló lábai vannak. (Plau-
tus pinguis). Ha alapéi-leiméül a kövérséget veszszűk,
rokona a mangalic*a.

MANKÓCZ,(2) falu Bare m.; helyr. Afankócz-ra,
— ön, —ról.

MANKÓFEJ, (mankó-fej) ősz. fh. A mankó
nevű támaszbotnak bunkóé, vagy görbésen, öblösen
felhajló vége, mely támaszul és tartalékul szolgál.

MANKÓLÁB, (mankó-láb) ősz. fh. Fából csi-
nált eszköz, melyet vagy a csonka lábhoz kötnek,
hogy a valódi lábat pótolja, vagy ép lábú emberek
kötnek föl, hogy egyensúlyozás! ügyességeiket muto-
gassák, vagy sért vizet gázoljanak által.

MANKÓS, (man-kó-os) mn. tt.mankós-t v. — át,
tb. —ak. Mankóval ellátott, mankón járó. Mankót
lábak. Mankót koldutok.

l
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MANNA, fa. tt mannát. Általán, több termény
neve a növényországban. Éde», sűrű, és megszá-
radt nedv, vagy gyantaszerii, nyalkáé test, mely né-
mely fák, s más növények kérgeiből, ágaiból, vagy
leveleiből kiszivárog, s mind vízben, mind borszesz-
ben felolvad. Niebuhr szerént több keleti tartomá-
nyokban bizonyos tölgyfák és növények leveleiről
gyűjtenek ilyfél e terményt, mely külsejére nézve
liszthez hosonló. Amit Issaha vidékén szednek, az ap-
ró, gömbölyű, sárga, s darához vagy kásához hason-
ló magocskákból áll, s ezeket, valamint az előbbieket
is, az ottani lakosok eledelül használják. A perzsiai
manna édes mézgából áll. Ezek neméből lehetett a
pusztában vándorlóit zsidók mannája is, mely bibliai
nyelven mennyei v. angyali kenyér-neí is neveztetik.
Átv. ért jelent lelki eledelt, milyenek az Isten igéje,
és Krisztus teste s vére.

„Izrael fiait ki megoltalmaztad,
Ellenségnek földén mannával tápláltad."

Egyházi ének.

MANNADABA, (manna-dara) ősz. fn. Lásd :
MANNA.

MANNAFÜ, (manna-fű) ősz. fn 1. HARMAT-
CSENKE8Z.

MANNAKÁSA, (manna-kása) ősz. fn. Lásd :
MANNA.

MANNASZEDÉS, (manna-szedés) ősz. fn. A
manna nevű terménynek gyűjtése.

MANÓ, (1), fn. tt manó-t. 1) Országos divatu,
s valószínűleg még a pogány időszakból való régi
szó, mely rósz lelket v. szellemet, ördögöt jelent. In-
nen : vigyen a manó, hordjon el a manó, átkos mon-
datok. Mi manó hofott ide t (Szabó D.). A manó szó-
nak nyelvünkben alapfogalomra nézve, ügy látszik,
egy rokonhangu társa sincsen, honnan hihető, hogy
idegen eredetű, s vagy a pokolbeli isteneket és holtak
lelkeit jelentő latin manes, vagy a harmadik század-
beli hitalkotó Manet nevéből alakult. 2) Különösen
azon törpe emberi alakú szellemek, melyek, a rege
szerént, a bányákban tartózkodnak, s a bányamun-
kásoknak jelennek meg. (Kobold.) 3) Átv. ért bogár-
faj, melynek röptyűji félpajzsosak, feje lelógó, áll-
kapcsos, és csápokkal ellátott, mellrésze hosszú és
benyomott, s négy öszvegöngyölgetett szárnya van
(Mantís.)

MANÓ, (2), férfi kn. mint .Emánuel' kurtítása;
Emánuel, v. Immánuel pedig héber szó s ám. velünk
Isten (un ám. vei ánu ám. mi, és él ám. Isten).

—MANY, vékonyhangon meny, névképző, mely
rendszerént igékből, de néha főnévből is alkot főneve-
ket, mint: alkot-mány, talál-mány, ragad-mdny, ered-
mény, keret-meny, ttdk-mány, tok-mdny; több igék
után könnyebb vagy folyóbb kiejtés végett, o illető-
leg e közbeszurattal, pl. ad-o-mány, hagy-o-mdny,
tud-o-mdny, kSU-e-mény, ttit-e-mény, nert-e-mény stb.
Részletesebben 1. Élőbeszéd 143. 1.

MANY, falu Fehér m.; helyr. Mdny-ba, — fcm,
—W.

MANYA, KIS—, falu Nyitra, NAGY— fata
Bars megyében, erdélyi falu B. Szolnok m.; helyr.
Mdnyá-ra, —n, —ról.

MANYI, Bodrog vidékén divatos ,Mari' he-
lyett.

MÁNYI, MÁNYÓ, a székelyeknél öszveházva
ebből: mdtüc anya v. anyó, azaz nagyanyó ; a paló-
c»oknál: máta. Hasonló ezekhez: mdpó.

MÁNYIK, erdélyi falu Doboka m.; helyr. Ma-
nyilc-ra, —ön, —ról.

MANYÓ, (many-ó) fn. tt manyó-t. Baranyában
ám. anyó és öreg asszony. Az m előtét, mint nyanyd-
ban az ny, vagy pedig manyó, azonos a mátryó
szóval.

MÁNYÓ, L MÁNYI.
MÁNYOK, KIS—, NAGY—, faluk Tolna m.;

helyr Mdnyok-ra, —ön, —ról.
MÁNYTELEK, puszta Pest m.; helyr. —telek-

re, —én, —rül.
MÁPÓ, a székelyeknél öszvehúzva ebből: má-

nk apó, ám. nagyapó. Hasonlók: mdnyi v. mdttyti
és mása.

MAR, (1), elvont gyök, különböső értelemmel.
1) Innen származik marul, ásás menüi, ficzamik, pL
kimarúü a karja, ám. kimenűlt E jelentés után is
valószínű, hogy mozgást jelentő ige volt, melyből
úgy lett marti/, mint a mén igéből moriU, lágyítva me-
nyül. Rokon hozzá a francsia marcher, sőt a német
fahren, fórt, szanszkrit pár, pur, (előre nyomni) és
hellén ntlgm, atyám is. Ugyanezen alapfogalom lát-
szik rejteni a marha szóban. V. ö. MARHA. 2) A
marod, marosit igékben időbeli tartósságot vagy is
bizonyos állapot azonos folytatását jelenti. V. ö. MA-
RAD. 3) A mára (zúzmara) származékban! jelentése
a szláv mrát (= dér) szóéval egyezik.de lehet nemé
is. V. ö. ZÚZMARA.

MAR, (2), fn. tt. mar-í, tb. —ok, harm. ssr.
—ja. A négylábú állatoknak, különösen a lóaemnek
két első lapoczkája közöl kiemelkedő dudorodás, és
hús. Ugyanezen rész a szarvasmarhánál tárj v. tarja,
melyhez a konczoló mészárosok a három első bordát
is hozzá szokták venni; a disznóban nyaktól hát men-
tében véve orj v. orja. A ,mar' máskép: marj, vagy
tájdivatosan : mór, morj. Erdélyben m«av«M*-nak is
nevezik, mivel a medve, valamint a farkas is, ebbe
szokott először kapni. Az említett ásókban álta-
lános alapfogalom a feldudorodó magattdg, mely ás
ár őr, módosítva ér, ir, úr gyökök egyik jelentése
nem csak több magyar, hanem idegen nyelvekbeli
szókban is, pl. ilyek a magyarban: orom, far, tarjay,
taré, mart, part, tarét (emelt hely),6ors, bonod, nár,
ízaru, torlik stb. a latinban : armut, arvndo, arbor,
ardvus, arx, eornu stb. a görögben: őpof (hegy),
óo0ioí (meredek), ÖQ&ÓÍ, őovi;, OQ»,
XÍQOS, mJoj-off stb. V. ö. MAROK, MART.



101 MAR-MARÁD MARAD—MARAD 102

MAR, (8) , áth. m. mar-t. Mondjuk talajd.
fogú állatokról, midőn vad indulatból, bele harapnak
valamibe, s azt tépik, szakgatjak, csipkedik. Különö-
sen marnak a fenevadak, kutyafajú allatok, mérges
kígyók stb. A vénekért ebek marják egymást. A tte-
Undek a futó SkOr fülét marja. Megmarta a mérget
kígyó. A kan eb kimarja át udvarból a* idegen dumá-
kat. Amely eb megmarta, ugyanannak ttorével kell be-
tWw*. (Km.). Aki bírja, a* marja. (Km.). Átv. ért. rá-
galmaz, srid, sióval űz, kerget, üldöz. A uegény ár-
vát kimartak tájat hátából. Ha S mar, én it harapom.
(Km.). ÖrUl, mint a hidak, mikor át idegent kimarják.
(Km.). Ssintén átv. ért tűrni marni magát ám. nagy
«r6asakkal, kínnal tenni valamit

Alapfogalomra nésve aion szók osztályába tar-
tozik, melyek gyökében az r mint jellemhang erősza-
kos rontást jelent, milyenek: irt, őrt, Ml, marttól,
ront, harap, farag, tarából, dóráitól, korhol, korhol,
t9r, torM, dorgSl, döntői stb. Rokon hozzá a latin:
mordeo és voro, továbbá a hellén: uo(>im, fitoí^m,
szanszkrit: va/rk (megfog, lenyel), mard (rág), mar
T. már (öl, hal), német: mordén stb. A magyar szin-
ten fölveszi a d betűt mordot v. mordon és mardaló-
dik szókban; vagy a rokon t-t, martalék s marta-
Wos-ban.

MÁR, (1), elvont törzsöké márt igének. L. ezt.
MAR, (2), (ma-ár) időhatánó, melynek gyöke a

jelen időt jelentő ma, melyből ár képzővel lett már.
Elünk vele, midőn azon időt akarjak kifejezni, mely
bizonyos cselekedettel vagy állapottal legközelebbi
viszonyban áll. pl. Én már megyek, itt a menésre vo-
natkozó legközelebbi időt jelenti. Át már régen (a rég-
hez közel) vo&. Marén többet nemittom, ám. ezen idő-
től kezdve nem iszom. Már it beleuntam a munkába,
ám. eddig is v. ezen időnek előtte.

„Vagyon nekem már is, náladnál szebb, jobb is."
Népdal.

Már mott mit tegyünk f ám. a jelenidő viszonyaihoz
képest mit tegyünk.

.Csak úgy élünk már mi,
Nem dolgozunk már mi,
A ki nekünk bort ad,
Annál iszunk már mi."

Bordal.

Itt ám. ezen időtől kezdve. Fölveszi az ön és ig tol-
dalékragokat is: máran, (innen az öszvehúzott mán és
marig, (s ettől a módosított máng.) Az 6» közeire mu-
tatóval egyesülve immár ám. ime a jelen időhöz vagy
körülményekhez képest. Immár magam tem tudom,
mitévő legyek.

MARA, a tutmara ősz. szónak második alkatré •
sze. 1. ZÚZMARA.

MARAD, (mar-ad) önh. m. marad-t. Ezen igé-
ben alapfogalom azonosság az állapotban; és tartós-
ság az időben; különösen némi árnyéklatokkal 1)
Valami állandóan létezik, ellentéte: múlik. Ha jó idő

marad, jókor elvégezhetjük mezei munkánkat. E* Így
tokáig nem maradhat. Ez értelemben is leginkább
egyezik veleaz időbeli állandóságot jelentő <art,pl. híre,
neve orOkké megmarad, azaz tartani fog. 2) Valami-
nek bizonyos állapota, és tulajdonságai nem változ-
nak. Hivatalban, ttolgálatban, katonatágnál maradni.
Én jó barátod maradok. Ét a gyilmolct égett télen
romlatlan marad.Sokáig ttépétegéutéget maradt. Álla-
potjegyzővel : állva, Ülve, fekve maradni. Át ajtó ét
ablak nyitva maradjon. Tátoa maradt a ttája. Bizo-
nyos határozókkal: állandóan feltétele mellett marad-
ni. Ebben maradjunk. Hol it maradtunk t Maradjunk
előbbi véleményünkben, ttándékunkban. 3) A vele vi-
szonyban levők eltűnte után mint rész külön állapo-
tában létezik. A többi elment, mi pedig maradunk. Ha
StbSl kettőt elvettünk, marad három. Át elhunytnak há-
rom gyermeke t egy háta maradt. Ha mind elpártolnak
it, mi híveid maradunk. Sok vagyona ügy elfogyott,
hogy alig maradt mindennapi kenyérre valója. AB ár-
víz lefolyt, etak itt-ott maradtak némely tóeták belőle.
Jut, ha marad. (Km.). Ha elfogy it a hold, megmarad
a neve. (Km.). Maga maradt, mint varga a vátárban.
(Km.). 4) Helyre vonatkozólag, ám. bizonyos helyen
folytonosan létezik. Otthonn, váróiban, f ohm maradni.
Sokáig a templomban maradni. Atztalnál, ágyban ma-
radni. Itt lehetetlen maradnom. Ellentéte: megy, távo-
tik. Átv. ért bizonyos helytől távol létezik. Hol ma-
radtál oly tokáig, hogy nem jöttél háta t Sokáig elma-
rad a póttá. Ez értelemben megfelel neki: késik. Ide
tartozik ezen mondat: aki nem halad, át marad, azaz
késik, vagyis míg mások előre sietnek, ő az alatt elébbi
nyugalmas lassú állapotát folytatja. 5) Valósággá nem
leszen, s valósnlása mintegy továbbra halad. Btt elvégét-
tuk,a többi hadd maradjon.At égéit dolog abban maradt.
Ha még meg nem tortént, tehát maradjon. 6) Régies érte-
lemben ám. marasztaltalak. Fején maradni. „Vagy
fején vagy feje váltságán marad a letiltott fiái." (ín
capitali vei emendae capitis sententia prohibitus ipse
condemnatnr. Verbőczy régi fordítása II. r. XX.
czím). „Melybén feje, jószága vesztén marad."(ín qua
ét caput ét bona amittnntar. Kitonicch fordítása Ká-
szoni János által 1647. évb. 6. lap.) V. ö. M ARASZT.
7) Néha ám. elvesz, meghal. Sokan a etatatéren marad-
tak. A háborúban három fia oda fnortuft.Sajátságos kife-
jezések: nem maradhatok valakitol vagy valamitől, azaz
nem szabadulhatok, nem menekülhetek. Ntm maradha-
tok át álomtól^tm. ál unnom kell. £xn alkalmatlan ember -
tol nem maradhatok. Öszvetételekbea : kimaradni va-
lahonnan vagy valamiből, ám. megszűnni azon hely-
ben vagy Állapotban lenni; elmaradni, ám. a többitől
elhagyatni; megmaradni, ám. a tartós létezést, állapo
töt tettleg gyakorolni; benmaradni valamiben, ám. bi-
zonyos helyből vagy állapotból ki nem menekülni, pl.
benmaradni a tárban, megyémben, gyalátatban. Rá ma-
radt a jóttág,tm. a jószág örököse lett. Rajta maradt
át áru, ttégyen, ám. nem menekülhetett tőle.

Minthogy ezen igében alapfogalom az időbeli
tartósság vagy azonos állapotbeli folytonosság, innen

7"
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mar gyöke általán azon gyökszókkal áll rokonság-
ban, melyeknek lényegét az általánoeb értelmű ter-
jedtséget jelentő' r teszi. Egyezik vele mind hangban,
mind értelemben a mandsa marom* (marasztani); to-
vábbá a latin mora,'moratur, távolabbról: tardat,du-
raí, a német dauern, a szláv trwatí, mennyiben a
marad és tart is rokon értelműek. Rokonítható végül
a fenhangu mered, merev szókkal is.

MARADANDÓ, (mar-ad-and-ó) mn. tt. mára-
dandó-t, tb. —k v. —ok. Ami tartósan létezni fog,
ami el nem múlik; állandó. Ellentéte: múlandó, ve-
ttendS. Ne múlandó, hanem maradandó kínetek Ment-
téré törekedjünk. Ninct üt maradandó lakatunk.

MARADANDÓAN, MARADANDÓLAG, (mar-
ad-and-ó-an, mar-ad-and-ó-lag) ih. Tartósan, tartós
állapotban.

MARADANDÓSÁG, (mar-ad-and-ó-ság) fa. tt.
maradandótdg-ot, harm. szr. —a. Állandó, el nem
múló, folytonosan tartó állapota, vagy tulajdonsága
valaminek. A földi kéjnek, kincsnek ninet maradan-
dótága.

MARADÁS, (mar-ad-ás) fn. tt. maradát-t, tb.
—ok, harm. szr. —a. 1) Állapot, melyben valaki v.
valami tartósan létezik. Valakinek bitonyot helyben
vagy hivatalban való maradását gátolni. 2) Különösen
ám. nyugalmas állapot. Ninct maraddta, ám. nyugta-
lankodik, helyén, állapotán változtatni akar. V. ő.
MARAD.

MARADDOGÁL, (mar-ad-d-og-al) gyakor. önh.
m. maraddogál-t. 1) Valahol gyakran ott marad, tar-
tózkodik. Étienként a vendéglőkben maraddogál. 2)
Gyakran elkésik. Mondják különösen többekről, ki-
ket menő haladó társaik magok után hagynak. A fá-
radtabb vitetek elmaraddogáUak az úton.

MARADÉK , (mar-ad-ék) fn. tt. maradék-ot,
harm. szr. —a. 1) Általán, mi a többinek eltűntével,
fogyta után mint rész megvan, mi el nem kelt, péld.
ételek, italok, melyek az asztal után fenmaradtak. A
keton jött vendéget maradékkal kínálni. Árukra vo-
natkozólag, hátralevő része az eladott egésznek. Két
rSfnyi maradék a végposztóból, vászonból. Öszvetétel-
ben: maradékkenyér, maradékkíe, maradékbor, mára-
déktténa, gabona stb. „És kiesén általaggal efféle bor-
nak maradékát itt el ne adhassa." (Szentpéteriek
végezése 1403-ból). 2) Számtanilag azon mennyiség,
mely hátra marad, ha bizonyos számból valamit ki-
vonunk. Ötöt ttíbo, Imaradék öt. 8) Átv. ért. az emberi
nem folytonos tartására vonatkozólag ám. utódok,
ivadékok, kikben valakinek vére, neve fenmarod, s
tovább él. /Semmi maradéka nincsen, ám. magtalan.
Maradékainak gazdálkodik. Maradékainál oldatban le-
men neve.

„ Más, remekénekeket zengvén, hajolja hazáját
S a maradéknak örök versben ajánlja nevét"

Kis János.
A régi székely oklevelekben maradéki helyett marad-
vái is fordul elé, honnan az következik, hogy hajdan
maradva is létezett.

M ÁR ADÉKTARTOZÁS,(maradék-tartozá«) ősz.
fn. Az adósságnak azon hátra maradt réme, mely még
kifizetve nincsen; máskép: hátralék.

MARADHATATLAN.M ARADHATLAN, (mar-
ad-hat-(at)lan) mn. tt. maradhatatlan-t. tb. —ok. 8sé-
es ért. aminek bizonyos állapota vagy tulajdonsága

folytonosan nem tarthat, ami változó. Egyébiránt csak
szűkebb ért. használtalak, s ám. nyughatatlan, ki bi-
zonyos állapotát, helyzetét változtatni akarja, kinek
valamit tennie kell, hogy nyugalma legyen. Mióta a
háború kiütött, katona fiam miatt maradhatatlan va-
gyok. Határozóként ám. nem maradható állapotban,
maradhatlanul.

MARADÓ, (mar-ad-ó) mn. tt. maradó-1. Aki
vagy ami marad, mindenféle értelmében véve. V. ö.
MARAD. Honn maradó leány. Békében maradó ttom-
ttédok. Baráttágban maradó tártak. Különösen, mint
a haladó ellentéte, ám. régi állapotát folytató, a ré-
gihez ragaszkodó, a kor mivelteégével, szellemével
előre nem menő. Maradó párt.

MARADÓAN, MARADÓLAG, (mar-ad-ó-an,
mar-ad-ó-lag) 1. MARADANDÓAN.

MARADÓSÁG, (mar-ad-ó-ság) L MARADAN-
DÓSÁG.

MARADOZ, (mar-ad-oz) gyak. önh. m. mora-
dos-íam, —tál, —ott, pár. —*. Időbeli vagy térbeli
haladásban a többinél gyakran hátrább van, el- elké-
sik. A fáradt utat el elmaradót tártaitól. A csata után
némely vitetek ttákmányotái végett elmaradottak.

MARADOZÁS, (mar-ad-oz-ás) fn. tt marado-
zát-t, tb. —ok, harm. szr. —o. Gyakori vagy ismé-
telt vagy folytonos elmaradás. V. ö. MARADÁS.

MARADOZÓ, (mar-ad-oz-ó) mn. és fa. tt ma-
radotó-t. Menésben levő társaitól elmaradó. A mara-
dotó »ebestllt katonák alá ttekereket rendelni.

MARADSÁG, MARADTSÁG, (mar-ad-ság v.
mar-ad-t-ság) fn. tt maradságot. Valamelyik pere*
félnek a másik irányában elégtételre köteleztetése.
Régi szó a törvénykezésben „A kereset. . . birság-
ról való, amint a széktörésben, kötés dolgaiban mél-
tatlan keresetekben és egyéb köz maradtoágokban (ét
aliorum simplicium convictionum) szokott lenni."
(Kitonich magyar fordítása KászoniJAnos által 1647.
évben, 6. lap). V. ö. MARA8ZT. Ma inkább: ma-
ratttalát v. marasttaltatdt, néha el vagy le igekötők-
kel is.

MARADVÁNY, (mar-ad-vany) fa. tt marad-
vány-t, tb. —ok, harm. szr. —a. Ami valamiből meg-
maradt, maradék (dologra viszonyítva). Némely ó vá-
rakból már csak némi maradványok látttanak.

MARADVÁNYADÓSSÁG . (maradvány-adós-
ság) 1. MARADVÁNYTARTOZÁS.

MARADVÁNYFÖLD, (maradvány-föld) ősz. fa.
Földterület, illetőleg határrész, mely a régi úrbéri
telkek tagosításakor a véghez vitt osztályozás után a
telkek illetőségén fölül megmarad. A maradványföl-
deket megváltani.
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MÁRAKFÖLD, falu Szála m.; helyr. —föld-re,
—ön, —röl.

MARAKODÁS, (mar-a-kod-áe) fn. tt. marako-
dás-t, tb. —ói, harm. sir. —a. Talajd. ért. egymás-
nak marogatása, harapdálasa. Kutyák marakodása.
Átv. szélest) ért. veszekedés, midőn az ellenfelek ebek
módjára bántják egymást

MARAKODIK, (mar-a-kod-ik) k. m. marakod-
tam, —tát, —ott. Mar mást, és ez visszamarja; egy-
mást marva veszekedik. Marakodnak a konczon össze-
kapoU ebek. Szélesb átv. ért. egymással ebek módjá-
ra veszekednek. A rósz hátasok is tettvérek gyakran
marakodnak. V. ö. MAR, ige.

MARAKODÓ, (mar-a-kod-ó) mn. tt marako-
dó-1. Ami vagy aki marakodik. Farkasokkal marako-
dé komondorok. V. ö. MARAKODIK.

MARÁS, (marás) fn. tt. marás-t, tb. —ok,
harm. szr. —a. 1) Cselekvés, midőn valamely fene-
vad, vagy mérges dühös fogasállat valamit harapva
tép, szakgat 2) Azon sérv, vagy seb, melyet az ily
harapás okoz. Marát elleni gyógyszerek.

MARASZT, (mar-asz-t) áth. m. marastt-ott, htn.
—«* v. —ani, pár. marastsz. 1) Valakit kér, vagy
sürget, vagy kényszerít, hogy maradjon, azaz hogy
bizonyos helyről el ne menjen. Maraszlani a vendé-
geket. Értelemre megegyezik vele a tartóztat. 2) Tör-
vénykezési értelemben eredetileg letartóztatja a vád-
lottat addig, mig a kimondott ítélet szerént eleget
nem tett Lehet úgy is értelmezni, különösen az ön-
ható ,marad' ige régies használatánál fogva is (1.
MARAD 6), hogy valaki a keresetben benne maradt,
vagyis a kereset rajta maradt, azaz nem tudta azt
magától elhárítani, s így a biró is benne inarasztja ,
abban maradinak mondja ki. Már régi korban is ál-
talában használt kifejezés. „Azzal fenyeget, hogy
királ székire hévat és sentencián maraszt . . . . min-
ket mindnyaian fejenken(fejünkön) akar marasztani."
Levél 1557-ből. (Szalay A. 400 m. 1.). Jelennen
minden esetre bármely elitélést értünk alatta, midőn
ki. valaki akár mint alperes a felperesi panaszhoz vagy
keresethez képest egészben vagy részben elégtételre
köteleztetík, akár mint fölperes is perét elvesztvén az
eljárási v. perköltségek megtérítésére szorittatik. Más-
kép : marasztal, s igekötővel : el- v. lemaratzt, el- v.
lemarasztal, mint régebben is. „A sententía a bíró-
nak meghatározott végezése, mely a keresetnek és
viszálkodásnak végét szakasztja, és avagy elmaraszt
avagy valakit felszabadít" (condemnatíonemque vei
abaolutionem contínens. Kitonich magyar fordítása
Kászoni János által 1647. évben, a 286. lapon).

MARÁSZT, puszta Pest m.; helyr. Marászt-ra,
—ön, —ról.

MARASZTAL, (mar-asz-t-al) áth. m. marat*-
lalt. Epén azt jelenti, mit a ,maraszt.' Az ál csak
nyomatékos toldalék, mint a vigaszt vigasztal, magastt
magasztal, engeszt engesztel, s némely más igékben.
Törvénykezési nyelvben ez szokottabb mint a ,ma-
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raszt.' Valakü s»áz forintnyi bírságban marasztalni. V<
ö. MARASZT.

MARASZTALÁS, (mar-asz-t-al-ás) fn. tt. ma-
rasztalát-1, tb. —ok, harm. szr. —a. Cselekvés, mely
által valakit marasztalnak. Vendégeim szíves marasz-
talásom daczára eltávoztak. Törvénykezési ért. elité-
lése valakinek, hogy valamely követelésnek eleget
tegyen vagy bizonyos büntetést kiálljon. V. ö. MA-
RASZT.

MARASZTÁS, (mar-asz-t-ás) fn. tt. marasttást,
tb. —ok, harm. szr. —a. 1. MARASZTALÁS.

MARASZTGAT, (mar-asz-t-gat) áth. m. ma-
rasztgat-tam, —tál, —ott. Gyakran vagy folytonosan
maraszt.

MARAT, (mar-at) mivelt. m. marat-tam, —tál,
—ott, pár. marass. 1) Uszítja az ebet, hogy valakit
v. valamit marjon, megmarjon. 2) Átv. ért. valamely
testet bizonyos csipősségü, edző lével általjárat, ille-
tőleg szilárdít, keményít, aczéloz. V. ö. EDZ.

MARATÓ, (mar-at-ó) mn. és fn. tt. maratót.
Amivel valamit maratnak. Főnévileg Kenessey Al-
bertnél szálfa, melyet a hajósok valamely zátonyol-
dalba fennakadva, hajójakból a sebesebb folyása fé-
len a hajóval bizonyos szöglet alatt a vízbe vetnek,
hogy az a vizet hajójak alá vezesse s ez által a zá-
tonyt elmossa vagy marja.

MARÁZA, falu Baranya m.; helyr. Marázá-ra,
—n, —ról.

MARCSA, puszta Pest ín.; helyr. Marcsá-ra,
—n, "-ról.

M ARCZ, (raar-cz) elavult név, melyből marcti-
gál, marczong, marezona, marczangol, és származékaik
erednek. Tárgyeset: —öt. Alapfogalom benne az ap-
rózott,kisebbféle marás, melynek a kicsinyezö ez kép-
viselője,egyszersmind jelenti azon indulatí, vagy szen-
vedély! készséget, mely marásra hajlandó. Hangra és
értelemre rokon hozzá a morcé, és a latin mordax. Né-
melyek martalék, kisebbféle zsákmány értelmében
akarják használni.

MÁRCZ, fn. tt. márcz-ot, harm. szr. —a. Bala-
ton mellékén ám. méhser, különösen melyet a mézes-
kalácsosok szoktak árulni. Eredete idegen, ha csak
azt nem veszszük, hogy eredetileg málcz; és mái gyök-
től. V. ö. MÁL, MÁLE.

MÁRCZADÓ,pusztaSomogym.;helyr. Márczadó-
ra, —n, —ról.

MÁRCZAFÁNK, (márcza- v. márez-fánk) ősz.
fn. A székelyeknél sütemény neme,- mely onnan vet-
te nevét, hogy márczczal, azaz méh serrel készül. Más
tájszólással egyezik vele a marczipán, mézes kalács.

MARCZAL, (1), férfi fai. tt. Maretal-t, tb. — ok.
Marcellus (,Marcus* kicsinyzője).

MARCZAL, (2), mocsáros folyóvíz Szála, Vas,
és Veszprém vármegyében. A német nyelvben Marsch-
land ingoványos, söppedékes tájat jelent. Hangválto-
zattal rokon hozzá az illírrel közös bara, mely mo-
csáros ingoványos tért jelent több magyar helyne-
vekben, mint: Baracska, Fehérvármegyében, mely
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mély völgyben nyúlik el, Barbact Sopron várm.
Báróét síelés ér, Mátynsföldén, Szémő ét Andód kö-
zött Mély fekvése van Marát határának is Vizse-
grádhoz közel.

MARCZAL, (3), falu Nógrád m.; helyr. Mar-
etal-ba, —bán, —Ml.

MABCZALPALU, (Mitosin) falu Liptó m.;
helyr. —falu-ba, —bon, —Ml.

MARCZALHÁZA, falu Komárom m.; helyr.
—hátá-ra, —n, —ról.

MARCZALJ, (1), (marczal-i) mn. tt. marctaU-t,
tb. — ok. Marczalból való, arra vonatkozó etb. Mar-
atali étik, hal, rák.

MARCZALI, (2), mv. Somogy várm.; helyr.
MarctaU-ba, —bán, —Ml.

MARCZALSZÁLLÁS , puszta Komárom m.;
helyr. —ttállás-ra, —ön, —ról.

MARCZALTŐ, mváros Veszprém m.; helyr.
MarctaltS-re, —n, —rö7.

MARCZANO, 1. MARCZONG.
MARCZANGOL, (mar-cz-an-g-ol) gyak. áth. m.

marctangolt. Mardosva tép, szakgat. A* ütőbe vett
tsilaj ökröt marezangolják a tseKndekek. A lódügKt űte»
ebek marczangolják. Kite nem lévén fogaival marctan-
golja a, húst. A farkatok ttétmarctangolták át utóit.

MARCZANGOLÁS, (mar-cz-an-g-ol-ás) tó. tt.
marctangolds-t, tb. —ok, harm. szr. —a. Marva, ha-
rapdálva tépése, szakgatása valaminek.

MARCZEL, férfi kn. 1. MARCZAL (1).
MARCZI v. MARCZIN, a ,Márton' férfi kn.

kicsinzője.
MARCZIBÁN, jelennen családnév, különben a

törökben vagyis persában: mertibán, ám. határőr
(m«rí»= határ és Mn= úr), a német Markgraf, ma-
gyarosan : orgróf.

MARCZIGÁL, (mar-cz-ig-ál) gyak. áth. m. mar-
erigál-t. Apró, és gyakori marásokkal tép, szakgat va-
lamit. Alakra nézve olyan mint ránetigál, mely ám.
aprózva és gyakran ide oda rángat. Értelemre legro-
konabb hozzá a rágictál. Mindkettő leginkább né-
mely apró állatokról használtatík, milyenek az ege-
rek, patkányok, evetek stb.

MARCZIGÁLÁS, (mar-cz-ig-ál-ás) fn. tt. mar-
ctigálás-t, tb. — ok. Apró és gyakori marásokkal té-
pés, szakgatás.

MARCZIHÁZA, falu Bihar m.; helyr. —hátá-
ra, —n, —ról.

MARCZINFALVA, falu Abauj m.; helyr. Mar-
ctinfalvá-n, —rá, —ról.

M ARCZIPÁN, 1. MÁRCZAFÁNK. A fánk más-
kép : pánk, pánkó, tehát marczipán tulajdonkép ám.
marczipánk. Némelyek szerént olasz eredetű, Mártó
vagy Mártó névtől és pánt (kenyér) szótól. Mások
szerént első része a latin-hellén máta mely (a Fa-
bér-féle ,Thesaurns' szerént) olajjal vagy tejjel gyű-
rött tésztát jelent. Különbözik : Mamiban.

MÁRCZIUS 1. MARTIUS.

MARCZONA, (mar-cr-on-a) mn. tt. maretonét.
Molnár A. értelmezése szerént feroctdut, férődén*,
be»tiola. E szerént alapfogalom benne az apróbbaze-
rfi marás, harapdálás, s tulajdonkép kisebb feneva-
dakra Ülő. Szélesb ért. fenevadak módjára kegyet-
lenkedő. Marctona vadnépek. Marctona ellentég. NA*
ám. mérges szavakkal, csípős nyelvvel másokat rá-
galmazó. Marctona felelet. (Faludi). Általában ám.
zordon.

„Benn pedig elméjét friss gond veri hajtja,
Marczona józanság hidegen csúsz rajta.J

Buda halála (Arany J.-tól).)

MARCZONA8ÁG, (mar-cz-oa-a-ság) fo. tt. mar-
egonatág-ot, harm. szr. —a. Molnár A. szerént, fero-
eitat putüla, azaz kisebbszern vadság, kegyetlenség:,
milyen a kisebb fenevadaké, vagy a dühöeségre fa-
kadt gyávább állatoké és embereké, kik a náloknál
gyöngébbeken, vagy legyőzött ellenségen mintegy
gyönyörből kegyetlenkednek.

MARCZONG, (mar-cz-on-g) gyak. áth. m. mor-
czong-tam, —tál, —ott, htn. —ni v. —óm. Ezen ige,
ha alakját veszszük, önható értelműnek látszik, mint
dühöng, etaponp, tátong, kereng stb. De a régi írók,
nevezetesen Molnár A. és Pázmán tekintélye szerént
átható, s ám. marva, harapdálva tépdes, szakgat va-
lamit. A farkatok marctongják a megtámadt ctikót, lo-
vat. A tigrit marctongja a juhot. Néhntt: mar-
ctang.

MARCZONGAT, (mar-cz-on-og-at) áth. m. mor-
czongat-tam, —tál, —ott, pár. mareiongatt. 1. MAR-
CZANGOL.

MARCZONGOL, 1. MARCZANGOL.
MARDALÓDIK , (mar-d-al-ó-d-ik) belsz. m.

mardalód-tam, —tál, —ott. Egymást marja. Marda-
lódnak a válu melleit ösnerSffent dittnók. Szokottab-
ban: marakodik, egymást mardotta.

MARDOS, (1), (mar-d-os) gyak. áth. m. inar-
dos-tam, —tál, —ott, pár. —t. Gyakran, vagy foly-
tonosan mar valamit. A megtámadt ét OtSbe vett lo-
vat mardotta a farkat. Az éhet ember táját kttét mar-
dotta. Átv. ért. valakit kíméletlen, igen sértő nyelv-
vel rágalmaz. Képes kifejezéssel mondatik az öntu-
datról, mely a gonosztevőt kínozza, gyötri. Mardotta
lelkét a gonotitettek értett.

MARDOS, (2,) erdélyi falu Meggyes székben,
helyr. Mardot-ra, —ön, —ról.

MARDOSÁS, (mar-d-os-ás) fh. tt mardotát-t,
tb. —ok, harm. szr. —a. Valaminek gyakori marás
általi tépése, szakgatása. V. ö. MARÁS. Képes kife-
jezéssel : lélekmardotát, az öntudatnak kínzó gyöt-
relmei.

MARDOSÓ, (mar-d-os-ó) mn. tt. mardo»ó-t. 1)
Mondjuk állatról, mely gyakran mar, vagy mely mar-
ni szeret. Idegeneket mardotó háti eb. Mardotó kígyók.
2) Átv. ért. sértő szavakkal másokat bántó, rágalmazó.
Mardotó gúnybestéd. 3) Képes kifejezéssel: mardotó
öntudat, lelláetméret, lélekmardotó kínok.
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MARDOZ, (mar-d-oi) áth. 1. MARD08. Uye-
nek : kapdoi, kapdot; fogdát, fogdát; ctipdés,
csipde*.

MARDOZÁS, (mar-d-oz-ás) fa. Lásd: MARDO-
SÁS.

MARD8INA, erdélyi fala Fogaras vid.; helyr.
Mardtiná-ra, —n, —ról.

MÁRÉFALVA, erdélyi falu Udvarhely székben;
helyt. Mdréfatod-ra, —n, — ról.

MARÉK, (mar-ék) fa. 1. MAROK.
MÁRFA, falu Baranya m.; helyr. Márfá-ra,

—n, —ról.
MÁRGA, fii. tt margát. Porhanyó, morzsolé-

kony agyagból és mészföldből álló, kövér, fehérszür-
ke, vagy fehéres, vagy sárgaszinii földnem, melyet kü-
lönösebben sovány,homokos telkek trágyázására és ja-
vítására lehet használni. A latin marga-va,\ azonos. Ro-
konnak látszik a ,morzsa', .morzsol* morsi gyökével.
V. S. MORZS.

MÁRGAAKNA, (márga-akna) ősz. fa. Akna,
melyből márgaféle földet ásnak. V. ö. MÁRGA.

MÁRGAHÁNYA, (márga-bánya) ősz. fa. 1. MÁR-
GAAKNA.

MÁRGANEMÜ, (márga-nemü) ősz. mn. A már-
gaföld neméből való, a márgához némi tulajdonságai-
ra nézve hasonló. MárganemU trágyaföld.

MÁRGÁS, (márga-as) mn. tt. márgát-t v. —át,
tb. —ok. Márgával vegyített, bővelkedő, vagy már-
gával trágyázott, javított. Márgát vidék. Atárgát föl-
dek. V. ö. MÁRGA.

MÁRGATELEP, (márga-telep) ősz. fa. Réteg
vagy tömeg a földben, mely márgarészeket tar-
talmaz.

MÁRGÁZ, (márga-az) áth.m. márgdz-tam, —tál,
—ott, pár. — *. Márgával meghord, javít, trágyáz.
Márgámi a továny, homokot földet.

MÁRGÁZÁS, (márga-az-ás) fa. tt márgázát-t,
tb. —ok, harm. szr. —a. Cselekvés, midőn valamely
földet márgával trágyáznak, javítnak.

MARGIT, (latin eredetű s gyöngyöt jelent);
női kn. tt Margit-öt. Margareth. Stent Margit IV-dik
Béla király leánya. St. Margit élete. Stapora Margit
betféde. (Km.). Máskép: Margita, kicsinyezve: iíar-
gitka. E nevet több helységek viselik.

MARGITA, mváros Bihar m.; helyr. Margüá-ra,
—n, —ról.

MARGITFALU, falu Szenes m.; helyr. —falu-
ba, —bon, —bál.

MARGITRA, kicsin, fiatel Margit.
MARGITTÁ, NAGY—, falu Torontál m.; helyr.

Margittá-ra, —n, —ról.
MARGÓ, fa. tt márgó-t. Márványgolyó, milyen-

nel a gyermekek játszani szoktak. Úgy látszik, örwve
van húzva a márvány és golyó szókból.

MARGONYA, falu Sáros m.; helyr. Margonyá-
ra, —n, — ról.

MÁRGÓZ, (márgó-z) önh. m. márgót-tam, —tál,
—ott, pár. —z. Margókkal azaz márványgolyókkal
játszik.

MARHA, (mar-h-a) fa. tt marhát. 1) Tulajd.
ért. gazdasághoz tartozó mindenféle házi állatok, me-
lyek valamely jövedelmet szolgáltatnak, mint: ökrök,
tehenek, lovak, szamarak, juhok, disznók, ludak, ré-
czék, tyúkok stb. A kutyát, macskát nem számítják
ide. Szarvat, gyapjas, sortét, vonó, gulyabeli, vágó, Mtó
marha. Apró, tollat, szárnyat marha. Sovány, rőté
marha. Jó marhának könnyű vevőt találni. (Km.). Ki-
nek ette nincs, nagy marhája tinct. (Km.). Marhákat
okaiban, mezőn, legelön tartani. A marhát dogvéss ellen
óvni. Mint gyttnév jelent baromcsordát, nyájat. A tar- '
lókat járja a marha. Marhát hajtani a vátárra. 2)
Minthogy az ősi nomád korszakban a népek fő java
barmokban állott, innen, a régiebbek nyelvén, jelent
általán jószágot, vagyont, birtokot, így Verbőczi régi
magyar fordításában letett marha, ám. rés depotitae,
minden egyébféle marha, ám. aliae quaelibet rés,
ingó marhák, ám. rés mobiles. „ Egy kakas talála egy
drága kévét, és monda: Minek találok én ilyen fénes
marhát?" Pesti G. meséi. Pázmánnál: egyházi marha,
bona eecleriattiea. Ilyenek továbbá : estist marha, kai'
már marha, jegymarha stb., valamennyien a régieknél.
Arany J. ,Buda halála' czimfi költeményében, mint*
egy a régiséget utánozva szintén használja ez érte-
lemben :

„Mint a hajós (mondják), ha támad a vihar,
Engeszteli önként becses marháival."

Innen van, hogy ma is némely tájakon megfordítva
a marhát jószág-nak nevezik. A jószágnak ninet lege*
lője, nincsen ára. Döglik a jóstág. Hasonló hang- é»
értelemviszonyban állanak a latin pecus, peeulivm,
ptcunia. A régi német nyelvben is a Vieh nem csak
barmot, hanem kincset is jelentett, 1. Adelung. 3) Ál*
jas nyelven, megvetőleg mondják durva indulata,
vagy buta, ostoba, vagy idomtalan nagy testű ember*
ről. Nagy marha vagy. Nagy marha ember.

Mi elemzését illeti, gyöke mar, melyből a kép-
zővel lett mára s h közbevetve marha, így alakultak:
porha v. purha, turha, börht, ctürhe stb. Értelemre él
hangra megegyezik ezen gyökkel a barom gyöke bar,
miért apró marha és baromfi egyet jelentenek. Leg-
valószínűbb, hogy mindegyikben alapfogalom a moz-
gás, járás, mint egyik lényeges különböztető' jegye
az állatnak éltalán véve, s a mar, mint mozgást je-
lentő gyök megvan a marul igében, mely ám. menüi,
ficzamik, pl. lámaníU a karja; a bar pedig szintén ro-
kon értelemmel járást jelent a barangol, baraetkálf
barlag (ballagj igékben. A bar gyökhöz rokon a latin
brutum,s mozgásra vonatkozik a jumenfam,azaz ütmen-
tűm, az eo igétől, mint a jugum, magyarul járom a
mozgást jelentő jár igétől. ,Marha' Dankovszky sze-
rént megvan az illir nyelvben is.

MARHAÁLLÁS, (marha-állás) ösa. fa. Kertté.
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vagy akol, melybe a marhákat delelésre vagy éjjelre
vagy nyugvásra stb. behajtják.

MARHAÁLLOMÁNY, (marha-állomány) lásd:
MARHASZÁM.

MARHAAPRÓLÉK, (marha-aprólék) ősz. fa.
Általán a felkonczolt marhának végtagjai, mint kör-
mei, lábszárai, fülei, farka, továbbá némely belső ré-
szek, mint : máj, paczal, stb. Az apró marhában a
máj, zúza, szárnyak, lábak stb.

MARHAATKA, (marha-atka) ősz. fa. Kullancs-
féle féreg, mely a szarvasmarhák szőre, vagy juhok
gyapja közé veszi magát. V. ö. ATKA.

MARHABEHAJTÁS, (marha-be-hajtás) ősz. fa.
Különös ért. a tilalmasban talált marhának a káro-
sodott fél által tettleges elvétele és magához hajtása,
hogy a kár megtérítéséig zálogul szolgáljon.

MARHABÉRLÉS v. BÉRLET, (marha-bérlés
v. —bérlet) ősz. fa. Haszonbér neme, midőn valaki
más marháinak hasznát veszi és ezen haszonvételért
bizonyos árt fizet, vagy valamely szolgálatot teszen,
melyeket azonban ugyanazon minőségben pl. korban
kell bármikor visszaadni, mint mikor átvette.

MARHABŐGÉS, (marha-bőgés) ősz. fa. A szar-
vasmarhának természeti erősb hangja, vagyis ily hang-
jának hallatása.

MARHABÖGÖLY, (marha-bögöly) ősz. fa. A
bögöly nevű légynek azon faja, mely különösen a
szarvasmarhákat lepi meg, és néha bőszülésig kergeti,
kínozza. V. ö. BÖGÖLY.

MARHABŐR, (marha-bőr) ősz. fa. Szoros ért. a
szarvasmarha lenyúzott bőre; ökőrbőr, tehénbőr, bor-
jubőr, bikabőr. Marhabörökkel kereskedni. Néha je-
lenti a kikészített bőrt is.

MARHABÜZ, (marha-bűz) ősz. fa. A szarvas-
marha kigőzölgéséből eredő sajátságos bűz.

MARHACSAPÁS, (marha-csapás) ősz. fa. Azon
törött út, vagy vonal) melyet az egymás után menni
szokott marhák nyomai képeznek. Úgy látszik, hogy
itt a csapás ám. lapát, a top gyöktől. V. ö. CSAP,
CSAPÁS.

MARHACSONT, (marha-csont) ősz. fa. Szoros
ért. a szarvasmarha csontja. A marhacsontokból ki/öt-
ni a, velőt. Marhacsontokat égetni, és porrá tűrni,
örltni.

MARHACSORDA, (marha-csorda) ősz. fa. egy
seregben járó, legelő, tanyázó szarvasmarhák több-
sége, milyenek különösen : gulya, okorcsorda, tehén-
csorda. Y. ö. CSORDA.

MARHACSŐSZ, (marha-csősz) lásd : MARHA-
ŐRZŐ.

MARHACZIMER, (marba-czimer) ősz. fa. A
szarvasmarhának czimere, azaz egyegy felkonczolt ne-
gyede, melyet a kivágott egyes czombok, és környé-
keik képeznek. Y. ö. CZ1MER.

MARHADÖG, (marha-dög) ősz. fa. l) Járvá-
nyos nyavalya, mely a marhákat öldösi, pl. midőn

a nagy hőség és szárazság idején az úgynevezett száz-
rétü paczal megromlik. 2) A betegségben elhullott
marha teste, hullája.

MARHAEPE, (marha-epe) ősz. fa. A marhának
epéje. V. ö. EPE.

MARHAFAGYGYÚ, (marha-fagygyú v. ragyjii)
ősz. fa. Marhából való fagygyú, kiUönböctetésnI mis
állatok fagygyujától. Ökör-, tehén-, juhfagygy*.

MARHAFEJ, (marha-fej) ősz. fa. A marnának
feje, különösen midőn levágják, s eleségül árulják,
és használják. Marhafej tormával.

MARHAFÜL, (marha-fül) ősz. fa. A marhának
füle. MarhafiOekbSl fosott koctonya.

MARHAHAJTÁS, (marha-hajtás) ősz. fa. 1)
Általán, cselekvés , midőn valaki valahová marhákat
terel. 2) Különösen ám. marhalopás.

MARHAHAJTÓ , (marha-hajtó) ősz. fa. 1)
1. HAJCSÁR. 2) Ki orozva, vagy erőszakosan más
marháját elhajtja, marharabló.

MARHAHIZLALÁS, (marha-hizlalás) őse. &.
Szarvasmarháknak , melyek bénaságnk főleg pedig
öregségök miatt, igáztatásra avagy tenyésztésre nem
alkalmasak, vágószékre eladás végett bővebb élel-
mezése.

MARHAHÓLYAG, (marha-hólyag) ősz. fn. A
négylábú marhának vízhólyaga. Marhahótyagból csi-
nált dohánytacskó, erttény. Marhahétyaggal bekötni
át üvegek stáját. V. ő. HOL Y ÁG.

MARHAHÚS, (marha-hús) ősz. fa. Szoros ért. a
levágott ökörnek, vagy tehénnek húsa. Néhait, neve-
zetesen túl a Dunán általán tehénhúmak mondják.
Marhahús füve, paprikásán, gulyásosan. Részek sse-
rént: stegy,rae\y a melléből van (Brust, weiche Brust);
izegyfej (Brustkern); hasaalja; tarja, a nyakától a
három első bordáig véve, nyaka tarja (Halskarb), vi-
lágos tarja (Kernkarb) ; far, fartő, hosttú fartő (lán-
gé Schwanzel), rövid fartő, (Hievel-Schwanzel); cct-
mer, azaz czombja, hátszín (Ried); lapictka (Schul-
ter) ; felsár (Oberschal); dagadó (Banch-fleck) stb.

MARHAHÚSLÉ, (marha-hús-Ié) ősz. fa. Lé,
melyben bizonyos járulékokkal marhahúst főztek. Zri-
ros, sovány marhoMslé. V. ö. MARHAHÚS.

MARHAHÚSLEVES, (marha-hús-leves) ősz. fn.
1. MARHAHÚSLÉ.

MARHAJÁRÁS, (marha'járás) ősz. fa. 1) 1.
MARHACSAPÁS. 2) Legelő, melyre a marhát haj.
tani szokták.

MARHAKÁR, (marha-kár) ősz. fa. A marhák-
ban dög által vagy másképen szenvedett veszteség;.

MÁRKAKERESKEDÉS , (marha-kereskedés)
ősz. fa. Kereskedés, melyet valaki marhákkal, neve-
zetesen szarvasmarhákkal űz.

MARHAKERESKEDŐ, (marha-kereskedő) ős*,
fa. Ki szarvasmarhákat elad és vészen. Y. ö. KE-
RESKEDŐ.

MARHAKÜPECZ, (marha-knpecz) 1. MARHA-
KERESKEDŐ.
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MARH4T.AR, (mwha-láb) ősz. fa. A szoros ért.
Tett marhának, nevezetesen ökörnek, tehénnek liba.
Kocsonya apróra vagdalt marhalábbál.

MABHAT.EPF.NYTg, (marha-lebenye) ősz. fa. 1.
LEBENYE.

MARHALEGELŐ, (marha-legelő) ősz. fa. Le-
gelő, melyen szorosabb ért vett marhák élődnek, kfi-
lönböztetésttl a libameaotol, vagy ingoványos zsombé-
koktól, melyeket különösen a disznók járnak. Má-
tyusföldén: baromélö. Az ökrök legelője különösen :
tfkörmetö.

MARHALÉGY, (marha-légy) ősz. fa. Általán,
legyek faja, mely különösen a marhákra szeret szál-
lanL V. ö. MARHABÖGÖLY.

MARHALOPÁS, (marha-lopás) 1. MARHAHAJ-
TÁS. 2)

MARHALOPÓ, (marha-lopó) ősz. fa. 1. MAR-
HAHAJTÓ. 2)

MARHANYELV, (marha-nyelv) ősz. fa. A szo-
rosb ért. vett marhának nyelve. Ökifrnyelv, tehénnyelv,
boryvnyelv. Füstölt marhanyelv tormával, ecsettel.

MARHAÓL, (marha-ól) ősz. fa. Ól, melybe a
marhákat rekesztik , bekötik. V. ö. ÓL, DISZNÓÓL,
TYtJKÓL.

MARHAÖRZÖ, (marha-őrző) ősz. fa. Személy,
ki marhákra, főleg legeltetéskor, őrizet végett felü-
gyel; s ha különösen lőszerrel is fel van fegyverkez-
ve, máskép: marhactSsz.

MARHAPACZAL, (marha-paczal) ősz. fa. Pá-
ccal a levágott marhából, és belőle készített étel. Pát-
tétom marhapactaUal. V. ö. PACZAL.

MABHAPÁSZTOR, (marha-pásztor) 1. MAR-
HAŐRZŐ.

MARHAPECSENYE, (marha-pecsenye) ősz. fa.
L MARHASÜLT.

MARHA H, (mar-h-a-as) mn. tt. marhás-t v. —át,
tb. —ok. 1) Marhákkal bővelkedő, széles ért. véve.
Marhát hajó, áruval, eleséggel terhelt hajó. 2) Szo-
rosb. ért szarvasmarhákkal biró. Marhát gatda. V.
ö. BCARHA.

MARHASÜLT, (marha-sült) ősz. fa. A marha-
húsnak bizonyos részei sülve, mint: vetetUlt, feher-
ttít, rottOyot, feltár v. feltol.

MARHASZÁM, (marha-szám) ősz. fa. Egy vagy
több marhafajnak öszves száma, öszves mennyisége.

MARHASZÉM, (marha-szem) ősz. fa. ^Tu-
lajdon értelemben a szarvasmarhának szeme. 2) 1.
ÖKÖRSZÉMFÜ.

MARHASZÍV, (marha-szív) ősz. fa. A négylába
marhák, különösen szarvasmarha szíve.

MARHASZŐR, (marha-szőr) ősz. fa. A szar-
vasmarhának szőre. Marhat*Srrtl tömött derekaly,ván-
ko», pamlag.

MARHASZÜLESÉG, (marha-szűleség) 1. MAR-
HATAKARMÁNY.

MARHATAKARMÁNY, (marha-takarmány) ősz.
fa. Takarmány, azaz szttleség a négylábú marhák, n.

AKAD. XAOY 9ZÓTÍR. IV. KÖT,

m. ökrök, tehenek,lovak, juhok stb. számára. V. ö. TA-
KARMÁNY.

MARHATARTÁS , (marha-tartás) ősz. fa. A
,marha' név alatt értett marhafajoknak takarmányo-
zása ; szélesebb értelemben annyi is mint marhate-
nyésztés.

MARHATENYÉSZTÉS, (marha-tenyésztés) ősz.
fa. A négylábú marhák, ú. m. ökrök, tehenek, juhok,
lovak, disznók szaporítása, különösen gulyák, méne-
sek, nyájak, kondák által. Szorosb ért. szarvasmar-
hák szaporítása.

MARHATENYÉSZTÉSI , (marha-tenyésztési)
ősz. mn. Marhatenyésztésre vonatkozó, azt illető. Mar-
hatenyétttéti gazdaság} kiadatok, jövedelem.

MARHATENYÉSZTŐ, (marha-tenyésztő) ősz.
fő- és mn. Gazda, ki különösen marhák tenyésztésé-
vel foglalkodik.

MARHATIZED, (marha-tízed) ősz. fa. Tizedadó
neme némely marhafajokból, különösen aprómarhák-
ból, mely már nálunk megszűnt

MARHAVÁGÁS, (marha-vágás) ősz. fa. A le-
ütött szarvasmarhának feltagolása, s darabonként ki-
mérése.

MARHAVÁGÓ, (marha-vágó) ősz. fa. 1) Sze-
i mély, nevezetesen mészáros, ki a szarvasmarhát

agyonüti, felkonczolja, és kiméri. 2) Fejsze, mely-
lyel a szarvasmarhát agyon ütik. Azon szerszám ne-
ve, melylyel a leütött barmot konczolják, tagló.

MARHAVÁM, (marha-vám) ősz. fa. Vámadó,
vámdíj, melyet valamely vámvonalon áthajtott mar-
hától fizetni kell.

MARHAVÁSÁR, (marha-vásár) ősz. fa. Vásár,
melyen négylábú, nevezetesen szarvasmarhákat árul-
nak, baromvásár. A lovakra nézve különösen ló-
vásár.

MARHAVELŐ, (marha-velő) ősz. fa. Velő a
négylábú, különösen szarvasmarhák csontjaiban. Mar-
havelövel kétttíett levet, katonabéles. MarhavelSbol f i
zsírból csinált hajkenöcs.

MARHAVÉR, (marha-vér) ősz. fa. A négylábú
marhák vére, különösen, ökörvér, tehénvér, borjuvér.
Marhavérrel bekent méttártték.

MARHAVÉSZ, (marha-vész) ősz. fa. 1. MAR-
HADÖG.

MARI, női kn. tt. Marit. Mária kicsinzője. Más
kép : Marit, Mariska, Marcta, Marika, Manyi, és a
,Mari'-ban levő némely betühangok áttételével :
Irma.

MÁRIÁD (héber nyelven ftlQ; ám. keserűség,
keserv, mások szerént DS">JD Mózes nővérétől vette
eredetét, mely szóval egyezik az arab Merjemil név
is); női kn. tt Máriát. A héberektől kölcsönözött, s
a keresztényeknél köz ismeretben és divatban levő
név, főleg azon oknál fogva, mert Idrezítfrok anyja
viselte, ki a magyaroknál máskép: Sttiz Mária, Bol-
dogságot tsite, Boldogasszony, Stttz anya, Isten anyja
czírnekkel illettetik. Azon tiszteletnél fogva, melybei*

íj
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Krisztus anyja különösen a római és görög keresz-
tény egyházban áll, több innepek hivatnak e névről,
d. m. január 23. Mária v. Boldog atszony eljegyzése;
február 2. Gyertyaszentelő Boldogasszony napja, azaz
Mária tisztulása; mart. 25. QytimSUxoUó Bőid. napja,
vagyis az angyali idvezlet hirdetése; fekete hét pén-
teknapján, fájdalmat Szűz v. hét fájdalma szűz Mária,
július 2-án Sarlót Bőid. napja; augusztus 15. Nagy
Bolgogasszony hava , máskép Mária mennybeme-
netele , sept. 8-án Kisasszony napja, azaz Mária
születése; utána való vasárnapon Mária v. Boldog-
asszony neve napja; decemb. 8-án Boldogasszony fő-
gantatáta. A hónapok közöl kettő neveztetik róla :
Boldogasszony hava, azaz január, és Kisasszony hava,
augnstus. A nép némely virágokat és növényeket ne-
vezett el róla, milyen az illatos Mária levele. Viselik
e nevet több helységek is.

MÁRIAFALVA, falu Vas m.; helyr. —falvá-ra,
—n, —ról.

MÁRIAHÁZA, puszta Pest m.; helyr. —hátá-ra,
—n, —ról.

MÁRIAKÉP, (Mária-kép) ősz. fn. Kép, mely az
Idvezítö anyját ábrázolja.

MÁRIANAP, (Mária-nap) ősz. fn. Minden in-
nepnap, mely Mária tiszteletére rendeltetett V. ö.
MÁRIA.

MÁRIÁS, (mária-as) fn. tt. máriás-t, tb. —ok,
harm. szr. —a. Régi magyar pénz neme, melyből há-
rom darab egy vonás forintot tett, s egy-egy tizenhét
ezüst krajczártértNevét a rajta levőMária képtől kapta.

MARIAUDVAR, puszta Mosón m.; helyr. —ud-
var-ra, —ön, —ról.

MÁRIAVÖLGY, falu Pozsony, puszta Fehér m.;
helyr. —völgy-re —ön, —rSl.

MARIG, (már-ig) ih. Már is, ily hamar. Marig
bele untál a munkába t

MARIKA, MARIKA, MARÍNRA, MARISKA,
tt. Marikái, Marínkát stb. 1. MARI.

MARIN, NAGY MARIN, fn. tt. marín-t, tb.
—ok. A székelyeknél ám. tályog, fültőn, nyakszirten
vagy egyebütt keletkező nagy csomós kelés (Kriza
J.). Eredete homályos, hacsak a ,marúl' v. ,marju'
ige mar v. marj gyökét nem veszszük itt is alapul.

MARIS, tt. Marís-t, tb. — ok ; 1. MARI.
MÁRIS, (már-is) ősz. ih. 1. MARIG.
MARIZSGÁL, (mar-izs-g-ál) kies. gyak. áth. m.

marizsgál-t. 1) Valamit apróra marogat. 2) Valamit
marokkal fogdos, nyomdos.

MARIZSGÁLÁS, (mar-izs-g-ál-ás) fn. tt. ma-
rizsgálás-í, tb. —ok, harm. szr. —a. Cselekvés, mi-
dőn valamit marizsgálank.

MARJ, (mar-j) fn. tt. marj-at. Értelmére nézve
1. MAR, (2), fn. A j toldalék hang, mint az orj, eperj,
szederj, karéj, taréj s némely más szókban.

MARJA, KIS-, 1. a K-ban; NAGY—, ÚJ-,
puszták, Bihar m.; helyr. Marjá-ra, —n, —ról.

MARJÁNCZ, puszta Somogy m.; helyr. Mar-
jáncz-ra, —ön, —ról.

MARJÍT, MARJIT, (mar-j-it) áth. m. marjtt-oU,
htn. —ni v. —ám, pár. —*. Valamely tagot csuk-
lójában kimozdít, kimenyít, kifiezamít Gyöke a moz-
gást jelentő mar. V. ö. MAR, elavult gyök.

MARJÚL, (mar-j-úl) önh. 1. MARUL.
MÁRK, (1) férfi kn. tt. Márk-ot. A négy evangé-

liomfrók egyikének neve. Marcus. Biíeaszentetö Márk
napja. A latinban vagy marcus-tí>l eredett, midőn pö-
rölyt, vagy a mos (gén. maris) szótól lett elsőben ma-
ricuf, midőn férfiast jelentene.

MÁRK, (2), falu Zemplén m.; helyr. Márk-ra,
—ön, —ról.

MÁRKA, fn. tt. márkát. Sulymérték (fél font)
melylyel főleg aranyat és ezüstöt mérnek. Egy már-
ka arany 24 karatot teszen, és egy karát 12 szemért
(grant). Hajdani időkben külföldön egy ezüst márka
nyolcz obont (nncziát) vagy 16 latot tett, s. egy un-
czia egy tallért. De ezen számítás a 14-dik század-
ban megváltozott, s már ekkor egy ezüst márka csak
három forintból állott A mostani új pénzláb behoza-
tala előtt a finom kölni márka tizenhárom ssáaz tal-
lért és nyolcz garast, vagy tizennégy porosz tallért,
vagy 20 conventiós forintot tett A régi magyar ira-
tokban a márka (latinul: marca) girá-tak nzveztetik.
L. GÍRA.

MARKAFALVA, falu Trencsén m.; helyr.
—fatoá-ra, —n, —ról.

MARKAKÖPI, 1. MARKAPÖKI.
MARKAPÖKI, (marka-pöki) ősz. mn. és fn. Gú-

nyosan szólva ám. hetvenkedő, dicsekedő, magát há-
nyóvető, különösen ki magát bátornak, vitéznek, vál-
lalkozónak hirdeti,de csak szájjal az,nem pedig tettel.
Erről t. i. mondani szokás, hogy pOki a markát, mint
az erős kézi munkához készülő ember szokott tenni.

MARKASZ, falu Heves m.; helyr. Markatz-ra,
—ön, —ról.

MARKÁSZ, (mar-ok-ász) ön. és áth. Szokottab
bán 1. MARKOLÁSZ.

MÁRKASZÉK, faluk Bihar és Kraszna m.; helyr.
—szék-re, —én, —rtil.

MARKGRÓF, törökmagyarosan: narcnbán, 1.
ŐRGRÓF.

MARKHÁZA, puszta Nógrád m.; helyr. —há-
zá-ra, —n, —ról.

MARKÓ, (1), 1. MÁRK.
. MARKÓ, (2), falu Veszprém m.; helyr. Markó-

ra, —n, —ról.
MARKÓCZ, faluk Somogy és Vas m.; helyr.

Markócz-ra, —ön, —ról.
MÁRKOD, erdélyi falu Maros székben; helyr.

Márkod-ra, —ön, —ról.
MARKOL, (mar-ok-ol) áth. m. markol-t. Vala-

mit marokkal megfog, marokba szorít Kardot, kapál,
kaszát markolni. Verekedésben megmarkolni át ellen-
fél üsttíkét. Belemarkolni a zsákba. Kimarkolni néhány
húszast az erszényből. Felmarkolni a vágott dohányból
néhány pipára valót. V. ö. MAROK.



117 MARKOLÁS—MARKOTÁNYOSKODIK MARKOTÁNYOSNÉ—MAROK 118

MARKOLÁS, (mar-ok-ol-ás) fia. tt mrkolds-t,
tb. —ok, harm. szr. —a. Cselekvés, midőn valamit
markolunk, marokba fogónk, szorítunk.

MARKOLASZ, (mar-ok-ol-ász) önh. m. marko-
laté-töm, —tál, —ott, pár. —w. Valamiben marok-
kal kotonoz, kutat. Zsebében könyökig markolom, i
nem talál temmit. A rákfogók a partlikakban marko-
latotok. Használtatik áthatólag is, s ám. marokkal
fbgdoB valamit A vetS kimarkolássta a magot a lepe-
dőből.

MARKOLÁ8ZÁ8, (mar-ok-ol-ász-ás) fn. tt roar-
koláetdt-t, tb. —ok, harm. szr. —a. Cselekvés,midőn
valamiben vagy valamit markolaszunk.

MARKOLAT, (mar-ok-ol-at) fa. tt markolat-ot,
harm. szr. —öv. —ja. Bizonyos kézbeli eszközök
azon vége, vagy nyélrésze, melyet marokba szokás
szorítani, midőn használjuk. Különösen a kard, tőr,
késféle fegyverek és eszközöknek többnyire görbe a
fogója. Megragadni a kard markolatát. A tort marko-
latig betitni. Máskép : maroklár, fogató, fogantyú,
Mda.

MARKOLATTÁ, (markolat-fa) ősz. fn. Általán,
némely eszközökneb fából való nyaka,fogója, melyet a
velők bánó markába fog, milyenek a hegedű, brúgó
nyaka, vagy a kaszanyélnek horgas fogatója.

MARKOLATGOMB, (markolat-gomb) ősz. fn.
A kardnak gomb, vagy karikaforma feje, mely a
markolatot képezi. V. ö. MARKOLAT.

MARKOLATKOSÁR, (markolat-kosár) ősz. fn.
Sodronyból vagy vas lemezből álló gyürüzet a kard
markolatán, mely a vívó kezét az ellencsapástól védi.

MARKOLYA8ZILVA, (markolya-szilva) ősz.
fn. Fekete, apró szemű, igen édes szilvafaj.

MARKOS, (mar-ok-os) mn. tt. markos-t,\. —át,
tb. —ok. 1) Átv. ért mondjuk emberről, ki izmos
kézzel, karral, és marokkal bir. Markot legény. 2)
Lómértékre alkalmazva ám. bizonyos számú marok-
nyi magasságú. Tisenhat markos ló. V. ö. MAROK.

MARKOS, (1), 1. MÁRK.
MARKOS, (2), erdélyi falu f. Fehér m.; helyr.

Afdrkot-ra, —ön, —ról. t

MÁRK08FALVA, erdélyi falu Kezdi székben;
helyr. —faloá-ra, —», —ról.

MARKOTA, női kn. 1. MARGITA. Van ily nevű
helység is Győrvármegyében, melyről közmondás:
Heten vannak, mint a marhalai ördögök, t i. .Ördög'
nevezetű lakosok; helyr. Markotá-n, —ró, —ról.

MARKOTÁN, MARKOTÁNY, lásd: MARKO-
TÁNYOS.

MARKOTÁNYO8,m.tt.marfc><d»y<w-Mb. -ok,
harm. szr. —a. Személy, ki a katonáknak a lakta-
nyákban és táborban, ételeket, italokat árul. Az olasz
mercatante (kereskedő) s német Marketender után ala-
kult, mint fYiAmtann-ból furmányos. A nőszemély
markotányotnö.

MARKOTÁNYOSKODIK, (markotány-os-kod-
ik) k. m. markotányoskod-tam, —tál, —ott. Mintmar-

kotanyos a katonák számára holmi ételekkel és ita-
lokkal üzérkedik.

MARKOTÁNYOSNÉ, (markotányos-né) öesr. fn.
Markotányos felesége.

MARKOTÁNYOSNÖ, markotányos-nő) ősz. fa.
1. MARKOTÁNYOS alatt.

MARKOTÁNYOS8ÁG, (markotány-os-ság) fn.
tt markotányosság-ot, harm. szr. —a. Markotányosi
üzérkedés, keresetmód.

MÁRKUS, férfi kn. 1. MÁRK.
MARKUSFALU, falu Szepes m.; helyr. —fa-

lu-ba, —bán, —6$.
MÁRKUSFALVA, l. MÁRKO8FALVA.
MÁRKUSRA, falu Gömör m.; helyr. Markus-

ká-ra, —n, —ról.
MARKU8ÓCZ, falu Vas m.; helyr. Markusóct-

ra, —ön, —ról.
MARMONY, puszta Szepes m.; helyr. Marmony-

ba, —bon, —ból.
MARMOTA, fn. tt marmotát. A patkányok ne-

méhez tartozó állatfaj, melynek négy körme, rövid és
vékony szőrű farka, felfújt pofája, s két felől bajusz-
féle szőre van. Nagyságra a tengeri nyúlhoz hasonló.
(Mus marmota.) A havasok üregeiben lakik, s a tél-
nek nagyobb részét alva tölti.

MÁRNA, fa. tt. márnát. Linné szerént a pon-
tyok neméhez tartozó halfaj, melynek fő különböz-
tető jegye, hogy bajuscszőre van; innen latinul: bar-
bo v. barbus, németül: Bartfitek. Közel áll hozzá a tót
mrena.

MARÓ, (1), (mar-ó) mn. tt. maró-t. 1) Ami fo-
gakkal mar, azaz tép, szakgat, harap valamit Egy-
mátt maró ebek. 9) Átv. ért valamely erős nedv, mely
bizonyos testeket mintegy megmar, megrág. Maró
eetet. 3) Képes kifejezéssel a kedélyt, szívet győtrő,
kínzó. Lelket maró gonotuági öntudat. Néhutt tájdi-
vatosan ám. törő, de ez értelemben inkább moró, a
mór gyöktől, melyből lett morcra, marttól. Ily érte-
lemmel bir ezen mondatban is : Töri, marja (zúzza)
magát.

MARÓ, (2), erdélyi falu Doboka m.; helyr. Ma-
ró-ra, —n, —ról.

MARÓC8A, falu Baranya m.; helyr. Marócsá-
ra, —n, —ról.

MARÓCZ, faluk Baranya és Szála m.; helyr.
Maróct-ra, —ön, —ról.

MAROF, puszta Szála m.; helyr. Marof-ra,
—ön, —ról.

MAROGAT, (mar-og-at) gyak. áth. m. marogat-
tam, —tál, —ott, pár. marogass. Gyakran, vagy is-
mételve v. folytonosan mar. Át ütőbe vett ökröt maró-
gatják a steUndekek. Szokottabban: mardog.

MAROK, (mar-ok) v. MARÉK, (mar-ék) fn. tt.
markot, harm. szr. —a. kicsiny, maroketa, markoca-
ka. 1) A szoros ért vett kéznek azon öble, alsó v.
belső része melyet a tenyér, és féligmeddig begörbí-
tett ujjak képeznek.Marokká alakítjuk kezünket,midőn
vele fogni vagy bele szorítani akarunk, s ennélfogva

8*
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mindig kell bizonyos üregnek lennie, mibe a megszo-
rítandó tárgy beférjen. Ha ujjainkat oly szorosan be-
görbítjük, hogy körtök és a tenyér között semmi hé-
zag nem marad, akkor a marokból Ököl lesz, mely-
lyel nem fogni vagy szorítani, hanem fltnij vagy döfni
szoktunk. Valamit marokba fogni, marokkal sttdni,
marokban tartami. A gabonát marokkal vetni. Az ara-
tóknál, egy marok buta, árpa, illetőleg nád, káka, me-
lyet az arató egy nyalábban a földre fektet — Mar-
kokban fekvő gabona, melyet még kévébe nem kötöz-
tek. Innen öblös mérték gyanánt is használ tátik. Egy
marok littt, ami egy marokba fér. Egy marok
föld. Jobb egy marok sterencse , mint egy kSböl
éi». (Km.). Ez esetben nyi képzővel is párosul: ma-
roknyi. 2) Mint kisebbféle mérték neme jelent átv.
ért kicsit, keveset. Marok had, marok nép. Egy ma-
rok szénám sem termett. 3) Mennyiben a marokkal va-
lamit fogni, tenni szoktunk, jelenti az erőnek alkal-
mazását, munkához való készülést ezen mondatokban:
pöki a markát, azaz erős munkához készül, vagyis in-
kább csak hetvenkedik, magát hanytorgatja.

„Csak köpi az markát — de megássa árkát,
Ej-ei rizskásának mondja az tatárkát"

Ének a XVI. századból. (Thaly K. gyűjt).
Markába szakadt a hantgság. (Km.). 4. Mérték, mely-
lyel a lovak magasságát szokás mérni. Egy marok
négy bécsi hüvelyket tesz, és így három marok egy
láb. Tizenöt markot ló, mely körme aljától föl a ma-
rig tizenöt maroknyi, azaz öt lábnyi magas.

Mi e szó elemzését illeti, gyöke mar azon szók
osztályába tartozik, melyekben az ár kört, görbesé-
get, kerek hajlást, körmozgást jelent, milyenek far,
paripa, parittya, párocska, varsa, ide tartozik burok,
süt a görbeségre vonatkozó forog is. A görög és la-
tin nyelvekben is a markot jelentő szók fogalom és
hangviszonyban látszanak állani a kerekdedséget és
forgást jelentő szókkal. A görögben yvit\.ov (vola) és
YÍ'iji (vultur) ; továbbá a latin vola rokon a volvo, vol-
tw (vultur) szókkal; valamint a latin vultus is (vol-
tus) az emberi arcz kerekdedségére látszik vonatkoz-
ni. Különösen a magyar ,marok' is fordulást jelent a
tájdivatos ,maroklik' szóban. Mindenek fölött figyel-
met érdemel a hangokkan is egyező, bár elavult gö-
rög M^4PH, mely kezet jelent, s viszonyban áll a
ftágatm igével, mely ám. megfogom, körülfogom stb.
s még inkább a perzsa maradt =* marok (Bereg-
szászi).

MAROK, falu Bereg m.; NEMET—, HER-
CZEG-—, Baranya megyében; helyr. Márok-ra, —ön,
—ról.

MARÓRA, (mar-ó-ka) fn. tt. marókát. Bogár-
nem, fonaldad, csipkés csápokkal, és tompa falammal
(Mordella.)

MAROKHÁZA, erdélyi falu Doboka TÓT—,
falu Nógrád, m.; helyr. —házá-ra, —n, —ról.

MAROKLÁR, (mar-ok-la-ar) fn. tt. maroklár-t,
tb. —ok. L. MARKOLAT.

MAROKLAT, 1. MARKOLAT.

. MAROKLIK, (mar-ok-lik) k. m. maroU-oti, htn.
—óm. Lőrinci Károly szerént a kapnikbányai MÓ-
járásban ám. ficzamodik, meg- vagy kimarni , ki-
vagy elfordul. Karom a vallómban megmaroklott.

MAROKNYI, (mar-ok-nyi) mn. tt. maroknyi-*,
tb. —ok. Tulajd. ért akkora mint a marokká alakí-
tott kéz, vagy annyi, ami egy marokba fér. Tisenhat
maroknyi ló, melynek magassága tizenhat marok. Ma-
roknyi W*a. Átv. ért kicsi, kevés. Maroknyi sereg.
Egy maroknyi liftté sincs. V. ö. MAROK.

MARÓKŐ , (maró-kő) ősz. fn. Lásd : PO-
KOLKŐ.

MAROKPAPI, falu Bereg m.; helyr. Márokpa-
pi-ba, —bán, —ból.

MAROKVAS, (marok-vas) ősz. fn. Vas lemez,
melyet alul a tengelyhez forrasztanak, s mely a ten-
gelyt mintegy marokként általfogja, megmarkolja.
Szélesb ért akármely lemez vasból, mely öszvetartó
kapcsul szolgál.

MAROKVASAZ, (marok-vasaz) ősz. áth. Vala-
mely eszközt marokvassal ellát. A keréktengelyt meg-
marokvasami.

MAROKVERÖ, (marok-verő) ősz. fn. 1)
Arató munkás, ki a markokra rakott gabonát kévék-
be köti. 2) Azon czövek, melylyel a kévekötő mun-
kás a kötelet a kévékre tekeri, s azokat veregetve
egyengeti.

MAROKZÁLOG ,ösz. fn. Ingó zálog, kézi zálog.
MARON, falu Kraszna m.; helyr. Máron-ba,

—bán, —ból.
MAROS, (1), (mar-os) mn. tt maros-t v. —ai,

tb. —ok. Maró, azaz rágó. Mondják némely erősned-
vekről,melyek bizonyos testeket mintegy marva, rágva
megpuhítanak. Igéből lett melléknév, mint: takaros,
pirtíos, néhol: pirítós, magasítót. Szokottabban meg-
nyújtva : marós.

MAROS, (2), folyóvíz, mely Erdélyből ered, és
Szegednél a Tiszába foly.

MAROS, (3), 1. MAROSSZÉK.
MAROS, (4)NAGY—.mváros, KIS—.faluHont

m.; helyr. Maros-ra, —ön, —ról.
MARÓS, (mar-ó-s) mn. tt marós-t v. — át, tb.

—aí-.Maró tulajdonsággal bM.Marót eb.Marót nedvek.
MAROSD, puszta Somogy m.; helyr. Marosd-on,

—rá, —ról.
MAROSFALVA, falu Bars m.; helyr. -foká-

ra, —n, —ról.
MAROSKÖZ, (Maros-köz) ősz. fn. A Maros fo-

lyó és Fehér- Körös közt fekvő vidék.
MAROSSZÉK,a székelyszékek egyikeErdélyben.
MAROS-VÁSÁRHELY, érd. város Maros szék-

ben; helyr. Vásárhely-én v. —t, —re, —ről.
MARÓT, puszta Somogy m.; helyr. Marót-ra,

— ön, —ról.
MARÓTH, ARANYOS—, mváros Bars m.;

APÁT—,EGYHÁZAS—, faluk Hont—, PILIS—,
Esztergom, PUSZTA—, puszta Somogy m.; helyr.
Maróth-ra, —ön, —ról.
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MARÓTLAKA, erdélyi fala Kolos m.; helyr.
—laká-ra <—n, —ról.

UÁRPOD, erdélyi falu Újegyhá* szász székben;
helyr. Márpod-ra, —ön, —ról.

MARS, fb. tt.mart-ot. 1) Afrancziamorc&eután
ám. hadi rendben való lassúbb vagy gyonabb lépes,
vagy ily lépésben átázás. Egyszersmind menést pa-
rancsoló vezényszó, magyarul: indulj l menj! 2) ze-
nemű, melynek időmértéke a lépés időmértékével
egyezik, azaz valamely ütenyrészre egy lépés esik;
magyarosan: induló.

MARS, fa. tt martot. A római hitregében a ha-
dak istenének vagy hadúrnak neve, Görögül : /í*p»/í
(erős ?) A csillagaszatban 4-ik bolygó (planéta) neve.

MARSGYAKORLAT, (mars-gyakorlat) ősz. fn.
Katonai gyakorlat a hadrendi lépésben.

MARSNAP, (mars-nap) ősz. fn. Azon nap, mi-
dőn a költöző katonásig a kiszabott úton előhalad,
különböztetésttl a pihenő- vagy nyugnaptól (Rasttag).

MAR80L, (mare-ol) önh. m. martol-t. Marsban
megy, hadi csapatként vagy hadi rendben átázik.
(Marschiren). Közkatonai nyelven: mattrot.

MARSOLÁS, (mars-ol-ás) fn. tt. marsolás-t, tb.
—ok. Hadi rendben vagy hadi csapatként utazás.

MART, (mar-t) fa. tt mart-ot, harm. szr. —ja.
1) Molnár A. szerént, littus, és rípa, tehát jelent ál-
talán vízpartot, legyen az tenger, tó, vagy folyó.

„Duna martján két szép nádszál,
Mind a kettó szépen talál."

Népdal.

Néhntt azonban a ,mart' inkább a kisebb folyókról, a
,part' a nagyobbakról van szokásban. Ellenben né-
melyek szerént partja a tengernek van, s megegye-
zik vele a latin portut, a müncheni codex irója is ez
értelemben használja. 2) Szélesb ért. nemcsak a víz-
nek van martja, hanem akármely térségnek vagy
hegynek, hol a föld kisebb-nagyobb mértékben föl-
magasodik, és meredek, honnan a székelyeknél hal-
lani : fül akartam menni a hegyre, de nagy martra
afeufóam.^Ezen értelem rejlik a Magatmart, VorOs-
mart, Martot helynevekben is.

Nincs kétség benne, hogy a mart és part szók-
ban az emelkedés, magasság alapfogalma a jellemző*
tea, melyet különösebben az ár, illetőleg az r hang is
jelképez, s rokon hozzájok a felhangn mered is, hon-
nan: meredek. Ugyanezen alapfogalom és alaphang rej-
lik a latin rípa, portut szókban. V. ö. MAR, (sJ),
főnév.

MÁRT, (mar-t) áth. m. márt-ott, fatn. — ni v.
—ám, pár. —«. Valamely testet bizonyos nedvbe
ereszt, lenyom, lemerít, jobbára azon czélból, hogy
nedvessé legyen, átázzék, vagy a nedvet fölmérje
vele. A szivacsot, száraz ruhát vízbe mártani. Kanalat
mártani a lébe. Kenyeret martam a beesinaltba. A bő-
röket bemártani a vübe. Kenyérrel kimártani a kápote-
tát. Hústól kimártani a tormáslevet. Gyertyát márta-
ni, am.a híg fagygynba eregetett fonalat gyertyává ala-

kítani. Ez igében a t cselekvést, tevést jelentő képző,
mint a tart, tért, vént igékben, s-gyöke már, mely-
nek vékony hangon megfelel a mer, merít, merül, és
a latin: mergo. Eredeti jelentése kétségen kívül az ár
szótagban, illetőleg szóban rejlik, s az m leginkább
csak előtétül szolgál, ami világosan kitetszik abból,
hogy árt, m nélkül is szinte márt értelemben használta-
tik, ezen kifejezésben: magát valamibe ártani, azaz
mártani.

MÁRTA, női kn. tt. Mártát. Ismeretes bibliai
személy neve, ki házában vendégül fogadta az Idve-
zítőt, s kitűnő készséggel szolgála neki. SthrVgö, stor-
galmatos Márta. Némelyek szerént sziriai nyelven ám.
háti úrnő, mások szerént héber erdetü s ám. szomorú.

MARTALÉK, (mar-t-al-ék) fn. tt martalék-ot,
harm. szr. —a v. —ja. Ragadmány, zsákmány, me-
lyet a fenevadak fogaikkal mardosva vagy körmeik-
kel marczangolva szereznek. Szélesb ért. rablás vagy
erőszak által szerzett jószág.

„Ne adj martalékra az idegeneknek ,
Kik mind azon vadnak hogy megemészszenek."

Versezet a XVI. szászadból (A magyar nyelv és írod.
Toldy F.-től).

Elemezve : mardaUk, az elavult mardal (ám. mardos)
törzsöktől, melyből mardalódik és martalocz is szár-
mazott.

MÁRTALÉK, (már-t-al-ék) fn. tt. mártaUk-ot,
harm. szr. —a v. —ja. Hígan készített, leves főzet,
mint mellékétel, valamely más ételhez, melyet bele
mártogatva szokás enni. Paradicsomalmás, vereshagy
mát mártalék.

MÁRTALÉKCSÉSZE, (mártalék-csésze) ősz. fn.
Csésze, melyben a mártalékféle főzetet, leves étket
feladják.

MARTALÉKHAJÓ, (martalék-hajó) ősz. fa.
Tengeri kalózok által elfogott és zsákmánynyá tett
hajó. Különbözik: martaloethají.

MARTALOCZ, (mar-t-al-ócz) fű. tt. martalóat-
ot, harm. szr. — a v. —<*<*. Rabló, orv, ki rablásból
vagy zsiványságból, általán hamis úton, módon élős-
ködik. „Ott megh esmerték az uram jobbágyi ökreit
szőrén mind, de azért nem adta megh, hanem egy
martalocz állatot elé koparíth és azzal azth vallatta
hogy az ökrek az tereké (ökrök az töröké) nem az
uram jobbágyié." Levél 1559-ből. (Szalay Á. 400
m. 1.). Dankovszky szerént martoloss az illír nyelv-
ben személy, ki emberekkel mint rabokkal kereske-
dik. V. ö. MARTALÉK.

MARTALÓCZHAJÓ, (martalócz-hajó) ősz. fa.
Tengeri kalózok hajója, kalózhajó.

MÁRTÁN, falu Szála m.; helyr. Már tán-ba,
—bán, —ból.

MÁRTÁS, (már-t-ás) fn. tt. mártás-t, tb. —ok.
1) Cselekvés, midőn valaki valamit vagy valamibe
márt. 2) L. MÁRTALÉK.

MÁRTÁSCSÉSZE, (mártás-csésze) 1. MÁRTA-
LÉKCSÉSZE.
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MÁRTÁT, (1), (már-t-at) fa. tt mártat-ot,
harm. sir. —a T. —ja. Amit mártottak. Egy martat'
Ml való gyertyák.

MÁRTÁT, (2), (már-t-at) mivelt m. mdrtat-tan,
— tál, —olt, pár. martáét. Meghagyja, vagy paran-
csolja, hogy valaki valamit mártson. Gyertyát mar-
taim.

MARTFALVA, falu Zaránd m.; helyr. —fal-
vd-ia, —n, —ról.

MARTFŰ, puszta Heves m.; helyr. —fU-re,
—n, —rSl.

MARTI, (mar-t-i) mn. tt. marti-t, tb. — ok.
Martról való, ott létező1, martra vonatkozó. Marti
föld, ssAio. Marti fecske. V. ö. MART.

MARTIKA, (mar-t-i-ka) fa. tt. martikát. Az egy-
lakiak seregéből és négyhímesek rendéből valónövény-
nem ; hímvirágának csészéje négy levelű, bokrétája
négy metezésü, hímszálai hosszúk, anyavirágának csé-
széje nincs, bokrétája három-négy fogú, makkja egy
magvu. Az útiffihöz hasonló, tóparton tenyészik, s
innen a neve. (Littorella.)

MARTILAPU, (marti-lapu) ősz. fii. Köznyelven
a lókörmü stattyú (tnssilago farfara) neve, máskép
szintén köznyelven: kis édeslapu, lókSrömfü.

MARTINYA, falu Vas m.; helyr. Martinyd-ra,
—n, —ról.

MÁRTÍR, (a hellén páptt^-ból) fn. 1. VÉR-
TANÚ.

MARTIROM8ÁG, MARTLR8ÁG, 1. VÉRTA-
NUSÁG.

MÁRTIUS, MÁRCZIUS, fn. tt. mdrtius-t, tb.
—ok, harm. szr. —a. A polgári évben sor szerént
harmadik hónap, magyarul böjtmát hava, újabb di-
vattal : tavastelS v. harmadhó.

MARTIUSI (martios-i) mn. tt maríiun-t, tb.
—ok. Martinából való, martinában lenni szokott, mar-
tíusban keletkezett,készített, nőtt,virágzott stb. Márti-
usi M, napfény, ser, virág, twatar.

MÁRTÓ, mn. és fa. tt mártó-t. Aki valamit
márt, illetőleg mártva készít. Gyertyamártó.

MÁRTOGAT, (már-t-og-at) áth. m mártogat-
tam, —tál, —ott. Gyakran, ismételve márt valamit
Gyertyát mártogatni. A stenmyes ruhát vízbe mártó-
gatm. A leves étket kenyérrel kimártogatni. Átv. ért.
mondják magyar tánczosról, midőn a tánczosnőt le-
lebnktatia, meg fölemeli.

MÁRTOGATÁS, (már-t-og-at-ás) fa. tt. márto-
gatái-t, tb. —ok, harm. szr. —a. Gyakori cselekvés,
midőn mártogatnak valamit vagy valakit V. ö. MÁR-
TOGAT.

MARTON, NAGY—, falu, KIS—, sz. kir. v.
Sopron m.; helyr. Marton-ba, —bon, —bél.

MÁRTON, (1), (Sfars-tí>\ látszik eredetinek,
midőn annyit jelent mint: bátor, merész); férfi kn. tt.
Márton-t, tb. —ok, harm. szr. —ja. Martinas. Stent
Márton napja, noverab. 11-dikén. Sient Márton he-
gye, máskép: Pannonhegye v. halma. Márton lúdja,
melyet Márton napján ölnek, s mellcsontjából, és

hátgerinczéből a legközelebbi tél időjárását szók a köz-
nép jövendölni. Ha több rajta a vörösség, több leoz a
lágy idő, ha pedig nagyobbróazént fehér, sok lesz a
hó. A Márton lúdjának legendái eredete van, mert
midőn szent Mártont püspökké választotta a nép, sze-
rénységből a Indák ólába bújt, de ezek felzajdalva
elárulták.

„Késő őszben volt ez a nap,
Már mindenütt elkele
Márton lúdja.« Kisf. S.

A népmonda szerént szent Márton néha fehér lovon
jön, azaz havat hoz. £ nevet több helység viseli Ma-
gyar- és Erdélyországban.

MÁRTON, (2), NAGY—, falu Somogy m.;
helyr. Márton-ba, —bán, —ból.

MARTONFA, faluk Baranya és Szála, puszta
Vas m.; helyr. Afartonfá-ra, —n, —ról.

MÁRTONFALVA, faluk Gömör, Nyitra és Sza-
bolcs m.; erdélyi falu Fehér m. és Kezdi székbea ;
helyr. Mártonfalvá-ra, —n, —ról.

MÁRTONHEGYE, erdélyi falu Nagy-Sínk szék-
ben; helyr. —hegyé-re, —n, —röl.

MÁRTONKA, kicsiny, férfi kn. Kis, vagy fiatal
Márton, máskép: Marcti. V. ö. MÁRTON.

MÁRTON LÚDJA, ősz. fa. Lásd : MÁRTON
alatt.

MÁRTONNAP, (Márton-nap) ősz. fn. Novem-
ber 11-dike, mint Sz. Márton tiszteletére rendelt nap,

MÁRTONOS, erdélyi falu Udvarhely székben;
helyr. Mártonos-ra, —ön, —ról.

MÁRTONSZŐLŐ, (Márton-szőlő) ősz. fn. Virág-
zásban elkésett szőlőfürt, mely a többinél apróbb
szemű, s Mártonnap körül érik meg.

MÁRTONTELKE, erdélyi falu Felső Fehér m.;
helyr. — telké-re, —n, — röl.

MARTONVÁSÁR , mváros Fehér m.; helyr.
— vdtár-ra, —ön, —ról.

MARTONYI, falu Bonod m.; helyr. Martonyi-
ba, —bon, —ból.

MARTONYOS, falu Bács m.; helyr. Martonyo*-
ra, —ön, ~ról.

MARTOS, (mar-t-os) mn. tt. martos-t v. — át,
tb. —ok. Aminek marija, azaz parija van. Martot
patak, tó. Van ily nevű helység is Komáromvárme-
gyében a Nyitra mariján; helyr. Martos-on, —ró,
-ról.

MÁRTYÁNCZ, fala Vas m.; helyr. Mdrtydna*-
ra, —ön, —ról.

MARUL, MARUL, (mar-úl) önh. m. marü-t.
Menüi, ficzamik, ficzamodik, kicsuklik, kirándul. Kar-
ja könyökben, lába, bokában kimarat. V. ő. MAR el-
avult gyök.

MARÚLÁS, MARULÁ8, (mar-úl-ás) fit. tt ma
rulás-t, tb. —ok, harm. szr. —a. Menülés, ficzamo-
dik, midőn valamely tag kirándul a csuklójából.

MÁRVÁNY, fn. tt. márványt, tb. —ok, harm.
szr. —a v. —ja. A mészkőnek egyik tömött, finom,
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és szilárd szöveti! faja, melyet szép simára és fényes-
re lehet csiszolni. Színre nézve van fiattá fehér, égé-
ssé* fekete, tarka, pettyet, csíkot, habos, eret stb. már-
vány. MárványUl. Márványból épített palota, líár-
ványnyal kirakott folyató, fénylőm. Márványból állí-
tott emlék. Minthogy a márvány igen kemény, innen
képes kifejezéssel: márvány ttfv, kebel, ám. kemény,
érzéketlen. „Mert márványkő volna is akedszíve, de
megszánna, ha látná ked, mint vagyok." Mikes Ke-
lemen levelei. Az igen sírna testeket is márványhoz
szokták hasonlítani. Sima, mint a márvány. Különö-
sen a szép fehér bőrt a fehér márványhoz, alabas-
tromhoz hasonlítják.

MÁRVÁNYMUNKA—MÁS 126

„Alabastrom fehér nyaka."
Faludi.

E szó egy a hellén : náoftaoog, latin : marmor, né-
met Marmor, a tót mramor, franczia marbre, török
mermer, persa marvah stb. nevekkel. Alapfogalom
benne vagy az erőt szövedék, melyet csak nagy erő-
szakkal törhetni szét, s ezen fogalmat az r festőileg
fejezi ki; vagy a vörös és általában fényes szín, mely
némely fajnak szinte egyik tulajdona.

MÁRVÁNYALAPZAT, (márvány-alapzat) ősz.
fn. Valamely műnek pl. szobornak,épfiletnek stb.ösz-
ves alapja márványból.

MÁRVÁNYASZTAL, (márvány-asztal) ősz. fn.
Márványkőből készült asztal. Márványasztalon olvas-
ni ás aranyat, ezüstöt.

MÁRVÁNYBÁNYA, (márvány-bánya) ősz. fn.
Kőbánya, melyből márványt fejtenek vagy ásnak.

MÁRVÁNYFEJTÉS, (márvány-fejtés) ősz. fn.
Kőbányai munka, midőn a márványtömegből hasábo-
kat szakgatnak ki.

MÁRVÁNYFURÓ, (márvány-fúró) ősz. fn. A
kőfaragók aczéleszköze, melylyel a márványkőben li-
kakat csinálnak.

MÁRVÁNYKÉP , (márvány-kép) ősz. fn. 1.
MÁRVÁNYSZOBOR.

MARVÁNYKŐ, (1), (márvány-kő) ősz. fn. 1.
MÁRVÁNY.

MÁRVÁNYKŐ, (á), paszta Gőmőr m.; helyr.
Márványkö-re, —n, —rtfi.

MÁRVÁNYKÖTÉS, (márvány-kötés) ősz. fn.
Könyvtábla, mely márványozott, azaz márvány mód-
jára habos, pettyes papírral vagy bőrrel van borítva.

MÁRVÁNYKUPCSIGA , (márvány-kúp-csiga)
ősz. fn. A kúpcsigák egyik faja, melynek szép barna,
vastag, erős, és fényes tekenőjét, illetőleg tülkét hó-
fehéraégü szívded pettyek tarkítják. (Conus marmo-
ratus).

MÁRVÁNYLAP, (márvány-lap) ősz. fn. Már-
ványkőből alakított lap, vagy tábla. Márványlapok-
kal terített padolat, folyató. Márványlapra vételt
tírírat.

MÁRVÁNYMÍVES, (márvány-míves) ősz. fn.
Kő- vagy képfaragó, ki márványból különféle müve-
ket, pl. síremlékeket, szobrokat, edényeket stb. készít.

MÁRVÁNYMUNKA, (márvány-munka) ősz. fn.
Mindenféle m fi, melyet márványkőből készítenek, pl.
emlékoszlop, asztal, medencze.

MÁRVÁNYMÜ, (márvány-mű) ősz. fn. 1. MÁR-
VÁNYMUNKA.

MÁRVÁNYMÜVES, 1. MÁRVÁNYMÍVES.
MÁRVÁNYNEMÜ, (márvány-nemű) ősz. mn.

Afféle vagy olyanféle mint a márvány.
MÁRVÁNYOS, (márvány-os) mn. tt márvá-

ny os-t v. —át, tb. —ói. 1) Márványnyal bővelkedő,
márványt termő, márványnyal kirakott. Márványos
hegyek. Márványát f alak, padolat, folyosó. 2) Már-
ványhoz hasonló színűre festett. Márványát könyv-
tábla. Szokottabban : márványozott.

MÁRVÁNYOZ, (márványoz) áth. m. márvá-
nyoz-tam, —tál, —^ott, pár. —«. 1) Márványkővel
kirak, behúz, beföd. A fürdők, nyári paloták padola-
tát márványozni. 2) Márványt játszó, pettyes, csíkos,
eres, habos színekkel fest valamit. Meszelés helyett
márványozni a falakot. Papirt, bőrt márványozni.

MÁRVÁNYOZÁS, (márvány-oz-ás) fn. tt már-
ványoeás-t, tb. —ok, harm. szr. —a. Cselekvés, mi-
dőn márványoznak valamit. V. ö. MÁRVÁNYOZ.

MÁRVÁNYOZAT, (márvány-oz-at) fn. tt már-
ványoeat-ot, harm. szr. —a. 1) Azon márványmü,
melylyel valamit kiraktak, befödtek, ékesítettek, stb.
2) Festett mű, mely a márvány színét utánozza. V. ö.
MÁRVÁNYOZ.

MÁRVÁNYOZÓ, (márvány-oz-ó) fn. tt. márvá-
nyozó-t. Festő mives, ki márványszinre fest, tarkáz,
pettyez valamit.

MÁRVÁNYOZOTT, (márvány-oz-ott) mn. tt.
márványozott-at. 1) Márványkövekkel, lapokkal kira-
kott, födött, borított, ékesített. Márványozott falak,
folyatok. 2) Márványt utánozó színekkel festett. Már-
ványozott bor, papír.

MÁRVÁNYSZOBOR, (márvány-szobor) ősz. fn.
Márványkőből faragott szobor. Átv. ért. feszes állású,
életnélküli, mereven magatartása ember.

MÁRVÁNYTÁBLA, (márvány-tábla) ősz. fn. 1.
MÁRVÁNYLAP.

MÁRVÁNYTÖMEG, (márvány-tömeg) ősz. fn.
Tömörült márványdarab.

MÁRVANYZAT, 1. MÁRVÁNYOZAT.
MÁS, (1). mn. ésfn tt. máe-t, tb. — oi.Hasonlí-

tásra vonatkozik,mely által bizonyos pontban viszonyí-
tott személyek vagy dolgok és tulajdonságaik között
különbséget teszünk, vagyis azonosságukat tagadjuk.
1) Mint főnévi helyettes jelent minden személyt, bizo-
nyos határozott személyen vagy személyeken kívül,
pl. Nem én küldöttem^ pénzt, hanem más. Márnák ttól
a levél, nem neked, öt szeretem, és kívüle senki matt.
Azt tudjuk mi is, mátok is. Ás a ti dolgotok, nem másé.
Péteréken kívül voltak ott mások is. Kövérebb a más
distna vagy szalonnája. (Km. latinni : Vicinum pecus
plenius uber habét).
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„Van itt kihez fogontozzam,
Máshoz nem is ragaszkodom."

Székely tánczvers.

2) Ellentétes jelentésű az önmaga, sajátmaga, tulaj-
don személyviszonyos azokkal, pl. Mátok ügyeibe avat-
kotván a mayáét elhanyagolja. Mátok háza, nem a
magáé előtt seper. Mátét báníja. Mátét nebánttdnak
hívják. (Km.) Könnyű a máiéból (t i. adni vagy köl-
teni). Mát feletégét éli. Mát kárán nem akar tamdni.
Magadat okold, némáit. Ebé az, ami a máié. (Km.).
Mát kebelébe tted epret. (Km.). Más pénzére útik.
Mát májával estik. Mát énével gondolkonk. Mátokért
fárad, máira keret, nem magáért, ét magára. Mástól
reméü tsabadvlátt, Mátét kereti, magáét vettíi. Matt
vakar v. tittttí, maga rtihes. (Km.). Mit magad teheti*,
maira ne bűd. (Km.). Ne kívánd a máiét, tárttá meg
a magadét. (Km.). Ki magának rótt, márnák tem jó.
(Km.). Most korhol, maga nyakig ústik. (Km.). Ez
értelemben is főnév helyett áll. 3) Midőn elválasztó
ellentétül használtatik, ám. különböző személy. Más
nyomja a sajtót, t mát iststa a mitttot. Mát sterti a
piintt, ét mát költi el. Máinak vall étereimet, t valóban
matt tteret. Színié fa. 4) Mint melléknév! helyettes
am.nem ilyen vagy olyan mint bizonyos határozott va-
lami, hanem amolyan, különböző tulajdonságú. Mát
legény voltál te hajdan. Mát ember válik belőle, mint
testvéréből. Mát keretetények voltak átok, nem ilyenek,
mint mi. 5) Tárgyakra vonatkozólag főnévül ám.
nem ez, nem azon határozott dolog, hanem külön-
böző valami. Én pénzt kértem, t S matt adott. Mát-
ról bestéi Bodóné, midőn a bor árát kérik. (Km.).
Az már mát. Máiban találja örömét, nem át írásban.
Mátra vágy nem péntre. Ezen értelemben dologra vi-
tetve gyakran egyéb használtatik helyette, pl. Nem
kívánok egyebet, csak hogy még egyszer láthattam há-
tamat. Hát egyébbel (mással) nem szolgálhatok f 6)
Melléknév helyett ám. nem ilyen vagy határozott
olyan, hanem különböző. Ét egészen mát dolog. Mát
értelemben venni valamit. Más módot, ttokátt követni.
Mát világ. Mát világ volt akkor. Mát világra ment
tan. meghalt, elhagyta ezen világot ÉrUnk-e még mát
időt ti) Ritkábban, más nem ám. nőnem, a férfiaké-
tól különböző nem, a latin seseut teguior hasonlatára.
8) Időre, helyre, módra vonatkozólag: máskor ám.
nem most, vagy nem bizonyos határozott időben;
másutt ám. nem itt, vagy nem valamely határozott
helyen; máshová, másfelé, nem azon helyre, melyről
szó van; máskép, nem ilyenkép, nem bizonyos szóban
levő módon. 9) Az egy szóval egyesülve: a) Két
vagy több személyek vagy dolgok viszonyát, s egy-
másra ható állapotát vagy cselekvését fejezi ki. Egy-
máinak barátságot fogadni, ők szeretik, gyűlölik egy-
mást, (különbözik : egyet matt 1. alább b,). Nem bit-
nak egymásban. Készek egymásért meghalni. A játttó
ebek kergetik egymást. Egymásba tekeredett n b'vény-
indák. Névutókkal: egymás után menni , egymás
mellett ülni, egymás ellen írni stb. b) Holmi, külön-

féle jósságok, portéka, pogyász. Ez értelemben mind-
kettő ragoztatík. Egygyel mattal kereskedni. Kgytt
máit magával vinni. Egyre máira elkel a pént. Egyért
matert bemenni a váróiba. Egyből másból pénst árulni.
10) A másfél összetett szóban ám. egy egészen kívül
még egy másik, de a mely csak fél, miszerént másfél
teszen egy egészet (mely alatta értetik) és felet, mát-
kép ritkábban: kettedfél, pl. másfél máua, egy egész
mázsa és (a másik már csak) fél, másfél év, máifü
nap, másfél óra. Hogy itt a ,más' a ,fél'-re viszony-
zódik, megtetszik a hasonló öszvetételtt többi számok-
ból, pl. harmadfél, negyedfél, ötödfél stb. melyek azt
teszik, a harmadik darab csak fél (alatta értetik: ket-
tő egész), a negyedik darab csak fél (három egész),
az ötödik csak fél (a négy egész). Innen másfél óra-
kor ám. egy és félórakor, mi éuszerüebb, mint az
ujabb időben felkapott németes félkettb'kor, mert .fel-
kettő" számtanilag ám. egy, valamint a „félnégy"
számtanilag kettb', így félnégykor tulajdonkép ám.
kettőkor. Midőn az előre tett fele szóval egyesül, fe-
lemás, ám. valami párosnak lenni kellő között kü-
lönböző tulajdonságú, pl. felemát kettyií, melynek
egyike bőrből, másika selyemből van; felemát csisma,
pl. egyik lábra való kordovány, a másik tehénbőr.

A másnak ellentéte általán véve határototí va-
laki v. valami; tehát aki vagy ami ezen körön kívül
esik, az másnak mondatik. E szerént a más szóban
alapfogalom bizonyos körön kívüli létei, vagyis tá-
volság. Valószínűleg állíthatni, hogy ezen alapfogal-
mat az m-en kívül azon a is fejezi ki, mely nyel-
vünkben mint önálló szócska távolra mutatást jelent,
pl. ott van a ! oda ment a ! ilgy van a ! ebből lett a
névmutató át, s rokon hozzá a távolra vonatkozó oly,
oda, ott, onnan szók o gyöke, vagyis ,más' mind han-
gokban mind értelemben egyezik amaz szóval. A
szanszkritban is Bopp szerént ónja ám. a mutató név-
mási törzs : ana, és ja visszahozó névmás (=ki), te-
hát egészen a magyar más-ik = más-ki = amaz-ki.
Jeles példát is találunk rá Barcsaynál:

„Egyik arany gyapjas, más csillaggal fényes,
Ennek kulcs van zsebjén, más kereszttel kényes,
Ez jól tud számolni, amaz nagy törvényes,
Kiki nagyra vágyik, kiki szerencsét les."

íme ami a két első sorban más, az a harmadikban
ama* s ami felötlőbb, a 2-ik sorban ennek mát felel
meg, épen úgy mint a harmadikban ama*. Az a tá-
volra mutató szócskának ellentéte, mint közelséget
mutató, e, pl. itt van e! ide hotd e ! ilyen e t melyből
lett a közeire mutató ez, s rokon hozzá az ily, itt, ide,
innen, Így közeire vonatkozó szók t gyöke, melyeket
régiesen szintén e-vel találunk, pl. ely, ede, stb. En-
nélfogva más ám. valami át, vagyis nem ez, nem
ilyen, hanem az, amat, olyan, amolyan. Ha az ,amaz'
mutató névmástól elgondolva, gyökül csak ezen mu-
tató a szócskát veszszfik is,o« képzővel lesz a-as vagy
a-os, összeolvadva át; és m szintén mutatást jelentő
(pl. am-olyan, am-ott, am-oda, em-ilyen, em-itt, em-idr
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stb. szókban levő) előtéttel mái, azaz , olyas,
amolyan, mint ami a határozotton kivűl esik. Hogy
az m, és a hozzá rokon, ajakhangok sok szavainkban
előtétek (még pedig igen sokszor a főfogalmat emelő,
súlyosbító előtétek) íme több példák: manyó ám.
anyó, mama ám. ama, anya; márt ám. árt, má-
mor, mámmám, mámog, mamiasz a szájtátó dm és
ám gyökből ám. ámor, ámám, ámog, omlást; meg
(kötöazócska) ám. ég, mint a Balaton vidékén: eg-
verlem ám. megvertem, apalóczoknál eteg ám. esmeg;
mell ám. slS, az embernek, állatnak eleje; mór morjl

ám. őr orj (magasság), s rokon ajakhangokkal a M,
bem, bámul, bámész ám. á, ám, ámúl, ámész; billeg,
biczeg, bingó, ám. illeg, iceeg, ingó; ficzamik ám. icza-
mik, iszamik ; pityókot, piócza ám. ityókos, iócza ; váj
annyi mint Szálában áj. stb.

Ugyanezen mutató a látszik előtét nélkül rej-
leni a föntebb érintett szanszkrit anja (nominatávosi
végzettel: ónjaié) szóban, ebből származtatják a
nyelvészek a hellén áííos, latin alius, altér, régies
ötté, s német ander stb. szókat is; noha talán nem
hibáznánk, ha a latin alius és ille szókat közvetlenül
iá rokonítnók. Legközelebb áll a magyarhoz, mint
sok más esetben, a csagataj hasik (=másik, Vám-
béry) és török baska, és botlik. Az arja nyelvekben
levő ander, altér, ÁULÓTQtog, (szanszkrit) antarast
stb. a másod fokú (tar tér) ragokkal végződnek, egé-
szen mint a magyar egyéb szó.

MÁS, (2), fn. tt más-t, tb. —ok, harm. szr.
—a v. —«a (=másja). Csak birtokviszonyos álla-
potban használtatik, másom, másod, mása, másunk,
másotok, másuk. l)Az eredetinek képét viselő valami,
mely értelemben az eredetit úgy veszszük, mint ha-
tározott bizonyos egyént, mását pedig mint kívüle
létezőt, de hozzája hasonlót Éten fia édes apjának
mása. Egyik testvér a másiknak szakosított mása. Ta-
gadó szócskával magasztaló, megkülönböztető értel-
me van, s ám. nincs hozzá hasonló, nincs oly jeles,
derék. Életemnek nincsen mása ám. igen jó életem van.
Heted hét országban nincs mása. Ez értelemben ám.
párja. 2) Mondjak tárgyakról, melyek bizonyos ere-
detinek hasonlóságára készültek, melyek valaminek
képét ábrázolják. Levél mása, melyet az eredetiből
szóról szóra leírtak. „Más effectusát is látom az sza-
badságkeresésnek az ő kegyelme Trincsin vármegyé-
nek írt leveléből, melynek a mássát hozzám hozván,
ím oda küldöttem." Gr. Eszterházy Miklós nádor
emlékirata. Kép, szobor mása, mely az eredeti után
készült 3) L. MÁS, mn. 1) és 2) alatt. 4) A páros
tárgyak közöl egyik. Ez a keztyü amannak mása.
Egyik csizmának nem találom mását. 5) Nyelvtanban
név mása v. mássá, vagy összetéve: névmás, oly szó,
mely név helyett áll a beszédben, pl. én, te, S.
Egyébiránt többese az első esetben: név másai, a
másodikban: névmások; mit némely nyelvtanitok
sem tudnak, midőn ,névmásák'-at mondanak ; ez t i.
személyrag nélkül összetéve basználtatik: névmás.
Mindezen jelentésekből kitűnik, hogy a más ozó-

AKAD. BAOT SZÓTÍB IV. KOT.

bán némi hasonlítás alapfogalma rejlik. V. ö.
MÁS, mn.

MÁS, (3), fn. tt. más-t, tb. --ok, harm. szr.
—a v. —«a (=másja). Kerek alakú, taplószerü,
bőrös, véredényes, és sejtszövetes test, mely az anyai
méhben a magzattal egyszerre képződik, s ezzel a
köldökzsinór által öszveköttetésben áll, és megszülés
után az anyától elmegy. Néhutt a toldattal: mása.
Ettől különbözik a burok, vagyis azon hártya, mely
a magzatot takarja. Ami az asszonyoknál más-nak,
az az oktalan állatoknál poklá-nak neveztetik. Nevét
hihetőleg onnan kapta, hogy a magzat elszülése után
mintegy második szülést képez, miszerént sorozó név-
más értelmével bír. Ezen alapfogalom után nevezte-
tett a latin secundae is. V. ö. MÁSLÁS.

— MÁS, fenhangon: —MÉS; igenévi öszve-
tett képző, teljesen —om-ás, em-és; pl. lát-om-ás,

'haü-om-ás, áld-om-ás, kér-em-és, lelemés stb. Lásd:
—OMÁS.

MASA, fn. tt masát. 1) Baranyában, parázs-
szedő vas lapát. Valószínűleg nem egyéb, mint vasa,
a vas gyöktől, a v a rokon m-mé változván. 2) 1.
MÁSA.

MÁSA, MÁSI, némely tájakon, nevezetesen
Mátyásföldén ám. öreg v. nagy anya, vagy miként
ugyanott szintén mondani szokták: másik anya. Kicsi-
nyezve: másika. A székelyeknél más öszverántással:
mányó v. mányi. Lőrincz K. szerént-a kapnyikbányai
szójárásban rövid a-val masa ám. bába.

MÁSÁNT, (más-ánt) ih. A Tisza vidékén diva-
tos kifejezés, ám. másként, noha néha ,máskép' szó-
val is fölcseréltetik. L. MÁSKÉNT.

MÁSFÉL, (más-fél) ősz. mn. Egy egész és egy
fél (egyik egész és a másik fél). Másfél mázsa só ám.
egy mázsa és ötven font Másfél napig várni ám. egy
napig, és tizenkét óráig. Másfél évig utazni ám. egy
egész évig s hat hónapig.

MÁSFELÉ, (más-felé) ősz. helyhatárzó. Nem
bizonyos határozott, hanem ettől különböző irány-
ban. Másfelé ment mint gondoltam volt. Néha ám. kü-
lönböző, ellenkező irányban. Mindenik másfelé indult.
Másfelé néz, és másfelé üt.

MÁSFÉLE, (más-féle) ősz. mn. Bizonyos tulaj-
donságaira nézve külön osztályba, nembe tartozó,
nem olyan, mint egy határozott másik, melyhez ha-
sonlítunk valamit Minden darab bútora másféle fából
van. Ellentéte: azonféle, olyféle, egyféle, hasonló, V.
ö. FÉLE.

MÁSFELES, (más-feles) ősz. mn. Mértékre vo-
natkozólag ám. egy egészet s azonnemtt felet tevő,
magában foglaló. Másfeles itczéjü bSgre.

MÁSFÉLFA, (más-fél-fa) ősz. fn. Cséplőeszköz,
melynek hadarója körülbelül fél oly hosszú, mint a
nyele, tehát egy egészből és félből áll.

MÁSFELŐL, (más-felől) ősz. helyhatárzó. Nem
azon irányról, melyet gondoltunk, vagy gyanítottunk,
hanem valamely különbözőről, vagy ellenkezőről.
Másfelől jStt az ellenség, nem ahonnan várók. Más-

9
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felöl it veszély fenyeget bennünket. Néha sorozó jelen-
téssel bír. Egyfelől (= egy oldalról) vizek} másfelöl
hegyek akadályaitok a seregek haladását. Különbözik
tőle: másfelül; l. ezt További különbözik tőle a
névutós eset, midőn nem öszvetett szó, hanem azt te-
szi: másról, p. Te is más felöl beszélsz, én is. Mátok fe-
181 jó ítélettel leírni.

MÁSFÉLÜL, (más-feiai) ősz. ih. Mas félen,
más oldalon. Megfelel e kérdésre: hol t Eggik va-
dász másfélül állt lesben, mint a másik. Különbözik
tőle a honnan f kérdésre felelő másfelől.

MÁSHÁ, tájdivatos, máshova helyett
MASHITÜ, (más-hitü)ösz. mn. Nem azon a hi-

ten vagyis valláson levő. A különböző keresztény fele-
kezetnek mondjak egymásról.

MÁSHOL, (más-hol) ősz. ih. Nem bizonyos ha-
tározott, vagy gondolt, vagy gyanított helyen, ha-
nem ettől különbözőn. Máshol lakom, nem ott, hol ta-
vai. Máshol is sterencsés lehetős. Itt is, ott is, máshol is.

MÁSHON, (más-hon) ősz. ih. 1. MÁSHOL v.
MÁSUTT és v. ö. HON és HOL.

MÁSHONNAN, (más-honnan) ősz. ih. Nem va-
lamely határozott, vagy vélt, vagy gyanított helyről,
hanem ettől különbözőről. Különbözik tőle a másfelől,
mint hogy ez szorosan irányra, amaz helyre vonatko-
zik. Mi máshonnan valók vagyunk, nem Pestről. Más-
honnan vessek bort, nem Budáról.

MÁSHOVA, v. —HOVÁ, (más-hova) ősz. ih.
1) Nem azon helyre, melyet gondolunk, vagy gya-
nítunk, stb. hanem ettől különbözőre. Azt monda,
hogy Pestre megy lakni, és máshova kSltozStt. 2) Az
előbbi helyről egy ujabbra. Minden évnegyedben
máshova hurczolkodik.

MÁSI, (más-i) fn. tt mási-t, 1. MÁSA.
MÁSIK, (más-ik) mn. tt. másik-at. Többes-

ben nem használtatik. Alapértelemre nézve ám. más,
csakhogy nyelvszokásunk szerént az tfc képző hatá-
rozottabb, s mintegy különböztető, kitüntető, különö-
sebben az ,egyik' szóval ellentétes jelentést kölcsö-
nöz neki. Dy különbség van a szebb szebbik, jobb job-
bik, nagyobb nagyobbik, kisebb kisebbik stb. között
Jelesen a számnevekben : egy egyik, másod második,
harmad harmadik, stb. Egyik mint a másik. Egyik eb,
másik kutya. Egyik kéz a másikat mossa. Egyik tizen-
kilence, másik egy hián húsz. Egyik gubát, másik su-
bát. Egyik kapzsi, másik habzsi. Egyik kökény, másik
galagonya. (Közmondatok). V. ö. —IK (4). Néha
másodikat jelent

„Ne egy arany, másik is,
Harmadik is, magam is." Népdal.

MÁSIKANYA, v. —ANYÓ, (másik-anya v.
—anyó) ősz. fn. Némely vidékeken, nevezetesen Má-
tynsföldén ám. öreganya, nagyanya, rövidítve: más,
v. másik, kicsinezve : másika. A székelyeknél mányi.

MÁSIKAF'A, (másik-apa) ősz. fn. Öregapa,
nagyapa. A székelyeknél: mápó (=mhsl\L apó) sőt
mák is. V. ö. MÁSIKANYA.

MÁSÍT, MÁSÍT, (más-ít), áth. m. mástí-ott,
btn. —ni, v. —ont, pár. —«. 1) Valamit eredetisé-
géből kivesz, más tulajdonságúvá alakít, mint erede-
tileg volt, vagy lennie kellene. Borokat másítani, són.
idegen borok keverésével átalakítani, meghamisítani.
2) Szélesbért, változtat Terveit, akaratát megmásíta-
ni, ám. másra változtatni.

MÁSÍTÁS, MÁSITÁS, (más-ít-ás), fn. tt má*í-
tás-t, több. —ok, ham. szr. —a. Cselekvés, mely
által valamit másítunk. V. ö. MÁSÍT.

MÁSÍTHATATLAN, MÁSÍTHATLAN, más-it-
hat[at]lan) mn. tt mástíhatatlan-t , több. —ói.
Amit másítani nem lehet. V. ö. MÁSÍT. MásOha.-
tatlan akarat, ítélet. Határozóként ám. máaítha-
tatlanul.

MÁSÍTHATATLANUL, MÁSÍTHATLANUL,
(más-ít-hat-at-lan-ul) ih. Anélkül, hogy másítani le-
hessen, változhatatlannl.

MÁSKÁBA, idegen származású, 1. ÁLARCZ.
MASKARÁS, 1. ÁLARCZOS.
MÁSKÉNT, (más-ként) őse. ih. Szabatosan

szólva ám. más állapotban, vagy miségben. A dolgok
másként állanak mint gondoltam. Másként tenni, cse-
lekedni, írni stb. azaz magának a tárgynak, melyet
tevő, cselekvő, író stb. vagyok, állapota, miaége
más; ebben pedig: máskép tenni, írni a tárgy ugyan-
az marad, csak a tevés, vagy írás módja más; innen:
másként írni valamit azt teszi: más fogalmazatot ké-
szíteni ; máskép írni: ugyanazon fogalmat más módon
pl. tisztábban írni le. A többesben használva: mások-
ként ám. mások szerént V. ö. a KENT czikket

MÁSKÉP, (más-kép) ősz. ih. Más módon, más
formán, nem úgy, mint ez vagy az. A tonik mind-
egyike máskép adta elé a dolgot. Máskép bestéi és
máskép cselekszik. Majd minden nap máskép SltihtkS-
dik. Különbözik : másként, 1. őzt V. ö. ÉLŐBESZÉD,
125. 1. kép és ként rovat alatt Továbbá a KÉNT
czikket

MASKFALVA, falu Nógrád m. helyr. — falvá-
ra, —n, —ról.

MASKÓCZ, falu Zemplén m. helyr. Maskócs-ra,
—ön, —ról.

MÁSKOR, (más-kor) ősz. ih. Bizonyos határo-
zott időn kivül, nem most, vagy akkor. Máskor tör-
tént az, nem mikor te mondod. Majd máskor jSvtik.
Most is, máskor is. Akkor sem, máskor sem. Máskor
jobban vigyázz nyelvedre.

MÁSKORRA, (más-korra) ősz. ih. Más időre,
nem a mostanira, vagyis bizonyos időtől különbö-
zőre. Máskorra halasztani valami teendőt.

MASLÁS, (más-ol-ás), fii. tt máslás-t, több.
—ok, harm. szr. —a. 1) Az aszútörkölyre, melyről
már egyezer leszűrték a finom bort, másod ízben töl-
tött és ebből készült bor. 2) Néhutt általában azon
bor, melyet a szinbor kisajtólása után, a vízzel ve-
gyített törkölyből sajtólnak, máskép : csiger, csmgér,
lőre. 3) A ser és egyéb szeszes italok főzésénél a
kád, vagy üst fenekén maradt, s vízzel föleresztett
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alja ital, melyet a serfőzőkbenjfcgfto'-nak neveznek.
Itt a mát gyökben a sorozás alapfogalma rejlik, s
ám. második sajtóiig; vagy másod rendű főzet, és
rokon aa elsziilt magzat után következő más szóhoz.
V. ö. MÁS, (2), főnév.

MÁSLÓGÉP, (másló-gép) ősz. fa. Gép, mely-
lyel irományokat, rajzokat stb. lehet az eredetiről
leírni, lenyomni stb.

MÁSLÓKÖNYV, (másló-könyv) ősz. fa. Könyv,
melybe eredeti irományokat, különösen kereskedőknél
leveleket, lemásolva beírnak. A máslókönyvet látomá-
sotni, és meghitetesUeni. Máskép: másolatkönyv.

MÁSNEMŰ, (más-nemű) ősz. mn. Más nem alá
tartozó, másféle, bizonyos tulajdonságokra nézve kü-
lönböző. Minden bútora másnemű fából van készítve,
pl. diófából, tölgyfából, szilvafából. V. ö. NEM, fa.

MÁSOD, (más-od) sorszám, mely mindig vala-
mely névvel párosul, s változatlanul marad. 1) Je-
lenti a sorozásban azt, aki vagy ami az első után kö-
vetkezik: elsS, mátod, harmad, negyed. Másod nap.
Minden másod órában bevenni egy kanálmyi gyógy-
szert. Másod-fű csikó, borjú. Másod ieben kérettem Öt.
Másod-alispán. Másod-alelnök. A mai szokás szerént
ugyan jobbára ik toldalékkal használjak, de régente
ez nem volt annyira divatban; így a [Bécsi codexben
még a főnév mellett is ik nélkül áll, capitulwm ma-
god. (Baruth, Dániel stb.)- Egyébiránt, midőn főnév
nélkül használtatik, vagy nagyobb nyomaték és ha-
tározottság végett: második. 2) Midőn a magammal,
magaddal, magával szókkal egyesül ám. velem, veled,
vele együtt egy más személy. Másod magammal uta-
zom, ám. egy valaki és magam mint második sze-
mély. Másod magaddal jSjj, ám. temagad és még
más valaki. Másod magával dolgotok ám. őmaga és
még valaki más.

MÁSODALISPÁN, (másod-al-ispán) ősz. fa.
Aliapán, ki rangra és hatáskörre nézve az első alis-
pán mellett áll. N. vármegye másodalispánja.

MÁSODFÉL, (másod-fél) ősz. fa. 1. MÁSFÉL,
KETTEDFÉL.

. MÁSODFÜ, (másod-ftt) ősz. mn. Mondják négy-
lábú állatokról, különösen füvei élő barmokról, ú. m.
lovakról, és szarvasmarhákról, s ám. két éves, mely
tudniillik már másod évben jár legelőre. Másodfö
csikó, borjú. Itt &fö tulajdonkép ám./ttutí, másodfüvü.

MÁSODHO, (másod-hó) ősz. fa. Böjtéit! hava,
latinosán: február. A polgári év második hónapja.

MÁSODHOEGONY, (másod-horgony) ősz. fa.
Horgony a hajókon, melyet akkor vetnék le, ha az
első horgony feneket nem fogott, vagy általán bizto-
sításul.

MÁSODIK, (más-od-ik) sorszámos mn. tt. má-
sodik-at, többese (mint általán az ik képzővel
sorzó 8zámoknak)nincs.Értelmére ám. másod, csakhogy
amaz határozottabb, s mintegy nyomatékosabb. Élünk
vele, midőn vagy magán áll, vagy az illető főnév
után tétetik, vagy nyomaték végett használtatik. Há-
nyadikra (napra) kell ott lennünk t felelet: másodikra.

Ö lem első, te pedig második. A mi hátunk a felső so-
ron második. A második harangseóra templomba in-
dulni. V. ö. MÁSOD.

MÁSODKEZES, (másod-kezes) ősz. fa. Kezén,
ki jót áll valamiért azon esetre, ha az első kezes nem
teljesítené igéretét.

MÁSODKEZESSÉG, (másod-kezesség) ősz. fa.
Jótállás, melyet valaki mint másodkezéé vállal ma-
gára. V. ö. MÁSODKEZES.

MÁSODKIFOGÁS, (máaod-ki-fogás) ősz. fa.
Másod ízben tett kifogás. A régibb törvénykezésben
,duplica' helyett értetett. Azonban a mai törvényke-
zésben a jkifogás' alatt az alperesnek csak valamely
mellékes, nem az ügy érdemére vonatkozó ellenveté-
seit értjük, melyeket mind az első beszédében tartó*
zik eléadni. A második kifogás tehát most szabato-
sabban: oissonválasf. T. i. a perbeszédek így állanak:
kereset (a fölperesé), eUenbestéd v. ellenirat (az alpere-
sé), válást (a fölperesé), msaonválase (az alperesé);
halasztás esetében: végbestéd v. végirat és ellenvégirat.

MÁSODLAT, (más-od-ol-at) fa. tt másodlatot.
A törvénykezésben valamely irománynak másod pél-
dánya, mely épen oly eredeti mint az első példány;
azért lényegesen különbözik a mátolat-tó\. Keresetle-
vél másodlata. Folebbewény másodlata.

MÁSQDNYIRETÜ, (másod-nyiretü) ősz. mn.
Ha a juhot egy évben kétszer nyírik, az utóbbi nyí-
résben kapott gyapjút másodnyiretünek nevezik.

MÁSODNYOMAT, (másod-nyomat) ősz. fa.
Nyomat, mely a teljes számú első rendbeli nyomat
után eszközöltetik. Át első nyomat elfogyta után má-
sodnyomatot készíteni.

MÁSODOL, (más-od-ol) áth. m. másodolt. Má-
sodszor v. ismételve tesz valamit, pl. knkoriczát má-
sod ízben kapál; földet másod ízben szánt stb. A szé-
kelyeknél egyszerűen azt is teszi: ismétel.

MÁSODOLÁS, (más-od-ol-ás)fa. tt. másodolás-t,
ti). —ok. Cselekvés, midőn valaki másodol.

MÁSODÖRÖKÖS, (másod-örökös) ősz. fa. Sze-
mély, kit bizonyos örökség az első, vagy rendes örö-
kös megholta után, vagy bármi módon megszűnté-
vel illet.

MÁSODPEBCZ, (másod-percz) ősz. fa. Az első
percznyi időnek egy hatvanad része. Az óra t. i. hat-
van első perczre, az első perez pedig hatvan má-
sodra osztatik fel. Máskép: kispereg.

MÁSODPERCZINGA, v. — LÓGONY, (másod-
percz-inga v. —lógony) ősz. fa. Általán: inga, kü-
lönösen órai inga v. lógony, mely minden másod-
pe rézben egy lódintást tesz.

MÁSODPERCZMUTATÓ, (másod-percz-muta-
tó) ősz. fa. óramutató, mely minden másodpereiben
láthatólag tovamozdul, s mely után azon perczeket
számítani lehet

MÁSODBAJ, (másod-raj) ősz. fn. Baj, mely
valamely nyáron ugyanazon kasból másod Ízben száll
ki. Átv. ért az első fősereg után következő sereg.
V. ö. BAJ.

9*
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MÁSODREND, (másod-rend) ősz. fa. Két vagy
több rendből 4116 sokaságnak seregében azon rend,
mely az első után következik.

MÁSODRENDŰ, (másod-rendfi) ősz. m. Másod-
rendet alkotó, képező. Másodrendű hegység.

MÁSODRÉT, (másod-rét) ősz. fa. Az egyszer
öszvehajtott papirívből egy fél. Némelyek szerént
ivrit vagy leveleg. Másodrétben nyomatott vertek.

MÁSODSZOR, (más-od-szor) sorosztó szám,
mely megfelel e kérdésre: hányadtzor t v. hányad
itben t Elostfr, másodszor, harmadttor stb. 1. SZÓR,
sorképző.

MÁSODSZORI, (más-od-szor-í) mn. Másod íz-
ben történő v. történt Mátodstori meghívásra sem
jött el.

MÁSODSZÜLÖTT, (másod-szülött) ősz. mn.
Ugyanazon anyának második gyermeke. EltottOlott,
mátodtiUlSU.

MÁSODUNOKA, (másod-unoka) ősz. fa. Az
unokának unokája. V. ő. UNOKA.

MÁSODVÁLASZ, (másod-válasz) ősz. fii. A
törvénykezésben azon felelet, melyet a főiperes az
alperesnek ismételve tett ellenbeszédére másod ízben
adna. Mostani per-rendtartásnnk szerént ez nem léte-
zik, mert két perbeszéddel, hová a keresetlevél is
számittatík, a per rendszerént befejezendő; s rend-
kívüli esetekben a felperes harmadik beszéde (má-
sodválasz helyett) végbeszéd v. végiratnak, az alpe-
resé pedig ellenvégbeszédnek, ellenvégiratnak mon-
datik. Ha pedig másodválasz alatt viszonválasz (Dup-
lik) értetnék, ez nem föl- hanem alperes beszéde. V.
ő. MÁSODKIFOGÁS.

MÁSODVÁLTÓ, (másod-váltó) ősz. fa. Ugyan-
azon egy váltóüzletről egy második példány, mely
kivált távol helyre küldetés alkalmával vagy elve-
szés esetére, vagy pedig azért szokott adatni, hogy
az egyiket minél előbb lehessen elfogadás végett el-
küldeni, míg a másikat talán forgalomba hozzák. Ha
több példánya van a váltónak, a szabályok szerént
minden egyes példányt meg kell az ,ehő' s ,másod'
vagy ,harmad' stb. szókkal jegyezni; s ha egyiket
vagy másikat elfogadás végett elküldőttük, a többire
azt is ráírni, az elküldött kinél keresendő.

MÁSOL, (más-ol) áth. m. másol-t. Valamely
irományt, nyomtatványt, vagy képzőmfivet az ere-
detinek hasonlatára leir, lenyomtat, lerajzol, stb.
Leveleket, régi nyomtatványokat, rajtokat, képeket má-
solni. Némelyek másU helyett is használják, mint
magmától, mosolhotoüan stb. de a szabatosság törvé-
nye a szigora megkülönböztetést ajánlja.

MÁSOLÁS , (más-ol-ás) rh- tt. másolás-t,
tb. —ok, harm. szr. —«. Cselekvés, mely által va-
lamely eredeti irománynak, nyomtatványnak, rajznak,
mását veszik. V. ö. MÁSOL.

MÁSOLAT , (más-ol-at) fn. tt. másolat-öt ,
harm. szr. —a. Irat, nyomtatvány, rajz, vagy akár-
mely képzett mű, mely bizonyos eredeti után készült,
s azt mint olyat utánozva a tehetségig híven adja

viszsza. Hitelet másolat. •HiíeUsÜett másolat. Át illető
oklevelekel hiteles másolatban a folyamodványhoz etatol-
ni. Másolatokból álló kép- ttoborgyűjtemény.

MÁSOLATBÉR v. — DÍJ (másolat-bér v.—díj)
ősz. fn. Díj, mely valamely másolásért szokott fizet-
tetni.

MÁSOLATHITELESITÉSXmásolat-hitelesités)
ősz. fa. Valamely hiteles (arra törvény szerint jogo-
sított) személy által a másolaton annak megjegy-
zése, hogy az az eredetivel egyező.

MÁSOLATKÖNYV, (másolat-könyv) 1. MÁS-
LÓKÖNYV.

MÁSOLÓ, (más-ol-ó), fő- és mn. tt mátoló-t.
Aki vagy mi (pl. gép), irományokat, rajzokat, vagy
képzőmüveket az eredetiről levesz, illetőleg leír, le-
rajzol, lenyom, lefest, stb.

MÁSONNAN, (más-honnan) ih. Lásd: MÁS-
HONNAN.

MÁSOTT, (más-ott) ih. Más helyen, nem itt,
vagy nem bizonyos határozott helyen, máshol.

MÁSSALERTHETŐ, (mással-érthető) ősz. fn.
Szokottabban 1. MELLÉKNÉV.

MÁSSALHANGZÓ, (máseal-hangzó) ősz. fa.
Nyelvtanban oly hang, melyet különvéve nem, ha-
nem c*ak ön- vagy magánhangzó segítségével lehet
értelmesen, tisztán kiejteni, pl. a 6-hez vagy elül
vagy utói valamely önhangzót kell mellékelnünk, kü-
lönben tisztán ki nem ejthetjük. A mássalhangzók
általában felosztatnak folytonosakra és némákra vagy
pattanókra, amazokat huzamosan is lehet kiejteni pl.
el—l, én—n, s ezek a betflrendi elnevezésben az
önhangzót elül veszik föl, mint (e)/, (e)l, (e)m, (e)n,
(e)r, (e)s, (e)st; így kellene még a v, és '», *» hango-
kat is neveznünk: (e>, (e)t, (e)**. Mind ezeket né-
mileg önhangzó nélkül is, azaz csak némi homályos
őnhangzóval is kiejthetjük. Némák vagy pattanók a
többiek, melyek ellenkező természetűek. Továbbá
egyebeket mellőzve felosztatnak még a mássalhang-
zók a beszédszervek szerént: ajak-, torok-, fog-,
(felsS)iny-, nyelv-, és orrhangokra, így neveztetnek
maguk azon betűk is, melyek ily hangokat jelentenek,
péld. 6, p, f, m, v, ajakbetűk, g, h, k torokbetük, stb.

MÁSSALHANGZÓI, (magsai-hangzói) ősz. mn.
Mássalhangzót vagy hangzókat illető, arra vonatkozó.
Mássalhangzói minőség, tulajdonság. MáttaUiangtói
felosztás, elnevezés.

MÁSSZOR, (más-szőr, ügy ejtetik ki mintha
máststor volna irva), ih. Más időben, máskor, más
ízben. Másszor okosabb légy. Most is, másszor is. Majd
másszor. Megfelel e kérdésre: mikor t

MÁSSZORI, (más-szőri) mn. tt másxzori-t, tb.
— ok. Más időbeli, vagy ízbeli. Másszon látogatá-
somkor tovább itt maradok.

MÁSSZORRA, (más-szor-ra) ib. Más időre, más
korra. Hagyjak 'ott másszorra. Jó lest ez másszorra.
„Elég a, hogy erről eleget lehetne elmélkedni, de azt
hagyjuk másszorra." Mikes Kelemen törökországi
levelei.
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MÁST, tájdivatosan és régiesen, s az eredeti-
hez hőbben ám. most; 1. ezt.

MÁSUNNAN, (más-unnan) ősz. ih. I. MÁS-
HONNAN.

. MÁSUTT, (más-utt) ih. Más helyen; nem itt,
vagy nem valamely határozott, megnevezett helyen.
Eredetileg: mátott.

MÁSUVÁ, régiósán pl. a Nádor-codexben: ma-
tud. L. MÁSHOVÁ.

MASÜLT, (ma-sült) ősz. mn. 1) Tulajd. ért.
amit ma sütöttek. MasUlt ttemlye, kenyér. Átv. gú-
nyos értelemben, aki valamely rangra, hivatalra nem
rég jutott. Magült nemetember, báró, hivatalnok.

MASZ, elvont gyöke: 1) mattal, mattok, matt-
tol; 2) mastog, matatta; 3) maszlag szóknak. Jelen-
tését illetőleg a két első esetben rokon pies gyökkel
piszok és pitsmog szókban; a 3-ikban 1. MASZLAG
alatt.

MÁSZ , (ma-asz) önh. m. mdst-tam , —tál,
—olt, pár. —st. 1) Általán jelenti a mozgásnak
azon nemét, midőn valamely állat nem fölfelé mere-
dő, hanem szétterjesztett lábakkal, s mintegy a ha-
sán, húsán vontatva halad. A kit gyermekek, mielStt
járni tudnának, mástni ttoktak. Bujdosóikor négykét-
láb mástni a gabonák között. A létben levő vadam a
vad titán néha máttoa megy. Fára mátmi. A kuetorgó
eb haton máit fenyegetSdtö wra előtt. Bemáttni a kapu
alatt. ElmáttoU, mint a kajdi kodmon. (Km.) Fel-
máttni a falra, fára. Hol előre, hol hátra máseni. Le-
máttni a fáról. A leshelyre visstamátsni. 2) Különö-
sen, és szoros ért mondjuk kétlaki állatokról, fér-
gekről, melyek testalkotáguknál fogva rendesen szét-
terjedt lábakkal, s hason mozognak, mint a békák,
tehenősbékák, csigák, tetttk stb. Ez értelemben a
ctútt igével párosulva: cmiwouíff/ámbár szorosan véve
csak oly állatok csúsznak, melyeknek lábaik nincse-
nek, péld. a kígyók. V. ő. CSÚSZ. Tájszokásosan,
mászik, mint csútt, etúttik. 3) Átv. ért. mondják en>
berröl, ki magát erkölcsileg mások előtt elveti, le-
alázza, másoknak alacson módon hizeleg, mely eset-
ben a etútz igével szokott egyesülni. Át alábbvalókat
megveti, a nagyok előtt pedig csúttmátt. Hivatalért,
nagy urak kegyeért csnszni-másttii. 4) Szintén átv.
ért mondják növényekről, melyek indái a földön
szétterjednek; azon növényekről pedig, melyek
más testek derekaira felfolynak, azt mondjuk, hogy
káetnaí.

E szónak gyöke ma azon szókkal áll fogalmi
viszonyban, melyek italán mozgást, különösen lassú
mozgást, s tapogatódzást jelentenek, ú. m. matat,
matikál, mátoha (kísértet), motol, motoráig, móczikál,
mozog, s a vékonyhangu megy igének me gyöke. Fin-
nül: marfan = mászok, a persában ámeden = menni,
a szanszkritban máj =megy. Ide számitható a görög
ftofim, (ló^os s német Mohé is. Ugyan a mozgás alap-
fogalma rejlik a hellén tptrm, latin terpo, repo, né-
met kriechen szókban, a mozgást, menést jelentő ér
gyök értelménél fogva.

MASZÁRFALVA, falu Bereg m. helyr. —falvá-
ra, —n, —ról.

MÁSZÁS , (ma-asz-ás) fn. tt. mátzát-t , tb.
—ok, harm. szr. —a. A haladásnak, menésnek azon
neme, midőn valamely állat széttárj esz tett lábakkal,
mintegy hason mozog. Öszvetéve: etáttátmáttát.
Átv. ért magának túlságos lealázása alacson hizel-
gés. V. ö. MÁSZ.

MASZAT , (masz-at) fn. tt mattat-ot. Mo-
csok, piszok, mely holmi nedvektől, zsírtól a testhez,
ruhához ragad; azután akármiféle rondaság. Máskép:
pattot, vagy moszat, némi betttáttétellel: szemet. Egy
győkü mászok szóval. S gyöke matt v. most, legkö-
zelebb áll a magyar mát, moct szókhoz és pitt gyök-
höz ,piszok' szóban); rokon a latin mueut, német
Schmuti, Mist, görög ftv!-a, tót most, mát stb. szók-
kal is. Dunán túli tájszó. Erdélyben is hallható. V.
ö. MOSZAT.

MASZATMERŐ, (maszat-merő) 1. SZEMÉT-
LAPÁT.

M ASZ ÁTÓL, (masz-at-ol) áth. m. mattatol-t.
Mocskol, piszkot, szennyez , zsíroz, mázol. Konyhán
bemattatolni a ruhát. V. ö. MASZAT.

MASZATOLÁS, (masz-at-ol-ás) fn. tt matta-
tolás-t, tb. —ok, harm. szr. —a. Mocskolás, piszko-
lás, szennyezés, zsírral bekenés.

MASZATOS (masz-at-os) mn. tt mattatos-t v.
—át, tb. —ok. Mocskos, piszkos, holmi zsíros, tisz-
tátalan nedvvel bekent Maszatot konyharuhák, kö-
tény, torolkosö. Mattatot ttolgáló.

MASZATOSAN, (masz-at-os-an) ih. Mocskosán,
piszkosán.

MÁSZIK, (ma-asz-ik) k. m. mást-tam, —tál,
—ott. Dunán túl tájdivatos ige, másutt mán, s ez
helyesebb, mert belcselekvő, vagyis az állat mindig
maga erejéből matt, ellenben csústni lehet önakarat-
lanul vagy valamely erőszak következtében is, azért
mást jelent a ctútt, és mást a fmistik. S ez értelem-
ben mászik nem igen alkalmazható. V. ö. MÁSZ,
CSÚSZ, CSÚSZIK.

MÁSZKÁL, (ma-asz-og-ál) gyak. Önh. m. mász-
kál-1. Gyakran vagy folytonosan mász. Békák mász-
kálnak a hát körül. Csúnya férgek mászkálnak a ru-
háján. Átv. ért. suttonban, magát meghúzva, vagy al-
kalmatlankodva jár, matat valahol. Mondjuk külö-
nösen nyomorék, elaggott, sántabéna emberekről és
kisdedekről, kik még járni nem tudván, négykézláb
mozognak ide-oda.

MASZLAG, (masz-1-ag) fn. tt. mattlag-ot,}aeno.
szr. —a v. —ja. Széles ért. akármiféle étel vagy
ital, mely részegséget, kábulást, bódulást okoz. Innen
mattlagos ám. részeg, kábult, bódult, vagy ezen álla-
pot következtében veszekedő, házsártos, garázda.
Szorosb ért. a köznép nyelvén a redőszinnok nemé-
hez tartozó hódító ftt neve, melynek szára két-két
ágú, magrejtői tojásdadok, tövisesek, felállók, levelei
tojáskerekek, de szegletesen ki vannak kanyargatva,
virága fehér. Máskép, szintén köznéven : csuda/a,
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csattanta, növénytaninéven : maszlagot redSstirom.
(Datura sitramonium). Leginkább zsíros földben, s a
ganajkapaczok körűi szeret tenyészni. Minthogy a
maszlag szóban alapfogalom a bódulat, kabulát, mely
tántorgással, tapogatódzással szokott járni: innen
gyöke mást rokonságban van a mastog, matat, mati-
kál, továbbá a matat, motor igék most, mát, mot gyö-
keivel ; mi annál bizonyosabbnak látszik, mert a jnh-
ról, midőn szédülésben szenved, és elvesz, azt mond-
ják, hogy mototsik, megmotozik. E szerént a matt gyök-
ből lett mattol (mától, motol), maszoló, mosdó, matt-
la, 6 g útóhanggal maszlag, vagy ,ma8zol'-bol közvet-
len : maszolag, azaz oly valami, mitől az ember vagy
más állat maszog, matat vagy meg is motozik. Hogy
a < és st egymással fölcseréltetnek,az a hangszervezet-
ben alapszik,s más nyelvekben is gyakran megtörténik.

MASZLAGFÜ,(maszlag-ffi)ösz- fn. 1. MASZLAG.
MASZLAGOS, (masz-1-ag-os) mn. tt ma&la-

go»-t v. —át, tb. —ok. 1) Maszlaggal, azaz bóditó,
kábító szerrel elegyített Maszlagot étel ital. 2) Masz-
lagffivel benőtt, maszlagot termő. Mastlagot föld,
oJeoludvar. 3) Valamely kábító, bóditó szemek bevé-
tele következtében részeg, eszeveszett, veszekedő, ga-
rázda. Maszlagot kábatág. A bor miatt mindnyájan
maszlagotokká lettek. (Pázmán Préd.)

MASZLAGOSÍT, MASZLAGOSIT, (masz-1-ag-
os-ít) áth. m. mastlagostí-oU, htn. —ni v. —óm, pár.
—s. Bóditó szerrel megmérgesít valamit, vagy vala-
kit ; részeggé, bódulttá, veszekedővé, garázdává tesz.
A bolond gomba az egét* családot megmattlagottíotta.
V. ö. MASZLAG.

MÁSZLONY, paszta Tolna m.; helyr. Mást-
lony-ba, —bon, —bál.

MASZOG , (masz-og) önh. m. matfog-tam ,
—tál, —ott. Székely tájszólás szerént ám. valamivel
Ügyetlenül, mintegy szuszogva, tehát 'lassan mozog-
va, ide-oda tapogatódzva bánik. Rokon hozzá piu-
mog, az összetételben, illetőleg kettőztetésben hasz-
nált etustog-muszog, azaz szuszogva motoz, a széke-
lyeknél : majstog , mamuttkol, mamókál , majkol.
Alapfogalomban és gyökben megegyezik vele a ma-.
ssuta, mint ki lassan magát meghúzva, (Kriza J. sze-
rént) gyáván vagyis ügyetlenül mozogva működik,
és a motyog, azaz lassan mozog.

MA8ZOGÁ8, (masz-og-ás) fn. tt. mattogás-t, tb.
—ok, hann. szr. —a. Cselekvés, midőn valaki
maszog.

MASZOK, (masz-ok) fa. tt mattkot. A széke-
lyeknél apró szőrnemfi, mi a gyapjúféléből kiszo-
tyog, tehát általában: piszok.

MASZOK, (ma-asz-ó-k) tb. fa. A természetrajz-
ban így neveztetnek azon állatok, nevezetesen hül-
lők, bogarak, férgek, melyek mászva mozognak.

MÁ8ZT, falu Pozsony m. ; helyr. Mástt-ra,
—ön, —ról.

MASZTOL, (masz-t-ol) áth. m. mantol-t. A szé-
kelyeknél ám. maszatot, mocskol; továbbá: öszvezúz,
morzsol, apróra őröl; máskép: mosztol.

MASZUTA, (masz-ut-a) mn. tt. maisutát. Aki
hosszasan, lassan, gyáván, ügyetlenül dolgozik , más-
képen Kriza J. szerént: majszi, majszogó; némely
tájejtésbeu: basznia. Azon szók sorába tartozik, me-
lyekben a matt, must, mát mot, lassú tapogatódzó
mozgást jelent, milyenek, matzog, majstog, muttog,
matat, motat, motoráss, piszmog. Ezen szónak törzsö-
ké valószínűleg maszat, azaz matat, melyből 'lett ma-
itató, mastata, a hangváltozattal mostota, maisuta.
Rokon hozzá: mást, matté ü; mert a lassú, gyáva,
piszmogó ember mintegy mászva működik.

MÁT, elvont gyök, gömbölyűbb ajakkal ejtve
mot, kisebb, tompább mozgást jelent a mataí,matiJcál,
matóla, motol, motonot, mataráte v. motorász, matring
v. motring, motoz származékokban. Rokon hozzá:
ntocs(moczcean szóban) mot (mozog stb. szóban). Egye-
zik vele a latin moveo, mottu.

MATACZ, puszta Veszprém m.; helyr. Matacs-
rá, —ön, —ról.

MATARÁSZ, 1. MOTORASZ.
MATAT, (matat) áth. m. matal-lam, —tál,

— ott, pár. matass. Valamit tapogatódzva keres, ka-
tat Máskép : motat. Rokon hozzá mólót. „A kastéj-
nak minden szegelikát esszé (össze) matatta." (Kriza
J. székely népmese). Egyezik vele a szláv matá,
dmatá.

MÁTÉ, (1), (héber vagy tulajdonkénen siíriai
eredetű, s jelent ajándék-ot) férfi kn. tt Mátét-t.
Matthaens.&enl Máté evangyetista.tíictiny esve: Mátíf,
Mátyus, Matyut, Matat.

MÁTÉ, (2), erdélyi falu Doboka m.; helyr. Má-
té-ra, —n, —ról.

MÁTÉFALVA, erdélyi falu F. Fehér m., helyr.
—fahá-ra, —n, —ról.

MÁTÉHÁZA,puszta Bács m.; helyr. —hátá-ra,
—n, —ról.

MATEJÓCZ, falu Szepes megyében; helyr.
Matejócs-on, —rá, —ról. Különbözik: Matheócs.

MÁTÉSZALKA, mváros Szatmár m.; helyr.
- Stalká-ra, —n, —ról.

. MÁTÉTÁGÁS, falu Sáros ín.; helyr. —vágat-
ra, —ön, —ról.

MATHEÓCZ, mváros Szepes m. (Matzdorf);
helyr. Matheóct-ra, —ön, - ról Különbözik: Ma-
tejóct.

MAITKÁL, (mat-ik-a-al) gyakor. önh. m. mati-
kált. Kezével imitt-amott, hol nem is kellene, vagy
nem illik, ott is tapogat Az He középképző tulajdon-
kép a gyakorlatos og képzőnek kicsinyező alakja ig,
tehát matigál, mint sántíkál, sántigál, tántogál; sttmy-
dikál, stunydigál, txunydogál stb. Gyöke a mozgást
jelentő mát v. mot, honnan: matat, mólon.

MATIKÁLÁS, (mat-ik-a-al-ás) fn. tt mátiká-
lás-l, tb. —ok. Cselekvés, midőn valaki matikál.

MÁTISFALU, erdélyi falu Kezdi székben; helyr.
—faltirba, —bán, —ból.

MÁTISFALVA, erdélyi falu Udvarhely szék-
ben; helyr. —falvá-ra, —n, —ról.
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MÁTKA, fn. tt mátkát. Saélesb ért. szerető
férfi- vagy nőbarát A legény a leányt, kit szeret, és
kitől viszont szerettetik, mátkájának nevezi, hason-
lóan a leány mátkának hívja a szerette legényt In-
nen mátkatál jelenti azon ajándékot, melyet bizonyos
időkben a szeretök egymásnak küldeni szoktak. Szo-
rosb ért. jegyben járó szerető. E szóban a ka kedvessé-
get jelentő kicsinyítést látszik mutatni.Talán ám. máska
v. másodka, azaz valakinek kedves mása, társa, pár-
ja ; pl. mátkám ám. máskam v. másodkam, mintegy :
második énem, kedvesem, feletársam, kit úgy szere-
tek , mint önmagamat Oly formán rövidítve mint
mápó = másik apó, mányi v. mányó = másik anya,
sőt mák (= másik) is 1. ezeket, és v. ö. MÁS, (1),
és (2). Vagy pedig lehet, hogy törzsöké mát matat-
ból hdzatott öszve, mely mozgást, menést, utánjárást
jelent, s e szerént mátka (= matatka v. matatóka)
oly személy, ki más után jár, vagy ki után járnak.
A mozgás , járás alapfogalma rejlik a mátoha szóban
is, mely a barkóknál és másutt kísérteiét, azaz- boly-
gó s ember után járó lelket jelent Dankovszky sze-
rént az illír nyelvben eléj'ön : mótka. Némelyek a
MSdchen német szóval rokonítják; a persában pedig
mádé szónak, mely az állatok nevéhez szokott járul-
ni, ,nŐ8tény' értelme van. Azonban a magyar mátka
szót mind férfiról, mind nőről szokták érteni. (Sándor
István, Kresznerics, Tájszótár, Akadémiai Zsebszótár
stb.). Sok nyelvész mindig idegent keres, csak .nem
hazait.

MÁTKARUHA, (mátka-ruha) ősz. fn. A mát-
kának ajándékul adott vagy adatni szokott öltözék-
nemű.

„A vár ura jő, s gyűrűt, ékes övet,
S több nagybecsű mátkaruhát hoz."

Kisfaludy K.

MÁTKÁS, (mátka-as) mn. tt mátkás-t v. —át,
tb. — ok. Kinek mátkája van. V. ö. MÁTKA. A nö-
vények virágzatában mátkát föaér-uék. vagy mátkát
barká-aak hívják azt, (melyben külön vannak hím
és külön nőstény virágok (Diószeghi).

MÁTKASÁG, (mátka-ság) fn. tt. mátkaság-öt,
hann. ser. —o. Azon viszony, mely két' külön nem-
beli eljegyzettek között létezik, tehájt jegyes! állapot.

MÁTKÁSÍT, MÁTKÁSlT,(mátka-as-ít) átb.m.
mátkásít-oU, htn. — ni v. — on». Mátkává tesz, elje-
gyez. ElmátkatÜni valakit.

MÁTKÁSODIK, -(mátka-as-od-ik) k. m. mátká-
sod-tam, —tál, —ott. L. MÁTKÁZIK.

MÁTKÁSÚL, (mátka-as-úl) önh. m. mátkáatü.
L. MÁTKÁZIK.

MÁTKATÁL, (mátka-tál) ősz. fa. Tojásból, ka-
lácsból, s más egyébből álló ajándék, melyet a mát-
kák s néha csak szeretők egymásnak küldeni szok-
tak. Máskép: komatál, csak hogy ezt leány leánynak
is, mint nőbar/itjának szokott küldeni, kivált húsvét-
kor és pünköstkor.

MÁTKÁZIK, (mátka-az-ik) k. m. nátkáz-tam,
—tál, —ott. Mondják szeretökről, midőn egymással
jegybe lépnek.

MATKÓ, puszta Pest m.; helyr. Matkó-ra, —a,
—ról.

MÁTOHA, (mát-oh-a) fn. tt mátohát. Gömör-
ben, Tornában, sőt néhatt Dunán túl is ám. kísértet,
bolygó lélek. Gyöke mát eredetileg valószínűen rö-
vid volt: mát, vagy pedig matat-ból hdzatott össze.
Alapfogalomban egyezik a mozgást jelentő mát gyö-
kü szókkal. Származéka mátoha, igazán: máíoga, a
gyakorlatos mátog igétől, melyből lett mátogó, máío-
ga, mátoha, mint a por gyökből lett pörög, porgó,
porga, porha, purha, azaz porosodó fabél.

MATÓLA, (mat-óla) fa. tt. matólát. 1) Eszköz,
mely által a fonalat az orsóról úgynevezett igékre
és pászmákra szedik. Egy igében van rendesen három
szál, egy szál pedig az, mely az egész matólát egyszer
körülveszi. Tíz ige, vagyis harmincz szál tegzen egy
pászmát 2) Kerékfonna eszköz, melyről a motring
fonalat felgombolyítják, máskép: gömbölyíti. Tájdi-
vatosan: matóla. Minthogy a matóla forgatva és fo-
rogva használtatik, innen gyöke mai azon szókkal
áll rokonságban, melyekben a mát (mot) gyök moz-
gást, itt különösen forgó, forgolódó mozgást jelent,
mint matat, matikál, motat, motoz származékok is.
Eredetileg rövid lehetett matóla a mától törzsöktől,
miszerént matóla ám. matoló t i. eszköz. Megegye-
zik vele a tót motovüo, hol a mai mot mint a ma-
gyarban, mozgást jelent

MATÓLÁL, (mat-ól-a-al) áth. m. matólál-t. 1)
A felfont fonalat az orsóról matóla által úgynevezett
igékre s pászmákra szedi. 2) A motríngba kötött fo-
nalat gombolyagba tekergeti.

MATOLCS, falu Szatmár m.; helyr. Matolcn-ra,
—ön, —ról.

MÁTRA, fa. tt Mátrát. Magas hegybércz és
hegység Hevesvármegyében. A Mátra, Tátra, Fátra
mint három legmagasabb ormok, jelölvék ki a kár-
páti hegységek között Ha tehát e szókban alapfo-
gaimul a magasságot veszszük, nem látszik valószí-
nűtlennek , hogy köz gyökük a magasat jelentő ár;
s betű átvétessél és röviden : Marta, Torta, Farta,
melyekhez rokonok a mart, tarcs, part szintén maga-
sat jelentő szók. Annyi, mint a Mátra ttele (mátraal-
jai km.).

MATRING, fa. tt matrmg-ot, hann. szr. —ja.
1) Matólán öszveszedett, s bizonyos számú igéből,
illetőleg pászmából álló kötet, czéma, vagy fonal. A
ctérnát, selymet matríngokban áruim, venni. A matrin-
got felgombolytíani. 2) Szélesb ért másféle szálas test,
pl. haj, szőr, szíj, melyet csomóba fűznek. Egy mai-
ring haj. Farmatring a farhám végét ékesítő salan-
gok, vagy azon gyűrűs vége a lószerszámnak, mely
a ló farkához van csatolva. Hajdan a lovas katonákat
vessző helyett farmatringgal verték. Tájdivatosan:
motring. Régi iratokban eléfordul n nélkül is : „Két
mothrigh aráján (arany) fonal." (1563. évből. Régi
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M. Nyelvemlékek m. K. Vegyes tárgya iratok. 49.
lapon). A matring gyöke mát, és törzsöké valószínű-
leg vagy motor, máskép: motor, mintegy körben vagy
forogva megy, vagy pedig mától, melyből .matóla' is
ered ugyanazon jelentéssel; ez utóbbi szerént mat-
ring tulajdonkép ám. matüng v. matoling, az r=l
(mint botránkoeOe ám. botlánkozik, .botlik' törzsöktől).
Képzőre nézve rokonok hozzá a mócsing, pating, tna-
tying, melyek mindnyájan megegyeznek abban, hogy
szálakból, inakból alakított pereczformakötőléket,
vagy testet jelentenek s ezen tulajdonságánál fogva
hozzájok tartozik a matring is.

MATRINGKŐTÖR, (matring-kötör) ősz. fn. A
kotorok neme alá tartozó növényfaj, levelei bokrosak;
váltogatok, és ellenesek, láncsás szabásuk; szára czér-
naforma baglyos, honnan a neve, minthogy matring-
hoz hasonló. (Sazifraga sedoides.)

MATRIZSÁL, (mat-ar-izs-a-al) önh. m. matri-
zsált. L. MATARÁSZ v. MOTORÁSZ.

MATRÓZ, fn. tt. matróz-t, tb. —ok. Szoros ért.
tengeri hajóslegény. Hollandul: matroos, dánul és
svédül: matrot, francziául: matelot, a mattá, németül
Mailé szótól, mely gyékényt jelent, mintha volna gyé-
kényes, gyékényen fekvő.

MATRÓZKÖNTÖS , (matróz-köntös) ősz. fn. A
matrózoknál foglalkodásaikhoz képest divatozó rövid
öltöny.

MATTY, falu Baranya m.; helyr. Matty-ra,
—ön, —ról.

MÁTYÁS,(héber eredetűnek sMáté szóval egy je-
lentésűnek tartatík); férfi kn.tt Mátyás-t,tb. —o*,hann.
szr. —a. Mathias. Máskép népiesen: Matyi, Matyika,
Matyit, Matyó, Matykó. A magyar történetekben nagy
név a ,Hunyady Mátyás' Megholt Mátyás király, oda
a* igazság. (Km.). Mátyát ugrása, midőn szökő évben
február 23-dika és 24-dike közé, melyben Mátyás
napja szokott esni, egy nap tétetik, s Mátyás napja
25-dikére ugrik. Népies nyelven mátyásnak nevezik
a szajkómadarat, mivel ezen nevet elég értelmesen
hangoztatja.

MÁTYÁSFALU, falu Szepesin.; helyr. -falu-
ba, —bán, —ból.

MÁTYÁSHÁZA, falu Abauj m.; helyr.—hátá-
ra, —n, —ról.

MÁTYÁSRA, fala Zemplén m.; helyr. Mátyás-
ká-rd, —n, —ról.

MATYASÓCZ, faluk Vas, Zemplén m. ALSÓ-,
FELSŐ—, Liptó m.; helyr, Matyasócz-ra, —ön,
—ról.

MÁTYFALVA, falu Ugocsa m.; helyr. —falvá-
ra, —n, —ról.

MATYI, MATYIKA, MATYIKÓ, MATYIS,
MATYKÓ, népies, illetőleg kicsinyző elnevezések.
I. MÁTYÁS.

MATYÓ, fn. tt. Matyó-t. 1) 1. MÁTYÁS. 2)
Szölőfaj.

MÁTYÓCZ, falu üng m.; helyr. Afátyócz-ra,
~*~ Oft —™~ TÓI*

MATYÓK, fa. tt. Matyók-ot. 1) 1. MÁTYÁS. 2)
A mátraaljai palóczok neve,mint a gömöri, tornaiaké:
barkó. Mezőkövesdi matyókok.

MÁTYUS, (1), férfi kn. tt Mátyus-t, hann. szr.
— a. Mathaens. Máskép: Máté, Matus, Matyus.

MÁTYUS, (2), falu Bereg m.; helyr. Mátyus-ra,
— ön, —ról.

MÁTYUSFÖLDE, (Mátyus-földe) ősz. fn. Azon
tartomány, melyet a XlV-dik század elején a híres
trencséni Cták Máté bírt, s nevéről (Máté) nevezte-
tett, mely magában foglalta Trencséntől Komáromig
a Vágmellékét és Garau vizének jobb partján fekvő
részeket. A Pozsonyvármegyében lakó s Csalóközön
kívül eső, valamint az alsó nyitrai és Komárom vár-
megyének udvardi, és Esztergám megye párkányi já-
rásaiban lakó magyarok még ma is mátyásföldieknek
hívják magukat. A csalóköziek különösen azon vidé-
ket nevezik Mátyásföldnek, mely a nádszegi, máskép
érseknjvári dunaágon kívül fekszik, s a Vág vizéig
terjed.

MÁTYUSHÁZA, puszta Veszprém m.; helyr.
—házá-ra, —n, —ról.

MAVOG v. MÁVOG, (mav-og v. mau-og) önh.
m. mavog-tam, —tál, —ott. Mondják macskáról, mi-
dőn mau- mau hangon sír. Máskép: nyávog; a kis
macska miog, nyifog, nyivog.

MAVOGÁS v. MÁVOGÁS, (mav-og-ás) fn. tt
mavogás-t, tb. —ok, hann. szr. —a. Macskának pa-
naszos hangja, midőn mau-mau szóval kiáltoz. Más-
kép : nyávogát, nyafogát.

MÁZ, elvont gyöke mázna, mazlag, masolány
szóknak, s talán mazur szónak is. Jelentése : vézna,
melynek gyöke vés egyezik mos gyökkel. V. ö.
MÁZNA.

MÁZ, fn. tt máz-t, tb. —ok, harm. szr. —a.
1) Széles ért kenőcsféle ragadós test, mely más tes-
tekhez tapad, milyenek a festék, szurok, enyv, méz-
ga. Innen bemázolni valamit ám. ilyféle testekkel be-
kenni, bemocskolni. 2) Szorosb ért olvasztás által
képződött érczes, és üvegszerü, fényes festék, mely-
lyel különösen edényeket szoktak bevonni. Zöld, sár-
ga, vörös, fekete máz. A fazék szájáról letörölni a mázt.
A vas konyhaedényeket fehér mázzal behatni. 3) Átv.
ért. a fogaknak kemény, üvegszerü, fényes takarója.
A fogak mázát kemény dörzsölés áMal elkoptatni.

lía a más szóban alapfogaimul azon tulajdonsá-
gát veszszük, hogy eredetileg híg és folyó természetű,
ágy azon szókkal áll rokonságban, melyeknek máz,
masz gyöke valami folyóst, nedveset jelent, mint ma-
szat, maszog, mazúr (mocskos). Ugyan a mondott tu-
lajdonsága miatt masz igével is tekintethetik azonos-
nak. Egyébiránt rokon hozzá a latin madeo, modor, s
vékony hangon a magyar med, ned, ismét vastag han-
gon a német itass, és a magyar áe-ik. Megegyezik
vele a szláv máz, mazati.

MÁZA, falu Tolna m.; helyr. Mázá-ra, —n,
—ról.



145 MÁZAG—MÁZOLÓ MA/ONNA MÁZSA 146

MÁZAG, (máz-ag) fa. tt. másag-ot, hann. szr.
—a v. —ja. Az ólomnak üvegnemü salakja, mely
fényes és sima kövéres tapintata. (Die Glatte).

MÁZFA, (maz-fa) ősz. ín. A vadászok nyelvén
fa, melyhez a dagonyázó vaddisznó dörgölödzött.

MÁZPÖLD, (máz-föld) ősz. fa. A földnek azon
neme, melyből üvegnemü mázt lehet égetni. Szélesb
ért. mindenféle föld, melyet mázul használnak.

MÁZHINÁR, (máz-hinár) ősz. fa. Növényfaj az
uszányok neméből, melynek levelei üvegmáz színűek.
(Potamogeton lucens).

MÁZÍT, (máz-ít) átb. m. mástí-ott, htn. —ni v.
— ani, pár. —«. Mázzal bevon. Másítani a cserép- és
konyhai vasedényeket.

MAZLAG, (maz-lag) fa. tt. matlagot. A széke-
lyeknél vékony csepü öltöny (Kriza J.). Néhutt: ma-
toldn. V. ö. MÁZ gyök.

MÁZMÜ, (máz-mfi) ősz. fa. Oly mű, pl. vas-
vagy sáredény, melynek fölszinét üvegnemü mázzal
behúzzák.

MÁZNA, mn. tt. mamát. A palóczoknál, Gö-
mörben, és Tornában, ám. sívó, rívó, kényes, anyás
gyermek, nynzga gyermek. Ugyan ezt teszi a szerb
masa. Alkalmasint vétna módosulata, így mazoldny
scónak alsó Mátyásföldön vétna jelentése is van.

MÁZOL, (máz-ol) áth. m. mátol-t. 1) Széles ért.
valamely testet bizonyos kenőcsféle tapaszszal behúz,
beken, bemocskít. Szurokkal, enywel, zsírral bemásol-
ni valamit. Innen átv. gúnyos ért. ám. csúnyául ír,
vagy fest. Át írni kezdő gyermek csak mától. Képet
másolni. Imigy-amúgy bemázolni a szoba falait. 2)
Szorosb ért. űvegszerü, kemény, fényes mázzal behúz
valamit. Fazekakat, tálakat, vas konyhaedényeket má-
tolni.

MAZOLA, (maz-ol-a) fa. tt. matolát. A zilizek
neméből való növényfaj, mely gyógyszerül is hasz-
náltatik; levelei molyhosak, az alsók 5—7 karélyúk,
a felsők 3 karélyúk; teljes néven : mazolasilíz. (Al-
thea narbonensis.)

MAZOLANY, (maz-ol-ány) fn. tt. matolány-t,
tb. —ok. 1) Ritka, goromba, hitvány gyapjúszövet,
máskép: mazlag, néhutt: ráta. 2) Alsó Mátyusföldön
nevezetesen Andódon ám. vézna, sovány, hitvány em-
ber. V. ö. MÁZNA.

MÁZOLÁS, (máz-ol-ás) fa. tt mátolás-t, tb.
—ok, hann. szr. —a. Cselekvés, midőn valaki má-
zol. Ha edényei ki jöttek a korongból, másoláshoz fog
a fasekat. Ét nem iráe, nem festés, csak matolát. V.
ö. MÁZOL.

MÁZOLAT, (máz-ol-at) fa. tt. mátolat-ot, hann.
szr. —a v. —ja. Gúnyos ért. csúnya irat vagy fes-
temény. Éten másolatot lehetetlen olvasni. Aredeép he-
lyeit mátolatot kapni. Idomtalan, goromba ecsettel ké-
s*UU másolatok.

MÁZOLÓ, (máz-ol-ó) fn. tt. másoló-1. Gúnyneve
az oly festésznek, ki a fe»tészi művészetben vagy
mesterségben kontár. Mondják íróról is, ki csúnya

/.KID. HAOY SZÓTÍB IV. KOT.

alakú s olvashattál) betűket vet, vagy kellő észtehet-
ség és képzettség nélkül fogalmaz, versel stb.

MAZONNA, fa. tt masonnát. Eszék vidékén,
alsó Baranyában ám. kis korsó. Néhutt : mazeona.
Szerb nyelven matalicsa olajos korsót jelent.

MÁZOS, (máz-os) mn. tt. mázot-t v. —át, tb.
—ok. 1) Szélesb ért. híg, vagy ragadós testtel bekent.
Ifázos arcz. 2)Üvegnemü kemény ragaszszal bevont. Jf<f-
tos edények. Máseos tál, korsó, bögre. 8) Mint a mesés
szónak vastaghangn mása öszvetételben használtatik :
mézesmátos, azaz túlságosan édeskés, hizelgö, ra-
gaszkodó.

MAZÚR, MAZUR, (maz-ur) mn. tt maeúr-t, tb.
—ok. 1) Molnár Albert szerént, szegény csavargó,
(egenus, erro, Blntarm, Landstreicher). Ez értelemben
használta Csokonai is:

„ A mazúr általad gazdag lehet"

Ez értelemben a latin miser,s arab netrun,v. nazar szók-
kal egyeznék. 2) A székelyeknél Incze József szerént oly
emberről mondják, ki sok hurezolóskodással, bemocs-
kolással járó paraszt vagy kézi munkákat visz vég-
hez, tehát egy részről mintegy sznrtos, szennyes, pisz-
kos, más részről mázna v. vézna. E jelentésénél fog-
va rokon a massog, mamát, maszatot, masolány, másol
szókkal, illetőleg mindnyájan rokon gyököktől szár-
maznak (ma«i, mos stb.) Úgy látszik, e második az
eredeti tulajdon jelentés, mert a 'székelyek szójárása
szerént a gazdag is lehet mazúr, ha t. i. maszatos
vagy mázna, és nem minden szegény mazúr, ha t. i.
tiszta. Minthogy azonban a szegénység rendesen be-
mocskoló munkával foglalkodik, és ruhátlansága miatt
is oly csinos nem lehet mint az úri nép: innen átv.
ért a mazúr teszen szegényt is,valamint az egy erede-
tű matolány is egy részről hitvány vékony ruhát, más
részről vézna, hitvány embert is jelent.

Mi e szónak úr vagy úr képzőjét illeti, ez való-
színűen s eredetileg őr, motor, mint a bitor, botor, fo-
dor, bodor, kondor, komor, s több más szókban. Hason-
lóan a kacsúr és kandúr, tulajdonkép, kaczor kandor.

MAZURKODÁS, (maz-ur-kod-ás) fa. tt. matur-
kodás-t, tb. —ok, harm. szr. —a. A székelyeknél
ám. bemocskolással járó foglalkodás.

MAZURKODIK, (maz-ur-kod-ik) k. m. matur-
kod-tam, —tál, —ott. Bemocskolással egybekötött
munkát folytat, gyakorol.

MAZZAG, tájdivatos; 1. MADZAG.
MAZZONA, 1. MAZONNA.
MÁZSA, fn. tt mással. 1) Hazánkban divatozó

értelemben, száz fontot nyomó súly. Egy mássá ét
fis font ám. száztíz font A szénából naponként két ma-
ttat mérni ki a barmok számára. Tis mássá hátból ha-
tot kimérni. A legactélotabb busának pozsonyi mérője
alig nyom egy mattat. 2) Snlymérő eszköz, melyen
nagyobb terhtt testek nehézségét határozzák meg, má-
zsáló. A szanszkritban másé ám mér; e szerént mázsa
ám. mérd. Szintén innen ered a német Maasz, (régi
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felső németben mez, mese, mate, mezeu, mát, mezssa)
éa messen, latin: metior is stb.

MÁZSABÉR, (mázsa-bér) ősz. fii. Bér, melyet
valamely nyilvános, pl. községi mázsán mért áruktól
fizetni szoktak.

MÁZSAfflVATAL, (mázsa-hivatal) ősz. fn. ín-
tézet, melyben az árukat s egyéb jószágot oly sze-
mélyek fölügyelése alatt mérik meg, kiket e végre a
felsőség rendelt.

MÁZSAJEGY, (mázsa-jegy) ősz. fii. Jegy, mely-
re a mázsahivatalban megmért árukat, és azok súlyát
felírják. .

MÁZSÁL, (mázsa-al) áth. m. mázsál-t. Valamely
árunak, vagy akármiféle testnek súlyát mázsa nevű
mérleggel meghatározza. Mdxtdlni a lisztet, gabonát,
tténát, húst. Máztálni az elttáUüandé antkot. Megmá-
zsáhú a fuvarba fogadott terhet.

MÁZSÁLÁS, (mázsa-al-ás) fa. tt. mázsálás-t,
tb. —ok, harm. szr. —a. Az áruk vagy más testek
súlyának mázsaféle mérlegen való. meghatározása.

MÁZSÁLÓ, (mázsa-al-ó) mű. és fn. tt. mázsá-
ló-t. Aki vagy ami mázsál. Különösen eszköz, melyen
nagyobb súlyú testeket mázsa számra mérnek.

MÁZSAMESTER, (mázsa-mester) ősz. fn. Nyil-
vános mázsahivatalnál levő tiszt, ki a mázsáláara, és
az ezt végrehajtó alsóbb rendű személyzetre felügyel.
ffarminczadi, sóhivatali mázsámén t ér.

MÁZSANYI, (mázsa-nyi) mn. tt. mássányit, tb.
—ok. Minek súlya mázsát nyom. Ez intézetben napon-
ként máztányi kenyér, ét félmázsányi hú* kel el. Má-
zsányi terhet nem bírnak vállai. Átv. ért. igen nehéz,
nagy súlyú, líázsányi teher esett le szivemről.

MAZSÁR, tájdivatos, mozsár helyett; 1. ezt.
MÁZSARÚD, (mázsa-rűd) ősz. fn. A közönsé-

ges mázsaféle mérleg rűdjai, melyekről a mérőserpe-
nyők lelógnak.

MÁZSÁS, (1), (mázsa-as) mn. tt. mázsás-t v.
— át, tb. —ok. Minek súlya mázsát tesz. Mázsás kő.
Ötven mázsát szobor.

MÁZSÁS, (2), fn. tt. mázsás-t, tb. —ok. 86-
vagy más hivataloknál alsóbb rendű tiszt, ki a má-
zsamester után következik.

MÁZSASZOLGA, (mázsa-szolga) ősz. fn. A má-
zsahivataloknál szolga, ki a mázsán való sulymérést
közvetlenül kezeli.

MÁZSATARTÓ (mázsa-tartó) ősz. fn. Karika,
vagy kapocs, melybe a mázsát, illetőleg a mázsarudat
akasztják.

MAZSOLA, tájdivatos; 1. MALOZSA.
ME, (1), elvont gyök, melyből a visszahozó és

kérdő névmás: mely, továbbá a meddig, merre, mennyi,
mekkora, mennél származékok erednek. Nem egyéb,
mint a mi. Ezért találunk némely régieknél ,minemű'
helyett ,menemő* szót s több effélét. Törökül is: ne,
pl. ne var — mi van (ott) ? nem var, = mim van ?
ne ffime = minemü 1 ne gUzel = mi szép ? stb. V. ö.
MI, MELY, MILY, MÉG.

ME, (2), elavult igető, mely ma mén, mén vagy
megy alakban ól. A tehető igeképzőt mindazáltal ma
is eredeti ős alakjában veszi föl: me-het, sőt népies
nyelven első személyben is mek e helyett me-eJc, v.
megyek. Egyezik vele a latin meo gyöke. Közvetlen
származékai mén v. mén v. megy, közvetettek ment,
menedék, meneksziic, meny, menüi v. menyül, megye, és
némely mások. V. ö. ezekkel is: ME8ZSZE, MEL.T,
MÉLTAT, MÉLY, MÉR, MÉTELY.

ME, (3), (nyílt e-vel) kínáló indulatszó a széke-
lyeknél az általánosb divatű ne t helyett Me me,
vedd el, e helyett, ne ne, vedd el. Még ,nesze' helyett
is ugyanott: mesze, s ,nesztek' helyett: mesztek. Hogy
az m és n mint rokonhangok néha fölcseréltetnek, a
nevet nevel, ned med, neder meder, változatok bizo-
nyítják. Pápa vidékén ,ne' helyett így is mondják:
le ! pl. le kutya t

—ME, mély hangon: —MA, névképző, mely
részint fő-, részint mellékneveket alkot; példák: sxaJe-
ma, szalma, hajma, elme, eszme, kelme, fő-, és búimmá
v. böszme, tutyma, sztuzma, dvzma stb. melléknevek.
Alkalmasint azonos a me v. mi névmással. A török-
tatár nyelvben ugyanez alakban igen termékeny ige-
névképző, melyet a nyelvészek a határtalan —mák,
—mek ragbeli fc-nak elhagyásával keletkeztetnek, pl.
tel-mak, cselekedni, innen kil-mat cselekmény v. cse-
lekvény, dik-mek ültetni, dik-me Ultetmény vagy ül-
tetvény.

MÉCS, fn. tt mécs-ét, harm. szr. —e. Molnár
A. szerént latinul ellychnium, mi talajdonkép égetni
való fonalat, vagy másféle beit, pl. gyertyába, lám-
pába valót jelent Köz ért szegényebbféle, takarékos
világító, mely zsírba vagy olajba mártott fonalbélbol
áll, s egyszerű cserép vagy másnemű edénykébe téve
és meggyujtva csak vékonyán pislog.-A szegény em-
berek mécse holmi hulladékfagygyúból, avas zsírlxM,
kifőzött csontvelőből stb. készül, s rendes tartalék-
edénye valamely törött fazék vagy bögre feneke. Ext
mécses-nek, mécses cserép-uék hívják. Batárija magái,
mint a mécses cserép. (Km.) mivel a mécses cserepet
magasabb helyre szokás tenni, hogy világítson. Pis-
log, mint a mécs. (Km.) Szélesb ért szűk világu kis-
ded lámpa, milyen a bányászoké, vagy az úgy neve-
zett éjjeli lámpa, így nevezik a zsírral töltött s köz-
világításnál használtatni szokott üvegpoharakat is.
„Nézd az egész világítást, soha ne az egyes mécse-
ket, melyek arra használtatnak." B. Eötvös J. (Gon-
dolatok). Ezen szó jelen alakjában más hasonhangn
és értelmű magyar szóval nem látszik ugyan rokon-
ságban lenni; da azért valószínűleg eredeti magyar ;
mert; ha Molnár értelmezését veszszük <ty&' béli jelent,

! tehát alapfogalom benne a bél, melyből leszen kicsi-
nyítő beles, hangváltozattal mélcs, mint bankó mamJcó ;
bekeg mekeg ; bambám mámmám ; végre l kihagyásá-
val mécs, mint, köles kulcs, kócs káct; tölcsér t&ceér ;
hölgyéit, hSgyész stb. Egyébiránt egyezik vele a fran-
czia: miche, mely kanóczot jelent, spanyol : mecha,
latin : myxus = mécsnek a csöve, melyen vagy mely-
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ben az égő bél fekszik. l)Más származtatással volna :
fénycső, rövidebben fényes, ős az / ajakhang rokoii
m-vé változván : menyes, ménes, mely tájdivatosan
szinte nem szokatlan, s ekkor közelebbi rokona a la-
tin mico =csillámlom. 2) Lehet pis-l-og gyökének
múdosúlata is.

MÉCSBÉL, (mécs-bél) ősz. fa. Fonalka, melyet
a mécsbe illesztve a zsiradékot rá teszik vagy öntik,
s a kiálló vagy edényke szélén fekvő végét haszná-
latkor meggyújtják.

MECSEK, fn. tt. Mecsek-ét. Pécs városa hatá-
rában levő hegy. Diószeginél a lepidium ruderale ne-
vű növény mecsek-zsázsa. Idegen szónak látszik,
minthogy származéktársa a magyarban nincsen. A
persában s törökben metk ám. tömlő.

MECSEKZSÁZSA, (mecsek-zsázsa) ősz. fn. A
zsázsák neméből való növényfaj ; szirmai nincsenek,
hímszála legtöbbször kettő, gyökérlevelei fogas szár-
nyasak,8zára szétágazott, baglyos.(Lepidium raderale.)

MÉCSÉL, (mécs-él) önh. m. mécsél-t. Mécset
égetve világít, vagy mécs világánál virraszt, dolgo-
zik. A szegény emberek és bányászok mécseim szoktak.

MÉCSÉLÉS, (mécs-él-és) fn. tt mécselés-t, tb.
—ék. Cselekvés, midőn valaki mécsei.

MÉCSÉLŐ, (mécs-él-ő) fa. 1. MÉCS.
MECSÉÉ, fala Mosony, puszta Fehér m.; helyr.

Mecsér-re, —én, —röl.
MÉCSES, (mécs-és) mn. tt. méesés-t v. —ét,

tb. —ék. Mécscsel, azaz égőbéllel, kanóczczal ellátott.
Mécset cserép. Hasznáyák főnévül is, s jelenti azon
cserepet, melyben kanóczot égetnek. EUVrött a mé-
cses, gyermeknek mondják, midőn száját sírva félre-
húzza.

MECSET, fa. tt mecsetét, harm. szr. —jé. Ma-
homed vallásán levők temploma, imaháza, arabul :
meszdsid; szadsada (ám. meghajol, imád) igétől.

MECSEVÉSZ, önh. m. mecsevész-tem, —tél,
—étt, pár. —tt. Székely tájszólás szerént ám. csök-
ken, aljasodik, nem nő, nem tenyészik. Hasonló hozzá
betfiáttétellel: csenevést, mely szintén hitványát, nyo-
morultat, gyöngét, elfajultál jelent Mindkettő azon
és* (ász) képzőjfl szók osztályába tartozik, melyek
igék és nevek egyszersmind, mint rákász, halász, va-
dász stb. A kettő közöl hihetőleg csenevész az eredeti,
melyet ha így olvasunk : senevész, azaz se-nevész v.
se-novész jelent oly állatot vagy növényt, mely nem
nS , melynek nevekedése nincsen , s oly alkotása,
mint sehotmai, sebaj, soha (seha). Rokon hozzá a
senyved, mely elemezve szintén ám. se-nyöved, se-
növed, és a satnya, mely vékony hangon setinye,
mintegy se-tenye, mi vagy ki semmit se tenyészik.

MECSKE, MAGYAR—, BÁCZ—, faluk Bara-
nya m.; helyr. Meeské-re, —n, —rtil.

MECSVIRÁG, (mécs-virág) ősz. fa. A tízhímesek
seregéből és ötanyások rendéből való növénynem; csé-
széje egytagú, hosszudad, hártyaforma, sírna, bokrétá-
ja öt szirmú, szirmai nyakasok. A kukubával határos.
(Lychnis). Nevezetesb fajai : csillagmécsvirág, (L.

chalccdonica), máskép : csiUagvirág, kakukméovirág
(L. flos cuculi, máskép köznyelven :. kakukszegfÜ ;
négyfogu, szurkos, kétlaki mécsvirág.

MECCZENZÉF, (németül: Metzenseif), ALSÓ—,
FELSŐ—, falvak Abaúj megyében; helyr. Mecczen-
eéf-en, —re, —rSl.

MÉCZ, (mér-cz) fa. tt. mécz-ét, harm. szr. —e.
Mátyusföldén, Csalóközben, és némely más tájakon
a pozsonyi mérőnek fele, a pestinek harmada. Néhutt,
nevezetesen túl a Dunán mérete, másutt véka. V. ö.
VÉKA és MÉRCZE.

MECZE, puszta Baranya m.; helyr. Meezé-re,
—n, —röl.

MECZGÉREL, MECZGEREL, hegyaljai tájszó,
s ám. böngész, különösen szőlőt. Néhutt : meszgerel.
Valószínűleg a meí, metsz igének kicsinyített szárma-
zéka, honnan helyesebben : metstgérel v. metszgerel.
V. ö. METSZ.

MECZKENDÁR, fa. tt. meczkenddr-t, tb. —ok.
A székelyeknél a ,metzenseifer' módosulata.

MED , (1) , elavult főnév, mely helyett ma
ned és nedv divatozik, I. ezeket; de még él nemcsak a
meder, medencze származékokban, hanem a Kis Med
folyó, Medvét hegy, Medes és Medesér helységek
neveiben is.

MED, (2), fa, a medve szónak egyik alkotó
része. L. MEDVE.

MEDÁRD, férfi kn. tt. Meddrd-ot, harm. szr.
—ja. Medardus. A nyelvészek germán eredetűnek
tartják ; t. i. az angolszász maedh ám. becsület, s az
egész ám. szilárd becsületü (dér Ehrenfeste). Medárd
napja június 8-dikára esik, s azt tartja a közvélemény
róla, hogy ha ezen nap eső esik, utána negyven napig
rendesen esős vagy borús idő következik. A pesti or-
szágos vásárok egyikét Medárdkor tartják, melyet
népnyelven yyapjuvásár-nak neveznek.

MEDDES, OLÁH—, falu Szatmár m.; helyr.
Meddes-re, —én, —rSl.

MEDDIG, (mi-eddig) idő- és helyhatárzó. Je-
lenti azon időnek vagy térnek véghatárait. melyet
tudni akarunk; és'pedig 1) Kérdőleg. Meddig tartott
a csata t Reggeltől délig. Meddig maradsz oda t Med-
dig szándékozol a fürdőben mulatni t azaz mennyi v.
mely ideig? Meddig terjed e falu határa f Meddig ér-
hetünk el mát Meddig kész már a vaspálya t azaz,
mely meszszeségig ? 2) Állítólag. Meddig én beszélek,
ne szólj közbe. Ez esetben felveheti a mutató a szócs-
kát, és akár elül, akár az ntórészben használható az
,addig' szó is : Ameddig én beszélek, addig ne szólj
közbe, vagy : addig ameddig stb. Hasonlók : Addig
viselem a ruhát, meddig el nem szakad. Addig megyek,
meddig csak lehet. 3) Kétkedőleg szólva jelent bizony-
talan idő- vagy térhatárt. Nem tudom, meddig tart
egészségem. Nehéz meghatározni, meddig érhetünk el
ma. 4) Midőn egészen öszvetéve használtatik, addig-
meddig jelent bizonytalan időt vagy tért Addigmeddig
a városban maradok. Mire bttttoeledik, addigmeddig
eljutunk.

10*
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E szónak gyöke me (=» mi), melyből mely, merre,
mennél, mennyi, mekkora iá stb. származnak, s egyezik
a mi névmással, melynek közelebbi származékai :
mini), mily, mint, míg, mikor, mihelyett. V. ö. MI, KI.
A meddig egyébiránt öszvetett szó: mi-eddig, vagy
különösen időre vitetve : melyideig; egyezik vele a
rövidebb alkotása míg = mi-ig, pl. Addig élem vilá-
gom, míg tart ixép ifjúságom, azaz meddig szép ifjú-
ságom tart. Míg élek, el nem feledlek, azaz, ameddig
élek. A régieknél eléjön ménig, azaz mennyi-ig is,
melynek megfelel a székely annyég «•» annyi-ig. V. ö.
ADDIG, EDDIG, és MELY, MILY, MÉNIG.

MEDDŐ, mn. és fa. tt. meddő-1. 1) A régi nyelv-
emlékek , nevezetesen a Bécsi és Müncheni codezek
szerént ám. heréit, (eunuchus). Olofernes t9n nagy
vendégséget S ttolgáinak, ét monda Vagao meddőnek.
(Judit. 12.). Mert vadnak meddők, kik Önmagukat meg-
herélték. (Máté 19.). 2) Áfar. és szokott értelemben
mondják állatról, nevezetesen nőstényről, mely faját
nem szaporítja, mely nem fogan. Meddő tehén. MeddS
kancta. Ellentéte : magló. Használják ez értelemben
nőkről is.

„Ne taníts gyermekkel te bánni, te meddő t"
Arany J. Buda halála.

„Meddő nem vagyok én, te se gúnyolj annak."
Ugyanaz, ugyanott

A Góry-codexben : mendti. „Más feleséget hoza és ez
mendfi lén." (44. 1.); alkalmasint valamely régi táj-
beszédben elferdítve. 3) Szélesb atv. ért. terméket-
len, keveset vagy épen nem gyümölcsöző. Meddő föld.
MeddŐ évek.

Ha ezen szónak eredeti jelentésefii az első pont
alatti értelmet veszsziik : úgy valószínűleg állíthat-
juk, hogy gyöke a régi met, mely régente így egy-
szerűen is használtatott, pl. a Tatrosi codezben: el-
melottö (abscidit), kimettelik (ezcidetur), med (azaz
medd) el (abscinde), med ki (succide); melyből metél,
metsz stb. újabb szók is származnak; rokon a latin
meló , német meíeen, Metzger, Meiser stb. szókhoz.
Meddő tehát ám. metélő v. metetll, (a Nádor-codezben:
meddü), azaz metélt v. metszett. Minthogy pedig mind
a hím, ha heréjét kimetszik, mind a nőstény, ha gör-
gőjét kiveszik, faját szaporítani megszttn, s terméket-
lenné leszen : innen jelent átv. értelemben terméket-
lent. Lehet egyszerű igenév is a régies met-ik igétől,
melyből lett metö, s módosítva mettő, meddő. Eléjön a
finnben is : myydin.

MEDDŐL, (meddö-ül) önh. m. meddöl-t. Molnár
A. szerént ám. meddővé, azaz terméketlenné leszen.

MEDDŐN, (meddő-en) ih. Faját nem szaporít-
va, terméketlenül. Meddőn maradt tehén. Meddőn he-
verő parrag.

MEDDŐSÉG, (meddő-ség) fn. tt. meddőtég-ét,
harm. szr. —e. Terméketlen tulajdonság vagy álla-
pot, midőn valamely állat vagy növény nem szaporít-
aj faját. V. ö. MEDDŐ.

MEDDŐSÍT, MEDDOSÍT, (meddő-s-ít) áth. m.
meddösü-éa, htn. —ni v. — eni, pár. —«. Meddő tu-
lajdonságúvá, azaz terméketlenné, foganásra, fajsza-
porításra képtelenné tesz. Heréiét által meddSstíeniat
állatokat. A földeket parragon hagyva meddősüeni.

MEDDŐSÖDIK, (meddö-ös-öd-ik) k. m. rneddö-
töd-tem, —tél, —ott. 1. MEDDŐL.

MEDDŐSÜL, MEDDŐSÜL, (meddő-s-fil) önh.
m. meddőtült. L. MEDDŐL.

MEDDÜL, (meddő-fii) önh. m. meddült. Lásd :
MEDDŐL.

MEDENCZE, (1), (med-en-oze v. med-encs-e)
fn. tt. medenotét. 1) Tálféle edény, mely különösen
mosakodásra szolgál. Reggel medenctében mosdom.
A lábvizet medencéében bekötni. Sresttett vitet a meden-
önébe. (Münch. cod. János 13.) 2) Szélesb ért kőből
vagy földből kivájt öböl, melyben a vizet felfogják
vagy tartjak. A kúíból hútotí vitet medenaébe fo-
lyatni. A kúlhos márványból medenenét csináltatni. 3)
Atv. ért. boncztaai nyelven az emberi deréknak alsó
része, hol a csipőcsontok, a kereszt- és farcsont öblös
üreget képeznek, melyben a húgyhólyag, a végbél, és
a nőknél az anyaméh fekszik. Némely szójárásban:
mehncte.

Minthogy a tulajdon értelemben vett medencze
víztartó edény, innen legvalószínűbb, hogy gyöke a
nedvet jelentő med, melyből meder is származott, s
ha e két származékot őszvehasonlítjük, ügy látszik,
mintha meder nagyobbféle víztartó öblöt, pl. folyóét,
medencse pedig kisebbfélét jelentene, műit a oe ki-
csinyező képző is mutatja. Azonban mivel az aet eet
néha-ám. tulajdonságot jelentő ott ess, át ét; meden-
cze is eredetileg talán med-ec* (med-es t i. edény)voll,
melyből lett med-enc*, és e toldalékkal: medencse. V.
ö. — ACZ — ECZ képző. Eléfordul a román nyelv-
ben : bedine e a szláv nyelvekben medenicte v. mede-
nicta, melyet Dankovszky a med (=rméV) szótól szár-
maztat. De látjuk, hogy a magyarban ,medencze' szár-
mazék ,med' gyöktől nem egyedül áll; továbbá hogy
a göcseji tájbeszédben nedencze divatos, tisztán ,ned*
gyöktől; mik legnagyobb bizonyítékai eredeti ma-
gyarságának.

MEDENCZE, (2), falu Bereg m.; helyr. Medt*-
Cfé-re, —n, —ről.

MEDENCZEALAKÚ,(medencze-alakú) ősz. mn.
A növénytanban köralaku s mérsékelten besüppedS
szerv, mint pl. a veres ribiszke (ribes rnbrum) csészé-
jének kiszélesedett csöve (pelviforme).

MEDER, (med-er) fn. tt medert v. medret, tb.
medrek, személyragozva: medrem medred medre, stb.
1) Saoros ért a folyóvíznek'teknőforma ágya, mely-
ben a víz odább foly. Alkotó részei: med, azaz ned,
nedv, és ér, azaz ér (ige), tehát meder azt teszi: (med-
dig folyó) nedv ér, vagy másképen annak térje, ter-
jedése t i. mind szélességben, mind mélységben.
Hogy ,med' itt nedvet jelent, mutatja az alsó vágmel-
léki tájszokás, hol a medret neder-ntk mondják, pl.
Vág nedre. Kenessey Albert ,Hajózási mfiszótár'-ában
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meg van külbnböztetre a folyamágy a medertől .E sze-
rént a folyamagy azon gödör, melyet valamely folyó-
víz magának ásott vagy valamely csatornának mes-
terségesen ástak, a meder pedig az árok árka, vagy
a folyam ásón legmélyének feneke, hol a víz főfolyá-
sa megy el (Rinnsaal). 2) Szélesb. ért akármi ly nedv-
tartó öböl. Tó medre, Medenete medre. Éten tálnak
mély medre van. 3) Még szélesb és Atv. ért. üresség,
öböl. Hajó medre, melyet az oldalak képeznek. Ke-
neasey Albertnél az előbbi értelmezéshez alkalmazot-
tan a hajóépitészetben, midőn egy deszka szélét egy
másik deszka saját élével takarja, csak azon belső
szöglet, mely így képződött, neveztetik medernek, így
pl. lapos fenekű hajóknál, (minők dunai fahajóink)
amint a fenékdeezkák széleit az oldaldeszkák éle ta-
karja : ott megy a hajó medre. Verem medre. Árok
medre.

MEDERBURKONY, (meder-burkony) ősz. m.
Burkony a hajó medrében.

MEDERDESZKA, (meder-deszka) ősz. fű. Mind-
azon deszka, mely a hajómeder alkatához tartozik. V.
ö. MEDER.

MEDESÉR, erdélyi falu Udvarhely székben;
helyr. Medeeér-re, —én, —rSl.

MEDOY, MEDGYES, régies irásmódok,MEGGY
é* MEGGYES helyett; 1. ezeket

MEDINA, falu Tolna m.; helyr. Medmá-ra, —n,
—rál.

MEDOVAR, puszta Turócz m., helyr. Medovár-
ra, —ön, —ról.

MEDUS, férfi kn. tt. Mediu-t, tb. —ok. A Me-
dárd uévnek kicsinyített módosítása. Az üt t. i. a ne-
vekben kicsinyítő jelentéssel bír, mint Fertu, Matyus,
Gedut, líHetu, Imrut, Menyut, Tadut, Hűt, Katut,
Anmtt, Judut stb.

MEDVE, (1), fn. tt medvét, l) Hidegebb tar-
tományokban lakó, idomtalan testű, gubanczos szőrű,
hegyes fejű, apró és mélyen fekvő szemű, kurta farku
vadállat, melynek lábfejei az emberéihez némileg ha-
sonlók, s öt erős karommal ellátvák. Ssáraxfóldi, ten-
geri, jeget medve. Fekete, fehér medve. Kárpáthegyi
medve. 2) Átv. gúnyos ért mondják idomtalan tér
metü, szőrös, bozontos emberről. Olyan mint a medve.
3) Crillagzat neve ; azokottabban 1. GÖNCZÖL. 4)
Czölöpöket leverő, vasas tőke, szokottabban 1. KOS.
5) Háló neme.

A medve szóval rokonok a szláv medvéd és me-
lyed. Mind a magyar, mind a szláv nevezetben való-
színűleg ugyanazon köz alkotó részek rejlenek. Köz-
tudomású dolog, hogy a medve a mézet igen szereti.
Ezen alapfogalomból kiindulva szlávul med ám. méz,
és jed ám. evő, tehát med-jed, módosítva medvéd ám.
mézevő. A szanszkritban madhu vagy mtdhu szinte
mézet jelent Dankovszky nem elemzi. A magyarban
is a más és med rokonok, minthogy a z és d többször
felcseréltetnek, mint gondolkodik és gondol&omfc, fog-
Itíkodík és —kőnk, meddig, tájszokásilag mentig stb.
E azerént medve a magyarban is lehet med-eve (med-

evő), v. mét-eve (méz-evő). Vagy pedig a nedv más-
képen medv szótól származtatva ain. nedvi vagy ined-
vi (t. i. állat), azaz nedves, hideg tájékot, egálját ked-
velő, ott lakozó.

MEDVE, (2), falu Győr m.; helyr. Medvé-re,
—n, —röl.

MEDVEBOCS, (medve-bocs) ősz. fn. A medvé-
nek kölyke, kis medve.

MEDVEBŐR, (medve-bőr) ősz. fn. A medvcnpk
bozontos szőrű bőre, akár az élő medvén, akár lenyú-
zott és kikészített állapotban. Kemény mint a medve-
bőr. Medvebőrrel tdkaródsni. Kaczagdny medvebőrből.

MEDVECSÓTÁR, (medve-csótár) ősz. fn. Csó-
tár, azaz nyereg alá terített takaró, medvebőrből.

MEDVECZE, 1. MEDVEDCZE.
MEDVECZUKOR, (medve-czukor) ősz. fn. Édes

gyökér szörpjéből készített fekete czukor. Máskép al-
jas nyelven: medvettar.

MEDVÉD, falu Zólyom m.; helyr. Medved-én,
—re, —röl.

MEDVEDCZE, falu Árva m.; helyr. Medved-
efé-n, —re, —ról. .

MEDVEDZA, falu Bereg m.; helyr. Medvedzá-n,
—rá, —ról.

MEDVE DZSE, falu Sáros m.; helyr. Medvéd
fsé-n, —re, —rSl.

MEDVEFI, (medve-fi) ősz. fn. Medvebocs, kis-
medve. Kilencz medvefinak egy vadkörte. Km.

MEDVEFOGÁS, (medve-fogás) ősz. fn. A va-
dászatnak azon neme, mely által a medvéket kelep-
czébe ejteni, s elevenen kézre keríteni szokták.

MEDVEFOGÓ, (medve-fogó) ősz. fn. 1) Sze-
mély, ki medvéket fogdog. 2) Eszköz, kelepcze, mely-
lyel medvéket fognak. 3) Hely, hol a medvéket kü-
lönösen kézre lehet keríteni. 4) Nagy, erős kutyafaj
rövid vastag fejjel, széles orral, bő torokkal stb. más-
kép : szdindek, melylyel medvékre vadásznak, s bi-
kákat, farkasokat stb. hajszolnak, lefüleltetnek. (Bá-
rén v. Bullenbeiszer, angolul: bulldog).

MEDVEFÓKA, (medve-fóka) ősz. fn. A fóka
nevű állatok egyik faja, melynek kisded hegyes füle,
hosszú bozontos farka, és szürke szőre van. Legin-
kább az Amerika és Ázsia közti éjszaki tengeren ta-
nyáz. (Phoca ursina.)

MEDVEFÜL, (medve-fúl) ősz. fn. Köz nyelven
a kankalinok neme alá tartozó növényfaj ; levelei hú-
sosak, fürészesek, simák, tőkocsánya sokvirágu, esé-
széji egy kevéssé lisztesek. Máskép szintén köz nyel-
ven: ftttvirág, növénytani néven: cnfra kankalin. (Pri-
mula auricula.)

MEDVEGÁT, (medve-gát) ősz. fn. A varerődí-
tésben így nevezik azon erős keresztgátat, melynek
teteje éles szögbe megy öszve.

MEDVEGYÓCZ, falu Bereg m.; helyr. Medve-
gyócz-ra, —ön, —ról.

MEDVEGYÖKÉR, (medve-gyökér) ősz. fn. Haj-
fonna levelű, és sírna magvu növényfaj. Újnyi vastag-



155 MEDVEHAGYMA—MEDVESKŐLŐ MEDVETALP—MEG 156

ságu hosszúkás gyökere, mely belül fehéreit és gyan-
tás, gyógyerővel bír. (Athamanta meum).

MEDVEHAGYMA v. — HAJMA, (medve-baj-
ma) ősz. fh. A hajmák neméből való növényfaj, hím-
szálai mind árformák, ernyője laposdad, levelei nye-
lesek, tojáskerekded láncsásak. Virági fehérek, szir-
mai zöld gerinczttk. Máskép köznyelven: kigyóhagy-
ma (Allium ursinum.)

MEDVEHÁJ, (medve-háj) ősz. fh. A medvé-
nek haja, zsírja, melyet írül szoktak használni.

MEDVEHAJMA, 1. MEDVEHAGYMA.
MEDVEHARCZ, (medve-harcz) ősz. fn. Két

vagy több medvének egymás közti veszekedése.
MEDVEKALPAG,(medve-kalpag) ősz. fn. Med-

vcprémből való kalpag.
MEDVEKARMANTYÚ , (medve-karmantyú)

ősz. fh. Prémes medvebőrből készített bozontos kar-
mantyú.

MEDVEKÉS, (medve-kés) ősz. fh. A vadászok-
nál erős nyelő láncsafonna két élű vas, melylyel a
medvét szúrják le.

MEDVEKUCSMA , (medve-kucsma) ősz. fn.
Prémes medvebőrből készített kucsmaféle téli föveg.

MEDVELAPU, (medve-lapu) ősz. fn. Köznyel-
ven növényfaj a derelyek neméből; szára magas,
kopasz, karczolt, levelei hármasak, levélkéi egyenet-
lenül fürészesek. Máskép szintén köz nyelven: mester-
lapu v. —gyökér v. csátzárgytikér, növénytani néven:
csicsákás derely. (Impcratoria ostruthium.)

MEDVENYOM, (medve-nyom) ősz. fn. 1) A
medve nevű állatnak nyoma. 2) A korpaffivek ne-
méből való növényfaj, melynek szára lecsepült, gyö-
kerező,levelei ziláltak,szőrhegyfik.Tenyészik erdős he-
gyeken. (Lycopodium clavatum.)

MED VÉS, fala Temes, puszta Nógrád m. KIS—,
NAGY—, NEMES—, faluk Vas m.; hclyr. Medves-
re, —én, —röl.

MEDVESÜVEG, (medve-süveg) ősz. fn. Szőrös
medvebőrből készített siiveg.Különösen a gránátos ka-
tonák süvege, melynek csak egy része van medvebőr-
rel födve.

MED VESZ, (1), (medve-ész) fn. tt. medvéts-t,
tb. —ék, harm. szr. —e. Személy, ki megfogott és
szelídített medvéket mutogatás végett hordoz magával.

MEDVÉSZ, (2), (medve-ész) önh. m. medvétz-
tem, —tél, —étt, pár. —w. Medvéket fogdos, vadász.

MEDVESZELINDEK, (medve-szelindek) ősz.
fh. Rövid vastag fejű, széles fekete pofáju, tágas tor-
kú, s kurta szőrű kutyafaj; melyet különösen medve-
vadászatra használnak. L. MEDVEFOGÓ, 4).

MED VÉSZÉT, (medve-ész-et) fh. tt. medvésset-ét,
harm. szr. —e. L MEDVEVADÁSZAT.

MEDVE8ZÖLŐ, (medve-szőlő) ősz. fn. Köz-
nyelven, a knkojczák neme alá tartozó növényfaj;
cserjés indája- henyélő, levelei épélük, mindig zöldek,
fölül egy barázda nyílik rajtok végig. Bogyója piros,
az áfonyához hasonló. Növénytani néven : fanyal-ku-
kojcta (Arbntns uva nrsi.)

MEDVETALP, (medve-talp) ősz. fh. 1) A med-
vének széles talpa, mely öt karommal van ellátva, i
némileg az emberi tenyérhez hasonló. 2) L. MED-
VETALPFÜ.

MEDVETALPFÜ, (medve-talp-fű) ősz. fit. Köz
nyelven: növényfaj a tapsírok neméből; szára baráz-
dás, durva szőrös, levelei nagyok, szárnyasak. Nö-
vénytaninéven: medve <ap*ír.(Heracleum sphondilium).

MEDVETAPSÍR, (medve-taps-ír) ősz. fn. lásd:
MEDVETALPFÜ.

MEDVETENYÉR, (medve-tenyér) ősz. fh. 1.
MEDVETALP. 1)

MEDVEVADÁSZ, (medve-vadász) ősz. fn. Va-
dász, ki különösen medvefogásra vagy ölesre me-
gyén ki.

MEDVEVADÁSZAT, (medve-vadászat) ősz. fh.
Vadászat medvékre.

MEDVEVERÉM, (medve-verem) ősz. fit. Verem,
melybe a medvét torkosságánál fogva oda csalogat-
ják, hogy bele esvén kézre kerüljön. Olyanféle ke-
lepcze mint a farkatverem.

MEDVEZSÍR, (medve-zsír) ősz. fh. A medvé-
nek zsírja, haja. Medvezsírból csinált ír.

MEG, (1), kötezó. 1) Ét, latinul: ét. Én meg te
(ego ét tű), Péter meg Pál. Égy meg kettő három
(unnm ét duó, sünt tria). 2) Néha a megkülönböztető
pedig kötszónak felel meg. Én künn vigyások, te meg
benn. Péter írjon, Pál meg olvastán. „Én meg az itt
való dologról nem írhatok nyilván." Levél 1559-ből
(Szalay Á. 400 m. 1.). „Másodszor meg." Régi ma-
gyar Passió. Egyébiránt itt is vétethetik öszvekötti
értelemben; mind kifejeztethetik ,eV által is, pl. Pé-
ter Írjon, és Pál olvasson. L. itt végfii. 3) Néha két-
tőztetve használtatik, megmeg, midőn ám. esmeg v.
ismét, v. újra, pl. Megmeg elment, pedig hon* kellene
maradnia. Ez alakban különösen ismételt cselekvést,
szenvedést vagy állapotot köt őszve, pl. e mondatban:
Megmeg sir, többszörös síró állapotot fűz együvé. A
mesélők nyelvén hatályos folytonosságot, gyakorlatot
fejez ki. Úgy megmegy, úgy megmegy, hogy jobban sem
mehet. Úgy megfut, úgy megfut, hogy jobban sem futhat.
Úgy megnét, hogy jobban sem néthet. (A „Napos, hol-
das lovak" czímü népmesében). De meg kitételben is,
,esmeg' jelentése van. „Igen szép mulatság azt (a
gályát) nézni, de meg, ha az ember azt gondolja,
hogy azok a szegény rabok csaknem mind kereszté-
nyek (így)... megesik az ember szíve rajtok." Mikes
Kelemen levelei.

„Szeretem én őt is : de Budát meg féltem."
Arany J.

Sőt mind a régieknél, mind a mai népnyelvben egye-
dfii is gyakran jön elé ezen (esmeg, újra) értelemben.
„Mellyét végbevivén az kegyelmetek atyjafiai, megh
visszamehetnek, ha kegy(elmetek)nek úgy tetszik.
Gr. Eszterházy Miklós nádor levele 1627-ba (Törté-
nelmi Tár VIII. k. 13. 1.). „Némelyek viszont elmen-
vén az mustrára, azután előjárójoknak engedőimé nél-
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knl megb haza mennek." (Ugyanott 24. 1.). Szárma-
zékai eí értelemben : megent v. megént, -v. megint v.
meges, v. megest v. megesleg, melyek különféle tájszo-
kások acerént divatoznak, és határozói minőségűek;
8 ugyanazon jelentéssel bírnak, mint az öszvetett
esmeg v. ismeg, v. esmég v. ismég, melyekből lett : és-
mét v. itmét. Mikes Kelemen törökországi leveleiben
még eredeti alakjában fordul elé : „Két levelet ír,
egyet a fiának ...ét meg mást a franczia királynak."
Egyezik ezzel a tájdivatos eseg (es-eg), melyből az m
hang hiányzik, s alkotó részei a kötő és v. és, továbbá
a gyakorlatos ég, mely Balaton vidékén, Göcsejben
stb. mint igekőtő, meg helyett használtatik, pl. eg-
vertékf egmondták, egldtlák ám. megverték, megmond-
ták, meglátták. E szerént a meg és ég alapfogalomban
megegyeznek, s valószínűleg e második a tisztább
eredeti, mely mint képző is gyakorlatot jelent. A gya-
korlat fogalmával szorosan párosul az Vsevekötés, Osz-
veftíggés, folytonosság, továbbá a sokatág fogalma;
mert amit gyakorlunk, azt mintegy részenként tesz-
szük, melyekből egy egész alakúi, és gyakorta tenni
valamit annyit jelent, mint sokszor tenni. Innen van,
hogy nyelvűnkben, (s másokban is) ugyanazon kép-
zők majd gyakoriságot, majd öszkötést és folytonos-
ságot, majd sokaságot jelentenek ; nevezetesen

a) az igeképző ég (og, ög) jelenti azon cselek-
vés vagy szenvedés, vagy állapot ismétlését, egyszer-
smind öszvernggését, mely az alapszóban csak egy-
szerűen foglaltatik, pl. bűtől ám. bűzt csinál, HlzVlög,
ismételt, folytonos, sok bűzt csinál; füstöl, füstöt csi-
nál, fUstVtog, folytonos füstöt csinál. By viszony van
a csép csepeg, moz motog, stusz szuszog, kocz köcsög,
por pörög stb> között. Ezen ég némely igékben ig, pl.
hajigál, gurigái, htaigál, tatzigál stb. Hogy a gyakor-
latos v. folytonosságot jelentő ég rokonértelmű az és
v. és kötszóval, kitűnik abból is, mert némely igék-
ben felváltva használtatik, mint : tipeg tipés, nyeldég-
(el) nyeldés, verdég(e\) verdés, pergel perééi, topog
lapot, dörgSl dörsöl (dörzsöl) stb. Továbbá, az es-eg
valamint önállólag kétszerezett gyakorlatul hasznai-
tátik : hasonlóan eléforddl mint képző is , pl. reb-és-
ég-et (rebesget), ker-es-ég-el (keresgél), fut-os-og-ál
(futosgál), rak-os-og-at (rakosgat).

b) Mint névképző folytonos voltát jelenti bizo-
nyos tulajdonságnak vagy hajlamnak, &hervatag,for-
geteg, csörgeteg, tuhatag, rengeteg, ingatag, s mindezen
nemii szókban.

c) A ség (ság) névképző is elemezve es-ég v.
es-eg (ismét) öszvehnzva ség (ság, mert tudva van,
hogy az és v. ét máskép : *, pl. át ég s a föld); ám-
bár néha a szóalkotásban is csonkítlanul kitétetik,
pl. nyer-eség, ver-eség, sok-aság. E képzőben alapfo-
galom a sokaság, vagyis egynemű részekből álló, s
együvé kötött egész, pl. népség ám. népekből álló
sokaság-egész , mintha volna : nép ét nép meg nép,
(nép-es-eg); hasonlóan diáktág, katonaság, papság,
ifjúság, legénység, ám. diákok, katonák, papok, ifjak,
legények együtt véve, mindnyájan öszvekötve; ma-

gyarság, németség, oláhság, tóttág ám. magyarok, né-
metek, oláhok, tótok öszvege; hegység, völgység, er-
dőség, mezb'ség, rétség, homokság, lóság, több hegy,
völgy, erdő, mező, rét, homok, tó együtt s öszvevéve;
Somogyság, Bácskatág, Szilágyság, Hanság, ám. az
egész Somogy, Bácska, Szilágy, Hau stb. Az ily tu-
lajdonságot jelentő szókban is , mint szegénység, gaz-
dagság, szépség, rútság, gyönyörűség, az illető gyöknek
sokasága, teljes mértéke értetik, miért szépséges, ám.
igen szép, rútságos ám. nagyon rút, gyönyörűséges
igen gyönyörű.

Ugyanezen sokasító alapfogalom rejlik a fb'fo-
kot képező lég szóban, mely vagy a meg átalakulása,
pl. legszebb ám. meg (még) szebb, leg-es legszebb ám.
még és még szebb; vagy, ami hihetőbb, öszve van
húzva az el-eg (el-ig, satis) szóból, s ám. utque, e je-
lenti a véghatárt az öszvehasonlításban. Innen értbe-
tők az ily hasonlítás! módok : a búzának legjava, az
almának legszépe, azaz, ami véghatárig, élig jó, élig
szép. A régieknél mendtSl (mindtől) használtatott a
lég helyett, pl. mendtöl szebb = mindennél szebb.
Maga az élig v. elég is oly sokaságot jelent, mely bi-
zonyos véghatárig terjed. V. ö. LÉG (1).

E hasonlító vagy nagyító leg-tS] különbözik azon
lég, mely névhatárzókat képez, mély hangon : lag, s
ám. mód, forma, kép, pl. steíb'leg, hasonlólag, futólag,
s úgy látszik nem egyéb, mint a képet, formát jelen-
tő alak a (székelyeknél: lak) módosítása, mi szerént
hasonlólag tenni valamit' ám. hasonló-alak, (hason-
ló-kép) tenni. V. ő. —LAG, —LÉG, (1).

d) Az ég kötszóval rokonságban van a határt
jelentő ig, mert midőn ezzel élünk, akkor a térnek
vagy időnek két vég pontját kötjük öszve, pl. innen
odáig, ezen utczától a másikig, mától holnapig, reggel-
től estig, melyben a folytonosság fogalma is benne
foglaltatik, valamint azon mennyiség, vagyis sokaság,
melyet a két végpont öszreköt. A latinban szintén a
megfelelő usque-ben a que kötszó.

e) Ha továbbá figyelembe veszszük, hogy a g és
k mint legközelebbi rokonhangok általán a nyelvek-
ben, nevezetesen a mienkben gyakran felváltva hasz-
náltatnak : nem fog valószínűtlennek látszani állítá-
sunk, ha azt mondjuk, hogy mind a nevek, mind az
igék többesét képző k nem egyéb, mint a gyakorla-
tot, s többeknek öszveköttetését jelentő és *-vá ke-
ményttlt g, miszerént népek ám. nép-eg több nép együtt
véve; 'helyek ám. hely-ég, több hely, azaz hely meg
hely együtt véve; emberek ám. ember-eg, több ember
összevéve, ember meg ember. V. ö. —K (5). Hason-
lóan az igékben : verünk, eredetileg verenk, (mint Ba-
laton körül mondják), azaz ver-en-eg v. ver én-ek, ver-
ték ám. ver-te-eg v. ver-te-ek, vernek, ara. ver-ön-Og v.
ver-ön-ök. E nyomon haladva úgy találjuk, hogy a k
mint lágyabb g-bö\ lett névképző is szintén sokasá-
got, nagyobb mennyiséget jelent a pirók, pofok, sze-
mük, pohók, iszák, tudák, félénk, falánk, nyúlánk stb.
szókban, melyek közöl némelyeket és (ős, ős) képző-
vel is ejthetünk, mint pirók piros, szemük szemes,
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pof ók pof ás, etombók czombot, itták istos, pohók pohos.
Honnan

f) azt következtetjük, hogy a talajdonságot je-
lentő és (ás, ős, ős) eredetileg folytonossági s éhez
képest ihiha gyakorlati vagy sokasági értelemmel is
bír , pl. népes város, ám. sok népti, hegyes vidék
ám. sok hegyü, erdős tájék, ám. sok erdejü, beteges
ember, ám. gyakran beteg. Néha jelenti azon viszonyt,
mely két különböző tárgy közön létezik, s ekkor ösz-
vekötő jelentése van, pl. szeles idd, ám. szél és idd
együtt; nedves ruha, ám. nedv és ruha együtt; boros
hordó, bor és hordó, pénzes erszény pénz és erszény.
Az és némely szókban is, pl. lapu, haris, kőris, ha-
mis, Jcódis. — Az ét, 'ás névképzőben is a folytonos-
ság alapfogalma rejlik, mert igékből oly szókat al-
kot, melyek az alapige értelmének vagyis az alap-
ige által jelentett cselekvésnek, szenvedésnek vagy
állapotnak folytonos voltát fejezik ki, péld. sír-ás
ám. folytonos siró állapot, nevet-és folytonos ne-
vető állapot, ' araí-ás, az arató munkának foly-
tonos volta. Ezen képző eredeti értelme valószínűleg
egyedfii állapotra vonatkozott, miszerént ezek: verés,
látás, ütés, nem cselekedetet jelentenének, hanem azon
állapotot, melyet a gyökigének gyakorlása idéz elő,
magát a cselekedetet pedig a veret, látót, illet, fejezi
ki. E szabatos különböztetésnek a régi magyar nyelv-
emlékekben sok nyoma találtatik, mit, fájdalom! a
későbbi kor elhanyagolt.

g) Az ég szórészszel, illetőleg kötszóval, egy
gyöktt az egész szó, mert az ,egész' mindig több részt
föltételez,mert az egésznek minden része öszvevéve tesz
egy öezveségetEszerént egész lehet ean.egy-ész v. egy-esz
v. egy-és is t i. több öszvekötött részből álló egység.

h) A régi nyelvemlékekben, nevezetesen a Tat-
rosi v. Müncheni codezben azt találjuk, hogy a meg
igekötő egyfelül az el igekötővel, másfélül az elszám-
névgyfikkel, továbbá egy számnévvel, és egész mellék-
névvel fölcserélve használtatik. Azon codexben olvas-
suk : „És az adósságot meghagyd neki." Pesti és Er-
dősiuél, megengedé, mit mi igy mondanánk : el- v. oda
hagyá, elengedé neki, t i. a latin ,dimisit' értelme
szcrént. „Mikor megvégeete volna ő beszédét" e he-
lyett: elvégezte volna. „Meghagyja ember ő atyját, e
h. elhagyja, odahagyja. „Kiket Isten egybe szerke-
tdt, ember meg ne válaszsza," e. h. el ne válaszsca. A
Bécsi codezben: „És úgy meghagyák (= elhagyák
latinul: deserentes) ő atyjuknak ceremóniátokat" stb.
De a mai szokás szerént is divatoznak ilyetén fölcse-
rélések mint: meggondolom, elgondolom, megismerem,
elismerem, megakadok, elakadok, megélek elélek, meg-
iri dalok elindulok, stb. Itt azonban megjegyzendő,
he gy a meg és el néha ám. odább, tovább, tehát tá-
volodást jelent

Hogy az el (teljesség) néha ám. egy v. egész,
kitűnik a következőkből. Borsod vármegyének 1641,
és 1642-diki tanuvallási levelében áll : „Az egri tö-
rökök mint el (mint egy) harmincz számú török gyalog
kijővén Győr alá." Ismét: „Mint el tizenhat lovasok

kijővén Győr alá." „Győr alá kijővén mint el másfél
száz lovasok." Ugyan ott: „Az egri törökök mintegy
hetvenöt gyalog" stb. (Régi magyar Nyelvem!. IIL
kötet el) E szerént az el és egy hajdan felváltva han-
náltattak; de még ma is az elsS és egyedik származé-
kokban hasonló értelemmel búrnak. Az el ám. egem
ezen és ilyféle mondatokban: „A templomnak sopor-
láha ketté szakada, mind el (egész) aljaiglan." „Jövé-
nek mind el bozzáiglan," mit ma így mondanánk :
mind egész aljaiglan, hozsáiglan. „Követi vala mind
el be a papok fejedelme pitvaráig", azaz mind egész
be. (Münch. cod.) Ezen el abban is rokon AZ ég és a
képzőkhöz, hogy szinte folytonos és gyakorlatos ér-
telmű igéket képez, pl. ezen igék, színlel, íslel, kém-
lel, érlel, staglal, foglal, táplál, mind folytonos vagy
gyakorló jelentésűek, legalább nagyobb fokozatban
ilyenek az egyszerű cselekvést jelentő színi, ül, (írnél)
kérni, éri, stagl (szagol) fogl, tápl igékből. Ily viszony
vagy különbség látszik lenni, szigorúan véve, a tri-
gaszt és vigasztal, maraszt és marasztal, engestt és en-
gesztel, hirestt és hiresztel stb. között.

A latin nyelvben is a gyakorlatot vagy sokasá-
got jelentő némely képzők a fennemlitett magyarok-
kal legközelebbi rokonok, pl. a tergo, vergo, mergo,
spargo gyakorlatos igékben világos az ég, og képiő.
mintha volnának ter-eg-o, ver-eg-o, mer-eg-o, npu-og-o.
Dyenek: vort-ig-o a vorto, scataripo, a scaturio, vor-
ago a vor (fór,) virago a vir gyökökből. A vorago ma-
gyarosan forogó forgó, s a vira^o magyarosan viiogó,
azaz viruló, t. i. ifjú leány. Az ismétlést jelentő ét (és,
és) van ezen igékben: agitof, mittitoí, quaerito*, cla-
mitat, tunsitat, az egyszerű ágit, mittit, quaerit, dómat,
tussit igékből. Sokaságot jelentő és, ős, 6s rejlik ezek-
ben : morosut, callosus, pannosus, ominosus, generom*,
aquosus, az egyszerű mora, callnm, pannus, ómen, ge-
nus, aqua törzsekből. Gyakorlatos l képzővel alakul-
tak : yuerulus, garrulus, patidus, gratulor, bibulut, a
queror, garrio, pateo, gratos, bibo gyökökből. Kettöz-
totett «-c (= magyar es-eg) rejlik ezen gyakorlatos
igékben: frig-esc-o cal-etc-o, sen-esc-o, matur-esco, stb.
Gyakorlatot jelentő k (c) hang van ezekben: velKeo,
morsieo, frico, varico, claudico, az egyszerű veilo,
mordeo, frio, varas, claudos, törzsekből. Ilyenek a
magyar stunydikál, sántikál, nyeldekel, SldVkSl stb.

A német nyelvben megfelel nekik a) az ig, ich,
icht, pl. .Heti heűig, fteiss fleissig, Hvnger hvngerig
(hnngrig), a kicsinyezve gyakorlatos hdtuslich (haos-
el-ich), Bohr rShrich, Thor Thöricht stb. b) az isch pl.
bObisch, c) a kicsinyítve gyakorlatos l az ily igékben:
luftéin, hefteln, mtCchteln, tchaukeln stb.

Végül megjegyezzük, hogy a közhasználatban
meg és és közt különbség van. ,Meg' csak egyes szó-
kat köthet öszve: én meg te, meg a bátyám, de mon-
datokat nem (kwéyén ha ,pedig' helyett áll) ; minél
fogva rendszerén! számok öszveadásánál élünk vele :
tíz meg tia hiísz, száz meg száz ezer.

MEG, (2), igekötő. A MEG (1) alatt mon-
dottakból az is tűnik ki,hogy a meg kötszóval egy az
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igekötő meg, tájdivatosan ég, amennyiben itt is valami
egészet, bevégzettet képez. T. i. a meg igekötös ige oly
cselekvést vagy állapotot, illetőleg szenvedést jelent,
mely rendszerén! teljes egészet, végrehajtott, véghez
ment, végig, azaz a szélső határig terjedő cselekvést
stb. képez. Megjön, megérhetik, bevégzett állapotok;
úgy hogy meg legközelebb rokon az ég gyökkel ,egész'
8zóban,vagy (^(nsqne) határvetö raggal,mintha volna:
egészen vagy végig. A göcseji, ormánysági,belső somo-
gyi ,eg' alakot tarthatjuk a legeredetibbnek, pl. égette
(= megette), eglőtte (=> meglőtte); általában ezen
nyelvjárásokat egyebekben is a legelső eredetiség bé-
lyegzi, pl. hát-be, kertnál szókban, még mindig az ere-
deti alkatrészeket szemléljük. Mihez képest az egy-
szerű ige kivált a tiszta jelenben még csak folyamat-
ban létező, be nem végzett jelentéssel bir. Ily viszony
van példákul ezen igék között: abrakol, megabrakol;
abronctol, megabroncsol; actéloz, megaezéloz; akadd-
h/os, megakadályoz ; alapit, megalapít; épít, megépít ;
aláz, megaláz ; alkuszik, megalkuszik ; árad, megárad ;
árt, megárt; avasodik, megavatodik; bánt, megbánt;
botiik, megboüik; ír, megír ; néz, megnéz, s több szám-
talanok. Ezen különbségekre kimondhatatlan figye-
lemmel kell lenni, főképen az egyszerű jelenben,
midőn leginkább csak a nem tulajdon értelem-
ben vett igék tartják meg ezen ,meg' igekötőt,
mint alább is látandjnk. Az ilyen és sok más igék a
fenn említett értelemben nem vesznek fel el igekötőt,
és a melyek ezt is fölveszik, sokszor távolságra, tova
vagy tál menő cselekvésre s állapotra vonatkoznak,
pl. megrohan és elrohan, megérik és elérik (tál érik),
meghízott elhízott, megázik elázik stb. V. ö. EL, (2),
igekötő. A régiek még nem mindenfitt különböztették
meg e két igekötőt; innen az ily régies változa-
tok : megvégette beszédét és elvégezte ; meghagyja em-
ber ő atyját, és elhagyja; kiket Isten egybeszerkesz-
tete, ember meg ne válassza, és el ne válaszsza, mint
fentebb mondva volt Pesti Gábornál is gyakran elé-
jön: megttakgatá ám. el- v. szétszakgatá a farkas a
bárányt, a kánya az egeret, békát, galambot. A car-
tbausi névtelennél: „Eunehány (= egynéhány) esz-
tendő után hagyá meg (<= el) az fejedelemséget"
(Toldy F. kiadása 51. 1.) stb. A nyelvszokás jófor-
mán ma is egy értelemben használja ezeket is: meg-
akad, elakad ; megszökik, elszökik ; megég,. elég ; meg-
él, éléi f megemészt, elemészt; megered, elered ; megin-
dul, elindul; megfeledkezik, elfeledkezik; meggondol,
elgondol, stb. Ellenben mást-mást jelentenek : meglát
ás ellát; megad és elad ; megnyom és elnyom; meg-
tsáU és elszáll stb.

Különös figyelmet érdemel, hogy miután a jelen
többé-kevésbé tartós időt jelent, a ,meg' pedig rend-
szerént bevégzett cselekvést vagy állapotot, innen igen
gyakran'történik, hogy a ,meg'igekötőt jelenben nem
hagználhatínk , hanem csak múltban és jövőben; pl.
ha kérdenék : Megírtad a levelet ? erre így felelhe-
tünk : Még nem, csak most írom, de nemsokára meg-
írom; vagy ha már elvégeztem, ezt felelem : Meg v.
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igen, már megírtam. Innen némelyek azon nézetben
vannak, mintha a ,meg' igekötő jövőt jelentene; ami
nem áll; mert mint láttuk, multat is jelent; de van-
nak igen sok összetételek is leginkább nem tulajdon
értelemben, melyek a jelent is kifejezik, néha mint-
egy nagyobb nyomatékosságot kölcsönözvén neki, pl.
megmondom neked, megbocsátok, megátkozlak, megbí-
zom önt, meghagyom nektek; ha meg nem bántlak, kérek
tőled kölcsön száz forintot; a lónak négy lába van, még-
is megbotlik (szokásos jelen); sokban megesünk mind-
nyájan stb. stb. Az egyes czikkeknél igyekeztünk az
ilyeneket lehetőleg megjelölni.

Némelyek a ,meg' igekötőnek ,vissza' értelmet
is tulajdonítnak; de ez tévedés; pl. midőn azt mond-
juk valakiről, hogy megtér, itt már a ,tér' szóban rej-
lik a ,viszza' fogalma, midőn azt mondjuk : megfizeti
a kölcsönt, itt is már maga a ,fizet' szóban rejlik a
visszatérítés; vagy néha nem is bir ,vissza' jelentés-
sel, ha t. i. nem kölcsönből eredt a tartozás, pl. meg-
fizeti a kárt. A görög bölcsek jeles mondatinak fordí-
tásában eléjön : „Hamar megkívánja (a szerencse)
azmelyeket adott", midőn a ,meg' szó ma ugyan
,vissza' szóval cseréltetnék föl, de itt is az ,adott'
szóban rejlik a ,vissza' értelme.

Gyakran nem egyéb nyomatékosabb meghatá-
rozásnál, mint föntebb érintők, s mint olyant a ré-
giek nem mindig vagy nem oly sürttn használták,
mint mi ma használjuk; pl. a régi halottas beszéd-
ben : „Hogy oldja ő bűnét" — „Szabadócsa (v. sza-
badóha) őt ördöng Udetvétől" — „Isten bulcsássa ő
bűnét" — „Kit Úr ez napon ez homus világ timnü-
czebelül mente." Ezeket ma így mondanék : megold-
ja, megboosássa, megszabadítsa, megmentse. A Müncheni
codexbeli úri imában sem fordul egyszer is elé; noha
már e korban szélűben divatozott a ,meg' használata,
pl. „És megmosá ő testét, és megkené ő magát men-
tői (= mendtől) jobb mirrával (mirhával) , és meg-
válogatá ö fejének haját és ő menden öltözetivei
megékesejté ő magát" Bécsi codex. (Judith 28. 1.).
Ily nyomatékosabb meghatározás által önható vagy
közép igéknek gyakorta határozott és átható értelmet
kölcsönöz, pl. megböjtöl, megiszik, meghalad, megjár,
megkaczag, megmász.

Még egy nevezetes jelenséget kell a ,meg' ige-
kötőnél megemlítenünk; t. i. vannak némely esetek,
melyekben nem bevégzett, hanem épen ellenkezőleg
kezdő cselekvés vagy állapot fejeztetik ki, pl. ebben:
megszalad nem azt teszi, hogy a szaladás valamely
bevégzett cselekvény, hanem azt, hogy valaki vagy
valami épen most kezdi a szaladást, és előbb nyugal-
mas állapotban volt; hasonlók : megszalaszt, megfuta-
míí, megfutamik, és az igeszó ellenkező értelmében :
megáll, (midőn t. i. valaki a mozgás v. menés közben
egyszerre nyugalmas állapotba teszi magát), megál-
lít ; hasonló ez is: meglát (hirtelen valamit, melyet
az előtt nem látott), sőt mások is : megtud, megismer.
Ezekben úgy látszik, hogy az ,egyszerre' jelentése
vagyis beálló jelentés lappang.
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Vannak, kik a ,meg' igekötöt a ,még' (vagy
mög) s ,mégé' (mögé)szókból származtatják, s en-
nélfogva amannak is .vissza' jelentést tulajdonít-
nak. De ez nem áll, mert egy az, hogy a ,visz-
sza' jelentés csak oly igéknél fordul elé, melyek
némileg már magukban is amaz értelemmel birnak,
pl. ,megfizet' mint föntebb láttuk; más az, hogy a
,még' (v. inog) szóban kétségtelenül zárt é van, mely
a tájszólások szerént ö-vé változik, a ,meg' igekötő-
ben nyílt e sőt még éles é, mely tájdivatosan rend-
szerént nem szokott ö-vé változni; pl. Kriza J. gyűj-
teményében a kereeztúr-fiszéki nyelvjárásban, mely a
közép vagy zárt e'-ket ö-re szokta változtatni, a ,meg'
szóban az e majdnem oly élesen hangzik, mint a
(hosszú) éles é, (azaz ami jelölésünk szerént V), de
0-vel soha sem ejtetik. (Vadrózsák. I. kötet. 549. 1.)
Azon körülmény, hogy a ,meg' igekötö kivált némely
régieknél végül még egy toldalékhangzót vészen föl
(pl. a halotti beszédben megestokotztja vala), vagy azt
bizonyltja, hogy a magyar ember két mássalhang-
zó közé, ha az egymás mellett nehéz kiejtésü, ön-
hangzót vesz közbe, úgy hogy például Szász Károly
tanúsága szerént még némely mai lelkész is a felsé-
ges' helyett feleséges-t mond ; vagy pedig azt, hogy
némely szójárás kedveli a toldalékhangzókat, mint:
mája, méhe ; a ezért sokszor találjuk a XVI. század-
beli levelekben a mege v. megi alakot, de ezeket is:
kém (=> kész, ,készi vagyok'), jóli (== jól, jóli megi
emlékezhetik the kegyelmed,) éni (=én. Szalay A.
400 m. 1. 375. 1.); így gozi (= gaz, ,gazi népeth'),
gonotti (=gonosz, ,gonoszi cselekedetben'. 57.1). De
ugyanitt toldott ,megi' közt eléjön a tiszta ,mcg' is:
„Megértettük az te k(egyelmed) levelét"

MÉG, tájdivatosan; mög, elavult fh. mely ma
csak harmadik személyraggal h asznál tátik : mege v.
mögé, pl. ház mege, kemencte mege, ajtó mege, azaz
hátsó oldala. Fölveheti a tárgyeseti ragot is, pl. Ki-
seperni a kemencze megél. Jelenti valaminek túlsó ol-
dalát, hátsó felét, vagy azon helyet, mely valaminek
túlsó oldalán fekszik ; azon részt, mely ami állásunk-
hoz képest megy, vagyis mely elmenö, távozó irány-
ban fekszik hozzánk; így a német ,hinten' szó is
Adelung szerént a ,hin' szótól ered. Ellentéte elő v.
homlok, pl. ház eleje, ház mege; kemencte homloka, ke-
mencéé mege; hegyelS, hegy még. Ezen kérdésekre hol t
hova t és honnan t helymutató ragokkal párosulva
oly névutókat képez, melyek rendesen alanyeset után
állanak, pl. Mvatlan vendégnek hol a helye t Ajtó mi-
gétt. Hová bújtatok t A kanál megi. Honnan jött elé t
A kemencze megöl. Sőt az élt helyett ül ragot is vesz
fel, megül, épen úgy, mint körött körül, fölött fölül.
„És állapván hát mégül" ét stans retro. (Münch.
cod.) A ,mégé' viszonytalan állapotban is divato-
zott hajdanta, mint jelenleg az alá és elé, pl. men-
jetek alá, azaz le; lépjetek elé. A Müncheni co-
dexben olvassuk : „Tanéjtványi közöl sokak ménének
mégé," (abierunt retro). Birtok raggal is: „Én me-
gém." (retro íné). Ma így mondanók: hátam mege.

Ezen még szóval első tekintetre rokon értelműnek
látszik azon el, mely az elve és elvül származékokban
ám. tulfó oldalon, által (trans), mint <r<fó'-«ic«^Erdély,
mintha volna:erdö vagy erdőség megett (erdőt hagyra,
erdőn át menve) fekvő ország,(Trans8ylvania),*Sat>a»-
el-fold, a havasok megett fekvő föld, (régió transal-
pina). A Müncheni codexben hasonlók: Jordán elve,
ám. Jordánon tál; tenger elve, tengeren túl; Cedron-
nak áradatja elve, Cedron áradatán 'túl. Azonban a
kettő között mégis nagy a különbség,'mert elve'v. elvé
az egésznek teljes egyik vagyis túlsó felét jelenti, a
meg pedig azon túlsó félnek csak egy részecskéjét,
mely csak zugot képez, úgy hogy ezen kifejezések
erdőmig v. erdSmége, havameg v. mege, Jordán né-
gélt stb. csak valamely súgót, szűkebb helyet jelen-
tenének.

Ezen értelemben vett még alapfogalomban kü-
lönbözik az előbbi czikkekben eléadott meg sióktól,
melyek elseje gyakorlatot, majd folytonosságot, majd
öszvekötést, másika végzettséget jelent V. ö. MEG,
(l), és MEG (2). A meg v. mity-ben azon ég t. Kg (v.
og) teszi a lényeget, mely a ,szög' vagy ,zug* alkat-
részeiben is látható, úgy hogy például: ajtó m&ge,
hát mögé, körülbelül ám. ajtó zuga, ház zuga, s hát
mögött ám. a hátamnál valamely zugban.

MEG, (me-ig vagyis mi-ig, az ig "régiesen eg)'míh.
Élünk vele,midőn azt'akarjuk jelenteni,hogy bizonyos
cselekvés vagy állapot,illetó'leg8zen védés folyamatban,
gyakorlatban van,pl. Még alatik a $ryerm«&,folytatja* az
alvást. Még írok, folytatom az Írást. Még nincs pén-
zem, folytonosan pénztelen vagyok. Még nem hátafod-
tam meg, folytatom a nőtlen állapotot Még egyszer
próbát tegzek. No még l Élsz-e még t Még át volna hát-
ra. Még akkor máskép volt, t i. azon idő folytában.
Néha, kivált másod fokú bzóval öszveköttetésben, ac
értelem hatását neveli. Afég inkább megharagudott.
Még többet. Még jobban. Mulattunk, még pedig hogytmt
Néha ám. már.

„Még akkor nekem ígértek,
Mikor bölcsőben rengettek."

Népdal.
Alapfogalom benne a folytonosság, mely több mozxa-
mot, részletességet köt öszve, s eredetére nézve: mi-ig
(v. me-ig v. me-eg), mely utóbbi alakban a régieknél
sokszor elé is fordul, ám. valami-ig, azaz ameddig va-
lami v. valamely körülmény tart$ lehet a régies ,me-
nig', azaz mennyiig is, melynek megfelel a székely
,annyég', azaz annyiig = addig. Ét v. t» kötszóval
párosulva a folytonosságnak, vagy gyakorlatnak még
nagyobb fokát jelenti, pl. Mégit (méges) itt vagy t
Tagadólag: Mégsem hallgatni Mégsem tudom, mi
történik velünk. V. ö. MÉGIS. Nagyobb nyomatékul
mint minden ig (v. ég) raggal képzett szó, fölveszi a
len ragot is, méglen. „Ha ki nem gyűlöli ő atyját és
ő anyját, méglen kedig és ő lelkét (adhuc autem ét
animam suam) nem lehet én tanejtványom." (Mnnch.
cod.). Továbbá ugyanitt: „Méglen kévéseimé (kevés
ennyi v. kevesnyi) ideiglen vagyok veletek ".Egy ere-
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detü a ,mig' szóval, azért a régieknél sokszor föl is
cseréltetik, pl. még S e betzéUette. (Müncheni codez).
Mai korban különböztetés végett v. ő. MÍG.

MEGABAJGAT, (meg-abajgat) ősz. áth. Abaj-
gatva, azaz hajszolva, kergetve, űzve, zaklatva megza-
var, megfáraszt. Mondjuk barmokról, kivált midiin se-
regestül zavarja valaki, vagy vadakról, melyeket
mindfinnen űzőbe vesznek. A marhalopók megabajgat-
ták a gulyát. A hajtok megabajgatják (azaz meg szok-
ták abajgatni) a nyulakat.}!* tiszta jelent értünk alat-
ta, akkor csak azt mondjuk: abajgatják. V. ö. ABAJ-
GAT, és MEG, (2).

MEGABÁROL, (meg-abárol) ősz. áth. Abárolva
addig fűz, kever valamit, míg olyanná nem lesz,
milyenné lennie kell. Afegabdrolni a hurkának való
kátát. V. ö. ABÁKOL.

MEGABRAKOL, (meg-abrakol) ősz. áth. Tulajd.
ért. a lovakat elégségig megeteti abrakkal, pl. zabbal,
árpával. A lovaknak szénát vetni, de meg nem ábra-
kölni. Ha, megabrakoltál, itass, ét fogj. A kocsis már
abrakot (épen most), de még nem abrakolt meg. Átv.
tréfás ért a lovat ostorral, vagy mint mondják, szí-
jártó abrakjával, megveri. A fakót ugyan megabra-
kották, mert etökönyöt lett. Mondják emberről is, kit
megvernek. A lopáson ért tihedert jól megabrakolták.
V. ö. ABRAK.

MEGABRONCSOL, (meg-abroncsol) ősz. áth.
Valamely faedényt abroncsokkal kellőleg megerősít,
vagyis dongáit öszvekötí, öszveszorítja. Megabron-
etolni a hordót, kádat, ctöbrttt, dézsát. Átv. ért. és tré-
fásan ostobabeszédtt emberről mondják : Okot ember,
jó volna, a fejét megabroncsolni. V. ö. ABRONCS.

MEGABRONCSOZ, 1. MEGABRONCSOL.
MEGÁCSOL, (meg-ácsol) ősz. áth. Ácsolva el-

készít.
MEGACZÉLOZ, (meg-aczéloz) ősz. áth. 1) Va-

lamely vasszerszámot aczélhoz fenve élessé tesz.
Megaczélotni a kést, tollkétt. 2) A vasat bizonyos mű-
tétei által megedzi, megkeményítí, vagyis olyanná
teszi, mint az aczél. Megactélozni a, szántóvasat, a
ctorottlát. 3) Valamit aczéllal megerősít, behúz. Meg-
acélozni a könyv tábláját. V. ö. EDZ, NÁDOL.

MEGAD, (meg-ad) ősz. áth. 1) Viszszaható név-
mással ám. magát más hatalmába általengedi, más
akaratja vagy fensőbbsége előtt meghajol. Add meg
magadat. Megadni magát az ellentégnek. Nem adom
meg magamat, inkább meghalok. 2) Más tárgyra vi-
szonyítva , amivel tartozik, vagy amihez más jogot
tart, vagy amit mástól bir, azt oda adja. Adjátok meg
a* Istennek, ami a* Istené. Megadta a* adót. Megadni
valakinek a* ittö beetttletet. A* adósságot,kölcsönt meg-
adni, ám. megfizetni. Át idétölevelet megadni ám. kéz-
besítni. „ Amely levelet egy úrnak adja kezébe, hogy
a királynak adja meg." Mikes Kelemen törökországi
levelei. „Meghadák az kegyelmetek levelét." Gr.
Eszterházy Miklós nádor. (Történelmi Tár VIII. k.
189. 1.). Megadni a* Ígéretet. Át ígéret tzép szó, ha
megadják igen jó. (Km.).

„Igazabb isten az (t. i. Mars) megadta a szép bért"
Zrínyi.

3) Tulajdonító ragu személyes névmással, vagy más
névvel, és gúnyosan szólva ám. valakinek roszattesz,
valakit megtorol, befizet neki, vagy valamit fonákul
cselekszik, roazul végez. Várj csak, majd megadom
én neked. Nekem ugyan megadták. Te ugyan megadtad
neki. ám. roszul, fonákul tetted a teendőt. E mondás
gúnyképen a németeknél, szlávoknál is divatos.

MEGADÓZIK, (meg-adózik) ősz. k. Átv. ért.
valamiért bűnhődik, szenved ; megadja valaminek az
árát, valami miatt meglakol. Mértéktelen életedért előbb
utóbb megadózol. A gonosztevők megadóztak. Gondat-
lanságomért megadóztam.

MEGADÓZTAT,(meg-adóztat) ősz. miveltVala-
kit kényszerít, hogy adózzék. Az ország minden lakotit
megadóztatni. A leigazolt népeket megadóztatni. A tör-
vény mindenkit egyaránt megadóztat. V. ö. ADÓZIK.

MEGAGGIK, (meg-aggik) ősz. k. Eléri azon
életkort, melyben az embert aggnak nevezik; vagy
oly törődötté , hanyatló erejűvé lesz, mint az aggok
lenni szoktak. Máskép: megvénül, megöregszik. Időnek
előtte megaggni. (De : ó' it aggik mint mát). V. ö. AGG,
AGGIK.

MEGAGGÚL, (meg-aggúl) ősz. önh. L. MEG-
AGGIK.

MEGAGYABUGYÁL, (meg-agyabugyál) ősz.
áth. Valakit agybafejbe ütögetve megver. Szélesb ért.
igen megver, tetőtől talpig megpufol. Alsó irályba
való kifejezés. Jelenben : agyabugyál.

MEGAGYAL, (raeg-agyal) ősz. áth. 1) A ga-
bonakévéket egymás mellé felállítva lecsépeli a föl-
dig. 2) Agyba ütögetve megver valakit. Szélesb ért.
nagyon megver; ez értelemben máskép : megagya-
bugyál.

MEGÁGYAZ, (meg-ágyaz) ősz. áth. 1) A pus-
kacsőt úgynevezett ágygyal ellátja. V. ö. PUSKA-
ÁGY. 2) Önhatólag ám. az ágyneműt kellőleg el-
rendezi, öszverakja, az ágyat megveti. Átv. ért. nyom-
tatás alkalmával a szalmás gabonát a szérűn kellő-
leg elhelyezi. Jelenben: ágyaz. V. ö. ÁGY, és
MEG (2).

MEGAHÍT, (meg-ahít) ősz. áth. Valamit igen
megkíván, nagy vágyat érez valamiért. V. ö. AHÍT.

MEGAJÁNDÉKOZ, (meg-ajándékoz) ősz. áth.
Valakit ajándékkal megtisztel, megörvendeztet; csak
személyre viszonyúi. A kedves vendéget megajándékoz-
ni. A hű cselédet megajándékozni. Ruhával, pénzzel,
holmi csecsebecsével megajándékozni valakit, íme egy
könyvvel megajándékozlak. V. ö. AJÁNDÉK , és
MEG (2).

MEGAJÁNDÉKOZÁS, (meg-ajándékozás) ősz.
fn. Cselekvés, illetőleg ingyenes, kedveskedő adás,
midőn megajándékozunk valakit.

MEGAKAD, (meg-akad) ősz. önh. 1) Menését,
mozgását nem folytathatja, mert valamely ellenerő
fentartóztatja. A hajó megakad a zátonyon. A szekér
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megakad a mély tárban, kályolban. A szénái szekér
megakad a keskeny kapu között. (Szokásos jelenek).
3) Különösen, egyik test a másikba, bizonyos kapocs,
kajmó, fogó által belekötelödzik. A tüskék között ha-
mar megakad a lebegő ruha. A levelett horgony fogai
megakadnak a fenékben. 3) Átv. ért. valami ellen ki-
fogása van, nem hagyja szó nélkül, valamiben erköl-
csileg megütközik. A mogorva ember mindenben meg-
akad. Kár ily apró dolgokban megakadni. Már ebben
is megakadt a merned f Néha ám. figyelmessé lesz va-
lamire vagy valami fölött, pl. Oly feltűnő, hogy min-
den ember megakad rajta. E remek képen minden szem
megakadt. 4) Az ész működéseire vonatkozólag, ám.
a dolgok öszvefüggését be nem látván gondolatait
tovább szőni nem képes. Megakadni a számolásban.
Igen szórakozott ember, s beszédében gyakran megakad.
V. ö. AKAD.

MEGAKADÁLYOZ, (meg-akadályoz) ősz. áth.
1) Valakinek működéseit sikeretlenné teszi, terveit
végrehajtani nem engedi. Megakadályozni az ellenség
elönyomulását. 2) Oly intézkedéseket tesz, melyek
gátul szolgálnak, nehogy valami történjék. A nép-
mozgalmakat szigorú rendőrség által megakadályozni.
Töltések által megakadályozni a kiáradást. V. ö. AKA-
DÁLY.

MEGAKADÁLYOZÁS, (meg-akadályozás) ősz.
fn. Cselekvés, illetőleg ellenszegülés, ellenállás, gát-
vetés, mely által valaki vagy valami megakadályoz-
talak.

MEGAKADÁLYOZTAT , (meg-akadályoztat)
ősz. mivelt Valaki által megakadályoz valamit. Egyéb-
iránt köz szokás szerént mint átható ige a megakadá-
lyoz helyett használtatik.

MEGAKADÁS, (meg-akadás) ősz. fn. Állapot,
midőn valaki vagy valami megakad.

MEGAKASZT, (meg-akaszt) ősz. áth. 1) Mené-
sében, mozgásában fentartóztat valamit, nem engedi,
hogy tovább haladjon. A sűrű köd a gőzhajó menését,
a magas hó a gözmotdony futását megakasztotta. 2)
Kapocs, kajmó, vagy akármi fogódzó által bizonyos
testet megköt. Megakasztani a kereket. A kapu szár-
nyát megakasztani, hogy a szél be ne csapja. Meg-
akasztani a nyitott ajtót, ablakot. 3) Átv. ért. vala-
mely működést tovább haladni nem enged. Meg-
akasztani az ipart, kereskedést. Megakasztani vala-
mely vállalatot, tervet. Valakit beszédének, gondolatai-
nakfolyamában megakasztani.

MEGAKÓL, (meg-akól) ősz. áth. A hordók
nagyságát, illetőleg tartalmát úgynevezett akólópál-
czával megméri, meghatározza. A vámokon megokol-
ják a boros hordókat.

MEGALACSONÍT v. — ALACSONIT, (meg-
alacsonít) ősz. ith. 1) Valamely testet vagy tért, ma-
gasságából elvéve, alacsonná tesz. A magas kerítést
valamivel megalacsonítani. A dombos tért megalacso-
ntíani. 2) Átv. ért. valakit erkölcsileg alacsonná tesz,
legyaláz, vagyis azon jó véleményt, melylyel mások

voltak felőle, alább szállítja. Szokottabban: leala-
csonit.

MEGALACSONÍTÁS v. -ALAC8ONITÁS,
(meg-alacsonítás) ősz. fn. Cselekvés, mely által va-
lakit vagy valamit megalacsonítnak.

MEGALACSONODIK, (meg-alacsonodik) öax.
k. 1) Magasságából valamit vesztve alacsonabba le-
szen. A kazal hosszabb állásban megalaesonodHe (le-
ülepedik). 2) Átv. ért becsületben, tiszteletben alább
száll. V. ö. ALACSON.

MEGALAKÍT, (meg-alakít) ősz. áth. Valamit
véglegesen szervez, rendez, alkot, s határozott állan-
dó léteit eszközöl neki. A régtSl tervezett egyletet meg-
alakították.

MEGALAKUL, (meg-alakúl) ősz. önh. Határo-
zott szerkezetű formában létre jön.

MEGALAPÍT, (meg-alapít) ősz. áth. Valamit
úgy alapít, hogy tartós, maradóé, állandó legyen. Itt
a meg teljesen bevégzett tényre vonatkozik. Valamit
örök időre megalapítani. Utódainak jólétét, boldogsá-
gát megalapítani. V. ö. ALAPÍT.

MEGALAPÍTÁS, (meg-alapítás) ősz. fa. Cse-
lekvés, mely által megalapítanak valamit. V. ö. MEG-
ALAPÍT.

MEGALÁZ, (meg-aláz) ősz. áth. 1) Széles ért.
szóval vagy tettel olyasmit követ el valakin, mi ál-
tal ennek valódi vagy képzelt erkölcsi nagysága
megcsökken vagy megsemmisül. 2) Különösen, a
büszke, kevély, gőgös embert megszégyeníti, vagyis
oly állapotba teszi, melyben mások (elsőbbségét meg-
ismerni kénytelen. A hetvenkedőt élezés gúnyokkal meg-
alázni. Az elbizakodott ellenséget fegyverrel megöletni.

„Fogjad meg szakálát, vedd el csak jóaságit
Megalázza magát" .

Feddő ének a 16-ik száladból.

3) Visszaható névmással magát megalázni ám. magát
másoknál csekélyebbnek tartani, önmagáról és jeles-
ségeirdl keveset tartani, mások előtt magát meghiiz-
t") vagy rangjának, érdemeinek elmellőzésével az al-
sóbb ranguakhoz és érdemüekhőz leereszkedni. Aki
magát megalázza, felmagasztaltatik. 'A szerény férfi
megalázza magát. Kérem, alázza meg magát, s térjen
be szegény házamba.

„Kérkedik éretlen kincsével az iskolagyermek,
Míg a teljes esztt bölcs megalázza magát"

Verseghy.
V. ö. LEALÁZ.

MEGALÁZÁS, (meg-alázás) ősz. fn. Cselekvés,
midőn mást megalázunk. Magamegaláaát, midőn ma-
gánkat megalázzuk, megalázkodás.

MEGALÁZKODIK, (meg-alázkodik) ősz. k. Ön-
magát megalázza.

MEGALÁZTATÁS, (meg-aláztatás) ősz. fn.
Szenvedő állapot, midőn valakinek erkölcsi vagy szel-
lemi becse, nagysága más által akár szóval akár tet-
tel kibebbíttetik, csökkentetik, sőt megsemmisittetik.
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MEGÁLD, (meg-áld) ősz. áth. 1) Bizonyos szó-
lásmódok és taglejtés által valakinek jót, szerencsét,
boldogságot kivan, és kér Istentől, vagy Istenre hi-
vatkozva. A haldokló atya rá tette kesét gyermekére, és
megáldotta öt. A pap keresetet vetve megáldja a népet.
2) Különösen, midőn Istenről mondják ám. szeren-
cséssé, üdvössé, jóvá, hasznossá tesz, boldogít. Isten

jó gyermekekkel áldott meg. A jó Isten megáldotta
munkánkat.

„Isten, áldd meg a magyart,
Jó kedvvel, bőséggel." Kölcsey.

Isten áldja meg a kigyelmetek ebédét, a* emberit is.
(Népies kivánat.) Idvezlő és búcsúzó mondatok: Meg-
áldj Isten t Isten megáldj ! (rövidítve ezek helyett:
megáldjon v. megáldja ; mint fogadj Isten ! ám. fo-
gadja Isten). V. ö. ÁLD, ÁLDÁS.

MEGÁLDOZÁS, (meg-áldozás) ősz. fh. Az úr-
vacsorai szertartásnak teljes végrehajtása.

MEGÁLDOZIK, (meg-áldozik) ősz. k. Az Úr
vacsorájában részesül, az oltári szentséget magához
veszi. Gyónót után megáldoeni. V. ö. ÁLDOZIK.

MEGÁLDOZTAT, (meg-áldoztat); ősz. mivelt
Mondják papról, midőn a híveket az Úr vacsorájá-
ban részesíti, midőn az oltári szentséget nyújtja ne-
kik. Oyónáe után megáldottatni a híveket. A haldokló
beteget megáldottatni. V. ö. ÁLDOZIK.

MEGÁLDOZTATÁS, (meg-aldoztatas) ősz. fn.
Cselekvés, midőn a pap az Úr vacsorájában részesíti
a híveket

MEGALKUDIK, (meg-alkudik) ősz. k. 1. MEG-
ALKUSZIK.

MEGALKUSZIK, (meg-alknszik) ősz. k. Álta-
lán mondjuk szerződő felekről, midőn a szerződési
pontokban végképen megegyeznek , midőn mint
mondani szokás, ás alku áll közöttük. A lovon három-
száz forintban megalkudtunk. Bizonyos számú pénzben
vagy gabonában megalkudni. Sokáig alkuttunk, de meg

• nem alkudhattunk.

„Megalkusznak szépen s egyességben élnek."
Koháry: Példás vadkert.

Itt a meg bevégzett tényre vonatkozik. Az egyszerű
jelenben: állnunk. V. ö. ALKUSZIK.

MEGALKUVÁS, (meg-alkuvás) ősz. fii. Az al-
kuvásnak teljes végrehajtása s megállapítása. V. ö.
ALKUYÁS és MEGALKUSZIK.

MEGÁLL, (meg-áll) ősz. önh. 1) Tulajd. ért. a
mozgó, haladó bizonyos ponton, helyen félbeszakaszt-
j» menését, és mozdulatlan marad. Hó hó! kiáltásra
megáll át ökör. A tmegállj' l veténystóra megállapo-
dik a hadsereg. 2) Szélesb és átv. ért. mondjuk min-
den mozgásban levő testről,midőn mozogni megszűnik.
Megáll a stekér, a hajó, a malom, a kerék. Megáll a*
esti, megáll a ttél. Megáll a víz, midőn tovább nem
folyhat.

„Megállasz-e, térded hogy ölelhessem?"

„Hallhatatlan sereg levegőn megálla."
Zrínyi.

„Elbámulva megmegáll,
Nem zúg a patak ;
Hej ! magam is be megállnék ,
Volnék csak patak."

Vörösmarty.

3) Képes kifejezéssel, megáll át est, midőn működé-
se megszűnik, midőn tovább gondolkodni nem képes.
Úgy meg volt lepve, ügy elbámult, hogy megállt bele át
esze. Ily borzasztó dolgokra megáll az ember esze. 4)
Képes kifejezéssel ám. helyben hagyható, mi úgy
maradhat amint van, min változtatni nem kell, mi az
ész törvényeivel megegyezik. Ezen álltíás,vélemény meg-
áll. Ezen fonák állapot meg nem állhat. 5) Megmarad,
titokban marad. Nem áll meg nála v. benne a szó.
PEz dolgot nem tartók illetlennek, ha Kegyelmed
csak azzal közli,az kivel illik és az kinél megáll." Bá-
thory István király levele. (Történelmi Tár. VIH. K.
215. L). 6) Tárgyesetes névvel megállani a csatát,
ám. nem hátrálni; megállani a szemközt jOv8 vadat ;-
szavát megállani, ám. megtartani, teljesíteni, latino-
sán: szavának ottani; megállani a sarat, valamely
bajban, nehézségben, küzdelemben kitartónak lenni.
„Biztosan csak az állja meg helyét, ki magát ahhoz
kötelességeinek erős kötelékeivel lánczolva érzi". B.
Eötvös J.

„A bölcs az ellene
Fölkelt szerencsét, mint valamely kemény
Szirt a haboknak csapkodásit,
Érzi, de férfiasán megállja."

Virág Benedek.

E szónak három első jelentéseiben a ,meg' igekötő
kezdő állapotra, az utóbbiakban pedig bevégzettségre
v. teljességre, azaz ezen igéhez képest teljes állandó-
ságra vonatkozik. V. ö. MEG, (2), és ÁLL, ELÁLL.

MEGÁLLAPÍT v. —ÁLLAPIT, (meg-állapít)
ősz. áth. Valamit folytonosan tartó helyzetbe, állapot-
ba tesz. Forradalom után a békét, rendet, kölcsönös bi-
tóimat az által állapítjuk meg, hogy ... Sok tétovázás,
habozás, kísérlet után bizonyos törvénykezési módot meg-
állapítani. Itt a meg az egyszerű jelenre vonatkozó
tényt is fejez ki. V. ö. ÁLLAPÍT, és MEG, (2). •

MEGÁLLAPÍTÁS v. ÁLLAPÍTÁS, (meg-álla-
pítás) ősz. fn. Cselekvés, mely által valamit tartós ál-
lapotúvá tesznek. A béke megállapításában fáradni. 1.
MEGÁLLAPÍT.

MEGÁLLAPODÁS, (meg-állapodás) ősz. fn. 1)
A menésnek, mozgásnak megszűnése, félbeszakadása.
2) Átv. ért. a habozó, kétkedő, fontolgató észnek el-
határozása, midőn bizonyos eszme, terv, szándék, vé-
lemény stb. mellett megmarad. V. ö. MEGÁLL, és
MEGÁLLAPODIK.

MEGÁLLAPODIK, fmeg-állapodik) ősz. k. 1)
Menését, mozgását félben szakaszba. Rósz útban néha-
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néha megállapodni, hogy a lovak kipihenjék magukat.
Meg nem állapodom, míg a hegytetőre nem jutok. 2)
Mondjuk testileg és lelkileg teljesen kifejlett ember-
ről. Megállapodott korú, eszil, gondolkozása férfi. 3)
Valamiben megállapodni, ám. alkudozás vagy hányas-
vetés, kétkedés után magát valamire elhatározni. Ab-
ban állapodtunk meg, hogy . . . V. ö. MEGÁLL.

MEGÁLLÁS, (meg-állás) ősz. fn. Állapot, mi-
dőn valami megáll, valamely mozgó ponton menését
egyszerre félben szakasztja. V. ö. MEGÁLL.

MEGÁLLAT, (meg-áüat) ősz. áth. Régiesen
ám. megállapít. Eléjön Szabó Dávidnál is.

MEGÁLLHATÓ, (meg-állható) ősz. mn. Amit
meg lehet tartani, ami érvényes, ami ellen lényeges
kifogás nem lehet. Megállható föltételeket kötni ki.
MegáUható alku, szerződés. Megállható Ígéret, fogadás.
V. ö. MEGÁLL.

MEGÁLLHATÓLAG, (meg-állhatólag) ősz. ih.
Megállható módon vagy állapotban.

MEGÁLLHATOSÁG, (meg-állhatóság) ősz. fn.
Valaminek azon minemfisége, mely szerént meglehet
tartani, s kifogás nincs ellene; érvényesség, maradan-
dóság.

MEGÁLLÍT v. —ÁLLÍT, (meg-állít) ősz. áth.
Eszközli, hogy a menésben, vagy mozgásban levő
menni, vagy mozogni megszűnjön, s állva maradjon.
Az éjjeli 'ÓT megállítja a gyanús embert. Ág utonállók
megállítják át utasokat. Megállítani át ökröt, lovat.
Megállítani a malomkereket.

„Állítsd meg, állítsd meg kérlek, futásodat."
Zrinyi.

Átv. ért. valamely működés folyamatát megakasztja,
megszünteti. Megállítani valamely folyóirat kiadását.
V. ö. ÁLLÍT.

MEGÁLLÍTÁS v. -ÁLLÍTÁS, ^meg-állítás)
ősz. fn. Cselekvés, midőn megállítanak valakit vagy
valamit.

MEGÁLMODIK, (meg-álmodik) alakra ősz. k.
de jelentésére áth. T. i. tárgyesetes névvel ám. vala-
mit álomban előre megsejt, megérez, megtud. Bará-
tom halálát megálmodtam. V. ö. ÁLMODIK.

MEGÁLMOSOD1K, (meg-álmosodik) ősz. k. Ál-
mossá lesz, az álom reá jön. Máskép : dálmosodik.

M ÉG ALSZIK, (meg-alszik) ősz. k. Átv. ért. va-
lamely híg folyó lest részei megmerevednek, kocso-
nyaszerüvé válnak.Megalszik a tejnek túrós resté. A fo-
lyó tsir, ha hidegre teszed, megalszik.

„Még az öreg pép is, megaludt bár vére, felújúl."
Révai: Kikeletkor.

V. ö. ALSZIK.
MEGALUT, (meg-alut) ősz. régies áth. Vala-

mely híg, folyó, kivált zsíros testet merevvé tesz. A
tejet oltószerrel megalutni. Mai korban máskép : meg-
ölt. V. ö. ALUT, OLT.

MEGANNYI, itt a ,meg'-ben ,esmeg' v. ,me-
gest' v. ,megint', illetőleg ,ugyan' értelme van, midőn
t. i. egy megelőző szám ismétlését jelenti. Szát ma-

gyar huszár meg annyi hős, vagy mint meg annyi kos,
mintha mondaná: száz magyar huszár ugyan annyi
hősnek veendő, mintha ezek százan volnának, ázás
mintha minden egyes magyar huszár egy-egy hős
volna.

MEGAPAD, (meg-apad) ősz. őnh. Ami előbb
áradó, dagadó állapotban volt, alászáll, megkeve»be-
dik. Nagy szárazságban megapad a víz. (Szokásos je-
len, de tiszta jelenben csak: apad, pl. apad a Duna).
Átv. ért. megfogy, megsoványkodik. Betegsége alatt
megapadt a melle. Megapadt át erszény. Itt a meg tá-
volodást, eltűnést jelent, miért az el igekötővel is föl-
cserélhető : elapad, pl. elapadt a tehén togye. Mint-
hogy továbbá ami apad, az alább is száll, egy értel-
mű vele a. le: a daganat már szépen leapadt.

MEGAPRÍT, (meg-aprít) ősz. áth. Apró részek-
re elvagdal valamit. Megaprítani a disznóiénak való
tököt. Megaprítani a dohányt. Tiszta jelenben : meg-
aprtíom a dohányt azt teszi: azon vagyok, hogy ai
aprítást egészen véghez vigyem; ebben pedig: aprí-
tom a dohányt, nincs reá figyelem, ha egészen meg-
aprítom-e vagy sem. V. ö. APRÍT, és MEG, (2).

MEGÁRAD, (meg-árad) ősz. önh. Mondjak víz-
ről, midőn magassága szokatlanul emelkedik, és ter-
jedelme bizonyos fokig növekszik. Sok zápor után
megáradnak a folyók. Tavaszi hóolvadás után rende-
sen megáradnak a folyók, tavak. Tiszta jelenben
csak: árad, pl. a Duna árad, de szokásos jelenben:
megárad, pl. a Duna, ha sok eső esik, megárad. V. ő.
ÁRAD és MEG, (2).

MEGARANYOZ, (meg-aranyoz) ősz. áth. Vala-
mit aranynyal ékesít, behúz. Megaranyozni a könyv
tábláját. Különféle edényeket, bútorokat, eszközüket meg-
aranyozni. A kardkötöt most aranyosom meg, azt teszi:
azon vagyok, hogy az aranyozást véghez vigyem; de
ebben: a kardkötöt most aranyozom, nincs reá figye-
lem, ha az aranyozást egészen véghez akarom-e vinni
vagy sem. V. ö. MEG, (2).

MEGARÁNYOZ v. MEGARÁNYZ, (meg-ará-
nyoz) ősz. áth. Bizonyos arány vagy mérték szerént
öszveállít, hozzávet. „Ezeket s másokat is, felültet-
heti kegyelmed hazánk és nemzetünk ellen ; de mi lé-
szen a vége nem tudom ugyan, mindazáltal könnyű
megarányzani." Gr. Eszterházy Miklós nádor levele
Rákóczy György erdélyi fejedelemhez(Nemzetí könyv-
tár 217. 1.).

MEGARANYOZÁS, (meg-aranyozás) ősz. fn.
Valaminek aranynyal való ékesíté8e,behnzása, megfnt-
tatása.-á torony kúpjának megaranyozása sokba kerüli.

MEGARÁNYZ, 1. MEGARÁNYOZ.
MEGÁRASZT, (meg-áraszt) ősz. áth. Eszközli,

okozza, hogy megáradjon a víz. A sok zápor megá-
rasztotta a folyót.

MEGARAT, (meg-arat) ősz. önh. Tárgyesetes
név nélkül ám. az aratást bevégzi. Mi már megarat-
tunk, s a nyomtatáshoz fogunk. Mi pedig még aratunk,
és csak holnapután aratunk meg. V. ö. ARAT, és
MEG, (2).
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MEGÁRT, (meg-árt) ősz. önh. Mondjuk oly do-
logról, ami valakinek vagy valaminek épségét hatha-
tósan veszélyezteti, megrontja. A sok virrasztás meg-
ártott neki. A gyönge növénynek a nagy hideg és nagy
meleg megárt. Megártott neki a bor, ám. megrészege-
dett tőle. Ne igyál annyit, mert majd megárt. A meg
igekötő bevégzett tényre vonatkozik.

MEGÁRÚL, (meg-árnl) ősz. önh. Az árulást,
vagyis vasárt bevégzi.

„Tolok maradott nekünk a szokásunk ,
Hogyha mikoron árút mi szakasztunk ,
Dens! Deus! ott kiáltunk ,
Bizonyságunk , hogy megárultunk."

Csáti Demeter.

MEGÁS, (meg-ás) ősz. áth. Valaminek ásását
bevégzi; kelletig, elégségig ás valamit. E kutat há-
rom nap alatt megástuk, a másikat most ássuk, de még
ma meg is ássuk. Ás okosítandó sírját előre megásták.
V. ö. ÁS, és MEG, (2).

MEGASZAL, (meg-aszal) ősz. áth. Valamit kel-
letig, elégségig aszal. Megaszalni a télre való szilvát,
baraczkot. Megaszalni a vargányát, s más gombafajo-
kat. V. 5. ASZAL.

MEGA8ZALÓDIK, (meg-aszalódik) ősz. belsz.
Bizonyos fokú melegség által aszúvá leszen. A fűtött
kemencéében megassalódik a gyümölcs.

MEGASZIK, (meg-aszik) ősz. k. Széles ért.
mondjuk növényekről, kivált gyöngébbekről, és a nö-
vények terményeiről, midőn nedveik lassanként el-
párologván, megszáradnak. Forró nyárban megaszik
(v. elaszik) a fű, a virág. Nagy melegségben megastik
a gyümölcs, mielStt megérett volna. Átv. ért. mondják
állatról, kivált emberről, midőn elsoványodik, s bőre
megránczosoáik. V. ö. ASZIK, és MEG, (2).

MEGÁTALKODÁS, (meg-átalkodás) ősz. fa.
Az akaratnak azon működése, midőn makacsul, haj-
líthatatlannl megköti magát, különösen, midőn ezt
hibás, vagy vétkes irányban teszi. V. ö. MEGÁTAL-
KODIK.

MEGÁTALKODIK, (meg-átalkodik) ősz. k.
Valamely hibás vagy vétkes szándékban, akaratban,
szokásban makacsai, hajthatatlanul megmarad, meg-
rögzik, megköti magát, nem hallgatván se józan
okokra, se az erkölcsi érzet sngalmaira; bizonyos
körülményekben daczosan, nyakasán viseli magát.
Bűnben megátalkodni. A gonosztevő1 megátalkodott, s
nem vallott semmit. Itt a meg az akaratnak tartós,
folytonos állapotára vonatkozik. V. ö. ÁTALKODIK.

MEGÁTALKODOTT, (meg-átalkodott) ősz. mn.
Hibás vagy gonosz véleményben, szándékban , aka-
ratban makacsul megrögzött. Megátalkodott pártos-
kodó. Megátalkodott gonosztevő. V. ö. ÁTALKODOTT.

MEGÁTALKODOTTSÁG, (meg-átalkodottság)
ősz. fn. Bizonyos hibában vagy bűnben megrögzött,
makacsul megmaradó akaratosság. Némely gonoszte-
vőnek megátalkodottságát még a vérpad sem töri meg.
V. ö. ÁTALKODOTTSÁG.

MEGÁTKOZ—MEGBABONÁZÁS 174

MEGÁTKOZ, (meg-átkoz) ősz. áth. Valakire
átkokat mond, azaz roszat, gonoszt, szerencsétlensé-
get kivan fejére. Ellentéte : megáld. Megátkozni, leik
a hasát boldogtalanná tették. Megátkozlak, hogy se a
jelen, se a jövő életben boldog ne lehess. Átv. ért. nem-
csak személyekre, hanem dolgokra is vonatkozik.
Megátkozta az órát is, melyben született. Megátkozta a
földet, melybe ellenségét temették. V. ö. ÁTOK, ÁT-
KOZ, és MEG, (2).

MEGÁTKOZÁS, (meg-átkozáe) ősz. fn. A bő-
szúnak, gyülölségnek azon neme, mely valaki v. va-
lami ellen átkokat mond , s az Isten büntetését föl-
hívja. V. ö. MEGÁTKOZ.

MEGAVASODIK, (uieg-avasodik) ősz. k. Mond-
juk leginkább némely zsíros testekről, eledelnemnek-
ről, melyek bizonyos időn túl megromlanak, megbü-
dösödnek, s éldelhetlenekké lesznek. Megavasodik a
vaj, a zsir, a szalonna, a háj. Megavasodik az Ír, ke-
nScs. V. ö. AVA8ODIK, és ÁPORODIK.

MEGAVAT, (meg-avat) ősz. áth. Valamely szö-
vetet, nevezetesen posztót, bizonyos műtétei által be-
ereszt, vagyis ágy idomít, hogy ha megázik, többé
öszve ne menjen. V. ö. AVAT.

MEGAVÚL, (meg-avűl) ősz. önh. Széles ért.
mondjuk mindenről, ami bizonyos ó korra jut, egy-
szersmind azon romlásnak jelei látszanak rajta, me-
lyet a kor viszontagságai szoktak okozni. Itt a meg
igekötő az alapigének teljes bevégzett értelmét fejezi
ki. V. ö. AVUL.

MEGAVULT, (meg-avnlt) ősz. mn. Ó korúvá
lett, s mint olyan megromlott, vagy rendeltetésének
többé meg nem felelő. Máskép: elavult. V. ö. AVULT.

MEGÁZIK, (meg-ázik) ősz. k. Nedvessé lesz,
rászáll, meglepi a nedvesség, különösen az égből
hulló cső, hó. A zápor elért bennünket, s nagyon meg-
áztunk. Háromnapos esőtől jól megázott a föld. Más-
kép : átázik. V. ö. ÁZIK.

MEGÁZTAT, (meg-áztat; ősz. áth. és mivelt. 1)
Nedvessé tesz. Megáztatott bennllnket az eső. 2) Vala-
mit nedvességbe, különösen vízbe márt, hogy nedvessé
legyen. Megáztatni a kendert. Megáztatni a kötni való
veszszöt, az abroncsokat. V. Ö. ÁZEK, ÁZTAT.

MEGBABÁZIK, (meg-babázik) ősz. k. Gyerme-
ket szül, vagyis a szülést bevégzi. Gyöngédebb népies
kifejezés a közönséges meggyerekezik helyett. V. ö.
BABA.

MEGBABIRKÁL, (meg-babirkál) ősz. áth. Ba-
birkálva megtapogat.

MEGBABONÁL, (meg-babonál), lásd : MEG-
BABONÁZ.

MEGBABONÁZ, (meg-babonáz) ősz. áth. Bizo-
nyos babona által megbüvöl, megront, vagy oly ha-
tást eszközöl valakire, mely nem látszik természetes-
nek. Úgy megváltozott, mintha megbabonázták volna.
V. ö. BABONA, BABONÁZ.

MEGBABONÁZÁS, (meg-babonázás) ősz. fn.
Cselekvés, mely által megbabonáznak valakit
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MEGBÁDOGOZ, (meg-bádogoz) ősz. átb. Bá
doggal behúz, beborít. Megbddogozni a torony kúpját
a hát föddét.

MEGBAGGAT, 1. MEGBAKGAT.
MEGBÁGYAD, (meg-bágyad) ősz. önh. Egyér-

telmű az elbágyad igével, s ám. erejének teljes vesz-
téséig b&gyad. V. ö. BÁGYAD.

MEGBÁGYASZT, (meg-bágyaszt) ősz. átb
Máskép : elbágyaszt, azaz erőkimerülésig bágyaszt
Megbágyasztotta öt az erős munka. V. ő. BÁGYASZT.

MEGBÁJOL, (meg-bájol) ősz. áth. Úgynevezett
bttbáj, vagyis csoda erejű, bámulatos, különösen a
kedélyre kedvesen ható szerek által mintegy megköt,
magához vonz valakit Átv. ért. mondják nőkről, kik
feltűnő szépség, gyöngédség, finom társalgás stb. ál-
tal a sziveket magokhoz ragadják. Fölcserélve: elbá-
jol. V. ö. BÁJOL.

MEGBAJOSODIK , (meg-bajosodik) ősz. k. A
székelyeknél ám. nehéz természetűvé válik. (Fe-
renczi J.).

MEGBAJSZOSODK v. — BAJUSZOSODIK,
(meg-bajuszosodik) ősz. k. Egész bajszot kap. Némely
ifjak már 20 éves korukban megbajszosodnak.

MEGBAKGAT, (meg-bakgat) Ősz. áth. Valamit
tél-túl megférczel. ,Bakgat' csak ám. ,akgat' b előtét-
tel, mint ámúl bámul, izgat bugát, Andor Bandor v.
Bandi.

MEGBARLAT, (meg-baklat) ősz. önh. 1. MEG-
BAKZIK.

MKGBAKOL, (meg-bakol) ősz. áth. Visszaható
névmással ám. megköti magát, megcsökönyösödik,
nyakaskodik, fejcskedik. Afegbakolja magát. (Szabó
Dávid, Lőrincz Károly). V. ö. MAKACS.

MEGBAKZ1K, (meg-bakzik) ősz. k. A bakzó
állatokról (kecskéről, őzről, kutyáról stb.) mondják,
midőn hímjeikkel közösültek.

MEGBALZSAMOZ, (meg-balzsamoz) ősz. áth.
Balzsammal megken, s romlástól megó valamit Meg-
balzsamozni a holttestet. V. ö. BALZSAMOZ.

MEGBÁMUL, (meg-bámúl) alakjára ősz. önh.
de itt átható értelemben vétetik. Bámulva megnéz va-
lakit v. valamit. Itt a meg különösen átható értelmet
kölcsönöz az igének. A szokatlan külsejű és MtSzeíü
idegent megbámulta a nép. Megbámulni az először lá-
tott gőzhajót, gőzmozdonyt. V. ö. BÁMUL.

MEGBÁN,(meg-bán) ősz. áth. Sajnálja, fáj neki,
hogy valamit tett, és szeretné, hogy ne történt volna.
Botlásait, bűneit, ifjúsága balgatag tetteit megbánta.
Százszor megbántam, hogy nem hallgattam szavadra.
Várj csak, megbánod te még ezt. Egyszerű jelenben
csak bán. Ifjúságom bűneit szánom bánom. V. ö. BÁN,
és MEG, (2). Átv. ért valaminek kárát látja, vallja,
érzi. Megbánja az erszénye a nagy utazást.

MEGBÁNÁS, (meg-bánás) ősz. fn. Az elköve-
tett ballépés, rósz tett vagy bűn miatti sajnálkozás.
V. ö. MEGBÁN.

MEGBANNYOL, (meg-bannyol) ősz. áth. Egé-
szen bannyol. V. ö. BANNYOL, és MEG, (2).
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MEGBÁNT, (meg-bánt) ősz. áth. Valakit úgy
bánt, vagyis oly sérelmekkel illet, melyek kedélyére
valósággal kellemetlenül hatnak. Különösen monda-
tik a gyöngédség ellen elkövetett sérelmekről, oly
személyek vagy lények ellen, kik iránt bizonyos h&-
lával vagy kegyelettel, tisztelettel tartozunk. Meg-
bántani a szüléket, nevelőket. Megbántani a jótevőket.
Megbántani az Istent. Fogadom erősen, hogy soha meg
nem bántlak.

„Nem akarom megbántanom te víg kedvedet"
Házasok éneke.

V. ö. BÁNT.
MEGBÁNTÁS, (meg-bántás) ősz. fn. Cselek-

vés, mely által valaki mást megbánt. A megbontásért
bocsánatot kérni. Személyes megbántásért személyes elég-
tételt adni. V. ö. MEGBÁNT, BÁNTÁS.

MEGBÁNTÓDÁS, (meg-bántódás) ősz. fn. Szen-
vedő kedélyállapot, midőn valaki megbántódva érái
magát V. ö. MEGBÁNTÓDIK.

MEGBÁNTÓDIK, (meg-bántódik) ősz. belaz.
Kedélye, a rajta elkövetett sérelem által kellemetle-
nül megilletődik; tettleg mutatja, kijelenti, hogy nem
tetszik neki, amit irányában egy valaki más elköve-
tett. A büszke ember hamarabb megbántódik, mini az
alázatos. V. ö. BÁNTÓDIK.

MEGBARÁTKOZIK, (meg-barátkozik) ősz. k.
Valakivel barátságot köt. A rokon elöllek és értelmitek
hamar megbarátkoznak. Átv. ért valami megtetszik
neki, s vonzalmat, hajlamot érez iránta. Ellentéte :
idegenkedik. Külföldi szokásokkal életmóddal megbarát-
kozni. Itt a meg öszkötő jelentéssel bir, 8 ám. öszve,
együvé.

MEGBARÁZDÁL v. —B ÁRAZ DŐL, (meg-ba-
rázdál v. — barázdol) ősz. áth. Barázdával meghasít
vagy barázdákkal meghasogat Megbarátddlni a dű-
lőket, a mesgyéket.

MEGBÁRDOL, (meg-bárdol) ösz^áth. Bárddal
simára egyenget, eligazít Az ácsok előbb hasogató fej-
szével dolgoznak, azután megbárdolják (széles bárddal)
a gerendát. V. ö. BÁRD, BÁRDOL.

MEGBARKÁL, MEGBARKÁSÍTjmeg-barkál
v. —barkasít) 1. MEGBARKÁZ.

MEGBARKÁZ, (meg-barkáz) ősz. áth. Barkassá
tesz (bevégzetten). V. ö. BARKÁZ.

MEGBARNÍT v. — BARNIT, (meg-barnít) .ősz.
áth. Barnává tesz, barnára fest valamit (bevégaettea).
A nyári napsugarak megbarnítják az arczot. A szSkt
hajat kenőcscsel megbarnitani. A meg igekötő bevég-
zett tényt jelent

MEGBARNÍTÁS v. —BARNITÁS, (meg-bar-
nítás) ősz. fn. Bevégzett cselekvés, mely által barnává
tétetik valami.

MEGBARNÚL v. —BARNÜL, (meg-bamál)
ősz. önh. Előbbi színét elvesztve (bevégzetten) barná-
ra változik által. A forró napon járónak bőre meg-
bámul. Némely szőke hajak idővel megbámulnak. T.ö.
BARNA, BARNÚL.
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MEGBARNÚLÁS v. —BARNÜLÁS, (meg-bar-
núlis) öaz. fa. Világos sülinek (bevégzett) átváltozá-
sa barnára. Arcénak megbamulása. Megbarnvlás Mén
fátyoU vitetni.

MEGBÁTORÍT v. —BÁTORÍT, (meg-bátorlt)
őse. áth. Eszközli, hogy valaki letevén {élénkségét
égessen bátorrá legyen. MegbátorÜaai tű tyoncss vité-
zeket.

„Megbátorita téged a
Szent Lélek."

Régi ének a Sz. László királyról.
V. ö. BÁTORÍT.

MEGBÁTORODIK, (meg-bátorodik) ősz. k.
Félénkségét letevén egész bátorságot ölt, neki báto-
rodik.

MEGBÉCSTELENÉDIK , (meg-bécstelenédik)
öu. k. Becstelenné válik, becsületében rövidséget
szenved.

MEGBÉCSTELENÍT v. —BÉCSTELENIT,
(meg-bécstelenít) ősz. áth. 1) Valakinek becsületét
szóval vagy tettel megsérti; valakit becstelennek nyil-
vánít. Gúnyokkal, rágalmakkal megbecstelentícni vala-
kit. Szolgai büntetésiéi megbecstelentíeni a müveit em-
bert. 2) Mondják személyről vagy dologról, midőn va-
lakinek gyalázatára, szégyenére válik. Az elfajzott fiú
megbecsteleniti síüleü. A lopás, részegség megbecstele-
ntíi a* embert. Itt a meg bizonyító, nyomatékos erő-
vel bir.

MEGBÉCSTELENÍTÉS , (meg-bécstelenítés)
ősz. fa. Cselekvés, mely által valaki becstelenné te-
tetík, becsületében rövidséget szenved.

MEGBÉCSTELENÜL v. —BÉCSTELENÜL,
(meg-bécstelenfil)) ősz. k. L. MEGBÉCSTELENÉ-
DIK.

MEGBECSÜL v. —BÉCSÜL , (meg-bécsttl)
ősz. áth. 1) Személyre vonatkozólag, valakinek meg-
adja az illendő becsületet, tiszteletet, azaz úgy visel-
tetik iránta, hogy meg ne sértse, meg ne bántsa, sőt
tettlegesen tudassa, mily drága és becses előtte. Ide
tartoznak a kegyeletnek, megelőzésnek, szívességnek,
nyájasságnak jelei, pl. köszöntés, üdvözlés, süvege-
lés. HKk, hogy a fiatalok megbecsüljék a tisztes Örege-
ket. Megbecsülni az érdemes férfiakat. Innen a vendég-
szerető emberről mondják: hogy megbecsüli a vendé-
get, midőn szívesen fogadja. Megbecsülöm lügyelmedet
egy pohár borral. Visszaható névmással ám. saját er-
kölcsi, emberi méltóságát tiszteletben tartja, melynél
fogva nem követ el erkölcstelenséget Amit Kant az
erény ftf elve gyanánt, mint egy aj találmányt állí-
tott 'fel: Éhre dich tetőst, ezt a magyar nép talán még
Ázsiából hozta magával, mert általános közmondás:
becsüld meg magadat, minek hasonló mása: ember
légy. Ha megbecsülöd magadat, ember lest belőled. Aki
meg nem becsüli magát, az nem ember. 2) Tárgyakra
vonatkozólag, kényesen vigyázva, kímélve, óvatosan
bánik valamivel, nehogy megromoljon, vagy kár es-
sék benne. Megbecsülni az egészséget. Megbecsülni a
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ruhát, pénzt. 3) Valamely ingó vagy ingatlan vagyon-
nak árát, értékét, vagy a benne tett kárt meghatá-
rozza. Kisajátítás előtt megbecsülni valamely telket,
szőlőkertet. Osztály alkalmával megbecsülni az öröksé-
get. Megbecsülni a tilosban tett károkat. V. ö. BE-
CSÜL.

MEGBECSÜLHETETLEN v. —BECSÜLHET-
LEN, (meg-becsülhet[et]len) ősz. mn. Nagymondó ki-
fejezés, s ám. a maga nemében igen becses, igen drá-
ga, kinek v. minek mása nincsen; kit v. mit eléggé
becsülni, tiszteletben tartani nem lehet. Megbecsülhe-
tetlen érdem, kincs.

MEGBECSÜLTÉT, (meg-béosültet) ősz. mivelt.
Valamely vagyonnak, jószágnak árát, értékét, vagy a
bennök tett kárt hozzá értő egyének által meghatá-
roztatja. Az örökösök eskütt emberek által megbecsülte-
tik az illeti} tOmeget. A károsult megbecsülteit a szenve-
dett kárt. V. ö. MEGBECSÜL.

MEGBECZÉZIK, (meg-beczénk) ősz. k. L.MEG-
BOBJAZIK; és v. ö. BECZE.

MEGBÉKÉL, (meg-békél) ősz. önh. Mondjuk
peres, vagy egymással haragban levő felekről, midőn
egymással megegyezkednek, s illetőleg visszavonó
indnlatjokat lecsillapítják. Különösen, hol személyes
sérelem teszi a harag, vagy ellenségeskedés alapját,
megbékélni ám. egy részről a sérelemért eleget tenni,
bocsánatot kérni, más részről az elégtételt elfogadni
s megbocsátani. V. ö. BÉKE, BÉKÉL.

MEGBÉKÉLLIK, (meg-békéllik) ősz. k. Ré-
giesen és tájdivatosan ám. megbékél. „A törököt ha
megverik csak sír és megbékéllik. (Mikes Kelemen
levelei).

MEGBÉKÉLTET, (meg-békéltet) ősz. áth. és
mivelt. Közbejárólag eszközli, hogy az egymással el-
lenkező felek megbékéljenek. Megbékéltetni a peres
feleket, az egymással czwódó házastársakat. V. ö. MEG-
BÉKÉL.

MEGBÉKÍT v. —BÉKIT, (meg-békít) ősz. áth.
Az egymással meghasonlott, ellenkedő felek között
visszaállítja a békét

MEGBÉKÓZ, (meg-békóz) ősz. áth. Békával
megköt, azaz lábait lanczos csattal öszvefüzi. Meg-
békósni a rafrofcoí.Különösen mondják lovakról. A lege-
lőre eresztett lovakat megbékozzák, hogy messze ne té-
vedjenek. V. ö. BÉKÓ.

MEGBÉKÜL v. —BÉKÜL, (meg-békül) ősz.
önh. 1. MEGBÉKÉL.

MEGBÉLEL, (meg-bélel) ősz. áth. Ruhanemű-
höz, hogy melegebb vagy tartósabb legyen, vagy di-
vatból, belül hozzá varr valamely kelmét Megbélelni
a csitmaszárt, nadrágot, dolmányt, köpenyt. Vászonnal,
selyemmel, bőrrel megbélelni a ruhát. Mondják némely
más, kivált asztalos müvekről is. Megbélelni a szek-
rény ajtaját, azaz belül másnemű fával, falemezzel
behúzni, megragasztani. Vaslemezzel megbélelni a fa-
pipát. V. ö. BÉL, BÉLEL.

MEGBÉLL, (meg-béll) 1. MEGBÉLEL.
12
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MEGBÉLYEGEZ, (meg-bélyegéz) ősz. áth. Bé-
lyeggel megjegyez, megkülönböztet valamit. Ttot*
vattai megbélyegezni a barmokat. Megbélyegezni a fa,
edényeket. Szurokkal megbélyegezni a zsákokat. Megbé-
lyegezni a leveleket. Hajdani büntető törvény szerént
a gonosztevőket is megbélyegezték, honnan átv. ért.
megbélyegezni valakit, ám. gonosztevő gyanánt kihir-
detni, s ovakodásul megismertetni az emberekkel. V.
ö. BÉLYEG.

MEGBÉLYEGZÉS, (meg-bélyegzés) ősz. fa. Be-
végzett cselekvés, illetőleg jegyezés, midőn bélyeget
sütnek, ütnek, festenek stb. valamire.

MEGBÉNÍT v. —BÉNIT, (meg-bénít) ős*, áth.
Bénára tesz, vagyis mozgékonyságát megcsökkenti a
test azon részeinek, illetőleg tagjainak, melyek külö-
nösen mozgásra vannak rendelve. A stélhüdés megbé-
nította nyelvét, s egyik keséét és lábát. V. ö. BÉJÍA.

MEGBÉNUL v. —BÉNUL, (meg-bénúl) ősz.
önh. Bénává leszen, vagyis mozgékonyságát, állati
ragonyosságát elveszti.

MEGBEKETVÁL, (meg-beretvál) ősz. áth. 1.
MEGBOROTVÁL.

MEGBÉRMÁL, (meg-bérmál) ősz. áth. A bér-
málás szentségét feladja valakire. V. ö. BÉRMÁL,
BÉRMÁLÁS.

MEGBERZÉGET, (meg-berzéget) ősz. áth. Meg-
bolygat v. megbizgat, azaz gyönge érintéssel valamit
piszkál vagy valamin igazítgat; pl. a száradni kés-
dett szénát vittahegygyel megbertegetik. (Kriza J.).

MEGBESZÉL, (meg-beszél) ősz. áth. Beszélve
elmond, megmond, eléad valamit.

„Az Árpádnak ő szavával
Ezt megbeszélek bátorsággal."

Az ,Emlékezzünk régiekről' versezetben.
Csáti Demetertől.

MEGBETEGEDIK, (meg-betegédik) ősz. k. Be-
teg állapotba esik. Itt a meg bevégzett állapotot je-
lent. Egy ideig gorny adózott, azután megbetegedett. Ha
nem vigyáttok magatokra, megbetegedtek.

MEGBETEGÍT v. —BETEGIT, (meg-betegít)
ősz. áth. Beteggé tesz.

MEGBETEGSZIK, (meg-betegszik) ösz.k. MEG-
BETEGÜL v. —BETEGÜL, (meg-betegttl) ősz. önh.
L. MEGBETEGEDIK.

MEGBEZZENT, (meg-bezzent) ősz. áth. Bez-
zentve megérint V. ö. BEZZENT.

MEGBIBIRCSÓSODIK v. - BIBffiCSÓZIK,
(meg-bibircsósodik v. —bibircsózik) ősz. k. Bibircsót
v. bibircsókat kap (bevégzetten).

MEGBIBffiKEL, (meg-bibirkél) 1. MEGBA-
BIRKÁL.

MEGBICSAKLIK, (meg-bicsaklik) ősz. k. Tu-
lajd. ért. valamely forgós test rendes helyzetéből ki-
mozdul, kificzamodik. Megbicsaklik a láb. Átv. ért.
megbicsaklik a nyelv, midőn vagy a szóejtésben meg-
akad, vagy olyast mond, mit nem kellett volna. V. ö.
BICSAKLIK.

MEGBICSAKOL, (meg-bicsakol) ősz. áth. Bi-
csak nevű fanyeltt késsel megszurkál, megsért vala-
kit. A vetzekedS betyárok megbictakolták egy matt. Né-
mely vidékeken hibásan használják a megbikacsol
helyett V. ö. MEGBIKACSOL.

MEGBICZCZEN, (meg-biczczen) ősz. önh. BÍOÍ-
czenve megmoazan. Stenderegtében megbiczezent a feje.
A kis csónak hamar megbiczcten. V. ö. BICZCZEN.

MEGBIKACSOL, (meg-bikacsol) ősz. áth. VU«-
szaható névmással ám. megköti magát, megmakacsol,
megcsökönyösödik. A ló megbikaesolta magát, s nem
mozdult. Átvetve, de hibásan, megbicsakol. Egyértelmű
vele : megbakol. V. ö. MAKACS.

MEGBILINCSEL, (meg-bilincsél) ősz. áth. Bi-
lincscsel megkötöz, vasra ver valakit A foglyokat,
gonosztevőket megbilincselni. V. ö. BILINCS.

MEGBILINCSÉZ, (meg-bilincséz), 1. MEGBI-
LINCSEL.

MEGBILLEGET, (meg-billeget) ősz. áth. Gya-
korta vagy egymás után megbillent

MEGBILLEN, (meg-billen) ősz. önh. Billenve
megmozzan. A sulyegyenét vesztett mérleg serpenyője
megbillen. V. ö. BILLEN.

MEGBILLENT, (ineg-billent) ősz. áth. Nyomás,
taszítás, lökés stb. által eszközli, hogy megbillenjen
valami.

MEGBÍR, (meg-bír) ősz. áth. 1) Van annyi
ereje,hogy valamely terhet folytonosan eltarteon,hogy
ne roskadjon alatta. Oly erős ember, hogy három má-
zsát is megbir a vállán. E rozzant szekér meg nem bir
tíz mázsányi terhet. A Duna jege oly vastag, hogy tár-
szekereket is megbír. 2) Átv. ért. szellemi vagy erköl-
csi erejénél fogva képes valamit kiállani, vagy meg-
tenni. Gyönge tehetsége meg nem bírja « szellemi mun-
kát. Gyáva lélek meg nem bírja a csapást. Felcserél-
hető vele : elbír. Itt mind a meg, mind az el az alapi-
gének folytonos tartását, vagyis időbeli haladását fe-
jezi ki. Régente azt is jelentette : meggyőz.

„Mert szörze nagy békeséget,
Megbíra sok ellenséget"

Katalin verses Legendája.

MEGBÍRÁL, (meg-birál) ősz. áth. Valamit meg-
vizsgál, s érdeme szeréut méltányol, vagyis meghatá-
rozza , jó-e, vagy rósz ? helyes-e, vagy helytelen ?
Különösen valamely mű felől elmondja az illető mű-
szabályokra alapított véleményét, illetőleg ítéletét
Megbírálni valamely könyvet,színmüvet, zeneszenembtyt,
rajzmüvet stb. Szabó D. szerént megbírálni valakit
ám. bíróul fogadni vagy ismerni. De ezen jelentése
ma ismeretlen. V. ö. BÍRÁL.

MEGBIRÁLÁS, (meg-birálás) ősz. fn. Méltány-
ló, becslő véleményezés, ítélés valamely erkölcsi tett,
vagy mű felől. V. ö. MEGBÍRÁL.

MEGBIRIZGÁL, (meg-birizgál), 1. MEGBA-
B1RKÁL.
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MEGBIRKÓZIK, (meg-birkozik) ös«. k. Vala-
kivel versenyképen megküld, mintegy kísérletül, ha
bír-e vele, vagy nem. V. ö. BIRKÓZIK.

MEGBÍRSÁGOL, (meg-binigol) ősz. áth. Mond-
jak törvényszéki bíróról, midőn valakit arra Ítél, hogy
bírságul, azaz büntetésül fizessen. Megbírságolni a
ttéksértSket. V. ö. BÍRSÁG.

MEGBÍZ, (meg-bíz) ősz. áth. Oly személyt, ki-
hez és kiben bizodalma van, megkér, megszólít vagy
kirendel, kiküld, hogy nevében és helyette végezzen
valamit Barátját megbízta, hogy az árverésen némely
árukat vegyen számára. Fontos dolgokkal megbízni
valakit. Különösebben valaminek véghezvitelében kép-
viselőjének kijelöl, kinevez. Megbíztam 8t, hogy he-
lyettem a perben jelenjen meg. Ezennel megbízlak, hogy
át adósságomat fizesd ki.

MEGBÍZÁS v. —BÍZÁS, (meg-bízás) ősz. fh.
1) Bizodalmon alapuló meghatalmazás. 2) Azon cse-
lekvény vagy teendő', melyet a megbízott személy
teljesít A megbízásokban híven eljárni. Hála Isten l
minden megbízást elvégeztem.

MEGBÍZAT v. —BÍZAT, (meg-bízat) ősz. fa.
L. MEGBÍZÁS 2).

MEGBIZGAT,(meg-bizgat) l.MEGBERZÉGET.

MEGBÍZHATÓ, (meg-bízható) Ősz. mn. Akire
bizton lehet támaszkodni, akinek hűségére vagy te-
vékenységére magunkat bízhatjuk.

MEGBÍZIK, (meg-bízik) ö-jz. k. Benható ragu
viszonynéwel ám. valakiben bizalmat helyez. Meg-
bízhatói benne, mint tapasztalt becsületességé emberben.
V. 5. BÍZIK.

MEGBÍZÓ v. —BÍZÓ, (meg-bízó) ősz. fh. és
mn. Aki valakit valaminek teljesítésére, különösen
saját képében felhatalmaz. Némely meggei követek nem
megbízóik gondolkodása vagy akaratja szerént szavaztak.

MEGBÍZÓLEVÉL, (meg-bizó-levél) ősz. fh. Iro-
mány, mely valamely megbízást, valakinek valamire
megbízatását foglalja magában. (Credentionales, Cre-
drtív, Credenzschreiben).

MEGBIZONYÍT, (meg-bizonyít) ősz. áth. Va
lamit alaposan, okszerűen, vagy tanuk által kelletíg,
elégségig bizonyít. Itt a meg nyomatékos erősítő je-
lentéssel bír, egyszersmind bevégzett tényre mutat.
Máskép: bebizonyít. V. ö. BIZONY, BIZONYÍT.

MEGBIZONYODIK, (meg-bízonyodik) ősz. k.
Valaminek bizonyos volta alaposan, észszerüleg, vagy
hiteles tanuk által kiderül. Amit eleinte nem hittünk,
végre világoson megbizonyodott. Máskép : bebizonyodik.

MEGBÍZÓKTÓL, (meg-bizonyol) ősz. áth. I.
szokottabban: MEGBIZONYÍT.

MEGBIZONYOSODIK, (meg-bizonyosodik) ősz.
k. 1. MEGBIZONYODIK.

MEGBÍZOTT v. —BÍZOTT, (meg-bízott) ősz.
mn. és fa. 1) Kit valaki megbíz. Megbízott személye-
ket küldeni bizonyos szerződésre. 2) Jelenti, mint fő-
név, magát a személyt, kit valaki megbíz. A megbi-
tottak sikeresen eljártak küldetésükben. V. ö. MEGBÍZ.
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MEGBÓBÁZ, (meg-bóbáz) Bobjánál fogva meg-
csibál.

MEGBOCSÁT, (meg-bocsát) ősz. áth. Méltányos
neheztelését, a m0gbántó személy ellen, megszünteti;
s elengedi neki azon büntetést, melyet érdemlett vol-
na. Megboesátom neki a becsületem ellen elkövette rá-
galmakat. Kérlek bocsáss meg l Bocsásd meg vétkein-
ket, miképen mi is megbocsátunk ellenünk vetetteknek.
(Úr imája) Néha a társalgási beszédben előleges men-
tegetödzés gyanánt használtatik, midőn olyasmit aka-
runk mondani, ami másnak véleményével nem egye-
zik. Bocsásson meg ön, ha én a dolgot máskép veszem.
Megbocsát ön, ha állításának ellent mondok. V. ő. BO-
CSÁT.

MEGBOCSÁTÁS, (meg-bocsátás) ősz. fa. A sér-
tett félnek engedékenysége, melynél fogva a sértő-
nek megbocsát Megbocsátásért könyörögni. Szokot-
tabban : bocsánat.

MEGBOCSÁTHATATLAN , MEGBOCSÁT-
HATLAN, (meg-bocsáthat[at]lan) ősz. mn. Amit meg-
bocsátani nem lehet Megbocsáthatatlan tett, hiba, ha-
nyagság. Határozóként ám. a nélkül, hogy megbo-
csáttathatnék, megbocsáthatlanul.

MEGBOCSATHATÓ, (meg-bocsátható) ősz. mn.
Amit meg lehet bocsátani. Megbocsátható tévedés, el-
tantorodat,

MEGBOCSÁTHATÓLAG, (meg-bocsáthatólag)
ősz. ih. Megbocsátható módon. Megboesáthatólag té-
vedni.

MEGBÓDÍT v. — BÓDIT, (meg-bódít) ősz. áth.
Valakinek fejét, illetőleg eszét teljesen bóduló álla-
potba hozza. Holmi italok és szerek által meghódíta-
ni valakit. Itt a meg bevégzett tényre vonatkozik,
egyszersmind az okozott állapotnak folytonos tartá-
sát jelenti, miért el igekötővel is felcserélhető: elbó-
dit. V. ö. BÓDÍT.

MEGBÓDÚL v. ^BÓDUL, (meg-bódúl) ősz.
Önh. Feje, illetőleg esze megkábűl, megszédől, bódu-
ló állapotba megy által. Nadragulyát evett,, s megbó-
dúlt. A nagy gőztől^ melegtől megbódúlt (vagy elbódult)
a feje. V. ö. BÓDUL.

MEGBODZÁSODIK, (meg-bodzásodik) ősz. k.
Kőszvénytől megdagad. V. ö. BODZÁS, BODZÁ-
SODIK.

MEGBOGÁROZIK v.. —BOGÁRZIK, (meg-
bogározik) ősz. k. Bogározási kedvet kap, bogározni
kezd. A barmok, ha tavaszkor a szabadba mehetnek,
megbogároznak.

MEGBOGOZ, (meg-bogoz) ősz. áth. Bogot vagy
bogokat csinál, köt valamin. Megbogozni a zsineget.

MEGBOGOZIK, (meg-bogozik) ősz. k. Bogot
vagy bogokat kap (bevégzetten).

MEGBOKROSODIK, (meg-bokrosodlk) ősz. k.
Mondják lóról, midőn ijedségből vagy akármely ok
miatt támadt akaratosságból egyszerre megköti ma-
gát. Jelenti azt is, hogy bokros természetűvé válik.
V. ö. BOKROS.

12*
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MEGBOKROSÚL, (meg-bokrosúl) ősz. önh.
1.MEGBOKROSODIK.

MEGBOLDOGUL, (meg-boldogiil) ősz. önh.
Jobbára kegyeletből csak elmúlt időben használtatik,
s ám. meghalt, jobb életre szenderült által. Megbol-
dogult tegnap stegény nagyatyám. A megboldogultak
lelkiért imádkotni. Megboldogult apámat Itten nyu-
gotztalja. Másképen : Istenben boldogult. Mondják múlt
részesülőben egyszerűen is: boldogult. A boldogultak
lelkiért. Boldogult atyám.

MEGBOLONDÍT, (meg-bolondít) ősz. áth. Esz-
közli, hogy valaki valóságosan bolond legyen. A meg
bevégzett tényre vonatkozik. A mély bánat, sok csa-
pat, ét bút komortág megbolondították öt. V. ö. BO-
LOND.

MEGBOLONDUL, (meg-bolondúl) ősz. önh.
Valóságos bolonddá lesz. Hosstat némarendtzerU fog-
tágban már többen megbolondultak. Annyi a gondom,
aggtágom, hogy majd megbolondulok bele. Megbolon-
dultál-e, hogy így bestélstt Nem bolondultam meg, hogy
ott tegyem. Ezt a magyar máskép így is mondja : El-
megy az ette, v. megtébolyodik. V. ö.̂ BOLOND.

MEGBOLTOZ, (meg-boltoz) ősz. áth. Boltozva
felkészít, a boltozást bevégzi.

MEGBOLYGAT, (meg-bolygat) ősz. áth. Boly-
gatva, azaz rendetlen mozgásba hozva megzavar, ide-
oda menni, bolyogni kényszerít Megbolygatni a cser-
jében tanyázó vadakat, a nádatban úszkáló madarakat.
Megbolygatni a* erdSben lappangó csavargókat. V. ö.
BOLYOG, BOLYGAT, és MEG, (2). Néha ám. meg-
bizgat v. megberzeget

MEGBOLYGATÁS, (meg-bolygatás) ősz. fh.
Megzavarás ; megbizgatás. „De ő kegyelmének inkább
tetszett az fegyvernek felvétele, s kevés békességünk-
nek megbolygatáaa." Gr. Eszterházy Miklós nádor
levele az vármegyéknek. (Nemzeti Könyvtár. 297.1.).

MEGBOMBÁZ, (meg-bombáz) ősz. áth. Bom-
bákkal meglődöz. A vár ostromlásakor a* ottromlottak
megbombázták a várost.

MEGBOMLIK, (meg-bomlik) ősz. k. Ami bizo-
nyos részekből álló, s egymással öszvekötött egészet
képezett, az egymástól elváló részekre oszlik, mert az
öszvetartó kapocs megtágúlt közöttök. Minthogy pedig
a bomlás által az alkotó részek rendes helyzetüket
elvesztik, innen annyit is tesz, mint megtavarodik,
rendetlenül Ostvekeveredik. Innen erkölcsi és átv. ért
ám. rendes állapota megzavarodik, és szokott műkö-
dése megszűnik. Forradalomkor megbomlik a fegyelem,
a tártadalmi rend. Megbomlott az este, ám. rendes
működésében megzavarodott. Bomolj meg l ám. bolon-
dulj meg. V. ö. BOMLIK.

MEGBONT, (meg-bont) ősz. áth. Megkezd bon-
tás által rontani. Megbontotta a ítél a háztetőt. Kü-
lönbözik : elbont, azaz egészen szétront, szétszed.

MEGBONTAKOZIK, (meg-bontakozik) ősz. k.
Megbomlik; részeinek egymástól elszakadása miatt
romlásnak indul. Székely tájszólás szerént ám. (a

házból, életből) eltávozik, elmegy, meghal. (Ferenczi
János). V. ö. BONTAKOZIK.

MEGBORÍT, (meg-borít) ősz. áth. Valamely
lappal, táblafélével behúz, betakar valamit (bevégzet-
ten). Át asttalt márványlappal megborUani. A könyv
tábláját bőrrel, vátzonnal megborUani. V. 5. BORÍT.

MEGBORJAZIK, (meg-borjazik) ősz. k. Borját
ellik. Szoros ért csak a tehén nevű nőstények bor-
jaznak, hová tartoznak a nőstényszarvasok és őzek is.

MEGBOROSODEK, (meg-borosodik) ősz. k. A
bor fejébe megy, és megárt neki. Valamivel keveseb-
bet jelent, és gyöngédebb kifejezés, mint a mtgré-
stegssUc.

MEGBOROSTÁL, (meg-borostál) ősz. áth. Bo-
rostával megkefél valamit Megborottálni a hajat.
Alsó-Vágmelléken, megectel, hol a hajborostát ectt-
ISnek vagy ecsetnek mondják.

MEGBOROTVÁL, (meg-borotvál) ősz. áth. A
bőrt a rajta levő szőrtől, hajtól borotvával megtisz-
títja. Megborotválni a* arczot, fejet.

MEGBOROTVÁLKOZIK, (meg-borotválkozik)
ősz. k. Maga magát megborotválja.

MEGBORSOL, (meg-borsol) ősz. áth. Valamely
ételt, eleséget borssal megfűszerez. Megborsolmi a
botporos levest. Megborsolni a rátottát, töltött kapott-
tát, káposttás bélést.

MEGBORSOZ, 1. MEGBORSOL.
MEGBORZAD, (meg-borzad) ősz. önh. Borzad-

va megretten, megrázkódik. Oly irtóttatón nétett rám,
hogy megbortadtam bele. Egyértelmű vele az elbánod.
V. ö. BORZAD.

MEGBORZASZT, (meg-borzaszt) őse. áth. Esz-
közli, hogy megborzadjon valaki. A stömyü látvány
mindnyájunkat megbonasttott. V. ö. BORZASZT.

MEGBORZOGAT, (meg-borzogat) ősz. áth.
Gyakran vagy egymásután megborzaszt

MEGBOSSZANKODIK , MEGBOSSZANT,
MEGBOSSZUL, 1. MEGBOSZANKODIK, MEGBO-
SZANT stb.

MEGBOSZANKODIK v. —BOSZONKODffi,
(meg-boszankodik) ősz. k. Kedélye boszankodva meg-
indul ; megharagszik. Itt a meg bizonyos időben egy-
szerre s teljesen kifejlett boszús állapotra vonatkozik.
V. ö. BOSZANKODIK.

MEGBOSZANT v. — BOSZONT, (meg-boszant)
ősz. áth. Valakit boszús, haragos indulatra gerjeszt,
ingerel. Són kedve van, bizonyosan megbottontották.
V. ö. BOSZONT.

MEGBOSZANTÁS v. — BOSZONTÁS, (meg-
boszantás) ősz. fn. Sértés, hántás, mely által megbo-
szontanak valakit

MEGBOSZORKÁNYOZ , (meg-boszorkányoi)
ősz. áth. Valamely babonaság által megbüvöl,megront
valakit v. valamit A köznép kiedelme szerént: Meg-
bot*orkányotni a teheneket, hogy tej helyett vért adja-
nak. V. ö. BOSZORKÁNY.

MEGBOSZÚL, (meg-boszúl) ősz. áth. A mástól
vett Lantást, sérelmet visszatorolja, megforbatolja.
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Megbámulni a becsületen ejtett gyalázatot. Megbostulni
magát át ellentégen, ám. elégtételt szerezni magának
rajta. Itt a meg visszaható jelentéssel bir, mi szerént
megbosxulni valamit, ám. a boezús hántást hasonló-
val visszafizetni. V. ö. BOSZÚ.

MEGBOSZÜLÁS , (meg-boszulas) ősz. fit. A
bán tannak, sérelemnek visszatorlása.

MEGBOTLASZT, (meg-botlaszt) ősz. áth. Esz-
közli, hogy valaki v. valami megbotlik. V. ö. BOT-
LASZT.

MEGBOTLIK, (meg-botlik) ősz. k. Botolva,
azaz valamibe ütközve, megakad. Kőben megbotlott a
lába. Átv. ért hibát követ el, az ész szabályai vagy
erény, erkölcsiség törvényei ellen. Néha át okos em-
ber is megbotlik. A Unok négy lába van, mégis meg-
botlik. (Km.). Majd minden második szavában megbot-
lik, ám. megakad. V. ö. BOTLIK.

MEGBOTOL, (meg-botol) ősz. áth. A fákat,
ágaik levágása által megcsonkítja. A fOtfákat minden
negyedik vagy ötödik évben megbotolni. V. ö. BOTOL.

MEGBOTOZ, (meg-botoz) ősz. áth. Bottal meg-
ver, megnáspágol valakit. Nem érdemelne mást, mint
hogy megbotoaák.

MEGBOTRÁNKOZIK, (meg-.botránkozik) ősz.
k. Valamely erkölcstelenség látására, tudomására meg-
háborodik. Ax elöljárók láesapongásaiban megbotránkot-
nak a* alattvalók. A részeges tanítóban megbotránkot-
nak a tanítványok. V. ö. BOTRÁNKOZIK.

MEGBOTEÁNKOZTAT, (meg-botránkoztat)
ősz. áth. Erkölcstelensége által eszközli, hogy meg-
botránkozzanak benne. V. ö. MEGBOTRÁNKOZIK.

MEGBÖCSÜL, MEGBÖCSÜLHETETLENstb.
1. MEGBECSÜL, MEGBECSÜLHETETLEN stb.

MEGBÖDÜL v. —BŐDÜL, (meg-bödttl) ősz.
önh. Bödülő hangot ad, bődülve fakad. MegbSdUltek
át ökrök. V. ö. BŐDÜL.

MEGBŐG, (meg-bőg) ősz. áth. Valakire bőgve
tekint. Itt a ,meg' átható értelmet kölcsönöz az
igének.

MEGBOGET, (meg-bőget) ősz. áth. Meg- vagy
elbttdülésre, vagy folytonos bőgésre indít, késztet. V.
ö. BOGÉT.

MEGBÖGÖZ, (meg-bögöz); 1. MEGBOGOZ.
MEGBÖGÖZIK, (meg-bögözik); 1. MEGBO-

GOZIK.
MEGBÖJTÖL, (meg-böjtöl) ősz. áth. Bizonyos

napokat böjtölve megtart Megböjfíflni a pénteket és
stombatot. Megböjtölni a nagy böjti időt. Átv. ért bi-
zonyos pazarnemü életmódért ntóbb koplalva, nélkü-
lözve, szükséget szenvedve meglakol. Át ifjúkori di-
nomdánomot véntégre megböjtölni. Néha ám. nélkülö-
zés által helyre üt, vagy megszerez valamit Amit
három nap megböjtölt, ott egy nap déli. V. ö. BÖJT.

MEGBÖK, (meg-bők) ősz. áth. Úgy bök valaki
v. valami felé, hogy a bökő eszköz valósággal meg-
érintse, vagy bele hasson. Vigyász, megböklek. Tűvel
megbökni ás ujját. Dárdával megbökni az ellenfélt. A
tövis megbökte kezét. V. ö. BÖK.

MEGBÖKDÖS v. — BÖKDÖZ, (meg-bökdős v.
-bökdöz) ősz. áth. Ismételve vagy több helyen meg-
bök valakit v. valamit

MEGBÖRHÖNYÖDÖTT , (meg-börhőnyödött)
ősz. mn. Mándy Péter szerént ám. megátalkodott.
Jfegbörhönyödött fiezkó.

MEGBŐRÖDZIK, (meg-bőrödzik); 1. MEGBŐ-
RÖSÖDIK.

MEGBÖRÖL, (meg-bőröl) ősz. áth. Bőrrel be-
húz, beborít, megbélel, megborít Megbörölni a könyv
tábláját, a ládát. Megbörölni a lovagnadrágot. Tréfá-
san, valakit megver.

MEGBŐRÖSÖDIK, (meg-bőrösödik) ősz. k. 1)
Az állati testen bőr növekszik (bevégzetten). A felfa-
kadt daganat helye megbörötödik. A vedlett kígyók is-
mét megbörösödnek. 2) Átv. ért. mondják más testek-
ről is, melyeken bőrfonna hártya képződik. Megbörö-
södik a kövér tejszín.

MEGBŐRÖZ, (meg-bőröz) ősz. áth. 1. MEG-
BŐRÖL 1).

MEGBŐVÍT v. —BŐVÍT, (meg-bővít) ősz. áth.
1) Ami szűk, szoros volt, azt tágabbra, szélesebbre
nyújtja. Toldás által megbSvíteni a szűk ruhát. A bő
és szűk szoros ellentétben állanak. 1. BŐ. SZŰK. 2)
Átv. ért. ami aránylag kevés volt, azt valamivel meg-
szaporítja, megsokasítja. MegbSvíteni a cseléd fizetését.

MEGBŐVÜL v. —BŐVÜL, (meg-bővül) ősz.
önh. Előbbi szűk térje, öble megtágúl, vagy közte és .
a körülvett test között üresség támad. Ha a kövér
ember megsoványkodik, régi ruhája megb&viil. A csizma
hordósát által többé-kecetbbé megbSvül. Átv. ért. több
lesz, megszaporodik. Vagyona néhány év alatt igen
megbövült. V. ö. BŐVÜL.

MEGBÚBOSODIK (meg-bdbosodik) ősz. k. Bú-
bossá válik (bevégzetten).

MEGBÚBOZ, '(meg-búboz) ősz. áth. 1) Valami-
nek búbot csinál 2) L. MEGBOBÁZ.

MEGBUFÁL, (meg-bufál) ősz. áth. Valakit ököl-
lel, vagy bnffanó (puffanó) eszközzel, pl. bottal,mosó-
fával megpufogat, megdönget, vagy oly helyre üte-
get, mely az ütésre puffot ad.

MEGBUFFANT, (meg-bnffant) ősz. áth. Buf-
fantva (vagy poffantva) valamire üt, t i. vagy vala-
mely buffanó eszközzel; vagy valamely buffanó hely-
re üt. Megbuffantlak ám. hasba ütlek. (Kriza J.).

MEGBUG,.(meg-búg) ősz. önh. Mondják a ga-
lamb nemű madarakról, midőn megpárosodnak. Meg-
búgtak a galambok, gerliceék. V. ö. BÚG.

MEGBÜGLYÁZ, (meg-buglyáz) ősz. áth. Va-
laminek, nevezetesen madárnak buglyáját, azaz búb-
ját megtépi, kiszakgatja. Megbttglyázni a tyúkot. Átv.
ért. emberről szólva, valakit megczibakol, üstökét
megtépi. V. ö. BUGLYA.

MEGBUKÁS,(meg-bukas) ösz.fii. t)Állapot, mi-
dőn valaki egyenes állásából homlokkal leesik, pl. ha
sötétben járva gödörbe bukik, vagy a lépcsőről alá
hull. 2) Átv. ért. midőu az üzérkedő tönkre jut,vagy-
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is adósságai fölülmúljak értékvagyonát. Megbukott
hirdetni, jelenteni. V. ö. BUKÁS.

MEGBUKIK, (meg-bukik) ősz. k. 1) Egyenes
állásából, sulyegyenét vesztve, előre esik. 2) Bizo-
nyos oknál fogra szándékosan meghajtja magát. Az
alacson ajtóban megbukni. Az erdőben lovagló kényte-
len gyakran megbukni az ágak előtt. 3) Üzérkedésében
tönkre jnt, pl. midőn nagyobb lesz az adóssága, mint
értékvagyona. 4) Kártya, vagy más játékban, a já-
tékot elveszti. Aki megbukott, fizessen.

MEGBUKTAT, (meg-buktat) ősz. mivelt 1)
Eszközli, hogy más megbukjék. Megbuktatni az úszó
gyermeket. A juhokat mosás alkalmával megbuktatni.
2) Átv. ért valakit tönkre juttat, vagyis az üzérke-
dőt, vállalkozót oda viszi, hogy illető működését
kénytelen legyen megszüntetni. 3) Játékban vagy
más versenyzésben társát megnyeri. V. ö. MEGBU-
KIK.

MEGBÚSÍT v. — BUSIT, (meg-búsít) ősz. áth.
Valakit valósággal bússá tesz. Itt a meg bevégzett
tényre vonatkozik.

MEGBUTÍT, (meg-butft) ősz. átb. Teljesen vég-
re hajtja, hogy valaki buta legyen. A tok részegeske-
dé» megbutítja az észt. V. ö. BUTA.

MEGBUTULv. —BUTUL, (meg-butűl) ősz.
önh. Tartósan, maradandósan butává leszen.

MEGBUZDÚL v. —BUZDUL, (meg-buzdúl)
ősz. önh. Oly mozgalomnak indul, melyet különösen
bnzgáanak nevezünk. Afegbuzdúl ereiben a vér. A ki-
fzáradt f orrát itmét megbuedtl. A tűzhöz tett fazékban
megbutdúl a v(t, midőn átjárja a melegség, és forrani
kezd. Átv. ért. mondható a kedélyről, midőn hevesebb
indulatra gerjed. V. ö. BUZOG, BUZDUL.

MEGBÜDÖSÍT v. —BÜDÖSIT, (meg-büdösít)
ősz. áth. Egészen büdössé teszen. Szokottabban: el-
bUdostí.

MEGBÜDÖSÖDIK, (meg-bttdösödik) ősz. k.
Egészen büdössé leszen. A büdös szag állandó tulaj-
donságává leszen. A holt test hamar megbttdSsOdik. V.
ö. BÜDÖS.

MEGBÜDÖSÖDÖTT, (meg-büdösödött) ősi. mn.
Ami büdössé lett Megbtidösodötl hús, hal.

MEGBÜNHÖDIK, (meg-bfinhödik) ősz. k. Va-
lamely bűnért érdemlett büntetést szenved. Sok rostot
tett volt, de meg is bűnhődött érte. Használtatik átha-
tólag is:

„Megbünhödte már e nép
A multat s jövendőt." Kölcsey.

MEGBÜNTET, (meg-büntet) ősz. áth. Az elkö-
vetett bűnért bizonyos szenvedésre, vagy elégtételre
itél, kárhoztat, kényszerit valakit (hevégzetten). Meg-
büntetni a gonosztevőket. Isten büntesse meg l Itt a meg
végrehajtó jelentéssel bír, s alapfogalom benne az Ősz-
kötés, mely a bűnt és annak érdemlett jutalmát mint-
egy öszvefüzi. V. ö. BÜNTET.

MEGBŰ8ZÍT, (meg-büszít) 1. MEGBÜDÖSÍT.

MEGBÜTÜZ, (meg-bütűz) ősz. átb. Valaminek
a végét elvágja, lebotozza vagy botolja. MegbiUütm
a végit. (Kriza J.).

MEGBÜVÖL, (meg-büvöl) ősz. áth. Bűvös, bo-
szorkányos, csudaszertt működés által meghat, meg-
ront, megveszteget valakit V. ö. BŰVÖL, BÁJOL.

MEGBÜZHÖDIK, MEGBÜZÖSÖDIK, (meg-
büzhödik v. —biizösödik) 1. MEGBÜDÖSÖDIK.

MEGBÜZLEL, (meg-büzlel) ősz. áth. Valami-
nek a bűzét megérzi. Átv. ért. magára nézve vala-
mely kellemetlen dolgot mintegy előre észre ven.

MEGBÜZLÖGEL, (meg-bttzlögel) ősz. áth. Tél-
tűi megbüzölget A marha a kóstol esők megbütUgcli
s ott hagyja. (Kriza J.).

MEGBÜZÖL, (meg-bűzöl) ősz. áth. 1. MEG-
BÜZLEL.

MEGBÜZÖLGET , (meg-büzölget) ősz. átb.
Folytonosan vagy egymás után megbfizlel.

MEGCSAL, (meg-csal) ősz. áth. 1) Szép SBD
alatt bizonyos csábító szerrel, ámítással, hizelgéssel,
hazugsággal, tettetéssel stb. valakit hibába, tévédéi-
be, kárba ejt,saját hasznára megkerít,még pedig bizo-
nyos meghatározott esetben, mit szintén a meg fejet ki.
ígéretekkel, szép sióval megcsalni a tapasztalatlant. A
kalmár megcsalja a vevőt, midőn álárut ad valódi gya-
nánt. Hátrálást tettetve megcsalni az ellenséget. Vigyáa
magadra, mert ezen hamis ember megcsal. Ismerlek ra-
vasz, engem, meg nem csalsz.

„Gyakorta szép szóval hozzám járultatok,
Engem megcsaltatok."

Feddő ének a 16-dik századból.

» Vágy mi ez ? Hah, hogy szemeim
így megcsaltanak." Vörösmarty.

Midőn valaki bizonyos tettre bír rá mást, ilyetén mó-
dokon, azt szokás mondani, hogy rászedi. 2) Azon bi-
zalmat, várakozást, melyet más helyezett benne, szán-
dékosan, és ravaszul meghiúsítja, vagy nem teljesíti,
pl. a tiszt megcsalja uraságát, midőn jószágát nőtle-
nül kezeli. 3) Átv. ért. mondják reményről, várako-
zásról, mely nem teljesedett Reményem megcsalt.

„Reménység, reménység, be hamar megcsalál."
Ányos.

V. ö. CSAL.
MEGCSALÁDOSODIK, (meg-családosodik)őu.

k. Családossá, különösen családapává vagy anyári
leszen.

MEGCSALATKOZIK, (meg-csalatkosik) ősz. k.
Ben maradó ragu viszonynévvel ám. reménye, várako-
zása, bizodalma, melyet valakiben vagy valamiben
helyezett, nem teljesedik. Ezen emberben nagyon meg-
csalatkoztam. Reményében, várakozásában megcsalat-
kozott. V. ö. CSALATKOZIK.

MEGCSALÓDIK, (meg-csalódik) őse. belsz. L.
MEGCSALATKOZIK.

MEGCSÁMPÁSODffi, (meg-csámpásodik) ősz.
k. Lábai csámpásokká lesznek. L. CSÁMPÁS.
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MEGCSÁMPORODIK,(ineg-c8ámporodik)Ö8z.k.
Mondják némely szeszes italokról, midőn megeczete-
sednek, megsavanyodnak, s ez által megromlanak.
Megctámporodik a tisztátalan hordóban tartott bor, tör.

MEGCSANDABGAT, (meg-csandargat) ösz.áth.
Megkever valamit, pl. a vizet valamely edényben, a
malátát a kádban. Székely szó.

MEGCSAP, (meg-csap) ősz. áth. Csapva megüt
Megcsapni a legyet. Mosófával megcsapni a ruhát.
Különösen ám. büntetésképen bottal, veszszövel, kor-
bácscbal valakinek alfelét megveri. A lapáton kapott
tolvajt megotapták.

MEGCSAPKOD, (meg-csapkod) ősz. áth. eb
gyak. Ismételt csapással illet, gyakran megcsap. Te-
nyérrel megcsapkodni a vitet. Lapáttal megcsapkodni
a felhalmozott földet. V. ö. CSAPKOD.

MEGCSAPOL, (meg-csapol) ősz. áth. Szoros
ért. a hordónak csapját kiveszi, s a benne levő fo-
lyadékot megereszti. Megcsapolni a száz okot hordót.
Átv. ért. valamely testen likat csinál, hogy a benne
levő nedv kifolyjon. Megcsapolni a vitkórot embert.
Megcsapolni a nyírfát.

MEGCSAPOZ, (meg-csapoz) ősz. áth. Csappal
ellát, valamibe csapot üt A faragóknál ám. ékkel
megerősít Ás öszvekötendő gerendákat megcsap ózni. V.
ö. CSAP.

MEGCSAPPAN, (meg-csappan) 1) Az állati
test, különösen vékonyban és hasban megsoványodik,
beesik. Betegségiben megcsappant. Legelő hiányában
megcsappant a gulyamarha. 2) Valamely csukékony
test, pl. ajtó, csapp hangot adva megütödik.

MEGCSATTAN, (meg-csattán) ősz. önh. ^Csat-
tanva megszólamlik, megrázza a levegőt. Megcsattan
a haragot villám. 2) Csattanva megreped. Megcsattan
a hupolyag.Orczája majd megcsattan oly piros.3) Meg-
csattan át ifjú szava, hangja, midőn a serdültség bi-
zonyos'fokán vastagabbra, férfiasabbra változik.

MEGCSÁVÁL, (meg-csávál) ősz. áth. Csává-
ban megpuhít, megidomít valamit. Megcsáválni a köd-
monnek, bundának való bőröket. V. ö. CSÁVA, CSÁ-
VAL.

MEGCSAVAR, (meg-csavar) ősz. áth. Valamit
többször, folytonosan, kelletig csavar. Megcsavarni a
vettzSt, hogy gúzs legyen belőle. Megcsavarni a csóvá-
nak való szalmát. Megcsavarni a kötelet. Megcsavarni
a vitet ruhát, hogy a nedv kifolyjon belőle. Megcsavar-
ta a fejét (nyakát), s azt mondta : nem ! V. ö. CSA-
VAR, JEKER.

MEGCSAVARÍT, (meg-csavarit) ősz. áth. Egy
folytában , vagy egyet csavarva megfordít valamit
Megctavaritani a csigát, a sajtót, a ctáfortát. V. ö.
CSAVARÍT.

MEGCSECSERÉSZ, (meg-csecserész) ősz. áth.
Csecserészve megfogdos, csecseit megtapogatja.

MEGCSELEKSZIK, (meg-cselekszik) ősz. k.
Tárgyesetes viszonynéwel, cselekvő ige gyanánt
használtatok, s ám. cselekedve végrehajt, megtesz
valamit Egyébiránt a viszonynév rendesen alattom-
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bán értetik, s jobbára névmás áll helyette. Azt meg-
cselekszem, hogy ...Ezt meg nem cselekszem. Mi a
külső tisztelgést illeti, ott megcselekszem. Néha ám. bi-
zonyos megbízásban eljár, azt teljesíti. Cselekedd meg
kérlek, hote néhány új könyvet számomra. Némely táj-
szólásban ám. valamit bttvölés, boszorkányozás által
tesz meg. Megcselektdte, hogy a tehenek vérét tejet ad-
tak. Valamely boszorkány megctelekedte, hogy hirtelen
megsántult.

MEGCSELLEN, (meg-csellen) ősz. önh. A ha-
jósok a hajóról mondják, midőn félrefut. V. ö.
CSELLEN.

MEGCSÉMÉLLffi, tájdivatos; 1. MEGCSÖ-
MÖRLIK.

MEGCSEN, (meg-csen) ősz. áth. Holmi aprólé-
kos tárgyak elsajátítása által valakit meglop. V. ö.
CSEN.

MEGCSÉNDÉSÉDIK, (meg-cséndésédik) ősz.
k. Zajt ütni, lármázni megszűn, csendesen maradó
állapotba helyezi magát Itt a meg folytonosságra,
maradóságra, időbeli tartósságra vonatkozik, s fölcse-
rélhető az el igekötővel, elcsendesedik. Nagy szélvéss
után megcsendesedett a tenger. A perlekedők végre meg-
csendesedtek. L. CSENDES.

MEGCSÉNDÉSÍT v. —CSENDESÍT, (meg-
cséndésít) ősz. áth. Bizonyos zajt megszüntet Átv.
ért a fellázadt, felháborodott indulatot nyugott álla-
potra viszi viszsza. Máskép : elctendestí, lectendesü.

MEGCSÉNDÉSÜL, MEGCSÉNDÉSÜL, (meg-
cséndésül); 1. ELCSENDESEDIK , ELCSENDE-
SÜL.

MEGCSÉNDÍT, v. —CSENDÍT, (meg-cséndít)
ősz. áth. Eszközli, hogy bizonyos test megcsendüljön.
Különösen mondják harangnemü eszközökről. Meg-
csenditeni a lélekharangot. Átv. ért. megcsendíteni a
füleket ám. a füldobot megrezegtetni.

MEGCSENDÜL v. —CSENDÜL, (meg-cséndül)
ősz. önh. Csendülve megszólamlik, egyszerre csen-
dülte leszen. Megcsendül a harang, csengetyü. Meg-
csendül a fttl. V. ö. CSENDÜL.

MEGCSÉPÉGTET, (meg-csépégtet) ősz. áth.
Valamiféle cseppekkel befecskend.

MEGCSÉPEL, (meg-csépel) ősz. áth. Cséppel
megvereget, megütöget Átv. ért. akármifóle ütő esz-
közzel megdönget. Megcsépelték a hátát. V. ö. CSÉ-
PEL.

MEGCSEPESÉDIK, (meg-csepesédik) ősz. k.
Mondják hajról, szőrről, gyapjúról, midőn szálai ösz-
vebonyolodnak, s mintegy csepficsomót képeznek. V.
ö. CSEPZ1K.

MEGCSERÉL, (meg-cserél) ősz. önh. Segítő
ragu viszonynévvel ám. valakivel cserét visz végbe.
Megcserélek veled. Meg nem cserélnék vele tudja Itten
miért. V. ö. CSERÉL.

MEGCSEREPESÉDIK, (meg cserepesédik) ősz.
k. Átv. ért mondják bőrös, kérges testekről, midőn
megrepedeznek, s törött cseréphez hasonlanak. Meg-
cserepesédik a tenyérnek, talpnak bőre. Megcserepese-
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dett át ajka. A vén fák kérgei megcserepesednek. V. ö.
CSEEEPESÉDIK.

MEGCSEREPESÍT v. —CSEREPESIT, (meg-
cserepééit) ősz. 4th. Cserepessé tesz, azaz eszközli,
hogy bizonyos testnek bőre, héja, kérge megrepedez-
zen. A kasza nyele a tenyeret, a csípős szél át ajakat
megcserepesÜL

MEGCSEREPEZ, (meg-cserepez) ősz. áth. Cse-
réppel valamely háztetőt befed; a cserepezést bevégzL

MEGCSERZ, (meg-cserz) ősz. áth. Tímárok
nyelvén ám. gubacsliszttel készített lúgban a bőrt
megpuhítja, megidomítja. Megcsenem a tehénbSrt.
V. 5. CSER, CSERZ.

MEGCSIGÁZ, (meg-csigáz) ősz. áth. Szoros
tulajd. ért csigaféle kínzó szerrel meggyötör, megtör
valakit Hajdan a bűnről vádlottakat vallatáskor meg
szokták csigátni. Átv. ért akármiféle testgyötrő esz-
közökkel megkinoz. Megcsigátni a vonómarhát. Éh-
séggel megcsigázni valakit. V. ö. CSIGÁZ.

MEGCSIKAR, (meg-csikar) ősz. áth. Csikarva
nyomkod vagy megfog. A gyomorról is mondják, mi-
dőn valami benne rágást okoz. A savanyu bor meg-
csikarta a gyomrát.

MEGCSIKLAND, (meg-csiklaud) ősz. áth. 1)
Illetés, ingerlés által eszközli, hogy csiklandjék vala-
mi. Fűszállal megcsiklandani valakinek orrát, talpát.
2) Az érzékeny, ingerlékeny állatot, különösen em-
bert csiklandás által mozgásba hozza, ingerii. V. ö.
CSIKLAND.

MEGCSIKOL, (meg-csikol); lásd : MEGCSIK-
LAND.

MEGCSÍKOL, MEGCSÍKOZ, (meg-csíkol v.
-csíkoz) ősz. áth. Csíkokkal megtarkáz, valamin csí-
kokat von keresztül.

MEGCSIKÓZIK, (meg-csikózik) ősz. k. Csikót
ellik. Megcsikózik a kanczaló, a kanczaszamár. V. ö.
CSIKÓ. Tréfásan mondják paripáról, midőn ülőjét
ledobja.

MEGCSILLAGOZ , (meg-csillagoz) ősz. áth.
Csillaggal vagy csillagokkal ellát; különösen vala-
mely irományban, könyvben csillagfonna vagy más
jegyeket csinál , melyekhez azután észrevételeket
csatol.

MEGCSILLAN, (meg-csillan) ősz. önh. Vala-
mely csillám vagy fény egyszerre feltűnik.

MEGCSILLAPODIKv. —CSILLAPUL (meg-
csillapodik v. —csillapul) ősz. k. Csillapodva megáll;
mozogni, nyugtalankodni, háborogni megszün. Meg-
csillapodott v. megcsUlapúlt a szélvész, tengeri hullám-
zás. Atv. ért a háborgó indulat lecsendesedik. Harag-
ja megcsiUapodott. V. ö. CSILLAPODIK.

MEGCSINÁL, (meg-csinál) ősz. áth. Csinálva
bevégez, kellctig megtesz, megkészít valamit Külö-
nösen, mondják kézmivekről. A varga a sarut, a la-
katos a zárt, a* asztalos a széket megcsinálta. Néha
ám. az elromlottat megigazítja, helyre hozza. Az el-
törött ablakot megcsinálja az Üveges. V. ö. CSINÁL.

MEGCSÍP, (meg-csíp) ősz. áth. Csípve megfog,
megszúr, megsért Ujjakkal megcsípni valakinek állat,
orezáját. A kis madár megcsípi a vele játszónak kesét.
Megcsípte a kígyó, bolha, tetll, daráit, méh. Kakái
csípje meg !

„Hangya meg ne csípje szép fehér lábadat"
Zrínyi.

Néha ám. valakit véletlenül rajta ér valamin, ée meg-
fog. Megcsípték a tolvajt. Atv. ért megcsípte a dér a
növényeketBiztató gyanánt is használják, parancsoló
módban. Uttu, kormos, csípd meg ! V. ö. CSÍP.

MEGCSIPDEL, (meg-csipdel) L. MEGCSÍP
KED.

MEGCSEPÉGET, (meg-csipéget) ös«. áth. ás
gyak. Gyakran ismételve megcsíp. A madárka mtg-
csipegeti a csukrot. „Megcsipegeted kis falatomat*
Kazinczy Ferencz. V. ö. CSIPÉGET.

MEGCSIPKÉD, (meg-csipkéd) őaz. gyak. átfc.
1) L. MEGCSIPÉGET. 2) Atv. ért fulánkos, elesés
szókkal illetget, apró elmélkedéssel meguáfolgat
Az Írót megcsipkedni hibáiért. V. ö. CSIPKÉD.

MEGCSIPKEZ, (meg-csipkéz) ősz. áth. Csipkék-
kel ékesít, vagy csipkésen kimetél, kiczifraz. Meg-
csipkézni a fejkötöt. Megcsipkétni a kendőt, kötényt.
Megcsipkésni a papirt, bőrt. V. ö. CSIPKE.

MEGCSÍPŐSÍT v. - CSIPÖSIT, (meg-csípőeft)
ősz. áth. Eszközli, hogy bizonyos fokig vagy kellőleg
csípőssé legyen valami. Az erjedés megcsiposíti a nutí-
tot. V. ö. CSÍPŐS.

MEGCSIRÍZÉL v. — CSIRIZEL, (meg-csirízél)
ősz. áth. Csirizzel megken, megragaszt Megcsiritelni
a bort, a papirt.

MEGCSISZÁROL, (meg-csiszárol) L MEGCSI-
SZOL.

MEGCSISZOL, (meg-csiszol) ősz. áth. Csiszolva
megsímít, mcgfényesít valamit Megcsiszolni a viatfot
padolatot. Megcsiszolni a vasat. Márványlappal meg-
csiszolni a papírt. V. ö. CSISZOL.

MEGCSODÁL, (meg-csodál) ősz. áth. Valamit
igen csodál, s bámulva mintegy ráfeledkezik. Rokon
hozzá a szűkebb jelentésű megigéz, mely a megcso-
dálásnak egyik nemét teszi. V. ö. CSODÁL.

MEGCSÓKOL, (meg-csókol) ősz. áth. Csókkal
megérint, megillet, megtisztel, üdvözöl stb. valakit v.
valamit Megcsókolni a kedves gyermeket. A fiú meg-
csókolja szüléje kezét. Megcsókolni valamely képet. Meg-
csókolni a rég nem látott hazai földet. V. ö. CSÓKOL.

MEGCSOMÓSODIK, (meg-csomósodik) ősz. k.
Csomók teremnek rajta, csomóssá alakúi, csomókba
tekerődzik. Némely vén fák, pl. füzek, jegenyék neg-
csomósodnak. Inai megcsomósodtak A tisztátalanul
tartott szór, haj megcsomósodik. Ha nem keverik a lisz-
tet , vagy nedves helyen tartják, megcsomósodik. V. ö.
CSOMÓ, CSOMÓSODIK.

MEGCSOMOSZOL, (meg-csomoszol) ősz. áth.
Csoinoszolva öszvezúz.
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MEGCSONKÁZ, (meg-csonkáz) ősz. gyakoritó
áth. Aminek több iga, szára stb. van, ezeket egymás
után megcsonkítja. Megesonkámi a fit-, a nyár-, a
tölgyfát stb.

MEGCSONKÍT v. —CSONKIT, (meg-csonkít)
ősz. áth. Csonkává alakít Megcsonkítani a kést, kar-
fiol. Valakit megcsonkítani, ám. valamely tagját, pl.
kezét ujját, lábát elvágni. V. ö. CSONKA, CSONKIT.

MEGCSONKÍTOTT, (meg-csonkított) őst. mn.
Akit vagy amit csonkává tettek. Megcsonkított vitetek.

MEGCSONKÚL v. —CSONKUL, (meg-cson-
kúl) ősz. önh. Csonkává alakúi, olyanná lesz. Meg-
csonkul a torony, ha kúpját leveti a förgeteg. V. ö.
CSONKA, CSONKUL.

MEGCSONKULT, (meg-csonkult) ősz. mn. Ami
csonkává lett Menykoctapástól megcsonkult fa.

MEGCSONTOSÍT v. -CSONTOSIT, (meg-
csontosít) ősz. áth. Csontjaiban megerősít. Átv. ért.
valamely nézetben, véleményben merevvé, rögzötté,
hajthatatlanná teszen.

MEGCSONTOSODIK, meg-csontosodik) ősz. k.
Csontjai megerősödnek, megvastagosznak. Nyúlánk
fiú volt, » hogy megctontosodott! Átv. ért. valamely lá-
gyabbféle test csont gyanánt megkeményedik. A
gyermek porotogói idővel megcsontosodnak. Képes ki-
fejezéssel ám. bizonyos eszmében, véleményben, hi-
bás szokásban megrögzik, hajlíthatatlan leszen.

MEGCSONTOSÚL v. —CSONTOSUL, (meg-
csontosúl) ősz. önh. 1. MEGCSONTOSODIK.

MEGCSORBÍT v. — CSORBIT,(meg-csorbít)ösz.
áth. Eszközli, hogy csorbává legyen valami, (bevégzet-
tea).Megosorb(tania cserépedényt, itoegpoharat.Megcsor-
btíani a kottát, wántóvasat, kitt, kardot. Átv. ért. bi-
zonyos egészben kárt tesz, midőn valamely részétől
megfosztja. Megcsorbítani valakinek birtokát. V. ö.
CSORBA, CSORBÍT.

MEGCSORBÚL v. —CSORBUL, (meg-esorbúl)
öez. önh. Valamely erőszak következtében csorbára
törik. Megcsorbúl a köbe ütött kotta. A lágy vasú kés
hamar megcsorbúl. Keménybe harapott, s megcsorbúlt
a foga. Átv. ért. bizonyos részének elvesztése által
kárt, hiányt szenved. V. ö. CSORBA, CSORBUL.

MEGCSORDÚL v. —CSORDUL, (meg-csor-
ddl) ősz. önh. Egyszerre csordulni kezd. Megcsordólt
a* ég, ám. esni kezd. Megesordúlt át erest, azaz a
háztetőn levő nedvesség pl. az olvadó hó az ereszen
csorogni kezd. Ha megcsordul Vhtcse, megtelik a pin-
rzt. A köznép időjóslata Vincze napja (január 22-ik)
körül.

MEGCSOSZSZAN, (meg-csoszszan) 1. MEG-
CSUSZSZAN.

MEGCSÓVÁL, (meg-csóvál) ősz. áth. Majd
erre majd arra fordítva mozgásba hoz valamit, mint
a csóvát szokták. A szopó bárány megcsóválja farkát.
Bottonkodva megcsóválta fejét. A stalnnatekercset meg-
csóválni, hogy a bele tett tüzes taplótól lángra kapjon.
V. ö. CSÓVA, CSÓVÁL.

ABID. H ÁG V SZÓTÁR IV. KÖT.

MEGCSÓKIK, (meg-csökik) ősz. k. I. MEG-
CSÖKKEN.

MEGCSÖKKEN, (meg-csökken) ŐSE. önh. Ál-
talán, ami bizonyos haladásban, előmenetelben, emel-
kedő vagy magas állapotban volt, azt tovább foly-
tatni megszűnik, vagy épen alábbszáll. A virágzásnak
indult kereskedés háború alatt megcsökken. Ereje igen
megcsökkent. V. ö. CSÖKKEN.

MEGCSÖKÖNTÖSÖDIK, (meg-csökönyösödik)
ősz. k. Csökönyös természetűvé lesz.

MEGCSÖKÖTT, (meg-csökött) ősz. mn. Törpén
v. pályán maradt.

MEGCSÖMÖRLIK, (meg-csömörlik) ősz. k. Va-
lamitől megundorodik, csömört kap. Igen rost, vagy
kövér ételtől megcsömSrleni. V. ö. CSÖMÖR.

MEGCSÖMÖSZÖL, 1. MEGCSOMOSZOL.
MEGCSÖRDÍT v. — CSÖRDIT, (meg-csördít)

ősz. áth. Eszközli, hogy egyszeri csőr hangot adjon.
Megcsördítni a kardot.

MEGCSÖRDÜL v. —CSORDUL, (meg-csördűl)
ősz. önh. Egyszerű csőr hangot ad.

MEGCSÖRGET, (meg-csörget) ösa. áth. Eszköz-
li, hogy többszörös csőr hangot adjon.

MEGCSÖRREN, (meg-csörren) 1. MEGCSÖR-
DÜL.

MEGCSÖTLIK, (meg-csötlik) 1. MEGBOTLIK.
MEGCSÚCSOSODIK, (meg-csúcsosodik) ősz. k.'

Valamely test csúcsossá alakul. Ás elsoványodott em-
ber álla megcsúcsosodik. Ráspolás, kostörUlés által
megcsúcsosodik a vaslemet. V. ö. CSÚCSOS.

MEGCSÚFÍT v. —CSÚFÍT, (meg-csúflt) ősz.
áth. Valamit csúffá tesz. Fölcserélhető vele az elcsú-
fít. Személyre vonatkozólag, ám. meggyaláz, valakin
olyasmit követ el, mi által gúnynak, megvetésnek
tárgyává lesz. V. ö. CSÚF, CSÚFÍT.

MEGCSÚFOL v. —CSÚFOL, (meg-csúfol) ősz.
áth. Valakit csúf gúnynévvel illet, s olyan mint meg-
gotemberet, megctudarot. Szélesb ért. ám. megcsúfit.
Továbbá a vadászok nyelvén ám. megsebesít, megtép,
megszakgat. Megcsúfolja a medve azt, kit megtép; a
vadkan a kutyát, melyet megsebesít. (Bérczy Károly
vadászműszótára).

MEGCSUKORGAT, a székelyeknél ám. meg-
zsugorgat.

MEGCSÚNYÚL v. — CSUNYUL, (meg-csú-
nyúl) ősz. önh. Csúnya alakot ölt, csúnyára változik.
(t>evégzetten).lfi2y szép fiú volt, s hogy megcsunyúU !
Baranyában mondják ebről,midőn megvesz, megdühö-
dik. Amegcsunyult ebet agy ön kell iUni.V, ö.CSUNYA.

MEGCSÚPOZ, (meg-csúpoz) ősz. áth. Valamit
ceúpozva megtetéz, csáppal ellát. Megcsúpozni a szé-
nabaglyát. V. ö. CSÚP.

MEGC8URDÚL, (meg-csurdúl); 1. MEGCSOR-
DÚL.

MEGCSURRAN, (meg-csurran); 1. MEGCSOR-
DÚL.

MEGCSUSZAMLIK, (meg-csuszamlik) ősz. k.
Tartósabb, távolabbra ható csúszásnak indul. Más-

13
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kép: megctuszamik, megesuszamodik. Különbözik tőle
a megcsúszik, hogy ez kisebb, rövidebb ideig tartó
siklást jelent, és a megcsuszszan, melyben az an kép-
ző egyizeri tényt jelent, s ám. kezd csúszni.

MEGCSÚSZIK y. —CSÚSZIK, (meg-csúszik)
ősz. önb. Lába akaratlanul egyszerre megsikamlik, s
a kellő irányt eltéveszti. Megcsúszott, s kimenült bo-
kában a lába. V. ö. CSÚSZ, CSÚSZIK.

MEGCSUSZSZAN, (meg-csnszszan) ősz. önh.
Csuszszanva megmozdul, odább csuszszan. Megcsusz-
szant a jégen » eleteti. Itt a meg ám. el. V. ö. CSUSZ-
SZAN.

MEGCSÜNIK, (meg-csünik) ősz. k. Fejlődésé-
ben ellankad, épségéből alábbszáll, hanyatlik. V. ö.
CSÜNIK; MEGCSÖKIK.

MEGCZÁFOL, (meg-czáfol) ősz. áth. Valamely
állítást, véleményt ellenokok által visszatorol, meg-
semmisít, hamisnak, hibásnak mutat meg. Megcxáfol-
ni át ettenpárti szónok beszédét. Át alperes ügyvéde
megczáfolta a fölperu Ügyvédének vádjait. Atv. ért.
alkalmaztatik személyre is, vagy állításokat, vélemé-
nyeket tárgyazó müvekre. Ily híres szónokot nehéz
megczáfolni. Valamely könyvet, értekezést, hírlapi csik-
ket megczáfolni. Itt ÍB nem a meg a czá/oZ-ban van a
vitsta értelme. Egyébiránt ezen alapfogalom van a la-
tin refuto, és német widerlegen szókban is.

MEGCZIBAKOL, (meg-czibakol) ősz. áth. Va-
lakit üstökénél fogva megránczigál. Máskép: meg-
ezibál. V. ö. CZIBAK, CZIBAKOL.

MEGCZIBÁL, (meg-czibál) ősz. áth. 1. MEG-
CZIBAKOL.

„Várj alakos, mond a leány,
Meg lesz te is próbálva,
S ha a próbát ki nem állód,
Törökül megczibálva."

Somló, Kisfaludy. S-tól.

MEGCZIFRÁZ, (meg-czifráz) ősz. áth. Valamit
czifrán készít el, fölékesít

„A szép tejesút is megczifrázza magát"
Zrínyi.

Különösen mondják énekről, zenéről, és tánczról.
Ctsifrátd meg ott a nótát. Ugyan megctifrásla a frís
magyart. V. ö. CZIFBA.

MEGCZIMBÁL, (meg-czimbál) ősz. áth. L.
MEGCZIBAKOL.

MEGCZENÉZ, (meg-czinéz) ősz. áth. Czinönt-
vénynyel vagy lemezzel megfuttat, illetőleg beborít
vagy megbéllel valamit. Megczinezni a konyhai rézedé-
nyeket.

MEGCZIKKALMAZ, (meg-czirkalmaz) ősz. áth.
Czirkalommal megkerít, meghatároz valamit Megezir-
halmozni a horda fenekét.

MEGCZmOGAT, (meg-czirogat) ősz. gyak. áth.
Hizelegve,kedveskedve megsimogat valaki t v. valamit
Különösen valamely állatot szőr mentében megsi-
mogat Megczirogatni a kedves fiú arczdt. A pajkot ló

nyakát megetirogatni. Átv. ért valakit kedveskedő,
nyájas, édes szavakkal megkerít

MEGCZIRÓKÁL, (meg-czirókál) ősz. áth. 1.
MEGCZIROGAT.

MEGCZÖVEKÉL, (meg-czövekél) ősz. áth. Czö-
vekekkel megerősít, megékel, bekerít Megexoeekebn
a part oldalát, hogy be ne omoljon. Megczövekdni a
fövényt. Megczövekdni a kútágast, hogy el ne dőljön.
V. ö. CZÖVEK.

MEGCZUCZOBÁZ, (meg-czuczoráz) ős*, áth.
Megczibál, megrángat, megfogdos. Jólmegctvozorázta
a gazdasizony a szolgálóját. (Kriza J.).

MEGCZUKROZ, (meg-czukroz) Ősz. áth. Czu-
korral meghint, megédesít Megczvkrozni a fánkot,
keserű, salátát, kávét. V. ö. CZUKOR.

MEGCZUPPAN, (meg-czuppan) ősz. önh. Meg-
hallik, midőn czupp hangot ad. Megcsappant ajkán a
csók. V. ö. CZUPPAN.

MEGDAGAD, (meg-dagad) ősz. önh. Dagadva
meggyül, felmagasodik. Az orbánctos homlok, ara
megdagad. A kSszvényes láb, vtikóros test megdagad.
A kelő tészta megdagad. Megdagad az áradó folyam.

„Nem jártam így életemben,
Minden ér megdagadott."

Kisfaludy S.

Mondják különösen oly testekről, melyek nedv által
felfúvódnak, némi terjedelmet kapnak. Megdagad «
vízbe mártott szivacs, kenyér. A szárat faedényt, ab-
roncsot vízbe tenni, hogy megdagadjon. V. ö. DAGAD.

MEGDAGASZT, (meg-dagaszt) ősz. áth. Esz-
közli, hogy valami megdagadjon. Megdagasztani a
kenyérnek való tésztát. Megdagatztani a tapasznak való
tárt. Tárgyeset nélkül ám. a dagasztást elvégzi. Én
már megdagasztottam. V. ő. DAGASZT.

MEGDALMAHODIK, (meg-dalmahodik) ősz.
k. Megtestesedik, különösen potrohosodik. V. ö. DAL-
MAHODIK, DÖLMECZ.

MEGDARÁL, (meg-darál) ősz. áth. A gabonát
úgy megtöri, úgy megőrli, hogy dara legyen belőle.
Megdarálni a búzát, árpát. Tárgyeset nélkül, a dará-
lást elvégzi. Mi már megdaráltunk. V. ö. DARA.

MEGDECZEGTET, (meg-deczegtet) ősz. miv.
1) Eszközli, hogy fogai vaczogjanak. 2) L. MEG-
DÖCZÖGTET.

MEGDEGED, (meg-deged) ősz. önh. A széke-
lyeknél deged egyrészről a mély hangú dagad, más-
részről a gebéd módosulata, ez utóbbi értelemben
mintha dOgtid, azaz ,döglik' volna. Degedj meg, azaz
gebedj meg. (Kriza J.) l

MEGDEGETÉL, (meg-degetél) ősz/ áth. De-
gettel beken valamit 1. DEGET.

MEGDEKECZÉL, (meg-dekeczél) 1. MEGDE-
GETÉL.

MEGDERMED, (meg-dermed) ősz. önh. Meg-
merevedik, rugékonyságát, hajlékonyságát' elveszti,
különösebben fagyás által. Nagy hidegben kezem
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lábam megdermedt. Megdermed a rSt vad nem meg-
doglik. (Bérczy Károly). V. ö. DERMED.

MEGDERMESZT, (meg-denneszt) ősz. áth. Esz-
közli, okozza, hogy megdermedjen, hidegtől megme-
revedjék valami.

MEGDESZKÁZ, (meg-deszkáz) Ősz. áth. Bizo-
nyos tért, vagy testet deszkákkal beföd. Megdestkát-
m a gyalogKdat, nobát, folyótól, padlátt. V. ö.
DESZKA.

MEGDÉZMÁL, (meg-dézmál) ősz. áth. Szoros
ért. a dézmát, azaz tizedet kiveszi valamiből. Megdu-
málni a mutiot. Szélesb és átv. ért. valamely ingó jó-
szágnak egy részéterőszakkal, a birtokosnak bele nem
egyezése nélkül elviszi. A hivatlan vendégek, éjjeli
ctavargók megdétmálták oc élettárt. A márkatopok
megdésmálták a gulyát. V. ö. DÉZMA.

MEGDIADALMAZ, (meg-diadalmaz) ősz. áth.
1. DIADALMAZ alatt.

MEGDICSÉR, (meg-dicsér) ősz. áth. Dicsénre
helyesel, jóváhagy valamely tettet, müvet, s illetőleg
a tettnek, műnek szerzője iránt méltányló elismeré-
sét nyilatkoztatja. Megdictírni a tanulók morgóimat.
A vetér megdieiérte vitet tereget. V. ö. DICSÉR.

MEGDICSÖÍT, (meg-dicsőít) ősz. áth. Dicső-
vé, híressé tesz, kitüntet Nevét valamely jelet tett ál-
tal megdictSUeni. A nagy hazafit emlékuobor által meg-
dict&Üeni. Különösen erkölcBÍ,vallási érdememéi fogva
felmagasztal. Itten a jámborokat mennyortfághan meg-
dietSÜi. V. ö. DICSŐ, DICSŐÍT.

MEGDICSŐÜL, (meg-dicsőttl) ősz. önh. Dicső-
vé, híressé, kitűnővé lesz. Vüághirü jótétemények ál-
tal megdietMni. Különösen, erkölcsi, vallási érde-
mekért az űdvőzűlt szentek sorába emelkedik; mint-
egy mennyei fénytől körűlsngározva felmagasztalta-
tík. V. ö. DICSŐÜL.

MEGDIKICSÉL, (meg-dikicsél) ősz. áth. Dikics
nevű csizmadiakéssel megszúr, megsebesít

MEGDOB, (meg-dob) ősz. áth. Dobva eltalál,
megüt, megsért valakit v. valamit Lapddval, kövei,
tárral megdobni valakit. V. ö. DOB, ige.

MEGDOBÁL, (meg-dobál) ősz. áth. ^Többször
megdob, meghajigál.

MEGDOHLIK, MEGDOHOLL1K, (meg-dohlik
v. — dohollik) 1. MEGDOUOSODIK.

MEGDOHOSÍT v. —DOBOSIT, (meg-dohosít)
ősz. áth. Egészen dohossá tesz.

MEGDOHOSODIK, (meg-dohosodik) ősz. k.
Meglepi a doh, megromlik a dohtól. A nedvei helyen
tartott littt, gabona megdohotodik. V. ö. DOH; DO-
HOS.

MEGDOHOSÓL v. —DOHOSUL, (meg-doho-
•úl) ősz. önh. 1. MEGDOHOSODIK.

MEGDOLGOZ, (meg-dolgoz) ősz. áth. Gyön-
gédtelen kifejezéssel, valakit megdolgozni ám. az el-
lenvéleményü, más akarata embert vastagabbféle czá-
folatokkal, gúnyokkal, szemrehányásokkal stb. meg-
torkolni. Néha szelídebb ért. valakit megdolgozni,
ám. szép módjával, rábeszéléssel magunk részére

meghódítani, megnyerni. Csak alsó írásmódba való
kifejezés.

MEGDOLHODIK, (meg-dolhodik) ősz. k. Táj-
divatos szó megdohollik, v. megdohotodik helyett

MEGDORGÁL, (meg-dorgál) ősz. áth. Dorgál-
va, azaz keményebb szavakkal megfedd. A pajkot
gyermeket megdorgálni. V. ö. DORGÁL.

MEGDORHOL, (meg-dorhol) ősz. áth. A széke-
lyeknél ám. meghengerel; megmangorol.

MEGDOROSZOL, (meg-doroszol) ősz. áth. 1)
A gyomtól a földet éles kapával megtisztítja. Különö-
sebben 2) másodszor kapálja meg a szőlőt

MEGDÖBBEN, (meg-döbben) ősz. önh. Szoros
ért. a megijedt embernek szive rendkívüli mozgásba
(döbögésbe) jön. Vastag hangon: megdobban. Szélesb
ért. hirtelen megijed, meghökken;

„Műiden vázárnyékra remeg s megdöbben az
asszony."

Barótí Szabó D.
V. ö. DÖBBEN.

MEGDÖBBENT, (meg-dőbbent) ősz. áth. Esz-
közli, okozza, hogy megdöbbenjen valaki, hirtelen
ijedésbe ejt

MEGDÖBÖCSKÖL, (meg-döböcsköl) ősz. áth.
A székelyeknél ám. megnyomogat, meggyúr; máské-
pen : megtUctlcöl, megdöröctköl; nálunk szokottabban -.
megdömöctköl. A bihal a térdivei megdöböctköli az em-
bert. (Kriza J.).

MEGDÖCZÖGTET, (meg-dőczögtet) ősz. miv.
Dőczögős úton jól megrázat

MEGDÖF, (meg-dőf) ősz. áth. Valamely neki-
taszított szúró eszközzel megsért Egyik bajvívó a
maiikat kardjával megdöfni iparkodik. Kittel, t&rrel,
villával megdöfm valakit. Öntökével megdöfni a lattu
bivalt. V. ö. DÖF.

MEGDÖGLESZT, (meg-dögleszt) ősz. áth. Esz-
közli vagy engedi, hogy valami megdöglik.

MEGDÖGLET, (meg-dőglet) ösa. áth. Régiesen
ám. megdögleszt „Ó csodálatos hívság, ó keserű mé-
rög, siralmas szereim kazdagságoknak bősége, minek
döglecz (dögletsz) meg ennye embőröket" Nádor-
codes. Továbbá dögleletessé tesz. „Oly annyira meg-
dögleték az eget (levegő eget) hogy nagy döghalál
követközék belőle." (Debreczeni Legendáskönyv).

MEGDÖGLIK, (meg-dőglik) ősz. k. Dögölve
elvész. Köz szokás szerint mondják emberen kívül
minden állatról, midőn élni megszűnik. Megdöglik,
máskép: meggebed a ló, ökOr, dittnó, jvk. MegdSgle-
nek a Indák, verebek. Megdöglik a légy. A méhtői
mintegy kegyeletből szokták mondani, hogy meghal.
Ellenben az emberről csak megvetésből használják.
Nem halt meg, hanem megdöglött. Dögöljél meg. A szé-
kelyeknél : degedj meg. V. ö. DÖGLIK.

MÉGDÖGÖNYÖZ, (meg-dögönyöz) ősz. áth.
Tulajd. ért dögőnynyel, azaz döfő eszközzel, megsznr-
kál. Szélesb ért. ököllel, vagy valami kemény kéz-

13*
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bélivel megpufogat, megdönget, jól megver. V. ö.
DÖGÖNYÖZ.

MEGDÖHÖL, (meg-döhöl) ősz. áth. A széke-
lyeknél ám. megver. Jól megdöhöllek. (Kriza J.}.

4 MEGDŐJT, (meg-dőjt) 1. MEGDÖNT.
MEGDŐL, 1. MEGDŐL.
MEGDÖMÖCSKÖL v. --DÖMÖCZKÖL,(meg-

dömöcsköl v. — dömöczköl) ősz. áth. Gyömöszölve,
gyúrva, tömve megnyomogat valamit. A székelyek-
nél (m 6-vel fölcseréltetve): megdöböcsköl. TömöszölS
fával megdömöoskölni a szőlőt. Atv. ért. ököllel meg-
dönget. V. ö. DÖMÖCSKÖL.

MEGDÖMÖCZKÖZ, (meg-dömöczköz) ősz. áth.
Dömöczki módra kiczifráz. V. ö. DÖMÖCZKÖZ.

MEGDÖNCZÖL, (meg-dönczöl) ősz. áth. Meg-
taszigál. Győrmegyei tájszó.

MEGDÖNGET, (meg-dönget) ősz. áth. Ököllel,
vagy valamely kemény eszközzel úgy megütöget va-
lakit v. valamit, hogy szinte dong bele. Megdöngették
a hátát. A gyapjwsákot megdöngetik, hogy több férjen
bele. V. ö. DÖNGET.

MEGDÖNGÖL, (meg-döngöl) ősz. áth. A csűr
földét lapos vastag bikk v. más fanyelű deszkával meg-
veri, megegyengeti,bogy simává lesz. Kezdi széki szó.
V. ö. MEGDÖNGET; és DÖNGÖL.

MEGDÖNT, (meg-dönt) ősz. áth. Eszközli, hogy
megdüljön valami. A szél és zápor negdönti a kövér
vetéseket. V. ö. MEGDÜL. Átv. ért. megdönteni az
ellenfél okoskodásait, am.crösebb érvekkel megczáfolni.

MEGDÖNTHETETLEN v. —DÖNTHETLEN,
(meg-dönthet(et)len) ősz. mn. Amit nem lehet meg-
dönteni. Megdönthetetlen érvek, indokok. Határozó-
ként : megdönthetetlen módon, megdönthetetlenül.

MEGDÖRDÜL v. —DÖRDÜL, (meg-dördül)
ősz. önh. Megkezdi a dörgést. MegdSrdiU az ég. Ha
megdördOlnek az ágyúk, mindenki ragadjon fegyvert.
V. ö. DÖRÖG.

MEGDÖRGÖL, (meg-dörgöl) ősz. áth. Dörgöl-
ve megtöröl, megvakar, megfényesít, megsimít vala-
mit. Sáros lábát szalmává} megdorgált. A disznó meg-
dörgöli át ágasnál viszkető hátát. Kopárral megdörgölni
a. rozsdás késeket, mocskos faedényeket. V. ö. DÖRGÖL.

MEGDÖRÖCSKÖL, (meg-döröcsköl) 1. MEG-
DÖBÖCSKÖL.

MEGDÖRZSÖL, (meg-dörzsöl) ősz. áth. A meg-
dörgöl igének kicsinyített módosítása, s ám. dörgölés
által kisebb részekre tördel, vagy gyöngédebben dör-
göl valamit. Tenyerek közölt megdörzsölni az öregre ap-
rított dohányt. Ujjakkal megdöntölni a kenyérmorzsát.
V. ö. DÖRZSÖL.

MEGDRÁGÍT, (meg-drágít) ősz. áth. Eszközli,
okozza, hogy drága ára leszen valaminek. A habom
megdrágítja az élelemsterekeí. V. ö. DRÁGA.

MEGDRÁGUL, (meg-drágúl) ősz. önh. Vala-
minek ára, becse megnő, fölemelkedik. Bős* termés
után megdrágul a gabona. A nagy vám miatt némely
külföldi áruk igen megdrágultak.

MEGDSÁMBÁZ, (meg-dsambáz) ősz. áth. A
székelyeknél ám. megérintget, megver. (Kriza J.).

MEGDÚCZOL, MEGDUCZOL, (meg-ddczol)
ősz. áth. Dúczczal megerősít, megtámaszt Megd&ctoltn
a roskadó félben levő falat. Átv. ért. megdönget;
ököllel hátba ver.

MEGDUGÚL, (meg-dngúl) ősz. önh. Valamely
likas, csöves testnek vagy eszköznek nyilasa betömő-
dik. Afegdttgúl a pipaszár, a Icűtesö. Megdugúl az orr,
midőn nem szelei. A belekre vonatkozólag, ám. ke-
mény széke van, szükségét nem végezheti.

MEGDUMÉZ, (meg-dnméz) ősz. áth. Székely
tájszó, ám. megdönget.

MEGDUNTAT v. FELDUNTAT, (meg- v. fel-
duntat) ősz. áth. A székelyeknél ám. felduzzaszt
Kriza J.

MEGDÜRÁLJA MAGÁT, 1. DÜRÁL alatt
MEGDURRAN, (meg-durran) ősz. önh. A dur-

rogást megkezdi. Mtgdvrrannak az álgyúk, mozsarak.
MEGDÜHÍT, (meg-dfihít) ősz. áth. Dflhöíw?

tesz, víziszonyféle ragályos nyavalyába ejt.
MEGDÜHÖDIK, (meg-dűhödik) ősz. k. A düh

féle betegség meglepi; megveszekedik. Baranyai táj-
szólás szerént: megcsunyúl. Az ebek nagy szomj, vagy
forróság miatt megdlihödnek. A veszett kutya marásától
mtgdlOiödni. Máskép: megvesz. V. ö. DÜH.

MEGDÜHÖSÖDIK, (meg-dühösödik) ősz. k. 1.
MEGDÜHÖDIK.

MEGDÜHÜL, (meg-dühül) ősz. önh. 1. MEG-
DÜHÖDIK.

MEGDÜL, (meg-dfil) ősz. önb. 1) Háttal meg-
veti magát, hanyatt fekszik. Mondják magát elvető,
szemtelen nőről. 2) A szárba ment fű, gabona, s
egyéb gyönge növény önterhe, vagy külerőszak miatt
lehanyatlik. A fejbe ment siírü gabona, nagy szélben
vagy záporban megdtíl. V. ö. DŰL v. DŐL.

MÉGÉ v. MÖGÉ, (még-é) névh. Megfelel ezen
kérdésre : hová t A viszonynevet alanyesetében köve-
ti, s ám. azon helyre,mely a viszonynév által jelentett
tárgy után fekszik , pl. Ajtó megé bvjt. Kályha megé
tenni valamit. Különösen szereti maga mellé venni a
,hát' főnevet. Állj a, hátam megé. „Csak nézzen előre
és háta megé (= hátra) is." (Gr. Eszterházi M. ná-
dor levele 1645-ből). „Hát megé nézvén," „hát megé
fordulván." „Ő kezeit hát megé kötőzék." (Regi ma-
gyar Passió. Toldy F. kiadása 82.106. 1.). A Tatrosi
codexben eléjön mind magánosán : „0 tanejtványi
közzől sokak ménének megé"; „Én mcgém"; mind
,hát' szóval is : „Elfordóla hát megé"; „Ki hát megé
néz." Személyragozva : megém (szokottabban : hátam
megé), megéd, megéje, megénk, megétek, megéjök. így
önállólag ugyan nem igen divatozik, de használható
épen úgy, mint mellém melléd, álam álad, elém eléd,
fölém föléd stb. V. ö. MÉG.

MEGEBÉDEL, (meg-ebédél) ősz. önh. Az ebé-
det elvégzi. Már mi megebédeltünk, amint látom, ti
még hozzá sem fogtatok.
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MEGECSETEL, (meg-ecsetel) ősz. áth. Ecsettel,
ecset segítségével megfest, megszínel; vagy

megken.
MEGECZETÉSÉDIK, (meg-eczetésédik) öiz. k.

AE erjedésnek azon nemébe megy által, melyet ecze-
tesnek mondunk. Megeesetetedik a bor, tér. V. ö.
ECZETÉSÉDIK.

MEGECZETÉSÍT , (meg-eczetésít) ősz. áth.
Eszközli, hogy valami eczetessé, vagy eczetté váljék.
A lég ét nagy meleg megeezetettíi a bort.V. ö. ECZET.

MEGECZETÉZ, (meg-eczetéz) őss. áth. Eczettel
megönt, elkészít valamit. Megeetetexni a salátát,
babot.

MEGÉDÉSÉDIK, (meg-édésédik) ősz. k. Édes
kávé leszen. Némely gyümölcsük állatban megéde-
sédnek.

MEGÉDÉSÍT v. —ÉDÉS1T, (meg-édésít) őse.
áth. Eszközli, hogy valaminek édes íze legyen. Cfew-
korral megédettíeni a kávét. Mézzel megédettieni a má-
kot tésztát, kóláétól. V. ö. ÉDES.

MEGÉDÉSÜL v. —ÉDESÜL, (meg-édésül) ősz.
önh. L. MEGÉDÉSÉDIK.

MEGEDZ, (meg edz) ősz. áth. Szoros ért. va-
sat vagy vasból készített eszközt bizonyos műtét ál-
tal megkeményít Máskép: megaczéloz. Atv. ért. a testi
vagy lelki erőt bizonyos viszontagságok eltűrésére
képesebbé, szilárdabbá teszi. A munka megedzi a tes-
tet. A viszontagság, nélkülözés, szenvedés megedsi a* ép
UlkU embert. V. ö. EDZ.

MEGEDZŐDIK, (meg-edződik) ősz. belsz. Testi
vagy lelki ereje megszilárdul. Gyakorlat, hadjárat
által megedtSdnek a katonák.

MEGÉG, (meg-ég) ősz. önh. Égés által elham-
vad, elporlik. Megégett a hátunk. A szárat fa mellett
a nyert it megég. Itt a meg felcserélhető el igekötővel,
elég. V. ö. ÉG.f

MEGEGÉSZÍT, (meg-egészít) ősz. áth. Régies,
ám. egészszé tesz. „Imádkozván megegészszíté a (tö-
rött) tekönöt" (Debreczeni Legendáskönyv).

MEGÉGET, (meg éget) ősz. áth. Eszközli, hogy
barnává égjen valami v. valaki. Holmi tilos, gyanús iro-
mányokat megégetni. Volt idő, mikor a vélt boszorkányo-
kat megégették. Néha ám. valamely testet nagy me-
legség, vagy tűz által megaszal, megsüt, megpörköl,
de egészen el nem hamvaszt. Megégetni a rántást. A
forró kása, levet megégette a száját. A tölgyfa ezölü-
pBket meg szokták égetni, hogy a földben meg ne rohad-
janak. Megégette a körmét, átv. ért. oly dologba ka-
pott, mely bajt, fájdalmat, sérelmet okozott neki. Mi-
dőn az első értelemben vétetik, a meg ám. ti, honnan
megégetni és elégetni valamit egyet jelent. V. ö. ÉG,
ELÉG.

MEGÉGHETETLEN, (meg-éghetetlen) ősz. mn.
Ami természeti tulajdonságainál fogva olyan, hogy a
tfis meg nem emésztheti. A kSlen megégheteÜen.

MEGEGYEBUGYÁL, (meg-egye-bngyál) ősz.
áth. Agyba főbe ver, vagy szélesb ért. jól megver,
megdönget; máskép : megegyel, megagyabugyál.

MEGEGYEL, (meg-egyel) ősz. áth. Sajátlag
megagyal módosulata, melyben az utóbbi mély hangú
szó az előbbi magashangu szóhoz módosíttatott Múlt
éjjel a dorbésolát közben jól megegyelték, kitisztogatták
6 kémét. (Tájszótár).

' MEGEGYENEL, (meg-egyenel) ősz. áth. I)
Egyenlővé tesz. 2) SimávA, egyenessé tesz, pl. vala-
mely tér rögeinek, dombjainak elhárításával. 8) Heves
megyei tájnyelven ám. kedvetlenül vesz, mintegy nem
egyezik bele. Eddig a szomszéd kutjáról hordtam a
vizet, de gazdája megegyenlette.

MEGEGYENÉSÉDIK,(l),(meg-egyenésédik)ösz.
k. 1) Ami előbb görbe volt, az egyenes irányban meg-
nyúlik. Bizonyos görbe testek lefektetve megegyenesed-
nek. 2) Valamely testnek, térnek hátahupás, dombos,
hoportyagos fölszine sima alakot ölt. Oyalu alatt
megegyenesedik a rögös deszka. Csinálás által megegye-
nesedik az út. V. ö. EGYENES.

MEGEGYENÉSÉDIK)(2),(meg-egyenésédik)ösz.
k. Egyenessé válik (bevégzetten). Az átültetett fiatal
fák sokszor maguktól megegyenesednek.

MEGEGYENÉSÍT v. -EGYENÉSIT, (meg-
egyenésít) ősz. áth. Egészen egyenessé teszen. Egye-
netítsd meg azt a nádpálczát.

MEGEGYENÉSÍT, (meg-egyenésít) ősz. áth. 1)
Valamely görbe testet egyenessé tesz. Megegyenesí-
teni a görbe szeget. 2) Valamely rögös, dombos, göd-
rös, hoportyagos testet vagy tért egészen lapossá, si-
mává alakít. Megegyenestíeni a felvágott országutat, a
rögös réteket. V. ö. EGYENES.

MEGEGYENGET, (meg-egyenget) ősz. gyak.
áth. Valamely rögös, dombos, gödrös, hátahupás tért
lapossá, simává alakítgat Nyomtatás előtt megegyen-
getni a szürüt. Tömofával, görgővel megegyengetni a
kerti utakat. V. ö. EGYENGET.

MEGEGYESÜL v. —EGYESÜL, (meg-egye-
sül) ősz. önh. A régieknél pl. a Nádor-codexben, ám.
egyességet köt, szövetkezik.

MEGEGYEZ, (meg-egyez) ősz. önh. 1) Valaki-
vel bizonyos dologra nézve egy véleményben, egy
szándékban, egy akaratban van. Tudományos, vallási,
polgári nézetekben megegyezni valakivel. 2) Bizonyos
alkut, szerződést végképen megköt A ló árán ötszáz
forintban megegyeztünk. Abban egyeztünk meg, hogy
süt. 3) Valakivel megfér, nem ellenkedik, megbékül.
Szép dolog, ha a házasok megegyeznek egymással. A
házsártos szomszéddal nehéz megegyezni. Hagyjuk abba
a viszálkodást, t egyezőink meg. V. ö. EGYEZ.

MEGEGYEZÉS, (meg-egyezés) ősz. fn. 1) Mint
a megegyez származéka ám. cselekvés, midőn valaki
egy másikkal vagy többekkel egy véleményben van,
szerződést köt stb. V. ö. MEGEGYEZ. 2) Öszhang-
zási állapot, mely bizonyos dolgok között Idtre jön.
V. ö. MEGEGYEZIK.

MEGEGYEZIK, (meg-egyezjk) ősz. k. Abban
különbözik a megegyez igétől, hogy ez személyekig
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amaz tárgyakra, cselekvényekre vonatkorik. Innen:
egyik ember a másikkal megegye*, midőn szándékuk,
akaratjok, vélemények megegyünk. Mondjak különö-
sen oly dolgokról, melyek közt bizonyos tekintetben
hasonlóság létezik, melyek öszvevalók, együvé ille-
nek, öszhangzanak. Az égésinek fék restéi megegyez-
nek. Szükséget, hogy a mondatban a* ige át illető alany-
nyal számban és személyben megegyették. V. ö. EGYEZ,
EGYEZIK.

MEGEGYEZŐLEG, (meg-egyezőleg) ősz. ih.
Egy véleménynyel vagy szándékkal, vagy akarattal;
egy szóval; ugyanazt tartva; közakarattal.Megegye•
zSleg elhatározni valamit. V. ö. MEGEGYEZ.

MEGEGYEZTET, (meg-egyeztet) ősz. áth. és
mivelt 1) Az egymással ellenkedésben, meghasonlás-
ban levőket, különösen a peres feleket rá bírja, hogy
egymással megalkudjanak, megbékéljenek. A bíró
iparkodjék megegyettetm a feleket. 2) Bizonyos dolgo-
kat egymással kellő öszhangzatba hoz, helyesen egy-
máshoz illeszt Megegyettetni a különféle hangszereket.
A szakot megegyetteíni, hogy értelmes mondat váljék
belWk. V. ö. EGYEZTET.

MEGÉHEZÉS, (meg-éhezés) ősz. fa. Szenvedő
állapot, midőn megéhezik valaki. V. ö. MEGÉHEZIK.

MEGÉHEZIK, (meg-éhezik) ősz. k. Erősebb
étvágyat, melyet éhnek hírünk, érez magában. A ki
sokáig nem esők, megéhetik. V. ö. ÉH, ÉHEZIK.

MEGÉHEZTET, (meg-éheztet) ősz. áth. és mi-
velt. Valakit éhezni kényszerít; megkoplaltat Bün-
tetésbSl, orvosi rendeletből megéheztetni valakit. V. ö.
ÉHEZIK.

MEGEHNYEJT, régies. L. MEGENYHÍT.
MEGEHÜL, (meg-ehttl) ősz. önh. Régies. 1.

MEGÉHEZIK.
MEGEJT, (meg-ejt) ősz. áth. Valamit megtör-

ténővé tesz, vagy valaminek szerét, módját ejti. Sze-
retném megejteni a dolgot. Átv. erkölcsi ért. valakit
bűnre visz, eszközli, hogy megessék. Megejtette a bor,
a féktelen indulat. Valakit megejteni. (Szabó D.).
„Mivel azért az pogány ellenség nem aluszik, hanem
éjjel nappal azon mesterkedik, miképen az keresz-
tyénséget megejthesse" Gr. Eszterházi Miklós nádor
levele 1627-ből.

»Gyakran kevélységgel vakít a szerencse,
Hogy a magahittet hamarabb megejtse."

Beniczky Péter.

Különösen, valamely leányt, vagy özvegyet teherbe
ejt V. ö. EJT, MEGESIK.

MEGEJTŐDIK v. —EJTÖDZIK, (meg-ejtŐdik
v. — ejtődzik) ősz. belsz. Megapad, megsoványodik.
Balaton mellékén ám. meghűl. (Tájszótár).

MEGÉKEL, (meg-ékel) ősz. áth. Ékkel mege-
rősít, megszorít. A tágan álló szeget, akonát, fejszefe-
jet megékelni. V. ö. ÉKEL.

MEGÉKEZ, (meg-ékez) ősz. áth. 1) L. MEG-
ÉKEL. 2) Valamely betűt, illetőleg önhangzót ékkel
azaz vonással ellát.

MEGÉL, (meg-él) ősz. áth. 1) Bizonyos időt,
vagy időben történő eseményt élve elér. Amily erő*,
ayolczvan évet is megélhet. Unokáinak unokáit megél-
te. Még azt át egyet steretném megélni.

„Megélem én azt az időt,
Sírva mégysz el kapunk előtt"

Népdal

Tárgyesetes viszonynév nélkül, és önhatólag használ-
va ám. életét folytatja, életben megmarad, el nem
vesz, meg nem hal. Valahogyan csak megélőnk. Oly
rostul van, hogy lehetetlen megélnie. Ily drágatágban
alig lehet megélni. Továbbá, élelmét megszerzi, életét
fentartja. Ügyet ember a jég hátán is megél. (Km.).
Itt a meg az él szóval együtt jelent időbeli haladást
s fölcserélhető vele a szintén mozgást, menést, távo-
lodást jelentő el, pl. Éléi stát évig. E nyomon! est-
bér sokáig éléi. V. ö. ÉL, ige.

MEGELÉGEDÉS, (meg-elégédés) ősz. fn, l)Ke-
délyi állapot, melyben oly személy van, kinek vágyai,
szükségei kellétig betöltvék, ki csendes, nyögött ke-
délyfi, ki többre nem vágyik. Megelégedésig enni MM.
2) Tetszés, helyeslés, vagyis kijelentése annak, hogy
vágyainkat, igényeinket, akaratunkat várakosasua-
kat betöltötte valaki. Megelégedésünket nyüoántíam
valaki iránt. Át elUljárók megelégedését tíérdemlem.
V. ö. MEGELÉGSZIK.

MEGELÉGÉDETLEN, (meg-elégédetlen) öu.
mn. 1) Be nem tölt vágyai, szükségei miatt nyngU-
lan, többre vágyó. Megelégedetten hátasok, cselédek. S)
Kinek kedélye azért nyugtalan, mert mások nem tel-
jesítették akaratát, várakozását stb. Át oktató meg-
elégedetlen tanítványaival, ha nem iparkodnak. Át igen
tzigonl elöljáró jobbára megelégedetlen.

MEGELÉGEDETT, (meg-elégédétt) ősz. mn.
1) Kinek vágyai, szükségei saját egyéniségéhez képest
betöltvék, s ennek következtében nyugodt, többet nem
kivan. Béreikkel megelégedett cselédek, napszámotok.
Nyereségével megelégedett kalmár. 2) Kinek vágyait,
akaratát, várakozását mások betöltötték, s irántok
tetszését, helybehagyását nyilvánítja. Gyermekeinek
szorgalmával, magaviseletével megelégedett atya.

MEGELÉGEDIK, (meg-elégédik) ősz. k. m.
megelégéd-tem, —tél, —élt. 1. MEGELÉGSZIK.

MEGELÉGEL, (meg-elégel) ősz. áth. Valamit
elégnek tart, vagyis kijelenti, hogy vágyait, szüksé-
geit betöltötte valami, hogy többet e nemben nem
kivan. Megelégelni a stives fogadást. Megelégelni a
kárpotlást,büntetést. Elégeld meg, a mit tehetek. Néha
ám. megsokal, valaminek megszűntét kívánja. Meg-
elégeltem már a sok tsarolást, hútavonát.

MEGELÉGÍT v. —ELÉGÍT, (meg-elégít) ósx.
áth. Eszközli, hogy valaki megelégedjék, hogy töb-
bet ne kívánjon. „Hogy engemet minden káromról
megelégéts . . . azért én mást (= most) is ha uram
levele szerénth megelégétesz, elveszem. (Levél 1567-
bői. Szalay Á. 400 m. 1.)
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„És egymással mind holtunkig megelégítsen."
Házasok éneke.

Máskép : kielégít. V. ö. MEGELÉGSZIK.
MEGELÉGSZIK, (meg-elégazik) Ősz. k. A je-

lentő mód jelenidejéu kívül megelégedik ^van szokás-
ban. 1) Viszonynév nélkül, elvont ért. kedélye oly
állapotban van, melynél fogva különös vágyai, kíván-
ságai nincsenek, s jelen helyzetében tejesen meg-
nyugszik ; különösen ám. jól lakik. Ha te megelégszel,
én is megelégszem. Vendégeink mind megelégedtek. 2)
Tárgyra vonatkozólag, valamivel megelégedni ám. ki-
jelenteni valami felfii, hogy vágyainknak, várakozá-
sunknak megfelel, hogy a maga nemében és ránk
nézve nem hagy több kívánni valót hátra. Sortommal,
állapotommal, jószágommal megelégszem. Megelégszel-e
száz forinttal t 3) Személyre vonatkozólag ám. tet-
szik, megnyeri a helyeslést Szolgámmal igen megelég-

MEGELÉGÜL, (meg-elégttl) ősz. önh. 1. MEG-
ELÉGSZIK.

MEGELEGYÍT, (meg-elegyít) ősz. áth. Egy-
féle testet másfélével együvé kever, öszveköt. Vizet
csukáiról megelegyüeni. V. ö. ELEGYÍT.

MEGÉLEMÉDÉTT, ;
t(meg-élemédétt) ősz. mn.

Agg kora, ki életének nagyobb részét leélte. Gyön-
gédebb kifejezés, mint a megvénült,megSregedeU. Meg-
elemedéit urak és hölgyek. Megélemedett férfiak taná-
csára hallgatni. Megélemedett tisztes hajadon.

MEGÉLEMÉDÉTTEN, (meg-élemédétten) ősz.
ih. megöregedett v. éltes v. koros állapotban.

MEGÉLEMÉDIK, (meg-élemédik) ősz. k. Élte-
sebb kort ér, megöregszik,megagg. Kizárólag emberről
mondják. „És monnók (mindketten t. i. Zachariás és
felesége) ő napokban megélemedtek volna." (etambo
processissent in diebns suis. Tatrosi cod. Lukács L).

MEGÉLÉSÉDIK, (meg-élésédik) ősz. k. Fenés,
» köszörülés által egészen élessé leszen.

MEGÉLÉSÍT v. —ÉLESÍT, (meg-élésít) ősz.
áth. Fenés, köszörülés által eszközli, hogy egészen
éles legyen valami. MegélesÜeni a kassát, kardot, kést.
Átv. ért. megéUstíeni a nyelvét, tollat, ám. csípősen,
élezésen beszélni, írni.

MEGÉLÉSÜL v. —ÉLÉSÜL,(meg-élésül) ősz.
önb. L. MEGÉLÉSÉDIK.

MEGELEVENEDIK, (meg-elcvenédik) ősz. k.
Holt vagy csak tetszholtas állapotából életre tér(bevég-
aetten). A kistáradva hevert békák vagy békatojások a
nyári esőre megelevenedlék.A téli alvó férgek, állatok ta-
vaszkor megelevenednek. Máskép : megelevenUl, kivált
oly értelemben, midőn valami mintegy saját erejéből
vagy tevékenységéből jön életre. Kellő melegség által
a selyem vagy más lepek tojásai megeleventtlnek (ki-
kelnek).

MEGELEVENÍT v. —ELEVENÍT, (meg-ele-
renít) ősz. áth. A holt testet vagy csak tetszholtat
egészen életre hozza. „Uram! te mttvelkedetid eszten-

dőknek közepette elevcnéhed meg" (Opus tuum in
medio annorum vivifica illud. Bécsi cod. ,Elovenéhed'
régies kapcsoló mód, ma is tájdivatos ,eleveníjed' e
helyett elevenítsed). Szélesb ért egészen élénkebbé,
frisebbé, mozgékonyabbá tesz valakit v. valamit V.
ö. ELEVEN.

MEGELEVENÜL v. —ELEVENÜL, (meg-ele-
venfil) ősz. őnh. L. MEGELEVENEDIK.

MEGELLIK , (meg-ellik) ősz. k. Különösen
szarvasmarhákról mondják, midőn magzatot szülnek.
Megellik a tehén, juh, kecske. A kutya és macskafajok
fiadsanak v. kölykeznek, a lovak, szamarak csikóénak, a
disznók malactoznak stb. Némberről csak megvetőleg,
és aljas beszédben mondják.

MEGELŐZ, (meg-előz) ősz. áth. A menésben,
haladásban valakit maga után hagy, másnak elébe
nyomul. Lefuttatásban megelőzni a versenytársakat. A
fiatal ép lábú utas megelőzi a vén sántát. Különösen
ám. előbb eljut a kitűzött czélra. Átv. ért bizonyos
tulajdonságokban vagy állapotban, rangban, osztály-
ban másokat meghalad, maga után hagy, felülmúl.
Tanulásban megelőzni az oskolatársakat. Szintén átv.
ért. nem várja, hogy valaki bizonyos szolgálatra, ked-
veskedésre felszólítsa őt, hanem kéretlenül is szíves-
kedik más kedveért tenni valamit; a tiszteletadásban
első lenni iparkodik. Szívességgel, nyájassággal, ked-
veskedéssel megelőzni valakit.

MEGELŐZŐ, (meg-előző) ősz. mn. Aki vagy
ami mást vagy másokat megelőz. Átv. ért bizonyos
igényt, vágyat, kedves dolgot a várakozásnál előbb
teljesítő. Megelőző készség, szolgálat, tisztelet, kedves-
kedés. Másképen: előzékeny.

MEGEMBÉRÉDIK, (meg-embérédik) ősz. k.
Mind korra, mind tetteire, magatartására nézve fér-
fias alakot ölt; éretté, komolylyá leszen. Mondják
fiatal férfiról is, midőn cselekvésmódja, magaviselete
érettebb, komolyabb férfiakéhoz hasonló.

MEGEMBÉBÉL,(meg-embérél) ősz. áth. 1) Visz-
szaható névmással ám. megbecsüli, emberfii viseli ma-
gát Fiam, embereid meg magadat. 2) Másokra vonat-
kozólag ám. valakit becsületes ember gyanánt fogad,
megtisztel, különösen, mint kedves vendéget jól tart
3) Valakit bizodalmával megtisztel, emberségében
bízva tesz neki valamit, pl. pénzt kölcsönöz, vagy
hitelben ad bizonyos árukat

MEGEMBÉRÉSÉDIK, (meg-embérésédik) L.
MEGEMBÉRÉDIK.

MEGEMEL, (meg-emel) ősz. áth. Emelve he-
lyéről elmozdít valamit Megemelni a süveget, kalapot,
sipkát. Megemelni a kártyát. Néha ám. emelve meg-
próbálja valaminek súlyát Emeld meg est a péntsacs-
kót, s mondd meg hány font van benne. V. ö. EMEL.

MEGEMELŐSÍT, (meg-emelősít) ősz. áth. Eme-
lőssé teszen, azaz olyanná, oly elgyengültté, mint akit
vagy (állatról) amit emelni kell, mert magától felállni
nem képes.

MEGEMELŐSÖDIK, (raeg-emelősödik) ősz. k.
Emelőssé leszen. V. ö. MEGEMELŐSÍT.
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MEGEMÉSZT, (meg-emészt) ősz. áth. 1) A gyo-
mor a bevett ételeket kellőleg megfőzi, hogy az ál-
lati test táplálását előmozdítsák. A nehéz ételt a gyön-
ge gyomor meg nem emészti. 2) Atv. ért eszközli, hogy
felhasználás által elfogyjon valami, különösen evés,
rágás által fogyaszt vagy megront. 3) Képes kifeje-
zéssel mondják időről. Az idő mindent megemészt.
(Km.). 4) Szintén képes kifejezéssel mondjuk szenve-
délyekről, testi és lelki nyavalyákról. Megemészt a bú,
fájdalom, gond, sok munka, fáradság stb.

„Üvöltök, kiáltok,
Mert búm megemészte." Zrínyi.

MEGEMÉSZTÉS, (meg-emésztés) ősz. fa. A
gyomor működése, midőn a bevett eledelt megemész-
ti. V. ö. MEGEMÉSZT.

MEGEMÉSZTHETETLEN, (meg-emészthet[et]-
Icn) ősz. mn. Amit a gyomor meg nem emészthet.
Megemészthetetlen kemény, durva ételek. V. ö. MEG-
EMÉSZT.

MEGEMÉSZTŐDIK , (meg-emésztődik) ősz.
belez. Mintegy önmagát emészti, tulajd. és átv. érte-
lemben. V. ö. MEGEMÉSZT. Az eb gyomrában még a
csont is megemésztődik. Búban, fájdalomban megemész-
tődni.

MEGEMLÉGET, (meg-emléget) ősz. gyak. áth.
Gyakran ismételve megemlít; többször eszébe jut va-
laki v. valami. Megemlegetni az elmúlt boldog időket.
Megemlegetni néhai jóakaróinkat. Várj, várj, megem-
legetsz te még minket. Megemlegeted a magyarok Iste-
nét, vagyis a csapást, melyet Isten a magyarok karja
által éreztet veled. E szó talajdonképen a kedélyt il-
lető kedves, vagy kedvetlen tárgyakra vonatkozik, s
megfelel neki a latin recordarí.

MEGEMLÉKEZIK, régiesen és táj divatosan:
MEGEMLÉKEZIK, (meg-emlékézik) ősz. k. Hasz-
náltatik leginkább kedélyre vonatkozólag, s ám. a né-
hai kedves vagy kedvetlen benyomások eszébe jut-
nak, s mintegy megújulnak szivében. Megfelel neki
a latin recordarí. Megemlékezni a vett jótéteményekre.
Megemlékezni a boldog napokról, Megemlékeani a ked-
ves halottakról. „Mikor megharagandol, emlékezjél
meg irgalmasságnak" (latinosán e helyett: irgalmas-
ságról, misericordiae recordaberie. Bécsi codez. Ha-
bakuk. ül.). „Ha viszed te ajándékodat az oltárra és
oth (ott) megemlékezendő!." (Tatrosi cod. Máté. V.

MEGEMLÍT, (meg-említ) ősz. áth. Valamit SZÓ-
VÁ! érint, eléhoz, hogy másokat figyelmeztessen rá,
vagy hogy feledésbe ne menjen, vagy eszökbe jut-
tassa. Többi közölt azt is megemlítette, hogy . . . .
Megemlítettem neki ás adótságot. V. ö. EMLÍT.

MEGEMLÍTÉS v. —EMLÍTÉS, (meg-említés)
ősz. fa. Szóba hozáea valamely elmúlt vagy elfeledett
dolognak, észbe juttatás.

^LGKNEKÉL, (meg-énekél) Ősz. áth. Lantos
vagy hős-kóltemönynyel valamely személyt vagy ne-
vezetes tettet, eseményt megdicsér, megtisztel. Meg-
enekelni a régi hősöket, diadalmakat. A költők megéne-

kelik a szép hölgyeket. Szélesb ért. mondják más dol-
gokról is. Megénekelni a tavast keUemtil, ifjúság örö-
meit. Hány költő énekelte meg már a bort f !

MEGENGED, (meg-enged) ősz. áth. 1) Szabad-
ságot ad valakinek, hogy tehessen valamit A szolgá-
nak megengedni hetenként egyszer a sétálást. Nem jó a.
gyermeknek mindent megengedni. Az ily mondatokat
hogy kötszóval lehet feloldani. Engedd meg fiadnak,
hogy utazzék (az utazást). Engedjétek meg, hogy ssól-
jak. 2) Megbocsát valakinek valamit Engedd mtg
gondatlan szavaimat. Isten a megtérönek megengedi bű-
neit. Ez értelemben meg helyett el is állhat. Használ-
tatik egyszerűen i* tárgyesetes viszonynév nélkül.
Engedjetek meg, ha megbántottalak benneteket.

„Megmentlek én, vagy megenged a mostohád."
Csokonai.

Néha ám. nem neheztel, nem vesz rósz nevén vala-
mit. Megengeditek, ha közbe szólok. Megengedj, ha el-
lened mondok. 3) Másnak véleményét, állítását bizo-
nyos tekintetben helybenhagyja, nem tagadja. Mit
Péter mond, azt megengedem, de Pál állítását tagadom.
Megengedem, hogy ebben igazad van. V. ö. ENGED.
A régieknél e lefordul ,elenged' értelemben is. „Mint-
hogy ez esztendőbeli dézmáját megengedtük vala."
Báthori István király levele 1582-ből. Pestinél, Ér
dösinél szintén, pl. Máté XV111. De már ezen korban
is felváltva jönnek elé. „Én the k(egyelmed) egy ké-
résire ... tizenkét forintot engedek meg." És alább :
„Azt is én kegyelmedért elengedtem." (Levél 1559-
ből. Szalay Á. 400 m. 1.).

MEGENGESZT, (meg-engeszt) ősz. áth. Vala-
mit felolvaszt. V. ö. ENGESZT.

MEGENGESZTEL, (meg-engesztel) ősz. áth.
Valakit szép módjával, pl. kéréssel, hizelegve, hibáját
megbánva, magát megjobbítva, elégtétel által stb.
rábír, hogy megbocsásson neki, s ne nehezteljen, ne
haragudjék. A sértő fél engesztel, a sértett pedig
megengcsztelődik. Megengesztelni ótokat, kiket méltat-
lanul bántottál. Néha ám. lágyít.

„Ah, már egyszer engeszteld meg
Kőkemény szivedet." Amadé.

Átv. ért. megengesztehii az Istent, ám. törcdelmes szív-
vel , s kellő elégtétel által kegyelmét viszszanyerni.
V. ö. ENGESZTEL.

MEGENGESZTELÉS, (meg-engesztelés) ős*.
fn. Cselekvés, midőn megengesztelünk valakit V. ö.
MEGENGESZTEL.

MEGENGESZTELŐDDv, (meg-engesztclődik)
ősz. belsz. Azon kellemetlen érzést, melyet valaki
megbántás által okozott neki, magában elnyomja, s a
bántó iránti neheztelését leteszi, vagyis klbékiil vele.
V. ö. ENGESZTELÖDIK.

MEGENT v. MEGINT, (meg-cn-t) ih. Ismétel-
ve, újra. Megént itt vagy f Megént azt mondom, mit
előbb mondottam, hogy ... „És meghint valami új
veszedelmes állapotban szegén édes hazánkat ne in-
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volváljak." (Gr. Eszterházi M. nádor levele 1630-
ból). Gyöke a gyakorlatot és öszkötést jelentő meg,
melyből ént képzővel vagyis részletezve határozói én
képzővel lett meg-en, s < hozzájárultával meg-en-t. S
vagy ebből alakúit a megnyujtott megyés módosított
megint; vagy pedig az egész e-ení v. etent-ből hűzatott
öszve. A székelyeknél divatozik iá : ezént. V. ő. AKT
és KÉNT. így lett a képes melléknévből képes-en, ké-
pes-en-t, képetént, képerint; alkalmat, alkalmasan, al-
kalmatant,v*gy alkalmatént alkalmasint.^ így az ere-
deti:me£enl,mint régen rígent, hajdan hajdani, Megénte-
len, len v. elén toldalékkal túlságosan megnynjtott
tájszó megént helyett Máskép: megesleg, megett, me-
gesmeg, megetmegént.

MEGENYHED, (meg-enyhed) ősz. önh. lásd :
MEGENYHÜL.

MEGENYHÍT v. —ENYHÍT, (meg-tsnyhít) ősz.
áth. Valaminek tüzes, forró, heves vagy csípős, nyug-
talanító voltát megszelídíti, lecsillapítja. Az égető,
ttakgató fájdalmakat megenyhüeni. Különösen hasz-
náltatik a légmérsékletről. A htivSs szellő megenyhtíi
a forró nyár melegét. A meleg déli szél megenyhiti a
csikorgó tű hidegét. Telegdinél e mondatban : „Meg-
enyhfáem át én testemet'' (castigo corpus meum), ám.
megzabolázom, megsanyarítom , azaz kicsapongásra
hajlandó tüzet, hevét lecsillapítom. V. ö. ENYHÍT.

MEGENYHÜL v. —ENYHÜL, (meg-enyhfil)
öas. önh. Tüzes, forró vagy csípős, hideg, nyugtala-
nító volta bizonyos ellenbenyomás által megszelídül,
lecsillapodik. Megenyhülnek a fájdalmak, kínok. Meg-
enyhül a forrótág, hideg.

„Egy parányit megenyhülnek
Vad fájdalmi szivemnek."

Kisfaludy S.
V. ö. ENYH, ENYHÜL.

MEGENYVEZ, (meg-enyvez) ősz. áth. Enyvvel
megken, megragaszt. Megenyvezni a madárfogó vett-
szSket. Megenyvemi a deszkákat. V. ö. ENYV, ENY-
VEZ.

MEGEPED, (meg-eped) ősz. önh. Ám. eleped.
„Rózsa feltalálta szép kedvesét, aki már magát úgy
elbűsúlta vót utána, hogy szinte megepedt" Ismét:,
„Erős meleg vót, meg vótam szonyúlva (szomjúhozva),
hogy majt meepettem." (Székely népmesék. Kriza J.
gyűjt).

MEGEPÉSEDIK, (meg-epésédik) ősz. k. Az
epe megszaporodik benne; szerfölött epéssé lesz.

MEGEPÉSÍT, (meg-epésít) ősz. áth. Eszközli,
vagy okozza, hogy valami szerfölött epéssé leszen.
A tok lilét, emésztetlenség megepéttti a tettet.

MEGEPÉZ, (meg-epéz) ősz. áth. Valamit epével
megkever, megkeserít A maga nemében oly értelmű,
mint, megtót, megbortot, megczukroz stb.

MEGÉPÍT, (meg-épít) ősz. áth. Valaminek épí-
tését teljesen bevégzi. Minthogy az építés alulról föl-
felé történik, innen a meg helyett/W is használható,

Á.K4D. «A«T SZOTÍB IT. KOT.

MEGÉPÜL—MEGÉRDÉMLÉTT síd
fölépít. Átv. ért erkölcsi oktatás által a vallási és
erkölcsi érzelmeket megújítja, megerősíti. Amaitzent-
beszéd mindnyájunkat megépített. V. ö. ÉPÍT.

MEGÉPÜL, (meg-épűl) ősz. önh. Valamely épü-
let egészen, végképen megkészül. Megépült már a
templom, t a papiak most épül. Máskép : felépül. Átv.
ért az erkölcsös, vallásos érzelem oktatás vagy jó
példa állal megújul, megerősödik valakiben. Papunk
szép beszédén egészen megépültem. Oly sok jó példára
lehetetlen meg nem épülni. V. ő. ÉPÜL.

MEGÉR, (meg-ér) ősz. áth. 1) Élve bizonyos
időt meghalad. Isten kegyelméből már megértem ötven
évet. Megérem még azt, hogy . . . 2) Oly becse, érté-
ke van, mely bizonyos árnak megfelel. Ez a paripa
megér ezer forintot. Ez a portéka meg nem éri azon
pénzt, melyet érte adtál. 8) Ónhatólag, segítő ragu vi-
szonynévvel ám. megelégszik, vagy beéri bizonyos
ideig vagy időben valamivel. Egyébiránt ekkor is az
időt vagy vágyat jelentő tárgyeset alattomban érte-
tik, miért határozott alakban használtatik. Fáradsá-
gomért ezen fizetettel meg nem érem. Havonként atát fo-
rinttal megérheted. Ha ezzel meg nem éred, nem adok
semmit. „Vajha, Uram! Mazimilianussal megéritek
vala és egyszersmind két koronás királyt nem csinál-
tok vala." (Báthori István király levele hihetőleg
1578-ból. Történelmi Tár VIII. k. 214. L).. „Kiről,
minthogy másszor is bőven írtam kegyelmednek, most
megérem aval (így), hogy azok, mind különben van-
nak." (Gr. Eszterházy Miklós nádor levele Rákóczi
Györgyhöz. 1645.). Fölcserélhető vele a beér, mely
mai korban szokottabb is. Úgy elláttuk magunkat ele-
seggel, hogy beérjük vele tavaszig. Nesze semmi, érd be
vele. V. ő. ÉR ige, és BEÉR, (2).

MEGÉRCZÜL, (meg-érczfil) ősz. önh. Érczczé
alakúi, vagyis vegyület által keménynyé, érczhez
hasonlóvá lesz.

MEGÉRDEMEL, (meg-érdémél) ősz. áth. 1) Sa-
ját jó vagy. rósz tette által illő jutalomra vagy bünte-
tésre méltóvá teszi magát A jó magaviselet megérdem-
li a dicséretet, kitüntetést. Amit munkáddal megérdem-
lettél, kifizetem. Ezért megérdemled a szidást, büntetett.
„Csak azt bírjuk igazán, legalább csak azon birtok-
ban találhatjuk megelégedésünket, amit megérdemel-
tünk." (B. Eötvös József). 2. Oly becses, oly derék,
a maga nemében oly hasznos, oly mulattató, stb.
hogy méltó valamit tenni érette. Ez a k&nyo megér-
demli, hogy elolvasd. Megérdemli a fáradságot. A mit-
kiállítás megérdemli, hogy minél tSbb látogatói legye-
nek. V. ö. ÉRDEMEL.

MEGÉRDÉMLÉTT, (meg-érdémlétt) ősz. mn-
Mire valaki jó vagy rósz tette által méltóvá tette ma-
gát Elnyerni a megérdemlett jutalmat, büntetett. A
szolgák megérdemlett bérét kifizetni.

„Akármely jó hópénz,
Kit a hadban felvészsz,
Mint megérdemletted bér."

Rimay János (XVII. szazadból).
14
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MEGÉRDÉSÉDIK, (meg-érdésédifc) ősz. k. Si-
maságát elvesztvén rögecsessé, érdes tapintatnvá lesz.
V. ö. ÉRDES.

MEGERED, (meg-ered) ősz. önh. Tulajd. ért. a
korlátok közé szorított nedv folyásnak indul. Megered
az eső. Megéred a csapra Ütött hordóból a bor. Meg-
erednek a köny&k. Elrekedt vizelete végre megeredt.
Megered a csatornára veti tó. Megeredt az orra vére.
Szélesb átv. ért. mozgásnak, működésnek indul. Meg-
eredt a nyelve. Megeredt a vátdr. Megered a lermé-
stet (kikeletkor).

„Nem nehéz helyen áll a koldus beszéde;
Megered lassanként s valamint a patak ,
Mennél messzebbre foly, annál inkább dagad."

Arany J. (Családi kör).
MEGÉRÉS, (meg-érés) ősz. fa. A növények és

gyümölcsök azon állapota, midőn nagyságra és jó-
ságra nézve tejesen kifejlődtek. A gyümölcsét meg-
éréseig a fán hagyni. V. ö. ÉRIK, ÉRÉS.

MEGERESZKEDIK, (meg-ereszkédik) ősz. k.
Bizonyos test a magába szívott nedvtől megdagad,
megnyúlik, megtágúl. A száraz abroncsot vízbe tenni,
hogy megereszkedjék. A vízbe mártott kétszersült meg-
ereszkedik. A szára* dohány, ha pinczébe teszik, mege-
reszkedik. A nedves időben megereszkednek a húrok. V.
8. ERESZKEDIK.

MEGERESZT, (meg-ereszt) ősz. áth. Megen-
gedi, hagyja, vagy eszközli, hogy valami eredjen,
azaz tovább menjen, folyjon, nyúljék, tágaljon stb.
Megereszteni a bort. Megereszteni a tágóval ellátott ta-
vat. Megereszteni a gyeplöt. Megereszteni a húrokat.
Megeresztett a mamidon rajt bocsátott; a jelenben: rajt
ereszt. Megereszteni a lovakat,axa. szabadabban hagyni
menni; a székelyeknél ám. a hámból etetésre a gyepre
kiereszteni. (Kriza J.). Ugyanitt szokásban vannak:
megereszteni a terítendő fonalat, a vésés lyukát, azaz
tágítani, vagy a belé illesztendő fa csapjából lefa-
ragni, hogy jobban bele Üljék; megereszti a kovács
lágyra a kemény vasat; a beretvás megereszti a beret-
va butáit (tompult) elit stb.

• „Mert ottan a vizet ha megeresztették,
Sokféle virágnak formájára vették."

Koháry. Mesterséges fonás.
Átv. ért. valamely köz üzlet, köz munka, köz ha-
szonvétel gyakorlására engedőimet ad. Megereszteni
a vásárt. Megereszteni a kukoriczaszedést, szüretelést.
Megereszteni a tilos legelőt. V. ö. ERESZT.

MEGÉRET, (meg-éret) ősz. áth. Meghagyja
érni. A gabonát, hogy szebb lisztje legyen, nem kell na*
gyön megéretni.

MEGEREZ, (meg-erez) ősz. áth. Átv. ért. a fitt
csiszolás, gyalulás, sikárlás által ügy elkészíti, hogy
erekhez hasonló vonások, csíkok láttassanak rajta.

MEGÉRÉZ, (meg-éréz) ősz. áth. 1) Érzékei ál-
tal észrevesz valamit Finom orra minden szagot meg-
érez. Megérti a kolMszbVat.' (Km.). Különösen vala-
mely kellemetlen behatás eredményét tapasztalja. E

nagy csapást sokáig megérezzük. 2) Belső' vagy külső
éraékek által előre sejt valamit. Néha megérti át em-
ber a közeledő szerencsétlenséget. Halálát két nappal
előbb megérezte. A csúzos, köszvényes ember megérti át
időváltozást. V. ö. ÉREZ.

MEGÉRIK, (meg-érik) ősz. k. A növény vagyis
gyümölcse a kifejlődésnek, és aránylagos jóságának
kellő idejét eléri. A gyümölcsét akkor szokás szedni, ha
megérik. Némely gyümölcsök tartósabb állasban érnek
meg, hogy éldelhetSk legyenek. Idővel, szalmával a nas-
polya is megérik. (Km.). Néha ám. hosszabb állásban
erjedésbe megy által vagy megavúl s így lesz ha-
dzonvehetővé, éldelhetővé. Megérik a ganéj. Megérik
a sajt. Átv. ért. mondják észről, s illetőleg emberről,
midőn teljesen kifejlődik, s megállapodik. Megérett az
esze. V. ö. ÉRIK, ELÉRIK.

MEGÉRINT, (meg-érint) ősz. áth. Valamihez
hozzá ér, de csak gyöngéden illetve. Újhegygyei meg-
érinteni valamit. Alig érintették meg a sebét, mégis fdl-
jajdult. Átv. ért. szóközben vagy Írásban valamit csak
ügy mellesleg megemlít, eléhoz. Tübbi között megérin-
tettem a te ügyedet is. V. ö. ÉRINT.

MEGÉRKEZÉS, (meg-érkézés) ősz. fn. Távol-
ról megjövés, vagy elmenetel után az előbbi helyre
visszatérés. A vendégek megérkezésére várni. Elmente ét
megérkezése között egy hónap telt el. Kedves f érje megér-
kezését nehezen várja a gyöngéd nb'. V. ö. ÉRKEZÉS.

MEGÉRKEZIK, (meg-érkézik) ősz. k. A távol-
ról várt megjön, vagy az elment, eltávozott előbbi
helyére visszatér. Át ígérkezett idegen ittasak megér-
keztek, fiunk három évi távollét után megérkezett.
Mondják bizonyos várt időről is. Megérkezik a nap,
óra. Megérkezett az oly nehtnen várt idő. Itt el ige-
kötővel is élhetünk.

MEGÉRLEL, (meg-érlel) ősz. áth.Lassan-laaaan
eszközli, hogy megérjék valami. A nap melege megérleli
a gyümölcsöt. Az idő mmdent megérlel. A tapasztalás
megérleli át észt. A szalma megérleli a vactkort. V. S.
MEGÉRIK, ÉRLEL.

MEGERNYED,(meg-ernyed) ősz. önh. ^Erejé-
ben lankad, alább hagy. 2) Mondják szövetekről, mi-
dőn elkopnak, szálaik megritkulnak, s egymástól el-
mállanak. Több évi viselésben megoráyedt a köpeny. V.
ö. ERNYED.

MEGERNYEDT, (meg-ernyedt) ősz. mn. 1)
Erejében megfogyott, lankadt 2) Viselés által meg-
kopott, elmállott Megernyedt ócska ruhák.

MEGERNYE8ÉDIK, (meg-ernyesédik) ősz. k.
A székelyeknél mondják útról, midőn megsifcúl, vagy-
is esőben sárossá, síkossá lévén megromlik.

MEGERNYESZT, (meg-ernyeszt) ősz. áth. 1)
Lankaszt, elbágyaszt 2) Holmi szövetet, ruhafélét,
viselet, használat által elkoptat, elmállaszt A táboro-
zó vitézek hamar megernyesztik ruhdikat.V. ö.ERNYED.

MEGERŐLTET v. —ERŐTET, (meg-erőltet)
ősz. áth. Erejét mértéken túl megfeszíti.Megerőltette ma-
gát az emeletben, teherhordásban. Sok tanulás általmeg-
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érülteim az &*t.Szélesb ért. szokott tehetségén túl tesz
valamit, pl. többet ajándékoz, adakozik, mint aránylag
kitelik tőle. Külső személyre vagy tárgyra vonatko-
zólag ám. mást erején fölfii megterhel. A cselédeket
nehéz munkával megerőltetni. Az igátbarmokat mege-
rőltetni. V. 6. ERŐLTET.

MEGERŐLTETÉS, (meg-eröltetés) ősz. ín. Ál-
lapot, melyben az szenved, ki erejét önmaga szántá-
ból, vagy külső kényszerítésnél fogva megfeszíti. Est
tennie nem nagy megerőltetésébe került. Megerőltetés ál-
tal elctigátott barmok.

MEGERŐSÍT v. —ERŐSÍT, (meg erősít) ősz.
áth. 1) A testet bizonyos szerrel megedzi, megszi-
lárdítja; a munka, teher, viszontagság viselésére ké-
pessé teszi. A gyakorlat megerősíti a tagokat. Az elfá-
radt munkáit megerSríti a jó étel ital. 2) A lelki erélyt,
szilárdságot, állhatatosságot neveli. Megerősíteni va-
lakit a hitben, jóban. 3) Valamit ügy elkészít, megköt,
megtámaszt, megszorít stb. hogy keményen, feszesen,
mereven, mozdulatlanul álljon. Megerősíteni az épü-
letet vasakkal, támastfalakkal. A tengelyt megerősíteni
vatltmeael. 4) Átv. ért. tekintélyes, hiteles szó, vagy
hivatalos iromány, bizonyítvány által megszentesít
vagy hitelesít valamit. Tanúit által megerősíteni vala-
mit. A népjogokat, törvényeket legfelsőbb leirat által
megerősíteni. V. ö. ERŐSÍT.

MEGERŐSÍTÉS, (meg-erősítés) ősz. fn. Cselek-
vés, mely által valamit megerősítenek. Átv. ért. hi-
teles bebizonyítás, vagy bizonyos tekintély által ki-
mondott helybenhagyása, megszentesítése valaminek.
Át új törvényeket megerősítés végett a fejedelemnek
fSlterjestíeni.

MEGERŐSÖDIK, (meg-erősödik) ősz. k. Ereje
kellő mértékig nevelkedik, teljes erőhöz jut.

MEGERŐTET, 1. MEGERŐLTET.
MEGERÖTLENÉDIK, (meg-erötlenédik) ősz. k.

Erőtlen állapotra jut; erejét elveszti. Mértéktelen élet
által megerötlenedik mind a tett, mind a lélek. V. ö.
ERŐTLEN.

MEGERŐTLENÍT , (meg-erőtlenít) ősz. áth.
Véghez viszi, hogy valaki v. valami erőtlenné legyen.
Át éhség tnegerőtleníti a testet. A stakadatlan és terhes
munka a legjobb barmot is megerőtlentii. V. ö. ERŐT-
LEN.

MEGÉRT, (meg-ért) ősz. áth. Valamely szónak
vagy mondatnak, vagy beszédnek értelmét, jelentését
kellőleg felfogja. Értsd meg, amit mondok. Megértet-
tem minden ttavát. Oly hebegve szólt, hogy lehetetlen
volt őt megértenünk. Régebben ám. megtud valamit.
„Ha kiterjed és előbb megértik amoda, hogy nem
mint az dolog megindul, felette nagy akadályt sze-
rezne az dologban." (Báthori István király levele.
Történelmi Tár VEI. k. 215.1.). V. ö. ÉRT.

MEGÉRTEKÉZIK, (meg-értekézik) ősz. k.A ré-
gieknél ám. értesül. „ Kit Jósefláthván — és róla meg-
értekezvén, monda." (Nádor-codex). „Látván ke(deg)
megertekezének (rövid e-vel) az igéről mely mondatott
vala." (Tatrosi cod. Lukács II).

MEGÉRZÉKÍT, (meg-érzékít) ősz. áth. Az el-
vont szellemi tárgyakat mintegy megtestesíti, hogy
az érzékekre is hassanak, pl. a szobrász, festesz meg-
érzékítí az Istent, angyalokat, midőn bizonyos ábrá-
zatban tünteti elé őket; a költő képes kifejezésekkel,
hasonlatokkal, példázatokkal megérzékíti az elvont
tárgyakat.

MEGÉRZIK, (meg-érzik) ősz. k. Az érzékekre
benyomással, hatással van. A pézsmának nagyon meg-
értik a szaga. Ét ételben megértik a vaj íse. Csak egyes
számú harmadik személyben használtatik. Határtalan
móddal is föl lehet cserélni, pl. Megéretni rajta, hogy
táp, e. h. megérzik rajta.

MEGES, (meg-es) ih. Vagy öszve van téve a
meg és ét őszkötő és gyakorlatos szócskákból, s ám.
a megfordított esmeg, itmeg, melyből lett esmét, ismét;
vagy csak általán és képzővel alakult. Meges ott va-
gyunk, a hol voltunk. Máskép: megest, megéní stb. Túl
bőségből a megént határzóval együtt véve is hasznai-
tátik : meges-megént.

MEGESETT, (meg-esétt) ősz. mn. Mondják
leányról, özvegynőről is, ki házasságon kivül szült,
de nem czégéres kéjnő

MEGESHETŐ, (meg-eshető) ősz. mn. Ami meg-
történhetik, mi nem lehetetlen, hogy egykor valóság-
gal létezzék. Megeshető dolog, hogy a gatdag koldus-
botra jut.

MEGESIK, (meg-esik) ősz. k. 1) Megtörténik,
véletlenül, váratlanul eléadja magát A viszonymon-
datot hogy kötszóval vonja maga után. Néha megesik,
hogy át okos ember is botlik. Át is megesketik, hogy
többé nem látjuk egymást. Többstör megesett, hogy a fiú
különb ember lön apjánál. Megeteti rajtam a szeren-
csétlenség , azaz valamely baj vagy szerencsétlenség
ért. Rendszerént nem tetsző értelemben használjuk.
Továbbá sajátságos értelmű: Megeteti valakin a sti-
vem, szived, szive, ám. nagyon megsajnáltam, sorsát
fájdalmasan vettem. „Megérik át ember stíve rajtok."
(Mikes Kelemen). A székelyeknél mondják ezt is :
megesett ttüvibe, azaz megszomorodott (Kriza J.).

„Ily mentség ajakán rebegett a vénnek,
Megesett nagy lelke bátor Etelének."

Buda halála. (Arany J.).
Csak egyes számú harmadik személyben fordul elé-
2) Mondják hajadonról vagy özvegyről, Üt valaki
terhbe ejtett Szegény leány, már kétster megesett. Ez
értelemben minden számban és személyben ragozható.
3) Tulajdonító ragu viszonynéwel ám. roszul, pórul
járt, valami kedve ellen ütött ki. Megesik nekem, ha
adótságomat meg nem fizethetem. Megesett neki a dió-
szegi vásár. (Km.).

„Nekünk ugyan megesett,
Mert a gazda meglesett"

Népdal.
4) A Debreczeni Legendáskönyvben ám. megapad
(az árvíz). „Kik azután hogy a víz megesék, a ten-
görbe ménének."

14*
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MEGESKET, (meg-esket) ősz. áth. 1) A törvé-
nyes hatalom ráparancsol valakire, hogy eskü által
tanúsítson vagy erősítsen valamit. Megesketni a tanu-
kat. A katonákat, alattvalókat, tisztviselőket hűségre
megeshetni. 2) Különösen, a házasság végett öszvekelö
férfit és nőt innepélyes szertartással, melynek lényege
esküvés, öszveadja.

MEGESKETÉS, (meg-esketés) ősz. fa. Cselek-
vés, illetőleg törvényszéki, hatósági, egyházi szertar-
tás, midöu megesketnek valakit.

MEGESKÜSZIK, (meg-esküszik) ősz. k. Tanu-
ságtétel, vagy erősebb lekötelezée végett esküvel bi-
zonyít valamit. Megeskünni valamire, ám. esküvel bi-
zonyítani, hogy állítása igaz.

„Megeskfidtem az egekre,
Tudod, a nagy istenekre." ,

Csokonai.

Megetkünni valakivel, ám. eakfi által házasságra lekö-
telezni magát. V. ö. ESKÜ, ESKÜSZIK.

MEGESLEG, (meg-es-leg) ih. Ismét, újra, meg-
ént. Élnek vele a székelyek, s Magyarország némely
vidékein, pl. Szálában. E szónak mind három alkotó
része öszkötö és gyakorlati jelentéssel bír. Balaton
vidékén hallani módosítva is : megesseg. Egyezik vele
megesmeg, (azaz meg ét meg, vagy meges-meg) és meg-
esmegént (meges-megént) tájszólások.

MEGESMER v. MEGESMÉR, (meg-esmer) ősz.
áth. 1. ISMER.

MEGESMERKÉDIK, (meg-esmerkédik) ősz. k.
1. MEGISMERKEDIK.

MEGEST, (meg-es-t) ih. Ismét, újra, megént.
Itt az ett képzőben a t határzó képét viseli, mint az
örömes-t, képe»-t, folyvás-t stb. szókban.

MEGESTVEHESZIK, (meg-estveheszik) ősz. k.
Régies, a szokottabb ,megestveledik' (Pesti Gábornál
is), a mai ,beestveledik' helyett. „Maradj mivelönk ,
Uram! mert megestveheszik." (Tatrosi cod. Lukács
XXTV.).

MEGESZ, (megesz) ősz. áth. Az eszik igének
tfc-telen alakja, mely jóformán országos divata, pl.
ezen mondatban: megesz a farkat, vagy ebben : egyen
meg a kutya, fene, nem pedig : megeszik a farkas,
egyék meg a kutya.

„Megeszi — Megette! Meg van, már hiába !a

Csokonai, Dorottya.
Az est és észül közti különbségről, 1. ESZIK.

. MEGESZEL, (meg-eszel) ősz. áth. A székelyek-
nél ám. megészlel, felfog. (Kriza J.).

MEGESZÉSÉDIK, (meg-eszésédik) ősz. k. Az
esze megérik, megokosodik. Majd ha idősebb lesz,
megeszesedik. Tapasztalás által megetteoedni. V. ö.
ESZESÉDIK.

MEGESZIK, (meg-észik) ősz. k.Ezen igében az
alapértelem cselekvés, miért jobbára határozott alak-
ban tárgyesetes viszonynéwel használtatik; megestem,

megesned, megeszi, stb. E tulajdonsággal bír egyszerű
állapotában is: eszem, eszed, esti, pl. essem a szádat,
eszem a szivedet; a pokolkö esti a sebet; vegyétek és
egyétek. Azonban elterjedt szokás szerént ilyeket is
mondanak: 6' mindent megeszik; egyik ember többet
eszik, mint a másik. Bővebben 1. ESZIK.

MEGÉSZLEL, (meg-észlel) ősz. áth. Észlelve
felfog valamit. V. ö. ÉSZLEL.

MEGESZMÉL, (meg-eszmél) Visszaható név-
mással ám. meggondolja magát. Eléjön gr. Eszter-
házi Miklós nádor leveleiben.(Újabb Nemzeti Könyv-
tár). „De talán megeszméli a magyar nemzet is magit
s egyért mindnyájan nem kivannak elveszni." (Intő
levél Rákóczi Györgyhöz 1644-ből). „Csakhogy ma-
gokat megeszméljék, és elállván az elpártoltak részé-
röl,ami szolgálatunkra és hívségünkre legottan vissza-
térjenek." (Ferdinánd császár és király manifestuma
ugyanazon évben Újabb. Nemzeti könyvtár 232. 1.).

MEGESZTERGÁLYOZ, (meg-esztergályoz) ősz,
áth. Esztergában megfarag, megsimít, elkészít. Meg-
esztergályozni a pipaszárnak való fát, stopókának való
csontot. V. ö. ESZTERGA.

MEGETET, (meg-étet) ősz. áth. 1) Emberre vo-
natkozva, a magával tehetetlennek a szükséges ételt
szájába adja vagy rágja. Megetetni a zsugorodott ketü
nyomorékot. Megetetni a kis gyermeket. 2) Különféle
állatoknak a szükséges eleséget elejökbe adja, vagy
épen szájokba tömi. Megetetni a lovakat, Ökröket. Meg
etetni a baromfiakat, apró madarakat. 3) Bizonyos
.eleséget valósággal elfogyaszt. A kemény télen minden
szénánkat megetettük. A kocsis nem etette meg a zabot,
hanem eliíta. Néha az illető állat neve elmarad. Ha
megetettél, megitattál, azután fogj. E csárdában eíes-
sllnk meg. Én már megetettem. 4) Valakit v. valamit
méreggel megöl, vagy oly sokat ad ennie, hogy meg-
zabái bele. Ez értelemben némi kttlönböztetés végett,
közönségesebb szokás szerént, megélet használtatik.
EgérkSvel megetetni a patkányokat, legyeket. V. ö.
ETET.

MEGETET, (meg-étet) ősz. átb. 1. MEGETET,
különösebben 4).

MEGÉTKEZIK, (meg-étkezik) ősz. k. Az étke-
zést elvégzi. Mi már megétketénk, midSn ti még rá
sem gondoltatok.

MÉGÉTT, (még-étt) névutó, mely megfelel e
kérdésre, hol ? s ám. azon helyen, mely valakinek v.
valaminek hátulsó oldalán fekszik. Ellentéte, előtt.
Ház megett álló szekerek. A kazal megélt meghteni ma-
gát. Hivatlan vendégnek ajtó megett a helye. (Km.).
Nagy vitéz a kemencze megell.(Km.). Tájdivatosantmö-
gött. Fölveszi a személyes^névragokat: megettem,'me-
getted, megélte stb., azaz hátam megett, hátad megett,
háta megett, V. Ö. MÉG.

MEGEVED, (meg-eved) ősz. önh. Mondják da-
ganatról,sebről, midőn romlott nedv,melyet évnek ne-
vezünk, gyűl meg benne. Ha jól megevedt a daganat,
föl kell szakatztani, hogy rútsága kifolyjon. V. ö. EV,
EVED.
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MEGÉVED, (meg-éved) ősz. önh. Mondják gyü-
mölcsről, midőn igen elérik, tehát évét, azaz rendes
idejét túl múlja. V. 6. AVAD.

MEGEVESÉDIK,ösz. k. MEGEVESÜL, 1. MEG-
ÉVED.

MEGÉVÜL, (roeg-évül) ősz. önh. 1) Megkoro-
sodik, megvénül. 2) Törvényes ért. bizonyos jognak
érvényessége megszűnik, ha azt az illető jogbirtokos
a törvények által meghatározott idő alatt gyakorolni
elhanyagolja. Szokottabban elévül.

MEGEZÜSTÖZ, (meg-ezüstöz) ősz. áth. Ezüst-
tel megfuttat, vagy ékesít, ezüstlemezzel behúz, stb.
Megezilslötni a zsinórokat. MegezUstözni át imakönyv
tábláját, a tajtékpipát. V. ő. EZÜSTÖZ.

MEGEZÜSTÖZÉ8, (meg-eziistözés) bsz. fn. Cse-
lekvés, mely által valamit megezüstöznek, valamint
azon mfi,melyet e cselekvés létre boz.Némely eszkötök
megetUslöeéeén dolgozni. A megezUslözésl drágán falui.

MEGFACSAR, (meg-facsar) Facsarva, vagyis
csavarva megnyomkod, megszorít vagy megfordít.

MEGFAGGAT, 1. MEGFAKGAT.
MEGFAGY,(meg-fagy) ősz. önh. A nagy hideg

miatt megdermed, megmerevedik. Allatokról vagy
növényekről szólva ám. a nagy hideg miatt éltető
nedveik, s egyéb életszervcik megmerevedvén élni
megszűnnék; a híg testekre vonatkozólag ám. ke-
ménynyé lesz, megjegeczesedik. A szeszíelen nedvek
előbb megfagynak mint a szeszesek. A hig sár kemé-
nyen megfagyott. A hófergetegben, és csikorgó hideg-
ben utótok kötői tokán megfagytak. Néha a testnek
csak egyes részeire vonatkozik. Megfagyott a keze,
lába, füle. A fák levelei, a növények gyönge szárai meg-
fagytak. Ez értelemben a meg fölváltható el igekötő-
vel. Elfagyott a lábának kit ujja. Különösen a növé-
nyekről használtatik. Elfagytak a fák virágai, a veté-
sek. V. ö. FAGY.

MEGFÁGYÁS, (meg-fagyás) ősz. fn. Állapot,
midőn valaki vagy valami megfagy. Meyfagyás ellen
jó melegen öltözködni. A szőlőtőkéket, gyöngébb növénye-
ket megfagyás ellen ganajjal befödni. V. ő. MEG-
FAGY.

MEGFAGYASZT , (meg-fagyaszt) ősz. áth.
Eszközli , hogy valaki vagy valami megfagy. A
csikorgó hidegben künn hagyott borjukat megfagyasz-
tani. A kemény tél megfagyasztja a vizeket. Átv. ért. 1.
MEGFAGYLAL, V. ö. FAGYASZT.

MEGFAGYASZTAL, (meg-fagyasztal) ősz. áth.
Inkább átv. értelemben használtatik. L. MEGFAGY-
LAK

MEGFAGYLAL, (meg-fagylal) ősz. áth. Fa-
gyossá tesz, eszközli, 'okozza, hogy megfagyjon va-
lami, tulajdon és átv. ért.

„Mit nem tudna megfagylalni
Az ő szíve hidege." Kisfaludy 8.

MEGFAGGYUZ, (meg-faggyúz) ősz. áth. Fagy-
gyúval megken. Megfaggyúzni a kötelet, hogy tikot
legyen. Megfaggyúzni a sebes orrot.

MEGFÁJDUL, (meg-fájdúl) ősz. önh. 1. MEG-
FÁJÚL.

MEGFÁJÍT v. —FAJIT, (meg-fájít) ősz. áth.
Fájóvá tesz. A sok borivás megfájitja a főt és
gyomrot.

MEGFÁJUL v. —FAJUL,(meg-fájúl) ősz. önh.
Fájóvá lesz, fájni kezd. Fejem hirtelen meg/ájult. Idő-
változáskor megfájulnak a köszvényes tagok. V. ö. FAJ.

MEGFAKAD, (meg-fakad) ősz. önh. 1) Leve-
gőtől vagy nedvtől felfújt, felpuffadt, feldagadt tes-
ten nyilas támad. Máskép : felfakad, szétfakad, s ami
kimegy, kifoly belőle, arról az', mondjuk: kifakad.
Megfakad az érett kelés. 2) Átv. ért. valamely erős
indulat által belseje mi -tégy felfúvódik, s kinyomúl
belőle a lélek. Csaknem megfakad mérgében. Nevelté-
ben majd megfakadt. Nem bánom én, ha megfakadsz
M bele. Máskép: megpukkad. V. ö. FAKAD.

MEGFAKASZT, (meg-fakaszt) ősz. áth. Esz-
közli, hogy valami megfakadjon. Megfakasztani a ke-
lést, genyet daganatot. Megfakasztani a tojást, szilvát.
Gr. Eszterházy Miklós nádornál: megfakaszlván egy-
másnak epéjeket, átv. értelemben, azaz felingerelvén
egymás indulatát. V. ö. FAKASZT.

MEGFAKGAT, (meg-fakgat) ősz. áth. Szoros
ért. kézzel nyomogatva megszorongat. Megfakgatni
a czitromot, hogy a leve kifolyjon. Megfakgatni a fel-
fúít hólyagot, s a benne levő levegőt kinyomni. Meg-
fakgatni a genyes daganatot. Átv. ért. valakit megki-
noz, különösen erős kérdőre vesz, keményen vallat,
minden oldalról sürget. A bünvitsgáló bíró megfak-
gatja a vádlottat. Oskolai próbatétben megfakgatni a
tanulót. V. ö. FAKGAT.

MEGFAKUL, (meg-fakúl) ősz. önh. Egészen
fakóvá leszen.

MEGFANOSODIK , (meg-fanosodik) ősz. k.
Fan, azaz a szeméremrészén szőr növekedik. V. ö.
FAN.

MEGFARACSKÁL, (meg-faracskál) ősz. áth.
1. MEGFARAGCSÁL.

MEGFÁRAD, (meg-fárad) ősz. önh. Erejének
fogytáig vagy ellankadásig fárad. Más' ép: elfárad.

MEGFARAG, (meg-farag) ősz. áth. Valamit fa-
ragva megcsinál, elkészít. Megfaragni a* irótoUakat.
Megfaragni az éknek való szeget. Megfaragni az épll-
letköveket. V. 6. FARAG.

MEGFARAGCSÁL, (meg-faragcsál) ősz. gyak.
áth. Többszörös, és apró metszésekkel megkészít,
vagy megrovátkol, kiczifráz valamit Megfaragcsálni
afogpitzkálónakvalófáctkát. V. ö. FARAGCSÁL.

MEGFÁRASZT, (meg-fáraszt) ősz. áth. Vala-
kit v. valamit erejének fogytáig, vagy ellankadásig
fáraszt KettSztetett lépéssel meg/árasztani a seregéket.
Erős hajtással megfáratztani a lovakat. Máskép: elfá-
raszt, kifáraszt. V. ö. FÁRASZT.

MEGFARCZINÁL , (meg-farczinál) 1. MEG-
FARTAT.

MEGFÁRÍT, (meg-fárít) ősz. áth. 1. MEGFÁ-
RASZT.
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MEGFARMATRINGOZ , (meg-farmatringoz)
082. áth. Hadi törvényszék ítéleténél fogva farma-
tringgal megver, megbüntet. Bégente a huszárokat
vesstötés helyett megfarmalringozták. V. ö. FARMA-
TKING.

MEGFARTAT, (rr.eg-fartat) ősz. áth. Tulajd.
ért. a barmot ütés verés által majd ide majd oda fa-
rolni kényszeríti. A lócsistárok meg szokták fartatni a
vásárra kiállított lovakat. Atv. ért. és népies kifeje-
zéssel ám. valakit szoros kérdőre vesz, fogárd módon
vallat, szigorú vizsgálat által megforgat. Megfartatni
a törvénynek elé idézett bűntettest. Megfartatni vala-
mely tanulmányból a növendéket. Alsó népies írásmód-
ba való kifejezés. Máskép : megfirtat. V. ö. F AKT AT.

MEGFARTOL, (meg-fartol) ősz. önh. Mondják
a marháról, midőn farával félre vagy oldalt fordul
(bevégzetten).

MEGFARTOLTAT, (meg-fartoltat) ősz. miv.
Eszközli, hogy a marha megfartoljon.

MEGFÁSÍT, (meg-fásít) ősz. áth. Megtompít,
vagyis oly érzéketlenné tesz valakit,mint a fa. A stün-
telen szenvedés megfástíottaMonái&k képes kifejezéssel
a szívről, kedélyről is. Máskép: dfdsü.

MEGFÁSODIK, (meg-ftaodik) ősz. k. 1) Mond-
ják bizonyos gyökerekről, melyeknek húsai megszál-
kásodnak. Megfásodik a karaláb, retek, fonót répa.
2) Átv. ért. Érzékei megtompolnak, elvesztik fogé-
konyságokat, mint a fa. Máskép: megfátul. V. ö.
FÁS.

MEGFÁSÚL, (meg-fásúl) ősz. önh. 1. MEGFÁ
SODffi.

MEGFATTYAZ, (meg-fattyaz) ősz. áth. A nö-
vénynek buján sarjadzó hajtásait levágja, kitépi.
Megfattyaisni a Wrokbutát, a szőlővenyigét. V. ö. FAT-
TYU, FATTYAZ.

MEGFATTYAZIK, (meg-fattyazik) ősz. k. Oly
nőszemélyről mondják, ki törvénytelen magzatot szül.
Hajadon korában kétszer is megfattyatott. V. ö. FATY-
TYAZffi.

MEGFÁZÁS, (meg-fázás) ősz. fii. Állapot, mi-
dőn valamely állatnak belső melegségét a külső hi-
deg fölülmúlja. Megfázás ellen jó betakaródzni. Ro-
kon értelmű hozzá a meghűlés, mely azonban a meg-
fázásnak bizonyos fokát jelenti, s használtatik nem
csak állatokról, hanem lelketlen testekről is. 1. MEG-
HŰLÉS.

MEGFÁZIK, (meg-fázik) ősz. k. A légnek hi-
deg mérséklete nagyobb hatást gyakorol raja, hogy-
sem azt saját állati melegsége által visszaverhetné.
Innen van, hogy ugyanazon külső körülményekben
egyik ember vagy állat megfázhatik, a másik pedig
nem. Ez áll ugyanazon állati testnek egyes részeire
nézve is. A fülek, ujjak előbb megfáznak , mint a
karok.

„Hószin nyakad, gyönge vállad megfázik."
Népdal.

V. ö. FÁZIK és MEGHŰL.

MEGFÁZÍT, (meg-fázít) ősz. áth. Okozza, hogy
megfázzék valaki vagy valami. A csípős szél megfá-
züja a füleket.

MEGFÁZÚL, (meg fázúl) ősz. önh. 1. MEG-
FÁZIK.

MEGFÉCSCSENT , (meg-fécscsent) ősz. átfa.
Fecscsenő nedvvel meghint, megönt valakit v. vala-
mit. A sárban elrobogó szekér megfecscsenti a kStelU-
vöket. Fris vittel megfecsotenteni a virágot. Seprés elölt
megfecscsenteni át udvart. V. ö. FÉC8CSENT.

MEGFÉCSKEND v. —FECSKENDEZ, (meg-
fécskend v. fecskendez) ősz. gyak. áth. Bizonyos fecs-
kendő eszközzel megöntöz, megnedvesít valamit Meg-
fecskendezni a tűset. Vízi puskával megfecskendeati a
marakodó ebeket. V. ö. FÉCSKFND, FECSKEN-
DEZ.

MEGFED v. —FED, (meg-fed v. —fed) ősz.
áth. Szoros ért. valamely épületnek takaró tetőt, fe-
dőléket csinál. Megfedni a hasat cseréppel, náddal,
zsúppal, a templomot réttel, a tornyot bádoggal. Szé-
lesb ért akármifele testnek, vagy térnek födelet ké-
szít. Megfedni a pipát, poharat. Megfedni az utatá
szekeret. V. ö. FED.

MEGFEDD, (meg-fedd) ősz. áth. Valakit meg-
fenyít, megdorgál, megszid. Megfeddeni a tícsapon-
gókat. Kemény szavakkal megfeddeni a ssófogadallan
gyermeket. Fedd meg te tanejtványidat, (increpa disci-
pulos tuoz).Megfeddi e világot Mbtr82,(arguet mundom
de peccato.) Münch. cod.). V. ö. FEDD.

MEGFEDDÉ8, (meg-feddés) ősz. fo. Cselekvés,
illetőleg dorgálás, fenyítés, mely által megfeddenek
valakit.

MEGFEDÉS v. —FEDÉS, (meg-fedós) ősz. fa.
Cselekvés, mely által valamit megfednek, továbbá, az
ily cselekvés által létre hozott mtt. A ház megfedété-
vel foglaUeodni. A templom megfedése sokba terült. V.
ö. FEDÉS.

MEGFEGY, (meg-fegy) régies ősz. áth. Ám. a
ma szokottabb ,megfenyít(. V. ő. FEGY, (1).

MEGFEGYELMEZ, (meg-fegyelmez) öaz. áth.
Megfenyít, megbüntet. A Nádor-codezben „magát
(bűntől) megfegyehnezni" ám. magát megtartóztatni.

MEGFEGYÍT, (meg-fegyít) régies áth. Ám.
megfenyít.

MEGFEHÉREDIK v. - FEHÉRÉSZIK, (meg-
fehérédik) ősz. k. Ami más színű volt, fehérré válto-
zik által. A szürke ló vénségére megfehéredik. A stere-
csen soha sem fehéredik meg. Néha ám. szokott fehér-
ségét visszakapja. A mocskos üngök mosásban megfe-
herédnek. A nap barnüotta arct ismét megfehéredik a
szobában. V. ö. FEHÉR.

MEGFEHÉRÍT v. —FEHÉRÍT, (meg-fehérit)
ősz. áth. Eszközli, hogy valami fehérre változzék.
Mészszel, krétával megfehéríteni valamit. A vásznat
folytonos öntözés és napon szárítás által megfehérüeni.
A fekete fogakat bizonyos szerekkel mtgfehéríteni. Haj-
ra, szőrre vonatkozólag ám. megosztó. V. ö. FEHÉ-
RÍT.
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MEGFEHÉRÜL v. —FEHÉRÜL, (meg-fehé-
rfil) OBI. önh. 1. MEGFEHÉRÉDIK.

MEGFEJ, (meg-fej) ősz. áth. A nöállat emlőjé-
be*, tőgyében levő tejet kinyomja. Megfejni a tehe-
neket, juhokat, kecskéket. Ötét is meglehet fejni egy tál
korpánál. (Km.). Midőn viszonynév nélkül használ-
tatik,'ám. a fejest teljesen bevégzi. Ha megfejtél, láss
egyéb dolgod után. Át egyik bojtár már megfejelt, a má-
sik móri fej. Átv. ért. megfejni valakit, ám. erszényét
jól meghúzni, pénzét kicsalni. Némely vendéglőtök jól
megfejik át utast.

MEGFEJEL, (meg-fejel) ősz. 4th. Mondák oly
lábbeliről, melynek szára van, midőn elszakadt feje
helyett újat varrnak vagy kötnek bele, vagy tolda-
nak hozza. Megfejelni a csizmát, sarut. Megfejelni a
harisnyát. Megfejelni a kSpüt, Szabó D. szerént ám. a
megtelt köpüt más üressel megtoldani. Átv. ért. mi-
dőn azt mondják valakiről, hogy jó volna St megfe-
jelni, ám. vén fejét jó volna megfiatalítani, vagyis
kár jó fejeért, hogy meg kell vénülnie.

MEGFEJÉRÉDIK; MEGFEJÉRÍT, I. MEG-
FEHERÉDIK ; MEGFEHÉRÍT.

MEGFEJEZ, (meg-fejez) ősz. áth. Bizonyos
müveknek, eszközöknek fejet csinál. Megfejezni a sze-
get, nyerget. Megfejexni át oszlopot. Csak oly tárgyak-
ról használtatik, melyeknek tetővégét átv. értelemben
fejnek mondjuk.

MEGFEJT, (meg-fejt) ősz. áth. Szoros ért. el-
vont dolgokról, nevezetesen bonyolódott, homályos,
szövevényes kérdések, események, rejtélyek, titkok
stb. felől mondatik, midőn azokat valaki tisztára, vi-
lágosságra deríti. Megfejteni a példabeszédet, rejtélyt.
Megfejteni át álmokat. Megfejteni valamely nehéz, szS-
vevényes kérdést. Megfejteni az elavult stókat. A régi-
eknél eléfordúl ,bont, el- vagy ,szétbont' értelemben.
„Fehétek meg (fejtsétek meg) e templomot." „Tör-
vényt fejtenem." Tátrosi cod. V. ö. FEJT.

MEGFEJTÉGET, (meg-fejtéget) ősz. áth. Va-
lamely bonyolódott szövevényes, rejtélyes dolgot rész-
ről részre, pontról pontra megfejt. V. ö. MEGFEJT.

MEGFEJTÉS, (meg-fejtés) ősz. fh. Cselekvés,
mely által valamit megfejtőnk, továbbá azon észmü,
mely ezen cselekvésnek eredménye. Némely rejtélyek
megfejtésivel vesződni. A hírlapban föltett rejtett szó
megfejtését a j»vö stámban közleni.

MEGFEJTHETETLEN, MEGFEJTHETLEK,
(meg-fejthet[et]len) ősz. mn. A mit megfejteni nem
lehet. Határozóként ám. meg nem fejthető módon
vagy állapotban, megfejthetetlenül.

MEGFEJTHETŐ, (meg-fejthető) ősz. mn. Amit
meg lehet fejteni. Éten feladat nehezen megfejthető
mást jelent, mint: nehezen fejthető meg; amott az erős
hangsúly a meg igekötőn, emitt a nehezen igehatáro-
zón fekszik.

MEGFEJTHETÖLEG, (meg-fejthetőleg) ősz.
ih. Megfejthető módon.

MEGFEKÉLYÉSÉDIK, (meg-fekélyésédik) ősz.
k. Fekélyek lepik meg. Égést teste megfekélyesedett.
V. ö. FEKÉLY.

MEGFEKETÉDIK, (meg-feketédik) ősz. k. Fe-
ketévé leszen, fekete szint ölt. Haja meg fehéredet t,
fogai pedig megfeketedlek.

MEGFEKETÍT v. — FEKET1T, (meg feketít)
ősz. áth. Aminek más színe volt, feketévé teszi, olyan-
ra festi. Kátránynyal, szurokkal megfekettíeni a hajót.
Festékkel megfekettíeni a vörös vagy ősz hajakat. V. ö.
FEKETE.

MEGFEKETÜL v. —FEKETÜL, (meg-feke-
tül) ősz. önh. 1. MEGFEKETÉDIK.

MEGFÉKEZ, (meg-fékez) ősz. áth. Fékkel el-
lát ; fékkel megköt, fejére féket vet. Átv. ért. meg-
zaboláz, kicsapongásoktól elvon, megakadályoz; ha-
talma alá hajt vagy kerít.

MEGFEKSZIK v. — FEKÜSZIK, (meg-fek-
szik v. —feküszik) ősz. k. 1) Mondjuk ruháról, mi-
dőn feszesen, szorosan a testhez illik, midőn bngyo-
gósan vagy ránczosan nem áll. Megfekszik rajta a
dolmány, nadrág. 2) Azon test, melyet valahová be-
szorítanak, betesznek, becsíptetnek, az illető helyet
elfoglalja, azaz öszve nem zsugorodik, hanem egész
terjedelmében fekve marad. Megfekszik a ládába ra-
kott holmi. Megfekszik a kocsiban, mint a falusi biró.
(Km.). 3) Tárgyesetes viszonynéwel megfekünni va-
lamit, ám. rajta vagy benne folytonosan fekve ma-
radni. A nehéz étel megfekszi a gyomrot. Úgy megver-
ték volt, hogy sokáig megfeklttte az ágyat.

MEGFELEDKEZIK, (meg-feledkézik) ősz. k.
Leható ragu viszonynéwel ám. valamiről gondolkod-
ni, gondoskodni megszfin, valamit elmulaszt. Egé-
szen megfeledkeztél rólunk. Emberi méltóságáról, rang-
járól megfeledkezni, ám. úgy cselekedni, mintha nem
tudná, hogy ember, hogy rangbeli személy. Itt a meg
felcserélhető el igekötővel: elfeledkezik. V. ö. FELED-
KEZIK.

MEGFELEGESÍT, (meg-felegesít) Ősz. áth. A
kapnikbányai szójárás szerént ám. megfelez, meg-
csonkít valamely öszveget. (Lőrincz K.).

MEGFELEJTKÉZIK, lásd : MEGFELEDKE-
ZIK.

MEGFELEL, (meg-felel) ősz. önh. 1) A tett
kérdésre határozottan vagy kielégítőleg válaszol. Az
ellenvetésekre megfelelni. Az ellenfél ügyvédének meg-
felélni. 2) Átv. ért. olyan, amilyennek bizonyos kö-
rülményhez vagy kívánalomhoz mérve lennie kell.
Általában tulajdonító ragu viszonynéwel használta-
tik, mely úgy áll a cselekvés irányában, mint a fel-
adat a megfejtésre nézve. Megfelelni kötelességének,
hivatásának. Megfelelni a köz várakozásnak, a re-
ménynek.

„Itt fiit velem legutolszor,
Engem általölelve,
S hű szerelnie szerelmemnek
Teljesen megfelelve."

Csobáncz, Kisfaludy S.
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Itt a kötelesség, hivatás, várakozás, remény, s egyik
szív szerelme mintegy feladatként állanak. Néha ám.
nem fél, szembe száll, az ellenerőt visszatorolja. Oly
erős, hogy háromnak is megfelel. Csak jöjjön, majd
megfelelek neki. V. ő. FELEL.

MEGFÉLELMIK, a régieknél betfihelycserével
gyakran eléjön ,megfélemlik' helyett L. ezt.

MEGFELELŐ, (meg-felelő) ősz. mn. Ami a re-
ménynek, várakozásnak stb. megfelel. V. ö. MEG-
FELEL.

MEGFELELŐLEG, (meg-felelőleg) ősz. ih. A
reménynek, várakozásnak stb. megfelelő módon. V.
ö. MEGFELEL.

MEGFÉLEMIK , (meg-félemik) ősz. k. Félni
kezd, félelem fogja el. „Igön megfelelnének, és di-
csérék Istent mondván: Bizony Isten fia vala ez."
Nádor-codex 293. 1. „Igen megfélemének ő orczájá-
tól." Bécsi cod. Judith IV. .

MEGFÉLEMÍT, (meg-félemít) ősz. áth. Meg-
ijeszt, eszközli vagy okozza, hogy valakit félelem
fog el.

MEGFELEMLIK, (meg-félemiik) ősz. k. Meg-
lepi a félelem ; férni kezd; megijed. A fenyegető hírre
megfilemleni. A kisded hadsereg a nagy hadi erő
lati rá megfélemlett.

„Herczeg ottan megfélemlék ,
Seregekkel gyülekezék."

Csáti Demeter.
V. ö. FÉLEMLIK.

MEGFÉLEMLÍT, (meg-félemlít) 1. MEGFÉ-
LEMÍT.

MEGFÉLÉNKÍT v. —FÉLÉNKIT, (meg-fé-
lénkít) ősz. áth. Valakit félénkké tesz. A gySngeség,
erőtlenség Öntudata megfélénleíti ás embert. V. ő. FÉ-
LÉNK.

MEGFÉLÉNKÜL v. —FÉLÉNKÜL, (meg-fé-
lénkűl) ősz. önh. Saját gyöngeségének, erőtlenségé-
nek öntudata, s az ellenerő, vagy veszély megisme-
rése miatt félénkké lesz. V. ö. FÉLÉNK.

MEGFELEZ (meg-felez) ősz. áth. Felét veszi
vagy osztja valaminek, általán megfogyaszt vagy
csonkít valamit.

„Megfelezed tennap királyi személyed;
Boldogtalan ! ebből nagy leszen a kár még;
Hús, vér az öcsédé: te maradsz az árnyék."

Buda halála (Arany J.-tól).

MEGFEN, (meg-fen) ősz. áth. Valamit fenve
megélesít, megfényesít, megtisztít. Aczéllal megfenni
a kést, kövei a kaszát. Megfenni a borotvát. V. ö.
FEN.

MEGFENEKEL, (meg-fenekel) ősz. áth. Bizo-
nyos edényeket fenékkel ellát. Megfenekelni a hordót,
sajtárt, csöbrét, vedret. Átv. tréfás ért. valakit megfe-
neketni, ám. alfelét megverni.

MEGFENEKELES, (meg-fenekelés) ösz.fn. Cse-
lekvés, midőn valamit vagy átv. tréfás ért valakit
megfenekelnek.

MEGFENEKLÉS, (meg-feneklés) ősz. &. Álla-
pot, midőn valami megfeneklik.

MEGFENEKLIK, (meg-feneklik) ősz. k. Szo-
ros ért. a vízi jármű feneket érve, vagy fenekánéi
fogva megsülyed, megakad. Csekély vtíben megfenek-
lik a hajó. Mondják szekérről is, midőn tengelye a
sárt .érvén tovább nem mozdulhat

MEGFENYEGET, (meg-fenyéget) ősz. gyak.
átb. Valakit fenyegetve megint, megijeszt Saóval
megfenyegetni valakit. A távollevőt kézzel vagy bottal
megfenyegetni. V. ö. FENYEGET.

MEGFÉNYÉSÉDIK, (meg-fényésédik) 5sz. k,
Fényessé alakúi által. Csiszolásban megféayetedík a
vas. V. ö. FÉNYES.

MEGFÉNYÉ8ÍT v. —FÉNYÉSIT, (meg-fényé-
sít) ősz. áth. Eszközli, hogy valami fényessé alakal-
jon. KVszMikövön megfényestíeni a vasestkStSkrt. A
régieknél átv. ért „Fényesén meg (fényeaíjj v. fé-
nyesíts meg) engemet tenennálad." „Én tégedet meg-
fényesej tettelek" (Ego te clarificavi. Tatrosi codez).
V. ö. FÉNYES.

MEGFÉNYÉSÜL v. —FÉNYESÜL, (meg-fe-
nyesül) ősz. önh. L. MEGFÉNYÉSÉDIK.

MEGFENYÍT, (meg-fenyít) őse. áth. Elköve-
tett bűnéért megbüntet, meglakoltál valakit. Megfe-
nyíteni a tolvajokat. Néha szelídebb ért ám. meg-
fedd, fenyegetve megijeszt A csintalan fiúkat megfe-
nyítem.

MEGFENYÍT, (meg-fényít) 1. MEGFÉNYE-
SÍT.

MEGFÉNYMÁZOL, (meg-fény-mázol) ősz. áth.
Fénymázzal megken, megtisztít valamit. Megfénymá-
zolni a csizmát, sarut. V. ö. FÉNYMÁZ.

MEGFÉR, (meg-fér) ősz. önh. 1) Bizonyos tér-
ben elegendő helye van. E kis szobában három ágy
meg nem fér. Oly nagy aklot épített, 'melyben ezer jvk
megfér.

„Együgyü eleink egy tálhoz Ültének
Asztalnál, egy házban együtt megtértének. *

B. Orczy Lőrincz.

A megfér és belefér között azon különbség látszik len-
ni, hogy az első nem tölti be egészen a helyet, s né-
mi üres tért hagy; ellenben a másik az egész hely
betöltésére vonatkozik, pl. valamely szobába bele-
férhet harmincz ember, de meg nem férnek (sxaba-
don nem .foroghatnak) benne. 2) Valakivel meg-
férni, ám. bizonyos helyen lakva, vagy viszonyban
élve megegyezni, egymásnak terhére nem lenni. Ve-
szekedő társsal nehéz egy stobában vagy hátban -meg-
férni. Nehezen fér meg egy stemeten két kokat. (Ka.)
Két dudás egy csárdában meg nem fér. (Km.).

„Hidd el, két boldog szerelmes
Kis kunyhóban is megfér."

Szemere Pál.

Néha a meg felcserélhető eí-vel. pl. Kit helyen tok
ember elfér. V. ö. FÉR.
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MEGFÉRCZEL, (meg-férczel) ősz. átb. Fér-
czelve ösxvebakgat.

MEGFÉRGE8ÉDIK, (meg-férgesédik) ősz. k.
A férgek meglepik ; férgekkel megtelik. A vén tojt
megférgesedik. A fejről mondva ám. megtetvesedik. V.
ö. FÉRGES.

MEGFERTEZ v. —PERTÉZ, (meg-fertez) l-
MEGFERTŐZ.

MEGFERTŐZ, (meg-fértöz) Ősz. áth. Szoroa ért
sárral, iszappal bemocskít. Szélesb. ért. ondók, tisz-
tátalan nedvvel becsunyít; erkölcsi ért. megszeplősít
V. 6. FERTŐ, FERTŐZ.

MEGFERTŐZIK, (meg-fértözik) ősz. k. Fertő-
zött állapotba jut. „Nem fertőzik meg a test, ha az
akarat rejája nem enged." Debreczeni Legendás-
könyv. (Toldy F. kiadása. 23. 1.).

MEGFÉRTÖZTET , (meg-fértőztet) ősz. áth.
Eszközli, hogy valaki vagy valami megfertőzzék,
vagyis sártól, iszaptól, mocsoktól undokká legyen.
Átv. ért. ám. megtisztátalanít, megszentségtelenít.
„És ők nem ménének be a tanácsházba(v. törvényház-
ba)- hogy meg ne fertöztesaenek (v. fértéztetnének; ne
contaminarentur, Tatrosi cod. Káldy. Károlyi). To-
vábbá ám. megszeplősít. Különösen: magái megfertőz-
tetni, ám. nemi magvát természet elleni módon elhaj-
tani. V. ö. FERTŐZTET.

MEGFESEL, (meg-fesel) ősz. önh. Székely táj-
szólás szerént ám. valakitől vagy valamitől megsza-
badd!, megmenekedik, megvál. V. ö. FESEL.

MEGFESLETIK v. — FESLETTETIK vagy
—FESELTETIK, (meg-fesletik) régies ősz. külsz.
Megrontatik, megbontatik; megbontakozik vagy bom-
ladozik. „Ne feseltessék meg Mojzesnek törvénye."
„Nem feslethetík meg az irás." Tatrosi codez. „Én
aram, te látásodban megfesletének én ízim" (dissolu-
tae sünt compages meae). „És kövek megfesletteté-
nek" (petrae dissolutae sönt. Bécsi cod.).

MEGFEST, (meg-fest) ősz. áth. Festékkel bi-
zonyos szint ad valaminek. A vástnat kékre, tarkára
megfesteni. Megfesteni át aratót, ajakai, hajat, stemöl-
dölcVt. Mondják a nap sugarairól is, midőn valamely
testnek bizonyos szint adnak. Arctát megfestette a
nap, t. i. (barnára) V. ö. FEST.

MEGFÉSÜL, (meg-fésül) ősz. áth. Fésűvel meg-
tisztít, megsimít, elrendez holmi haj- szőr- gyapjuféle
testeket, s illetőleg, a hajas, szőrös, gyapjas állatokat.
MegfésUlni a baglyot hajat. MegfétUlni a ló serényét,
a kutya storét. A bortat gyereket meg fésülni.

„Fodor hajatokat meg ne fésüljétek."
Feddő ének a XVI-dik száz.

Átv. népies kifejezéssel megfétUlni valakit, ám. haját
jól megtépni, megczibálni, ránczigálni.

MEGFÉSÜLÉS, (meg-fésülés) ősz. fa. Cselek-
vés, illetőleg tisztázás, rendezés, midőn megfésülnek
valamit.

AKAD. HAOV SZÓT AB IV. KÖT.

MEGFÉSÜLKÖDIK, (meg-fésfilködik) ősz. k.
Megfésüli magát, haját fésűvel rendbe szedi. Reggel
meymotdani, és megfésülkSdni. V. ö. FÉSÜL.

MEGFESZÍT, (meg-feszít) ősz. áth. Valamely
rugalmas testetmegnyújt, egyszersmind megmerevít, s
mozdulatlanná tesz. MegfestÜeni a húrt, kStelet. Meg-
fessfíeni a lábat, kart. Ás ökUISdtS bikák megférniük
nyakaikat. Megfeszíteni a szűk ruhát. Különösen ám.
valakit keresztre húz és fölszegez. Krisztus urunkat
megfeszítették a teidók. Átv. ért. valamit végsőségig
erőtet, túlcsigáz. V. ö. FESZÍT.

MEGFÉSZKEL, (meg-fészkel) ősz. önh. Visz'
szaható névmással, ám. valahol maradandó lakhelye*
csinál magának, hol, mint madár a fészkében, meg'
telepedik. Különösen mondják jövevény, vagy csa-
vargó, vándorló, utált emberről, midőn mintegy tola
kodva, mások tetszése ellen, befúrja magát valahová.
Bisonyos emberek egétten megfészkeUék magukat váro-
sunkban.

MEGFESZÜL, (meg-feszül) ősi. önh. Valamely
rugalmas, nyulékony test kitágulva, kinyúlva meg-
inerevül. Testén megfeszül a stülc ruha. A ctigázott húr.
kötél megfettul. Átv. ért. túlságosan erőködik. Meg-
feszül át én. Ha megfestUlgg előttem, sem adok. (Km.),
V. ö. FESZÜL.

MEGFIADZIK, (meg-fiadzik) ősz. k. Általános-
ságban szólva mondják négylábú apróbb nőstény ál-
latról, mely, midőn megszaporodik, rendszerént egy-
nél többet szokott szülni, és az egész szülésen már
általesett. „A róka is ugyanazon fa alatt megfiazék"
Pesti Gábor meséi. Átv. ért. mondják más testről is,
midőn kisarjadzik, s kicsinben hasonló mása képző-
dik, pl. megfiadfott a* orra, ám. nagy bibircsó nőtt
rajta. Medfiadiüc át uborka, kápostta, midőn oldalán
csomós büborodás támad. V. ö. FI, FIADZIK

MEGFIGYEL, (meg-figyel) ősz. áth. Figyelve
megismer, megtud, megészlel valamit.

MEGFIRTAT, MEGFIRTONGAT, (meg-firtat
v. — firtongat) 1. MEGFORTAT, 2).

MEGFITÚL, (meg-fitűl) ősz. önh. Fitossá le.
szén (bevégzetten). V. ö. FITÜL.

MEGFIZET, (meg-fizet) ősz. áth. Szoros ért.
bizonyos tartozást pénzben megad, illetőleg visszaté-
rít. Megfitetni át adót, a hátbért, a kölcsönt. Fizesd
meg, amivel tartótól. Fizesd meg a kárt. Szélesb átv.
ért. valamiért jót vagy roszat viszonoz, mely esetben
a viszonzás jutalom vagy büntetés gyanánt vétetik.
Isten fittese meg, ami jót tettetek velem. Majd megfite-
tem én ezt neked. Néha tárgyesetes viszonynév nélkül
ám. lakói valamiért. Ifjúsági bibiéiért vénségében fize-
tett meg. V. ö. FIZET.

MEGFODORÍT v. —FODORIT, (meg-fodorít)
ősz. áth. Úgy megcsavar, megteker valamit, hogy fod-
ros legyen. Megfodorítani a hajfürtVket. V. ö. FO-
DOR.

MEGFODROSÍT, (meg-fodrosít) ősz. áth. Fod-
rossá teszen.
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MEGFODROZ, (meg-fodroz) fez. áth. Fodorral
ellát, felkészít

MEGFOG,(meg-fog) ősz. áth. 1) Állatról szólva
valamit kezébe, körme köaé, szájába etb. vesz, és
megtart. Kit késtel megfogta a, kötelet. A madár kör-
meivel megfogja a» ágat, midiin rátzátt. A rák megfog-
ja oltóival a pondrót ágacskát. Nevéé semmi, fogd meg
jól. Fogd meg a hanyatlót, hogy el ne esték. 2) Fogva
megragad, hatalmába kerít A* agár megfogja a nyu-
lat, a maetka az egeret, a tat a galambot. A rendörök
megfogják a tolvajt. A uükevényeket megfogták.

„Mert ő megfogaték, és alá vitetek."
Tinódi.

„Ezer tőrt és gyilkot vetett,
Hogy megfogja madarát."

Kisfaludy 8.

3) Mondják ragadós, tapadó testekről, midőn más
testhez odatapadnak. A fUtt megfogja a falakat. A
sturok, enyv megfogja a keséket. Át olajat f ették job-
ban megfogja a fát, mint a* olajatlan. 4) Átv. ért. va-
lamit észszel folér, és belát. Megfogni a mondottakat.
A» elvont tárgyakat nehezebb megfogni, mint a tapatz-
talatiakat. Meg nem foghatom a* okát. 5) Megfog va-
lakit az átok, ám. beteljesedik rajta.

„Átok fogta meg a magyart,
Hogy az soha együtt nem tart."

Népdal.
„Fogjon is meg az én átkom,
Igaz seűbéli bánatom."

Székely népdal.
Megfog valakit a szerelem, ám. hatalmába kerít.

„Három esztendővel tovább éltem volna,
Ha a te szerelmed meg nem fogott volna."

Népdal. (Erdélyi J. gyűjt).

6) A régieknél jelenti azt is, amit az egyszerű ,fog'
ige t. i. kezd. „Ki készeritte tégödet megfogni (meg-
v. elkezdeni) ammit el nem lékelhetsz" (tökélhetsz,
azaz végezhetsz). Nádor codez. 665.1. V. ö. FOG ige.

MEGFOGAD, (meg-fogad) ősz. áth. 1) Valaki-
vel szerződik, hogy bizonyos bérért némi szolgálatot
tegyen neki. Megfogadni át aratátra ajánlkozó nap-
számotokat. Év hitéltével a ételedet újra megfogadni.
EUSbb megpróbálom, ha jó dolgot-e, azután fogadom
meg. 2) Felteszi magában, vagy megígéri, hogy vala-
mit elkövet, vagy el nem követ. Megfogadta, hogy U-
sonyot napokon bojtölni fog. Megfogadta, hogy toha
sem megyén lopni. Fogadd meg, hogy eljött. BeettUe-
tére megfogadta, hogy a rendelt napon lefizeti tartozá-
sát, ff) Megfogadni a jó ttot, tanácsot ám. a szerént
tenni. V. ö. FOGAD.

MEGFOGANIK, MEGFOGANODIK, (meg-fo-
ganik v. — foganodik) 1. MEGFOGANSZIK.

MEGFOGANOSZIK v. —FOGANSZ1K, (meg-
foganoszik v. —foganszik) ősz. k. 1) Az állati nemző
mag élővé lesz, t. i. a nő méhében. 2) A növénynek

magva, vagy tenyésztő ága, sarja stb. életnek indul
azaz csírázik, gyökeret ver, s további fejlődéinek
mintegy alapját megkezdi.

MEGFOGANTYÚZ, (meg-fogantyúz) öu. áth.
Fogantyúval ellát.

MEGFOGÁS, (meg-fogás) ősz. fn. Cselekvés,
midőn valaki valamit megfog, ezen igének minden
jelentésében; különösebben annyi is mint fogalom.

MEGFOGASOL, (meg-fogasol) ősz. áth. Fogas-
sal, azaz boronával megroncsolja, pl. a gyepes vagy
göröncsös földet Megfogaiolni a kenderi, ám. megge •
rebenelni (Szabó D.).

MEGFOGAT, (1), (meg-fogat) ősz. miv. Esz
közli, hogy valami vagy valaki valamit megfogjon. V.
Ö. MEGFOG.

MEGFOGAT, (2), (meg-fogat) ősz. fa. L. FO-
GALOM.

MEGFOGAZ, (meg-fogaz) ősz. áth. Fogakkal
fölszerel, ellát Mondják oly testekről vagy eaakö-
zökről, melyeknek átvitt értelmű fogaik vannak. Meg-
fogazni a malomkereket, a villát, a fésűt. Megfogant*
a boronát, gerebent. Néha ám. megcsipkéz, azaz vala-
minek széleit úgy kimetéli, mintha kiálló fogai vol-
nának.

MEGFOGHATATLAN v. —FOGHATL.AN,
(meg-foghat[at]lan) ősz. áth. Átv. ért amit észszel fel-
érni, minek okát megérteni nem lehet; mi az ész ha-
tárain túl fekszik. Megfoghatatlan vallásitUkok.Néha
mint nagyító jelző használtatik oly dolgokról, melyek
a magok nemében szokatlanok, a többi rokon nemit-
ekkel nem látszanak öszvefüggeni,* melyek némi el-
lenkezést foglalnak magokban. Megfoghatatlan gyor-
saságú távirda. Ezen ember jelen magaviselete a ré-
gihez képest megfoghatatlan. Határozóként ám. meg
nem foghatólag, megfoghatatlanul.

MEGFOGHATATLANSÁG v. — FOGHAT-
LANSÁG, (meg-foghat[at]lanság) ősz. fa. Valaminek
oly viszonylagos tulajdonsága, melynél fogva azt ha-
tározott észszel fölérni lehetetlen. V. ö. MEGFOG-
HATATLAN.

MEGFOGHATÓ, (meg-fogható) ősz. ma. Átv.
ért. amit észszel megfogni lehet, ami magában vilá-
gos. Az könnyen megfogható dolog.

MEGFOGHATÓLAG, (meg-foghatólag) ö«*. ib.
Oly értelmesen, oly világosan, hogy esessél fölérni és
általlátni lehessen. A tantárgyakat megfoghatólag át-
adni. Ez megfoghatólag volt mondva.

MEGFOGÓDZIK, (meg-fogódzik) ősz. belaa. 1)
Más testet megfog, s attól viszonyosán mintegy fogva
fen tart ja magát. A meredek hegyen mászkáló meg meg-
fogódzik a bokrokba. A patakon átgázoló fiák megfo-
gódzanak. Fogódzzál meg az ágba, hogy le ne ettél a
fáról. A macska megfogódzik hegyet körmeivel. 2) Va-
lamibe bele akad, és fogva marad. A kit madár meg-
fogódzott a torben, a légy a pókhálóban. V. ö. FO-
GÓDZIK.
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MEGPOGZIK, (meg-fogzik) ősz. k. Mondjuk
kisdedrdl, midőn első fogai kinőnek. A kit fiam már
megfogtoU.

MEGFOGY, (meg-fogy) ősz. önh. Nagysága, so-
kasága, száma megkevesedik, kisebbé lesz. Rokon
értelmű vele a* elfogy. Különösen ám. ás állati tért
megsoványodik. MióUa nem láttalak, igen megfogyál.
Betegségbe* megfagyni- V. 5. FOGY.

MEGFOGYASZT, (meg-fogyaszt) ősz. áth. 1)
Eszközli, hogy megfogyjon valami. A háború megfő-
gyasttotta a* élelemstereket. 2) Megsoványít A tartót
betegtég megfogyasttotta ttegényt. V. ö. FOGYASZT.

MEGFOGYATKOZIK, (meg-fogyatkozik) ősz.
k. Folytonosan fogyva megkevesbedik, megkisebbe-
dik. Sok vittontagtág miatt tetti lelki ereje vagy erejé-
ben megfogyatkoeott. Pesti Gábornál ,eréjétől', ami ma
szokatlan. „Hogy meg ne fogyatkozjék te hűtőd" (nt
non deficiat fides tua. Tatrosi codez). „Házam sem-
mibe íenéköd meg nem fogyatkozik." Nádor-codex.
379. 1. „Hogy hivatalunknak és országunk végezé-
sének meg ne fogyatkozzunk. * (Gr. Eszterházy Mik-
lós nádor levele 1627-ből). V. ö. FOGYATKOZIK.

MEGFOJT, (meg-fojt) ősz. áth. Szoros ért. Az
állat életét az által veszi el, hogy lélekzetét akadá-
lyozza, s egészen elzárja. Torkon stortíva, száját be-
tömve megfojtani valakit. A sürU fütt, a ttájba ömlő
vif megfojtja a* embert. V. 6. FOJT.

MEGFOJTÁS, (meg-fojtás) ősz. fa. Cselekvés,
illetőleg erőszaktétel, midőn embert vagy más élő ál-
latot megfojtanak.

MEGFÓKODIK, (meg-fókodik) ősz. k. Öszve
van húzva a megfuallcodik v. fuvalkodik igéből, s ám.
a szemek folytonos fúrása által megszárad, megszik-
kad. Különösebben .fnvalkodik' a székelyeknél diva-
tos. Mig a fold ttiae egy letétit nem fuvalkodik, haston-
talan a, ttántát; e* itt már tieztestégeten mégfuvalko-
dott. (Kriza J.).

MEGFOLD, (meg-fold) ősz. áth. Egy foltot fel-
vanrva megtold valamit V. ö. MEGFOLTOZ.

MEGFOLTOZ, (meg-foltoz) ősz. áth. 1) Egy
vagy több foltot varrva, vetve, megjavít, megigazít
valamely rongyos ruhaneműt. Megfoltotni aa ócska
nadrágot, csismát, üngot, lepedőt. í) Szélesb ért. va-
laminek romlott részeit kijavítja, hézagait betölti.
Megfoltotni a háttetSt, a falakat. Megfoltotni dróttal
a repedt fazekakat. A katánt megfoltotta a réamíves.
V. ö. FOLT.

MEGFOLTOZGAT, (meg-foltozgat) ősz. gyak.
áth. Több likat, hézagot, repedést stb. foltokkal be-
csinál. Megfoliotgatni a könyökökön ét hónok alatt ki-
stakadotott Vngíft. Megfoltotgatni a golyók által meg-
Kkgaíott bástyafalakat. Megfoltotgatni a hajót.

MEGFOLYATIK, (meg-folyatik) ősz. k. Mond-
ják tehénről, midőn a bikával párosodik. Máskép:
megtífekedik, megfutoi. A kanosa megtárlik, az eme
diaznó meggörög v. megtág stb. Használtatik ik nélkül
is: megfolyat.

MEGFON, (meg-fon) ősz. fn. Bizonyos meny-
nyiségii kendert, lent, selymet, gyapjút stb. fonallá
alakít. Naponként egy font szüstt megfonni. Elten gép
egy óra alatt több font selymet megfon. V. ö. FON.

MEGFONNYAD, (meg-fonnyad) ősz. önh.
Tulajd. ért. a növénynek levelei, a virágnak szirmai,
a szükséges nedvek hiánya miatt megzsugorodnak, s
úgy öszvetekerődnek, mintha fonallá sodortatnának.
Megfonnyadtak a levelek. Szélesb ért. a növényi és
állati testek bizonyos belső betegség következtében,
s leginkább a nedvek hiánya, vagy megromlása mi-
att megránczosodnak. Arctan, kezén, megfonnyadt a
bSr. A kivágott vagy kitörött fának ágai megfonnyad-
nak. V. ö. FONNYAD.

MEGFONNYASZT, (meg-fonnyaszt) ősz. áth.
Eszközli, hogy a növényi vagy állati test részei meg-
fonnyadnak. A forró nap megfonnyatttja a fák le-
veleit. A növényt megfonnyatttják a tövén rágódó fér-
gek. V. ö. MEGFONNYAD.

MEGFONTOL, (meg-fontol) ősz. áth. 1) Szoros
tulajd. ért. valaminek súlyát fontszámra meghatároz-
za. Megfontolni a katonák kenyerét. A minek súlya
mázsával fölér, azt megmáxtálják. A fontnál keveseb-
bet meglatolják. 2) Átv. ért. valamit jól meggondol,
vagyis a mellette és ellene szóló okokat mintegy mé-
rőserpenyőbe veti, hogy kitűnjék, melyik oldalon
van ás igazság, vagy a kétes teendők közöl melyiket
tanácsos követni. Ha a dolgot jól megfontolom, neked
van igoMad. Fontold meg elSbb, amit tenni akart*.

„Szállj szivedbe, sirasd meg
Bűneidet, s fontold meg,
Hogy az Isten fia volt, '
Aki érted így megholt"

Böjti ének, Faluditól.
MEGFONTOLÁS, (meg-fontolás) ősz. fn. 1)

Cselekvés, mely által valaminek súlyát font számra
meghatározzuk. 2) Átv. ért. a kétes dolog mellett és
ellene szóló okok meghányása, meggondolása, és az
erre épített elhatározás. Ét érdeket dolog, megfonto-
lást kivan. Storot megfontolás után ctelekedni valamit.

MEGFONTOLATLAN, (meg-fontolatlan) ősz.
mn. Ami meg nincs jól fontolva. És megfontolatlan
bestéd vagy tett vala tőled. Határozóként ám. megfon-
tolás nélkül, megfontolatlanul.

MEGFORDÍT v. —FORDÍT, (meg-fordít) ősz.
áth. 1) Valamely testet úgy mozdít meg, hogy kerü-
lete vagy oldalai más irányban álljanak, mint előbb.
Megfordítani valamit jobbról balra, elölről hátra, alul-
ról fölfelé, ét vittont. Megfordítani a köpenyt. Alta-
lán, amit ki- vagy be-, föl- vagy le- vagy vittta- vagy
elfordítunk, arról mind mondhatni, hogy meg van for-
dítva. Megfordítani a szekeret (vissza) Megfordítani a
párnát (fölét lefelé). 2) Szorosb ért. valamely testet
saját tengelye körül mozgatva más irányú állásba vagy
fekvésbe helyez. Megfordítani a kereket, hordót. 8)
Valamely szövetet úgy fordít, hogy azine befelé fo-
nákja pedig kifelé legyen. Ez értelemben a viselt
ruha szövetéről basználtatik. 4) Átv. ért. valamely
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dolgot más, vagy épen ellenkező oldalról vesz. Meg-
fordítani át okoskodást. V. ö. FORDÍT.

MEGFORDUL v. —FORDUL, (meg-fordúl)
ősz. önb. Úgy mozdul, hogy előbbi helyzetéhez ké-
pest más, vagy épen ellenkező' irányt foglal el. A
réskakas megfordul, midőn a szél váltónk. A paripa
megfordul, amint a száját jobbra vagy balra Masak.
Megfordul a* ember a tarkáit, vagy midSn egyik
oldalról mánkra felütik stb.

„Erdők, mezők felvidulnak,
Csillagzatok megfordulnak."

Kisfaludy S.

„Megfordult a játék, több a vak a hatnál."
Faludi.

Időre alkalmazva ám. megváltozik. Megfordul az idd.
V. 6. FORDUL.

MEGFORGAT, (meg-forgat) ősz. gyak. áth.
Gyakran, ismételve megfordít valamit Megforgatni a
csigát. A víz megforgatja a malomkereket. Lábbal meg-
forgatni a rokkát, korongot. A leányt megforgatni a
tánctban. Szántók nyelvén: megforgatni a földet, ám.
másodszor megszántaai, máskép: megkeverni. A nyom-
tatóknál, és cséplöknél ám. a lóval lejárt, vagy csép-
lővel megvert gabonát más oldalra fordítja. Átv. ért.
meghajszol, megkerget, megfartat, megzavar, embert
vagy más állatokat.

MEGFORGÓSODIK, (meg-forgósodik) ősz. k.
Mondják szarvasmarháról, midőn forgócsontja kifícza-
modik.

'MEGFORR, (meg-forr) öaz. önh. Kellőleg, elég-
ségig forr; megfő. Ha megforrott a mttst, csipős íze
van. Szűrd le a levest, miután megforrott. V. ö. FORR.

MEGFORRAL, (meg-forral) ősz. áth. Valamit
forrásig melegít, vagyis tűz által eszközli, hogy forr-
jon. Megforralni a vizet, zsírt. V. ö. FORRAL.

MEGFORRAN, (meg-forran) ősz. önh. Forrni
kezd.

MEGFORRÁZ, (meg-forráz) ősz. áth. Forró
nedvvel megőnt, megpörgöl, megéget valamit. Meg-
forrázni a nyers fonalat. Meg/orrázni a leolt barom-
fiat, disznót, hogy hamarabb leapasztani lehessen. A vi-
gyáztalan szakács megforrázta a kezét. V. ö. FORRÁZ.

MEGFOSZT, (mcg-foszt) ősz. áth. 1) Valami-
nek héját, haját, szőrét, burkát stb. letépi, lehúzza, s
mintegy csupaszszá, meztelenné teszi. Megfosztani a
kukoriczát. Megfosztani az ágyba való tollakat. 2) Va-
lakiről erőszakkal lehúzza a ruhát, a elveszi mindenét.
Az utonállók anyaszült meztelenre megfosztották St. V.
ö. FOSZT.

MEGFŐ, (meg-fő) Ősz. Önh. 1. MEGFÖL.
MEGFÖCSCSENT, (meg-föcscsent) ősz. áth. 1.

MEÖFÉCSCSENT.
MEGFÖCSKEND, 1. MEGFÉCSKEND.
MEGFŐL, (meg-fől) ősz. önh. Kellőleg, elégsé-

gig föl. Ha mfgfb'l a hús, fel kell adni. V. ö. FÖL.

MEGFŐVENYEZ, (meg-fóvenyez)' ősz. áth. Fö-
venynyel meghint, meghord. Át árvü megfövenyemte a,
réteket. Az iszapos tttakat megfSvenyezni. V. ö. FÖ-
VÉNY.

MEGFŐZ, (raeg-főz) ősz. áth. Kellőleg, elegen-
dő mértékig föz valamit. Megfőzni a fttíst. Némely fafc-
vízben nehéz megfőzni a babot, borsót. Átv. ért mond-
ják gyomorról is, s ám. a bevett eledelt kellőleg meg-
emészti. A jó egészsége* gyomor megfőzi a kemény ele-
delt is. V. ö. FŐZ.

MEGFRICSKÁZ, (meg-fricskáz) ősz. áth. Úgy
nevezett fricskával valakinek orrát megpeczkeli. A
hetvenkedő gyávát megfricskázni. V. ö. FRICSKA.

MEGFRISÍT v. —FRISIT, (meg-frisít) öaz.
áth. 1) A lanyha, tunya embert, vagy más állatot
bizonyos szerek által élénkké, mozgékonynyá teszi.
A hideg víz megfrisiti a lankadt tagokat. 2) A lan-
gyosat, meleget hidegebb mérsékleti! valamivel mint-
egy megújítja, s az érzékekre nézve kedvesbekké te-
szi. A htis szellő megfrisiti a forró léget. Át italt Jeget
vízben megfrisíteni. V. ö. FRIS.

MEGFRISÍTÉS v. — FRISITÉS, (meg-friaítés)
ősz. fn. Cselekvés, mely által valami frissé tétetik,
továbbá azon állapot, mely az illető cselekvés ered-
ménye. V. ö. MEGFRISÍT.

MEGFRISÜL v. —FRISÜL, (meg-frisül) ősz.
önh. Lanyha, tunya, vagy langyos, meleg állapot
után élénkké vagy enyhévé, s az érzékekre nézve
kedvesebb hatásává lesz. Hideg fifrdo által megfritU
a test. Jeges vízben megfrisül az ital. Az esti sxélre
megfrisiUt a lég. V. ö. FRIS.

MEGFÚ, (meg-fú) ősz. áth. Fuvás által bizonyos
; hatást, eredményt okoz valamely testen. Megfiini a
l forró levest, hogy meg ne égesse a tzájt. Ha a szél nug-
\fujjaasarat, előbb Inszárad.MegfámakUrtöt.V. ö. FŰ.

MEGFUALKODIK, (meg-fnalkodik), 1. MEG-
| FÓKODIK.

MEGFUAL, 1. MEGFÜVAL.
MEGFÚJ, 1. MEGFÚ.
MEGFÚL, (meg-fúl) ősz. önh. A lélekzés meg-

akadásának következtében meghal. Ctoní akadt a tor-
kán, s megfált bele. MegJWni a fojtó légben. Oly nagy
fítst volt,majd megfttltunk. V. ö. FÚL.

MEGFÚLAD, (meg-fúlad) ősz. önh. A megfiU
igétől abban különbözik , hogy ez csupán azon álla-
potot fejezi ki, melyben az van, ki lélekvesztve meg-
hal ; a mtgfúlad pedig magában foglalja azon erfl-
ködés fogalmát is, mely a megfuláasal járni szokott.
Ezen fogalmat az önható cselekvést jelentő ad fejeai
ki. V. ö. FÚLAD.

MEGFÚLADÁS, (meg'fúladás) ősz. fa. Állapot,
melyben az van, ki megfúladt A szoba megfMaddeig
tele lett füsttel. V. ö. MEGtfÚLAD.

MEGFULÁNKOL, (meg-fulánkol) ősz. áth. Pu-
lánkkal megszűr, megsért. A darázs, méh, kígyó, nteg-
fulánkolta. V. 6. FULÁNK.

MEGFÚLASZT v. —FÜLÁSZT, (meg-fálaszt)
ősz. áth. Eszközli, hogy valamely állat megfAlad.
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A torkon akadt etont megftílasttja a* embert: Itt meg-
fttlant bennünket a füst. V. ő. FÚLASZT.

MEGFÚR, (meg-fdr) ősz. áth. Szoros ért. fúrd
nevfi eszközzel meglikasit valamit Megfúrni a földet,
ka nincs-e vfifvrrát benne. Megfúrni a Yégi gerendát,
fta nem-e purhás belül. Szélesb ért. akáraiféle hegyes
euközzel meglikasst valamely testet. A harkály meg-
fiúja, a fák kérgeit. Bottal megfúrni a* istapot. Meg-
fúrom a füledet : megtanulok vigyámi a ttóra. (Km.).

MEGFURKÓZ, (meg-furkóz) ősz. áth. Farkos
bottal megver valakit v. valamit. Megfurkótni a tetten
kapott tolvajt. Megfurkótni a szilaj tinót.

MEGFUT, (meg-fut) ősz. önh. Futva eltávozik,
elmegy. Itt a meg ám. el. Használtatik tárgyesetes
viszonynéwel is, midőn ám. bizonyos utat, vonalt
futva megtesz. A versenyzők hdromttor megfutották a
pályát. Megfutni a* erdőt ám. futtában be- vagy meg-
járni. V. ö. FŰT.

MEGFUTAMIK, (meg-fatamik) ősz. k. Futás-
nak ered. Itt a meg kezdést jelent. És megharctola a
két király, é» megfutamék a Demeter hada. (Káldi
Macii. 10. 49.).

MEGFÜTAMÍTv. — FUTAMIT, (meg-futamít)
ősz. áth. Eszközli, hogy valaki v. valami futásnak
ered vagy indul. MegfutamUani a* ellenséget. A
bSglySk meleg nyárban égett csordákat megfutami-
íanak.

MEGFUTAMLIK, (meg-fntamlik) ősz. k. Rokon
jelentésű a futamik igével, azon különbséggel, hogy
az l középképző az alapfogalomnak nyomatékosabb
voltát fejezi ki. E szerént megfntamlani több, mint
megfntamni.

MEGFUTAMODIK, (meg-fntamodik) ősz. k.
Egyértelmű a megfutamUk igével, mert ód képzője
szintén nagyobb nyomatékosságra mutat. L. MEG-
FUTAMLIK.

HEGFUTAMTAT, (meg-futamtat) ősz. mivelt.
Eszközli, hogy valaki vagy valami megfntamjék. V.
ö. MEGFUTAMIK, Megfutamtatni a* ellenhadakat.
Megfutamlatni a csordát.

MEGFUT08, (meg-futos) ősz. önh. 1) Tárgy-
esetes viszonynéwel ám. bizonyos tért vagy vonalt
gyakran futva, vagy futtában bejár. A crírkálJk meg-
futották a határt. 2) Mondják tehénről, midőn bikával
közösül; máskép : meg&*elkedik v. megfolyat.

MEGFUTTAT, (meg-futtat) ősz. áth. és mive't.
1) Valakit v. valamit kényszerít, hogy bizonyos utat
futva megtegyen, vagy futásnak eredjen. Megfuttatni
a lovakat. Megfuttatni a* ellentéget. 2) Atv. ért mond-
ják leginkább ötvösökről, midőn bizonyos eszközt ol-
vasztott ezüsttel vagy aranynyal bevonnak. A réz
ctatot elülttel, át estütt stelenetét aranynyal megfuttatni.
V. ö. FUTTAT.

MEGFUVAL, (meg-fnval) ősz. áth. Gyöngén
megfd.

MEGFUVALKODIK, (meg-fuvalkodik), lásd :
MEGFÓKODIK.

MEGFÜDÜL, (raeg-fűdül) ősz. önh. Székely
tájszólás szerént ám. megtébolyodik, megbolondul.
Az egyszerU fűdül rokonságban van az alhangu fu-
dá*a névvel, ez ismét fitt igével, a honnan megfüdűl,
mintegy megfutúl, futó bolonddá lesz.

MEGFÜL, (meg-fül) ősz. önh. A hőségtől által-
járva megmelegszik. Mondják különösen nyirkosán
egymásra halmozott fű , széna, szalma, gabona, s
egyéb termények felől, midőn erjedésbe mennek ál-
tal, mely melegséggel és az illető testnek romlásával,
megrohadásával jár. A kölet-stalma igen hamar meg-
fül. Nedvet kamarában megfül a jóstág. V. ö. FÜL.

MEGFÜLED, (meg-fttled) ősz. önh. Abban kü-
lönbözik a megfül igétől, hogy ez egyedül a nedves
melegség és forrongás bevégzését fejezi ki; amaz
pedig magában foglalja a belső cselekvést is, mely
által ezen állapot létre hozatik. E belcselekvést az ed
képző fejezi ki. V. ö. FÜLED.

MEGFÜLEL, (meg fülel) ősz. áth. A vadászról
mondják, midőn a vad közellétét neszéről vagy hang-
járól megtudja; különösebben a szarvasvad hollétét
reggel és este rigyetése után kifürkészi.

MEGFÜRDIK, (meg-fürdik) ősz. k. Furödve
megmosdik. MegfürOdni a patakban, tóban. V. ö.
FÜRDIK.

MEGFÜREMÉDIK, (meg-füremédik) ősz. k.
Frisen megindul, megelevenedik. Székely szó. A be-
tegség után megfUremedett.

MEGFÜREMÍT, (meg-füremít) ősz. áth. Frisen
megindít, megelevenít, megélénkít.

MEGFÜRÉSZÉL, (meg-fürészél) ősz. áth. Fii-
részszel meghasít, megmetsz valamit; a fürészelést
bevégzi.

MEGFÜRÖSZT, (meg-füröszt) ősz. áth. Fürdő-
ben megmosdat MegfürSstteni a kisdedet. Szélesb ért.
tetőtől talpig vízbe márt vagy megöntöz, megnedve-
sít. MegfUröszteni az ebet. A zápor ugyan megfürStt-
tStt bennünket. V. ő. FÜRÖSZT.

MEGFÜSTÖL, (meg-füstöl) ősz. áth. 1) Füstön
megaszal, megszárít valamit Megfüstölni a hitt, kol-
báttt, halat, túrót. 2) Illatszert füstöt csinál valami
körül. MegfüttBlni a templomi gyászravatalt. V. ö.
FÜSTÖL.

MEGFÜSTÖLÖDIK, (meg-füstőlődik) ősz. belsz.
L. MEGFÜSTÖSÖDIK.

MEGFÜSTÖSÖDIK, (meg-füstösödik) Ősz. k.
A füsttől megszagosodik és megszinesedik. A kémény-
be okosított hűt megfüstOsSdik. A szalmánál főtt ételek
megfüstötSdnek. V. 6. FÜSTÖS.

MEGFÜSÜL, (meg-fdsül) ősz. áth. 1. MEG-
FÉSÜL.

MEGFŰSZEREZ, (raeg-fttszéréai) ősz. áth. Fű-
szerrel meghint vagy kever, vagy Ízletessé tesz. Az
ételeket hajmával, borstól, paprikával, gyombérrel;
táfránnal stb. megfűszerezni. V. ö. FŰSZER. Átv. ért.
bizonyos élvezetet különösen tetszetős módon ked-
vessé tesz. A lakomát vidám, elmés tréfákkal, nyájas-
sággal, zenével megfűszerezni.
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MEGFÜTÖZIK, (meg-fíitözik) ősz. k. Fűtözve
mégmelegszik.

MEGFÜVESÉDIK v. —FÜVESÉDIK, (meg-
füvesédik) ősz. k. A fű megszaporodik rajta. A pár-
rag földek, cuc elhagyott telitek, utak megfllvesednek.

MEGGAJDOSODffi, (meg-gajdosodik) ősz. k.
Gajdossá lesa, megittasodik.

MEGGALLÉROZ, (meg-galléroz) ősz. áth. Va-
lamit gallérral ellát, fölékesít.

MEGGALLÓKÁZTAT, (meg-gallókiztat) ősz.
mir. Eszközli, hogy valaki gallókán, vagyis hintán
ide-oda lóbáltassék.

MEGGALYABÍT, (meg-galyabít) ősz. áth. Ga-
lyabitva elkészít.

MEGGAMÓZ, (meg-gamóz) ősz. áth. 1) Gamó-
val ellát. 2) Megpetél, elhal.

MEGGANAJOZ, (meg-ganajoz) ősz. áth. Ganaj-
jal meghord, megzsiroz, megtrágyáz valamely földet.
Megganajozni a szántóföldet, szőlőkertet, rétet.

MEGGÁNYOL, (meg-gányol) ősz. áth. Valamit
gányával, vagyis nagyjából öszvefont sövénynyel be-
kerít.

MEGGARÁDOL, (meg-garádol) ősz. áth. Ga-
ráddal bekerít valamely tért. Meggarádolni a szőlő-
kertet, át Oltetvényerdőt.

MEGGARASZOL, (meg-garaszol) ősz. áth. A
székelyeknél ám. megdoroszol, azaz doroszlóval az
utat megnyesi a kertben, Bzölöben. V. ő. GARASZOL.

MEGGÁRGYÁZ, (meg-gárgyáz) ősz. áth. A
kútnak gárgyát, azaz kávát csinál. Meggdrgyáeni a
pusztai kutat, hogy a barom bele ne bukjék. V. ö.
GÁRGYA.

MEGGÁTOL, (meg-gátol) ősz. áth. Átv. ért.
valamit végleg akadályoz, nem engedi, hogy meg-
történjék. Meggátolni a* ellenség eldnyomulását.

„Ha idegen társam meg nem gátolt volna,
Roszabbul lett volna a pogány eb dolga."

Zrínyi.
V. ö. GÁT, 'GÁTOL.

MEGGAZDAGÍT, (meg-gazdagít) ősz. áth. Esz-
közli, hogy valaki valósággal gazdaggá legyen. Itt a
meg bevégzett tényre vonatkozik. A juhtenyésztés ha-
zánkban sok haszonbérlőt meggazdagtíott. V. ö. GAZ-
DAG.

MEGGAZDAGODIK, (meg-gazdagodik) ősz. k.
l. MEGGAZDAGSZIK.

MEGGAZDAGSZIK, (meg-gazdagszik) ősz. k.
Javak, kincsek szaporítása által gazdaggá leszen. Az
iparkodó ét takarékos kereskedő előbb meggazdagszik,
mint a hanyag és bőven költekező. V. ö. GAZDAG.

MEGGAZDAGÚL, (meg-gazdagúl) ősz. önh.
I. MEGGAZDAGSZIK.

MEGGAZEMBÉRÉZ, (rneg-gazembéréz) ősz.
áth. Ezen becstelenítö névvel : gazember, meggyaláz
valakit.

MEGGÁZLAT, (meg-gázlat); lásd : MEGGÁ-
ZOLTAT.

MEGGAZOL, (meg-gazol) ős*, áth. 1) Szabó
Dávidnál ám. megganajoz. 2) Átv. ért valakit gaznak
nevezve, czímezve meggyaláz, megbecstelenlt

MEGGÁZOL, (meg-gázol) ősz. áth. 1) Valamely
vizén, mocsáron, nagy sáron gazolva általmegy; **o-
kottabban átgátol. Meggátolni a kákát tavat, a hatá-
ros mocsárt. 2) Lábbal megtiporni, pl. a füvet, vetést
stb. Egész mértékben : fesee- vagy Ugátol. V. ö.
GÁZOL.

MEGGÁZOLTAT , (meg-gázohat) ősz. miv.
Eszközli, hogy valami pl. marha lábával valamit le-
tipor.

MEGGEBED,(meg-gebed)Ö3z.önh. Mondjak kü-
lönösen barmokról, nevezetesen lovakról, midőn éhen
vagy betegségben megdöglenek. Emberről csak meg-
vetöleg használtalak. Nem hali meg, hanem meggebedt.
Gebedjen meg a rósz ember ! Meggebedt haragjában.
(Szabó D.). V. ö. GEBE, GEBÉD.

MEGGEGYERÉSZ v. — GEGYERÉZ, (meg-
gegyerész v. -gegyeréz) ősz. áth. Szemtelenül meg-
fogdos.

MEGGELYVÁSODIK, (meg-gelyvásodik) ösx.
k. Gelyvássá v. golyvássá lesz. V. ő. GOLYVA,
GOLYVÁS.

MEGGÉMBÉRÉDIK, (meg-gémbérédik) ősz. k.
Mondjak oly testekről, melyek a hideg által öszve-
zsugorodnak, s megmerevednek. Kemény hidegben mey-
gémberednek az ujjak. Meggémberedűe a sár, v(f,midSn
fagy. Máskép : megg8borödik v. -giberédik.

MEGGÉMBÉRÍT v. GÉMBÉRIT, (meg-gém-
bérít) ősz. áth. A hideg bizonyos testeket merevvé
tesz, öszvezsugorít. A hideg éjszaki szél meggémberf-
tette a sári. V. ö. GÉMBÉR.

MEGGENYED, (meg-genyed) ősz. önh. Geny-
nyel megtelik. Meggenyed a seb. V. ö. GENYED és
EVED.

MEGGEREBÉL, (meg-gerebél); 1. MEGGE-
REBENÉL.

MEGGEREBENÉL, (meg-gerebenél) ősz. áth.
Gerebennel bizonyos haj-szőr-gyapjúféle testeket meg-
fésül, megtisztít, megsimít MeggerebeneM a tílólt ken-
dert, lent, gyapjút. Csapók nyelvén megkártol, mint-
hogy a csapók gerebenét különösen kártnak nevezik.

MEGGEREBENÉZ, I. MEGGEREBENÉL.
MEGGEREBLYÉL, (meg-gereblyél) ősz. áth.

Gereblyével megtisztít, megegyenget A f elásott föl-
det meggereblyétni. A gazos tarlót meggereblyélim. V. ő.
GEREBLYE.

MEGGEREZDÉL, (meg-gerezdél) ősz. áth. Va-
lamely testen oly metszéseket, rovásokat visz végbe,
melyek azt gerezdes alakúvá teszik. V. ő. GEREZ-
DEL.

MEGGERJED, MEGG ERJESZT, (meg-gerjed
és meg-gerjeszt); I. MEGGYŰL, MEGGYÚJT. „Je-
ruzsálemet megvötték vala és meggerjesztették vala
(succenderúnt) ötét tűzzel." „És úgy a király meg-
haragván parancsola serpenyőket és fazekakat meg-
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gerjesztetni (snccendi. Bécsi codez). Eléjönnek Szabó
Dávidnál is : „Meg-, fölgerjedett a tűz." „Megger-
j észtem = gyúlasztom."

MEGGIBÉRÉDIK, (meg-gibérédik) ősz. k. 1.
MEGGÉMBÉRÉDIK.

MEGGOLYVÁ80D1K, (meg-golyvásodik); 1.
MEGGELYVÁSODIK.

MEGGOMBOLYÍT, (meg-gombolyit) ; 1. MEG-
GÖMBÖLYÍT.

MEGGONDOL, (meg-gondol) ősz. áth. Valamit
észszel meghány vet, s a mellette és ellene szóló okok
öszvevetése után határoz vagy következtet. Gondold
meg etSbb, ha valamit tenni akarás. Ha meggondolom,
mégis vakmerő voltam t Azt meg nem gondoltad, hogy
tettednek ily következeié leggen. Én mindent meggon-
doltam, t elhatároltam magamban, hogy Egyezik
vele átv. ért megfontol. .Meggondol* különösen hasz-
náltatik visszaható névmással is, midőn ám. valamire
elhatározza magát Meggondoltam magamat, nem me-
gyek sehová. Ugyan ne ingadon oly tokáig, hanem gon-
dold meg végre magadat.

„Herczeg, jól meggondold magad ,
Hogy e földet hamar elhagyjad."

Csáti Demeter. (Révay véleménye szerént a XV.
századból).

Itt a meg előre bocsátott gyakorlaton alapuló s be-
végzett tényt jelent

MEGGONDOLÁS, (meg-gondolás) ősz. fii. Cse-
lekvés, midőn, valamit észszel meghányunk, s ennek
következtében valamit határozunk vagy következte-
tünk. Amit a józan ész minden embernek sugal, ahhoz
tok meggondolás nem kell.

MEGGONDOLATLAN, (meg-gondolatlan) ősz.
mn. 1) Személyre vonatkozólag ám. könnyelmű, he-
behurgya, szeles, ki előre nem gondolja meg, mit és
miért tesz, ki a dolog mellett és ellene szóló okokat
vizsgálóra nem veszi, ki vakon cselekszik. Meggon-
dolatlan ifjú. 2) Mondjuk az ily személy tetteiről is.
Meggondolatlan bestéd. Meggondolatlan vállalat. Ha-
tározóilag ám. meggondolatlanul.

MEGGONDOLATLANSÁG, (meg-gondolatlan-
ság) ősz. fn. Könnyelműség, hebehnrgyaság, szélesség
az elhatározásban; a teendő dolgok meg nem fonto-
lása. Meggondolatlanság volt tőled ily jSttment ember
becsületébe Matti.

MEGGONDOLATLANUL, (meg-gondolatlanul)
öez. ih. Könnyelmüleg, hebehurgyán, szeleskedve, az
illető dolgot meg nem hányvavetve. Fontos dologba
meggondolatlanul ne fogj.

MEGGONDOLT, (meg-gondolt) ősz. mn. 1)
Személyről szólva, ki valamit észszel meghányvet
Érett eszíl, meggondolt férfiak tanácsát követni. 2)
Tettre vonatkozólag, amit az ész meghánytvetett, min-
den oldalról megvizsgált, és ügy határozott el. Meg-
gondolt beszéd, ítélet. Meggondolt vállalkozás.

MEGGONDOLTSÁG, (meg-gondoltoág) ősz. fn.
A fontoló észnek tulajdonsága, melynél fogva előbb

meghányvet valamit, mintsem valamire elhatározná
magát, vagy véleményét, ítéletét kimondaná.

MEGGONDOLVA, (meg-gondolva) ih. Fonto-
lóra véve, észszel meghányvavetve, nem elsietve, nem
hebehurgyán. V. ö. MEGGONDOL.

MEGGONOSZBÍT, (meg-gonoszbít) ősz. áth. A
Tatrosi codezben ám. megbotránkoztat. „Hogy ha te
jog szemed meggönoszbeitand tégedet" (scandali-
satte).

MEGGÖBÖD, (meg-göbőd) ősz. áth. A széke-
lyeknél ám. megver, megpáhol, megpufol. Egy darab
fával jól meggobödték. (Kriza J.).

MEGGÖBÖRÖDIK, (meg-göbörödik); lásd:
MEGGÉMBÉRÉDIK.

MEGGÖCSÖRTÖSÖDIK, (meg-göcsörtösödik)
ősz. k. Göcsörtössé lesz.

MEGGOMBOLYÍT v. —GÖMBÖLYÍT, (meg-
gömbölyít) ősz. áth. Gömbölyűvé átalakít.

MEGGÖMBÖZ, (meg-gömböz) ősz. áth. Bizo-
nyos eszköznek gömbféle fejet csinál. Meggombömi a
stégeket. A* úgynevezett gombostűket meggömbozni.

MEGGÖRBED, (meg-görbed) ősz. önh. Vala-
mely hajlékony test egyenes irányát vagy állását
vesztve görbén meghajlik. A köbe vert szeg hamar meg-
gSrbed. A goresMzta ujjak meggörbednek. Nehéz teher
alatt meggSrbed a test. V. ö. GÖRBE, GÖRBÉD.

MEGGÖRBESZT, (meg-görbeszt) ősz. áth. Esz-
közli, hogy valamely hajlékony test meggörbedjen.
Meggörbeszteni a szeget, a gombostűit, a pipaszurkálót.
V. ö. GÖRBE.

MEGGÖRBÍT v. —GÖRBÍT, (meg-görbít) ősz.
áth. Abban különbözik a meggSrbeszt igétől, hogy eb-
ben törzsök a folytonosságot jelentő elavult görbes*,
amabban pedig az egyszerű állapotot jelentő görbe;
tehát meggörbíteni valamit ám. görbére meghajtani,
meggorbettteni ám. folytonos tartós görbe állapotúvá
tenni*

MEGGÖRBÜL v. —GÖRBÜL, (meg-görbül)
ősz. önh. Görbén meghajlik, görbévé lesz.

MEGGÖRDÜL v. —GÖRDÜL, (meg-gördül)
ősz. önh. Gördülni kezd, gördülni megindul.

MEGGÖRGET, (meg-görged) ősz. áth. A kan-
disznó meghágja az emsét vagy koczát

MEGGORNYED, (meg-görnyed) ősz. önh. Va-
lamely teher alatt vagy nyavalya miatt meggörbed.

MEGGÖRZSED, (meg-görzsed) ősz. önh. Erős
nyomás vagy tekerés vagy csavarás által meggörbül,
összenyomni.

MEGGUBBAD, (meg-gubbad) ősz. önh. A ha-
jósok nyelvén : meggttbbad a hajó, midőn annak eleje
és hátulja meg- vagy leszáll, közepe pedig változat-
lan marad, mi leginkább roszul terhelés folytán áll
elé. (Kenessey Albert).

MEGGUBOZ, (meg-guboz) ősz. áth. Megbúboz,
megtépász.

MEGGUGÁSODIK, (meg-gugásodik) ősz. k.
Gugássá lesz.
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MEGGÚZSOL, (meg-gúasol) ősz. áth. Gúzsba
öszveköt; gúzszsá öszveteker.

MEGGUZSORODIK, (meg-guzsorodik) ősz. k.
Gúzsként öszvetekeredik.

MEGGY, fo. tt. meggy-et, harm. szr. — e. A
meggyfának csontáros gyümölcse. Píros, fekete meggy.
Spanyol, hólyagos meggy. Sajmeggy. Savanyú meggy.
Bővebben 1. MEGGYFA alatt.

MEGGYAK, (meg-gyak) ősz. áth. Hegyes esz-
közzel megszúr. Dárdával, kardhegygyei meggyakni
valakit. Ösztökével meggyakni az Skröl, Ez igét hajdan
komoly tisztes beszédben is használták, ma pedig
egyedül trágár értelemben veszik. V. ö. GYAE.

MEGGYAKÁZ, (meg-gyakáz) ősz. áth. Gyaká-
val megerősít. Székely szó. V. ö. GYAKA.

MEGGYAKDOS v. GYAKDOZ, (meg-gyakdos
v. -gyakdoz) ősz. áth. Sokszor meggyak. „Vas sze-
gökvel meggyakdosták. * (Benigna asszony ima-
könyve).

MEGGYAKKOL, (meg-gyakrol) ősz. önh. A
Bécsi codezben ám. meghirdettetik. „És uiidőn ki-
rálynak parancsolatja meggyakrolt volna" (percre-
brnisset. Eszter II.'fejezet. Ruth I.fejezetében-pedig:
„Igen gyors bír gyakrola", azaz terjede — percre-
bruit —). A fordító alkalmasint maga csinálta ügyet-
lenül a ,crebro* (= gyakran) szó után.

MEGGYAKROZ, (meg-gyakroz) ősz. áth. A
székelyeknél Kriza J. szerént ám. sűrűn tűzdeli lábát
a tánczban.

MEGGYALÁZ, (meg-gyaláz) ősz. áth. Valakit
becsületében megsért, megszégyenít, mások gúnyjá-
nak, megvetésének kitesz. Rágalmak által meggyaláz-
ni valakit. Át elvetemedett leány meggyalázta szüleit.
Gúnyiratokkal, hírlapokban meggyalázni valakit. Mond-
ják a hidegről is, midőn ez valakit általjár, megcsi-
gáz. Meggyalázta a hideg. Vadásznyelven ,megcsúfol'
helyett is használtatik. Viszszaható névmással ám.
saját erkölcstelen viselete által szégyent hoz maga
fejére. Ki a becsületes embert bántja, az maga magát
gyalázza meg. (Km.). V. ő. GYALÁZ.

MEGGYALÁZÁS, (meg-gyalázás) ősz. fa. Bán-
talmazó cselekvés, mely által meggyaláznak valakit.
V. 6. GYALÁZ.

MEGGYALÚL, (meg-gyalúl) ősz. áth. Gyaluval
megsimít, megegyenget valamit. Meggyalulni a desz-
kát, tindelyt. V. ö. GYALUL.

MEGGYÁMBÁL v. —GYÁMBÁSZ, (meg-
gyátnbál v. -gyámbász) ősz. áth. Meggyömötöl v.
gyömöszöl, megzömöcsköl, öszvegyűr, erővel meg-
nyomkod; továbbá megtép v. -tépász.

MEGGYÁMOLÍT, (meg-gyámolít) ősz. áth-
Gyámokkal, támasztékkal ellát valamit, hogy állva
maradjon, hogy el ne dőljön. MeggyámolÜani a fala-
kat, palánkot. Atv. ért. valakit megsegít. Át árvákat,
szVkVlkVdöket meggyámoltíani. V. ö. GYÁMOL.

MEGGYANÍT, (meg-gyanít); lásd: MEGGYA-
NÚL.

MEGGYANTÁZ, (meg-gyantáz) ősz. áth. Gyan-
tával megken. Meggyantámi a hege&üvonót. V. ö.
GYANTA.

MEGGYANÚL, (meg-gyanúl) ősz. átíi. Valamit
gyanúba vesz, gyanukép előre megérez, megsejt va-
lamit. E dolgot már régen meggyanúltam. Ritka hasz-
nálatú szó. V. ö. GYANÚ.

MEGGYÁPOL, (meg-gyápol) ősz. áth. Megfedd,
meggyaláz. V. ö. GYÁPOL.

MEGGYAPONIK, (meg-gyaponik) ös«. k. Fel-
gyúlad, fölgerjed. V. ö. GYAPONIK.

MEGGYAPORODIK, 1. MEGGYARAPODIK.
MEGGYARAPODIK, (meg-gyarapodik) ősz. k.

Mondjuk állatokról és növényekről, midőn tenyészés
által megszaporodnak, megsokasodnak. Átv. ért »m.
meggazdagodik vagy megnövekszik. Jó gazdálkodó*
által meggyarapodni. V. ö. GYARAPODIK.

MEGGYÁRT, (meg-gyárt) ősz. áth. Gyártva
elkészít.

MEGGYBOR, (meggy-bor) ősz. fa. Meggy le-
véből készített borféle szeszes ital. Máskép : meggy-
viz. V. ö. MEGGY.

MEGGYÉNGÍT, (meg-gyóngít) ősz. áth. lásd :
MEGGYÖNGÍT.

MEGGYENGÜL, (meg-gyéngül) ősz. önh. lásd :
MEGGYÖNGÜL.

MEGGYÉPÉSÉDIK, (meg-gyépésédik) ősz. k.
Benövi s elszaporodik rajta a gyep. Az elhagyott utalt,
szántóföldek meggyepesednek.

MEGGYERÉKÉZ1K, (meg-gyerékézik) ősz. k.
Gyermeke születik, megbabázik. A várt idS elStt meg-
gy ér ékezet t.

MEGGYÉRÍT v. — GYERIT, (meg-gyérít) ősz.
áth. Eszközli, hogy valaminek sfirtt sokasága meg-
ritkul. Meggyéríteni a sUríi erdőt. Meggyértíeni a
buján tenyésző cserjét. A sok vadász meggyértíi a nyu-
lakat. V. ö. GYÉR.

MEGGYERMÉKÉZIK, (meg-gyermékézik) ősz.
k. 1. MEGGYERÉKÉZIK.

MEGGYÉRÜL v. —GYÉRÜL, (meg-gyérül)
ősz. önh. Sűrű sokasága megritkul, megkevesbedik.
A pusztító egerek által, és száraz fagyban meggyéríilt
a vetés. Némely vidékeken igen meggyérllÜek az erd&lc.
V. ö. GYÉR.

MEGGYES, (l),(meggy-es) mn. tt. meggyes-t v.
—ét, tb. —ék. Meggyel bővelkedő; vagy meggyel
töltött, készített; vegyített. Meggyes kosár. Meggyes
pálinka. (.Meggyel* szigorún véve így volna Írandó :
,meggygyel', = meggy-vei; de helyesírási szabályunk
szerént három mássalhangzót egymásután soha sem
írunk; így .tettel' nem : .tetttel.')

MEGGYES, (2), (mint föntebb) fn.tt. meggyet-1,
tb. —ék. Kert, melyben meggyfák tenyésznek.

MEGGYES, (3), faluk Sopron és Szála m.,
puszták Veszprém és Bihar m., erdélyi város Meggyes
székben, ARANYOS—, mváros Szathmár megyében;
helyr. Meggyes-re, —éa, —röl.
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MEGGYFA, (meggy-fa) ősz. fb. Molnár A. szó-
tárában ceratus. Diószegi fuvészkönyve szerónt a
húszhímesek seregébe, és egyanyások rendébe tartozó
csontáros gyümölceü fák egyik neme (pruni species),
mely alá a cseresnyefa is tartozik; Gönczy Pál pedig
az egész nemnek ,cerasus' és magyarul szintén ,meggy'
nevet ad. Ezek szerént meggyfák neve alatt értetnek
azon csontárgyümölcstt fák, melyeknek csészéji öt-
metszéslek, (metszései láucsásak, némely fajokban
hátraturemlettek), csontáljaiknak (melyek gömbölyűek
ragy szívformák) makkja csonthéja, nemlikacsos, két-
felé váló, választékja kevéssé tetszik ki. Vannak cser-
jefajai is. E nem alá tartoznak, mint ismertebbek :
Zdnicie meggy (prímás pados, Gönczy P. szerént :
cerasus pados), máskép köznépiesen: kutya v. vad, v.
gerezdéi eteremye; továbbá fajmeggy, melynek cserjéje
alac*on,mácskép: törpe oteretnye (prnnus mahaleb,Gön-
czy P. szerént: cerasos meboletyfioroslyán-meggy (lau-
rocerasus); eseplesz-meggy (chamaecerasus); borízű
meggy (pmnns cerasos, Gönczy P. szerént: cerasns
acida, magyarul: »avanyd meggy), ez maga a közön-
ségesen úgynevezett ,meggy', melynek virágzó ágai
ernyőforma bokrosak, két, négy s többviráguk, bokrai
rövid kocsányon állanak, levelei tojáskerek-láncsá-
eak, kopaszok, simák, gyümölcse vörös vagy feketés,
• ízre leginkább savanyú. Kitűnő nemes fajtája a
tpanyol meggy ; cseresnye meggy, (prunus avium, Gön-
czy P. szerént: cerasns dnlcis, magyarul: édes meggy),
mely maga a közismerettt kerti cseresnye.

Mi a ,meggy' szónak eredeti jelentését illeti, gyöke
rokonnak tekinthető vagy a oopy,m00y gyökökkel (bo-
gyó,mogyoró szókban); vagy pedig A méz (szanszkritul:
madkií) és metga, mésga szókkal, mert ezen nemű fák-
ból legtöbb mezga forrod ki, mely mind színére, mind
ízére nézve némileg a mézhez hasonló, így kapta ne-
vét a nyírfa is azon bőséges nyiroktól, melyet kivált
tavaszkor, magában rejt, így a szurkos fényű a szu-
roktól. Ha figyelembe veszszfik, hogy a z és d mint
rokonhangok más nyelvekben is, nemcsak a magyar-
ban, fel szoktak cseréltetni, nem hibáztathatjuk azo-
kat, kik e szót így is írják medgy, mintha gyöke volna
med, melyből lett med-i, med-j, végre medgy, meggy.
Sőt gyökül med (= ned) is vétethetik, a midőn medi
= medj nedvvel bővelködő gyümölcsöt jelentene.

MEGGYILKOL, (meg-gyilkol) ősz. áth. Szoros
ért gyilokkal, vagy gyilokféle hegyes eszközzel meg-
öl valakit Orozva meggyilkolni át utast. V. ö. GYIL-
KOL.

MEGGYKERT, (meggy-kert) ősz. fii. Kert,
melyben különösen meggyfákat termesztenek.

MEGGYÓGYÍT v. —GYÓGYÍT, (meg-gyó-
gyít) ősz. áth. Valakinek v. valaminek beteg állapo-
tát megszünteti, s egészségét visszaadja. V. ö. GYÓ-
GYÍT.

MEGGYÓGYUL v. —GYÓGYUL, (meg-gyó-
gyúl) ősz. önh. Beteges állapota megszűnvén, testi,
illetőleg lelki épségét, egészségét visszakapja.

AKAD. SAGT SZÓTAK IV. KOT.

MEGGYOMLÁL, (meg-gyomlál) ősz. áth. Nö-
vények, vetemények közöl a gyomot kitépi, kiirtja.
Meggyomlálni a mákot, a zöldséges kertet.

MEGGYOMOSODIK, (meg-gyomosodik) ősz. k.
A gyom megszaporodik rajta vagy közötte. Meggye-
mosódik az elhagyott ugar. Afeggyomotodik a kapa-
lation taSlö. V. ö. GYOM.

MEGGYOMKOZ, (meg-gyomroz) ősz. áth. Va-
lakinek hasát ököllel, vagy rátérdepelve erősen meg-
nyomkodja, meggyötri, meggyömöszöli. Vetélytársát
földhöz vágta, azután rátérdepelve meggyomrotta.

MEGGYÓN, meg-gyón) ősz. áth. Szoros egyhá-
zi ért. gyónva megvaltja bűneit. Szélesb ért őszintén
megmondja, megvaüja amit hibázott, vagy vétett; s
általában amit magában titkosan gondol vagy gon-
dolt „ím azért én meggyóntam te Kegyelmednek az
én lelkiismeretemnek titkait" Báthory István király.
(Történelmi Tár VÜI. k.). V. ö. GYÓNIK.

MEGGYÓNIK, (meg-gyónik) ősz. k. A keresz-
tény, különösen katholika hitvallás szokása szerint a
gyónást elvégzi. V. ö. GYÓNÁS.

MEGGYÓNTAT, (meg-gyóntat) ősz. áth. Mond-
juk egyházi személyről, midőn az illető hívek gyóná-
sát meghallgatja, üdvös oktatásokat és intéseket ad,
elégtétel! teendőket rendel, s kellő ^föltételek mellett
feloldozza őket V. ö. GYÓNTAT.

MEGGYOKSÍT, (meg-gyorsít) ősz. áth. Gyors-
sá tesz, gyors mozgásba hozva siettet. Lépéseit meg-
gyorsítani.

MEGGYÖKERESÉDIK , (meg-gyökeresédik)
ősz. k. Gyökeret vagy gyökereket ereszt.

MEGGYÖKEREZETT, (meg gyökerezett) ősz.
mn. Minek gyökerei megszaporodtak, megerősödtek,
Meggyökerezett agg fák. Átv. ért ami rögzött szokás-
sá vált, mit egyhamar kiirtani nem lehet Meggyöke-
rezett érsékiség, gonoszság, szokások.

MEGGYÖKEREZIK, (meg-gyökerezik) ősz. k.
Gyökeret vagy gyökereket ereszt. Különösebben gyö-
kerei megszaporodnak, megerősödnek. Némely növé-
nyek úgy meggyökereznek, hogy alig lehet kiirtani. Átv.
ért. megrögzött szokássá válik.

MEGGYÖMÖR, (meg-gyömör) 1. MEGGYÖ-
MÖZ.

MEGGYÖMÖTÖL v. —GYÖMÖSZÖL, (meg-
gyömötöl v. —gyömöszöl) 1. MEGGYÁMBÁL.

MEGGYÖMÖZ, (meg-gyömöz) Ősz. áth. 1) Meg-
gyomroz. 2) Megdöröcsköl, öszvegyúr, öszvezúz. 3)
Tömegbe gömbölyít.

MEGGYÖNGÍT v. —GYÖNGÍT, (meg-gyön-
gít) ősz. áth. Eszközli, hogy valaki vagy valami gyön-
gévé legyen. Itt a meg teljesen bevégzett tényt jelent.
A rendetlen, mértékletlen élet meggySngíti a tettet és a
lelket. V. ö. GYÖNGE.

MEGGYÖNGÜL v. —GYÖNGÜL, (meg-győn-
gfil) ősz. önh. Ereje, hatása, szilárdsága megkevesbttl.
Betegségben meggyöngül a test. Időjárásra vonatkozva
ám. enged, meglágyúl, hidegsége múlik. Az idd meg-
gyöngült, aligha eső nem lest. V. ö. GYÖNGE.

16
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MEGGYÖTÖR, (meg-gyötör) ősi. áth. Fakgat-
va, nyomkodva, gyűrve, gyömöszölve, csigáira meg-
kínoz valakit Mondatik itv. ért. lelki kínzásról is.

MEGGYŐZ, (meg-győz) ősz. áth. 1) Vetélytár-
sán testi erűvel vagy ügyességgel, csellel kifog, s
némi hatalmat, felsőséget gyakorol fölötte. MeggySz-
ni át ellentéget. Birkózásban, párviadalban, futtatót-
bán, hadijátékban meggyőzni valakit. 2) Szellemileg
fölülmúlja a versenytársat Feletelétben, vitatkozásban
meggyőzni aa eUenvéleménytíéket. 3) Erkölcsileg kény-
szerít valakit, hogy bizonyos állítást igaznak ismer-
jen vagy ráálljon valamire. Alapot okok által meg-
győzni valakit a felül, hogy ....

„Több kéréssel fija kérte és sürgette ,
Eltökéllett szivét végre meggyőzhette !"

Dugonics.

MEGGYÖZHETETLEN v. —GYŐZHETLEN,
(meg-győzhet[et]len) ősz. mn. Akit meggyőzni, akin
testi vagy szellemi erővel kifogni nem lehet Határo-
zóként ám. meggyőzhetetlenfil.

MEGGYŐZŐDÉS, (meg-győződés) öss. fn. A
gondolkodó észnek azon öntudatos állapota, midőn
valamit alapos okoknál fogva bizonyosnak ismer és
tart Meggyőződést szerezni valami felöl. Jelenti magát
az öntudatot, s erkölcsi önérzetet is. Meggyőződésből
tenni valamit. Ét meggyőződésem ellen van, nem tehe-
tem. „Nem az, kinek sok eszméje, de kinek meggyő-
ződése van, az válbatik nagy emberré." B. Eötvös
József (Gondolatok). V. ö. MEGGYŐZŐDIK.

MEGGYŐZŐDIK, (meg-győződik) ősz. belsz.
Alapos okoknál fogva valamely dolognak igazsága,
mibenléte felől bizonyosságot szerez magának, vagyis
mintegy belsőleg kényszerül, hogy valamit igaznak
tartson. Meggyőződni át Itten létéről, a lélek halha-
tatlanságáról. Hitelet tanúk bizonyítása után meggyő-
ződik a bíró a tény mibenléte felöl. Különbözik tőle a
kfilszenvedő meggyötetik.

MEGGYPEJ, (meggy-pej) ősz. mn. Lóról mond-
ják, melynek pirosas színe a meggyéhez hasonló.

MEGGYSZÍN, (meggy-szín) ősz. fn. és mn. Oly-
féle piros szín vagy szinű, milyen a meggyé. Meggy-
ttin posztóból való mente, dolmány.

MEGGYSZINÜ, ősz. mn. lásd : MEGGYSZIN
alatt

MEGGYTÖRŐ, (meggy-törő) ősz. fn. Varjufaj,
mely kemény héjú magokkal, mint mogyoróval, to-
bozzal , különösen meggyel él. (Corvus cariocac-
tes. L.).

MEGGYUJT, (meg-gyujt) ősz. áth. Eszközli,
hogy valami tüzet fogjon, és égjen. Meggyttjtani a
gyertyát, lámpát. Különösen kártevő szándékból tüzet
tesz, hogy elégjen valami. Meggyujtani a házat, ka-
zalt, osztagot.

„Meggyujtá a kincset, és mind megégeté."
Zrínyi.

V. ö. GYÚJT,

MEGGYŰL, (meg-gyúl) ősz. önh. Tüzet fog és
ég. A száraz fa hamar meggyül.

MEGGYÚLADv. -GYULÁD, (meg-gyúlad)
ősz. önh. Abban különbözik a meggyül igétől, hogy
ez egyszerűen fejezi ki valamely testnek azon álla-
potát, midőn tüzet fog; amaz pedig magában foglal-
ja azon belső működést is, melynél fogva valami égő-
vé lesz. V. ö. GYŰL, GYULÁD.

MEGGYŰL ÁSZT v. — GYÜLASZT, (meg-gyd-
laszt) ősz. áth. Eszközli, hogy valami meggyúladjon.
Fújtatóval meggyúlatztani a szenet. A sebet ét tartót
ménét néha meggyúlatztja a kereket. V. ö. GYULÁD,
GYÚLASZT.

MEGGYÚR, (meg-gydr) ősz. áth. Ököllel, kö-
nyökkel, térddel, vagy lábbal erősen megnyomkod,
megdagaszt, megtömöszöl valamit. Meggyérni a ke-
nyérnek való tésztát. Meggyúrni a vályognak, lapátotok
való tárt. Meggyúrni a csömörVs ember hátát. A tu-
laj bika meggyúrta a etordátt. A kalapotok meggyfa
jak a kalapnemezt. V. ö. GYÚR.

MEGGYUJT, (meg-gyűjt) ősz. áth. Öszvehal-
mozva megtakarít, meggazdálkodik holmit Havi ke-
resményét nem költi el egészen, hanem egy restét meg-
gyűjti. Itt a meg azért látszik öszvekötő értelemmel
bírni, mert már a ,gyüjt' ige is ily jelentésű. Vissza*
ható névmással, meggyiíjteni magát, ám. meggazda-
godni. V. ö. GYŰJT.

MEGGYÜL, (meg-gyül) ősz. önh. Megsokaso-
dik, megszaporodik, t. i. a részeknek egymasntáni
öszvehalmozódása által. Meggyül a baja, ám. sok baja
jön öszve. Meggyül a seb, midőn az eves, genyes nedv
megszaporodik benne. V. ö. GYŰL.

MEGGYŰLEKEZIK, (meg-gyűlekezik) ősz. k.
Régiesen pl. a Nádorcodexben ám. öszvegyfil.

MEGGYŰLESZT v. — GYÜLESZT, (meg-gyü-
leszt) ősz. áth. Eszközli, hogy meggyüljön valami.
Mondják különösen sebekről, daganatokról. A kö-
römméreg meggyülettti át ujjat. V. ö. MEGGYÜL.

MEGGYÜLIK v. —GYŰLIK, (meg-gyülik)
ősz. önh. Dunántúli tájszólás szerént ám. a közönsé-
gesebb meggyül. Egyébiránt, ha az ,ikes' igéknek ál-
talában szén védő értelmet tulajdonítunk,helyesebb vol-
na:,meggyttlik„ vérzik', ,omlik'„hajlik' stb.hasonlatára.

MEGGYÜLÖL, (meg-gyülöl) ősz. áth. Kebelé-
ben kellemetlen idegenítő érzés támad valaki iránt,
melynél fogva nem csak vonzalma nincs hozzá, ha-
nem magától, mint utálatost, eltávolítani törekszik. V.
ö. GYŰLÖL.

MEG GYŰR, (meg-gyür) ősz. áth. A meggyúr
igének vékonyhangu módosulata, s azon különbség
van köztők, mi a gyúr és gyűr között; amaz t i. na-
gy obbszerü, emez valamivel kisebbféle nyomkodást,
törést, zúzást jelent V. ö. GYÚR, GYŰR.

MEGGYÜREMLIK, (meg-gyüremlik) ősz. k.
Valamely gyűrődést kap. Meggyüremlett a kivatalt
inggallér. MeggyUremlik a hajókötél, különösen az új,
midőn azt karikájából kibontják, azaz oly csavarodá-
sok képződnek rajta, melyek azt görcsöséé teszik, s
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megegyengetik; ez értelemben néhutt másképen :
megmaeskásodik (Kenessey Albert).

MEGGYVIZ, (meggy-víz) ősz. fa. Meggyfa gyü-
mölcséből készített szeszes ital; máskép: meggybor.

MEGHÁBORGAT, (meg-báborgat) ősz. áth.
Gyakran vagy folytonosan megháborít, megzavar,
nyugtalanít.

.Vagytok-e még többen? s mit akartok fecskebe-
szédttk?

Vagy Tígságtokat én megháborgattam-e, hogy most
Rajtam fit a sok nyelv, s fülemet nem hagyja nyu-

gonni."
Vörösmarty.

MEGHÁBORÍT, (meg-báborít) ősz. áth. A bé-
kében, nyugalomban levitt megzavarja, nyugtalanná
teszi. „Megháborejtotta a népet "(commovitpopulum.
Müncheni vagy Tatrosi cod.). Különösen, valakit el-
méjében megháboritani, ám. eszét megzavarni, megbo-
londítani. V. ö. HÁBORÍT.

MEGHÁBORODIK, (meg-háborodik) ősz. k.
Békés, csendes, nyugalmas állapota megzavarodik.
Megháborodik az emberi kedély, midőn valamely
méltatlanság, bántalom, vagy rendkívüli kedvetlen in-
dulat mozgalomba hozza. Elmében megháborodni, ám.
megtébolyodni.

MEGHÁBORODOTT , (meg-háborodott) ősz.
mn. A kedély vagy elme működéseire vonatkozólag
ám. ami rendes nyugalmát elvesztette, vagy megza-
varodott. Megháborodott ttivoel némi ÓM istonyu mü-
tatlanságot. Megháborodott elme. V. ö. HÁBORO-
DIK.

MEGHÁBORÚL, (meg-bábonii) ősz. önh. Ré-
gies szó, például a Nádor-codexben, Tatrosi codex-
ben ,megháborodik' helyett; I. ezt „Megháboruland
a víz" (turbata fuerit aqua).

MEGHABOZ, (meg-haboz) ősz. áth. Valamit
habossá tesz. Stappannal meghabomi a. mosóvitet. Bo-
rotválkotátkor meghabomi a itappant. Átv. ért. habos
alakúvá tesz. Meghabozni valamely stövetet. Aetélt
meghabossni.

MEGHADARÍT, (meg-hadarít) ősz. áth. 1. HA-
DARÍT alatt.

MEGHÁG, (meg-hág) ősz. áth. Valamely magas
helyre, nevezetesen dombra, halomra, hegyre föl-
megy. Meghágni a havatokat. Oly meredek hegy, béres,
hogy gyalog ttm lehet meghágni. Különösen mondják
a bikáról, csödörröl, kosról, midőn az üszőt, kanczát,
juhot megugorják. V. ö. HÁG, HÁGÓ.

MEGHÁGAT, (meg-hágat) ősz. miv. Eszközli,
hogy a csődör stb. illető nőstényét meghágja.

MEGHAGY, (meg-hagy) ősz. áth. 1) Valamit
tovább létezni, maradni enged, valamire szán. A leg-
aebb malactól maglónak meghagyni. Vágóikor át épü-
letnek való tvdaratb fákat meghagyni. A mehettek télre
•néhány kot mehet meg itoktak hagyni. Kár volna ett a
borjút kiherélni, hagyjuk meg bikának. 2) Valakinek
teendőül hagy valamit, vagyis megmondja, megpa-

rancsolja neki, hogy vakunit bizonyos idő alatt meg-
tegyen, vagy bizonyos rendszabályhoz tartsa magát.
A gatda elutazván, meghagyta a* öreg uolgának, hogy
vigyátton a hátra. Erősen meghagyom, hogy estvéré
kiki itthonn legyen. 3) Régiesen ám. elhagy. L. MEG,
(2), alatt.

MEGHAGYÁS, (meg-hagyás) ősz. fa. Megbi-
zás neme, mely által valakinek hatályosan, s némi-
leg parancsolva kötelességgé tesznek valamit A gat-
da meghagyásából szántani mentek a béretek. Fitetéti
meghagyás váltótörvényszéki s némely más hatósági
eljárásban oly rendelet, melynél fogva valakinek bi-
zonyos öszveg kifizetése végrehajtási fenyegetés alatt
kötelességévé tétetik (Zahlungsanftrag, Zahlnngs-
anflage).

MEGHAGYIGÁL, régiesen és tájdivatosan ám.
meghajigál. 1. MEGHAJIGÁL.

MEGHAGYMÁZ, 1. MEGHAJMÁZ.
MEGHÁJAZ, (meg-bájaz) ősz. áth. Hájjal meg-

ken. Meghájaeni a kocsitengelyt. A pirított kenyeret
meghájaeni.

MEGHAJIGÁL, (meg-hajigál) ősz. áth. Több-
ször hajítva megdob, megtalál, megüt valakit. A de-
vaj fiúk hólaptával meghajigálják egy máit. Sárral, kö-
vei meghajigální valakit. V. ö. HAJIGÁL.

MEGHAJÍT, (meg-hajít) ősz. áth. Hajítva meg-
talál, vagy megüt valakit vagy valamit Kövei megha-
jitani át ugató kutyát. A csatangoló tinót meghajtiani
bottal. Pariítyával meghajtíani valakit. V. ö. HAJÍT.

MEGHAJLAD, (meg-hajlad) ősz. önh. Meggör*
bed, meghomorodik, megvetemedik. V. ö. HAJLAD.

MEGHAJLIK, (meg-hajlik) ősz. k. Külső erő-
szak vagy belgyengülés következtében szilárdságát,
merev állását vesztvén meggörbed. Sok gyümölcs terhe
alatt meghajlik át ág A vén ember térde, dereka meg-
hajlik. Nagy szekerek alatt meghajlik a hídgerenda. Sok
tál alatt meghajlik a dettkaatttal. V. ö. HAJLIK; és
MEGHAJOL.

MEGHAJMÁZ, (meg-hajmáz) ősz. áth. Hajmá-
val megfűszerez. Meghajmátni a rostélyost, a gulya-
sós hiíst, a paprikát halat, a burgonyasalátát.

MEGHAJNALOZ, (ineg-hajnaloz) ősz. áth. Szé-
kely tájszólás szerént ám. az új házaspárt amenyek-
ző másod napján virradóra zeneszóval megtiszteli.
Meghajnalomi a vőlegényt és mennyasttonyt.

MEGHAJOL, (meg-hajol) ősz. önh. Szoros ért
mondjuk emberről, midőn önakaratból, nem kénysze-
rítve meggörbed. Meghajol, hogy fölvegyen a földről
valamit. A lovag, midőn sebesen vágtat, meghajol a
nyeregben. Hajolj meg, hogy át ág ki ne sseúrja ne-
medet.

„Ág ha volnék, meghajolnák '
Én is szívesen." Vörösmarty.

Átv. ért. a felsőbb hatalom előtt megalázza magát.
Büszkébb, hogy sem a bitorló hatalom etött meghajoljon.

\ V. ö. HAJOL és MEGHAJLIK.
16*
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MEGHAJSZOL, (meg-hajszol) ősz. átb. Haj-
szolva megkerget V. 6. HAJSZOL.

MEGHAJT, (meg-hajt) ősz. átb, 1) Valamely
szilárd, vagy egyéne* állású testet meggörbít vagy
kauyaruvá tesz. Meghajtani a vág stéget, drótot, pi-
pasiárt, MeghajUmi a hordó dongáját, a keréktalpfát.
Meghajtom magát, ám. tiszteletképen meghajolni.

„Mily csábító mozdulattal
Hajtja meg fejét." Vörösmarty.

Ezen igének alkotó része azon hajt, melyben alap-
eszme a görbiilés, s rokon a keményebb kaj, kajmó,
Icajet, kajtta, kajla szók gyökével, mintha volna :
meg-kajt. 2) Erősen űzőbe vesz, folytonosan kerget,
különösen igás barmokat mértéken túl használ vala-
mely dologban. Meghajtani a lovat, ökröt. Átv. ért
mondják oly ételekről vagy gyógyszerekről, melyek
lágy hast okoznak. A zsíros étel meghajtotta a hátát.
Éten gyógyszer bizonyosan meghajt. Ezen értelemben
vett hajt igének gyöke az üzést jelentő haj t indulat-
szó. V. ö. HAJT.

MEGHAL,(meg-hal) ősz. öoh. m. meghalt v. meg-
holt. Szoros ért. emberről mondjuk, midőn élni megszű-
nik. A többi állat megdöglik vagy elvest. A nép némi
kegyeletből a méhről szokta még mondani, hogy
meghal. Bégente lóról is mondották pl. egy 1559-
diki levélben (Szalay Á. 400 m. L). Emberekről:
„Ábrahám megholt és próféták megboltanak." (Tatrosi
cod.). Meghalt a gyermek oda a komatág. (Km.). Amely
föld tégedet meghalvád fbgadand, azon haljak meg."
Bécsi codez.

„Mi vitézfii éltünk, vitézül meghaljunk."
Zrínyi.

„Ha meghalok sem bánom,
Úgy sincs engem ki szánjon."

Népdal.
„Meghalok, meghalok,
Még beteg sem vagyok." Népd.

V. ö. HAL, ige.
MEGHAL, (meg-hál) ősz. önh. Mondjuk ide-

genről, utasról, midőn éjszaka alvás végett megma-
rad valahol. Meghálni a csárdában. Eltévedvén kény-
telenek lettünk a stábod ég alatt meghálni. V. ö. HAL.

MEGHALAD, (meg-halad) ősz. áth. 1) Halad-
va túlmegy bizonyos téren, vonalon, ponton. Megha-
ladni a hegy ormát. Meghaladni a kitűzött cselt. 2)
Túl megy bizonyos időn. Meghaladta (az idő) tíz órát.
Meghaladta idejét, etttendejét. (Szabó D.). 3) Átv. ért.
bizonyos tulajdonságra nézve valamit fölülmúl. Ke-
ményünket, várakozásunkat meghaladtad. E paripa
minden versenytársait meghaladja nem csak futásban,
hanem szépségben is. V. ö. HALAD.

MEGHÁLÁL, (meg-hálál) ősz. áth. Valamit há-
lával viszonoz. Köszönettel, viszonyos szolgálattal meg-
hálálni a vett jótéteményt. Itt is a ,vissza' nem a meg,
hanem hálál szóban rejlik.

MEGHALÁLHATATLAN v. —HÁLALHAT-
LAN,(meg>hálálhat[at]lan) ősz. mn. Amit meghálálni,
kellőleg megköszönni nem lehet Határosoként ám.
meg nem hálálhatólag, meghálálhatlanul.

MEGHALÁLOZIK, (meg-halálorik) öss. k. Ha-
lálos küzdelmekben élni megszűnik. Különbözik tőle:
meghal, mely egyedfii azon átmeneti pontot fejesi ki,
midőn haldoklás után az életnek vége szakad.

MEGHALÁS, (meg-halás) ősz. fh. Az emberi
élet megszűnése. Meg kell Unni, mint a meghálál-
nak. Km.

MEGHALÁS, (meg-hálás) ősz. fh. Az éjjeli idő-
nek hálva való eltöltése valamely idegen helyen.

MEGHALÁSZ, (meg-halász) ősz. áth. HaUUxva
megkutat, megjár, megtapogat bizonyos vizet Tapo-
gatóval meghaláttni át ereket, önteteket. V. ö. HA-
LÁSZ.

MEGHALAVÁNYÍTv. — HALVÁNYÍT, (meg-
halaványit) ősz. áth. Eszközli, okozza, hogy valaki
vagy valami halaványnyá legyen. Ás ijedét meghala-
ványitotta öt. A kelő hajnal meghalaványtíja a csilla-
gokat. V. ö. HALAVÁNY.

MEGHALAVÁNYODIK v. —HALVÁNYO-
DIK, (meg-halaványodik) ősz. k. Bőrét, különösen
arczát, tartós halavány síin lepi meg. A napvilág elSl
eltart rabok meghalaványodnak. Mondják más tértek-
ről is, midőn fehéres szint öltenek ás előbbi élénk
szín helyett A* elfonnyadt róttalevelek meghalavá-
nyodnak. Különbözik tőle a fntólagos arcsszinv&lto-
zást jelentő elhalaványodiJc. V. ö. HALAVÁNT.

MEGHALL, (meg-hall) öss. áth. Akármiféle
hangot vagy szót észre vesz, vagy valaminek híre fü-
lébe jut; szóból, beszédből megtud valamit Meghal-
lani a* ebugatátt.E nagy harangot a ttomttéd faluban
is meghallják. Ha meghalljátok a* ágyudSrgétt, mind-
nyájan talpra keljetek. Mindjárt meghallottam, mi
Ofrtént.

„A Dráva partjai meghallak keservem."
Zrínyi.

V. ő. HALL. A régieknél eléjőn ,meghaUgat' helyett
is. „Meghallattatott (exandita est) te imádságod."
(Tatrosi codez).

MEGHALLGAT, (meg-hallgat) ősz. gyak. áth.
1) Valamely folytonosan tartó hangot vagy zenét,
vagy beszédet figyelemmel kísér. Meghallgatni ős
éneklő csalogányt, a hegedüuót. MeyhaUgatni a ttónok
bestédét.

„Meghallgassad, beglerbég t vedd jól estedbe,
Ertem kis királyfi vagyon nagy Ínségbe."

Tinódi.

2) Különösen valamely kérelmet részvéttel hallgat,
kegyesen fogad. Meghallgatni át alattvalóit folyamo-
dótól. Hallgasd meg, Uram, konyorgéttínkeí. V. 5.
HALLGAT.

MEGHALLGATATLAN, —HALLGATLAN,
(mcg-hallgat(atjlan) ősz. mn. Amit figyelemre nem
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méltattak; akire bizonyos ügyben nem hallgattak
Megkaügatlan pontút. A meghallgaüan félt nem lehet
etiíélni. Határolóként ám. meg nem hallgatva, meg-
haJlgatlannl.

MEGHALLGATATLANUL, MEGHALLGAT-
LANUL, (meg-hallgat[at]lanul) ih. A nélkül, hogy
meghallgatták volna. Meghallgatatlanul kárhoztatni
valakit.

MEGHALLIK, (meg-hallik) ősz. k. Általán, a
hang vagy szó elégséges benyomással bír, hogy a fii-
lek felfogják, s az ész tudatára juttassák. Csendes éj-
jel a legkisebb nett is meghaUík. Oly értelmesen és han-
gotan betsél, hogy szava a templom minden súgóiban
meghallik. Ezen ige csak egyes számú harmadik azé
mélybenhasználtatik : meghallak, meghallott, meghatt-

jék, meghallanék, meghallandik. V. ö. HALLIK.
MEGHALT, (meg-halt) ősz. mn. Aki végképen

megszűnt élni. Imádkoztunk meghalt felebarátunk lel-
keért. Máskép : megholt; » más igékkel: elhunyt, el-
nyvgodott, eltsenderUlt, <a Úrban boldogult stb.

MEGHALVÁNYÍT, 1. MEGHALAVÁNYÍT.
MEGHALVÁNYODIK, 1. MEGHALAVÁNYO-

DIK.
MEGHALVÁNYÚL, ősz. önh. 1. MEGHA-

LAVÁNYODHC.
MEGHAMISÍT, (meg-hamisít) ősz. áth. Rosz-

szabbféle vagy idegen részek hozzáadása, belekeve-
rése által megront, alábbvalóbbá tesz valamit. Meg-
hamisítani a hegyaljai borokat. Meghamisítani ÓM ara-
nyat, etUstM. Különösen, irományokra, oklevelekre
vonatkozólag ám. az eredetin valamit változtat, vagy
valamit hozzáad vagy elveszen belőle. A végrendele-
tei meghamisítani.

MEGHAMISÍTÁS, (meg-hamisítás) ősz. m. Cse-
lekvés, mely által valaki meghamisít valamit Okleve-
lek meghamisításáért perbe idimi valakit. V. ö. MEG-
HAMISÍT.

MEGHAMISÍTATLAN, MEGHAMISÍTLAN,
(meg-hamisít[at]lan) ősz. mn. Meg nem hamisított.
Meghamittilan bor. Határozóként: meg nem hamisít-
va, meghamisítlanul.

MEGHAMISÍTHATATLAN v. —HAMISÍT-
HATL AN, (meg-hamisíthat[at]lan) ősz. mn. Amit meg-
hamisítni nem lehet Meghamisíthatlan bankjeggek.
Határozóként, amint meghamisítni nem lehet, megha-
misíthatlannl.

MEGHÁMOZ, (meg-hámoz) ősz. áth. Bizonyos
gyümölcsöket vagy héjas testeket hámjaiktól, azaz
héjaiktól megtisztít Meghámozni a* almát, körtét, ba-
racfkot. Meghdmotni a kenyeret. A fát, vesszőt meg-
bántják, nem hámozzák'; noha ,bánt' is ,hám'-tól szár-
mazik. T. ö. HÁMOZ, HANT, MEGBÁNT.

MEGHAMVASODIK, (meg-hamvasodik) ösz.k.
Hamvassá lesz (bevégzetten).

MEGHAMVAZ, (meg-hamvaz) ősz. áth. Hamu-
Tál meghint ífeghamvazni a sikamlós utat. Különö-
sen, hamrazó szerdán a pap a hírek homlokát hamu-

val megdörgöli, emlékeztetvén őket az élet múlandó-
ságára.

MEGHANCSIKOL, MEGHANCSIKOZ, (meg-
hancsikol v. —bancsikoz) ősz. áth. 1) Hancsikkal
vagyis hancscsal beborít, megrak. 2) Hancsikolva,
gyepet törve, megbarázdol, felárkol.

MEGBÁNT, (meg-hánt) ősz. áth. Vastagabb-
féle héját, kérgét lehúzza vagy lemetszi, lefaragja va-
lamely testnek. Meghántani a fát. Megbántani a ló
körmét, azaz megfaragni. V. ö. HANT.

MEGBANTOL, (meg-hantol) 1. MEGHANCSI-
KOL.

MEGHANTOSODEK, (meg-hantosodik) ősz. k.
Egészen hantossá lesz, meggyepesedik.

MEGHÁNY, (meg-hány) ősz. áth. Valamit gyak-
ran hányva megráz. A taplóivá igetö ló meghányja a
lovagot. A lengerhullámok meghányják a hajót. Átv.
ért valamit észszel ideoda forgat, minden oldabról
megfontol. Hányjuk meg jól a dolgot, mielőtt határoz-
nánk benne. V. ö. HÁNY, ige; és MEGHÁNYVET.

MEGHANYATLIK, (meg-hanyatlik) ősz. k. A
hanyatlás végső fokára jut. V. ö. HANYATLIK.

MEGHÁNYÓDIK, (meg-hányódik) ősz. belsz.
Akarata ellen, bizonyos erőszaknál fogva ide-oda ve-
tődik, s emelkedő irányban, majd alászállva megráz-
kódik. A ztityögöt úton meghányódik a kocsizó.

MEGBÁNYTAT, (meg-hánytat) ősz. mivelt 1)
Eszközli, hogy meghanyódjék valaki v. valami. Néha
a lovat kéttakarva meghánytatja magát a nyeregben.
A kormányos, ha oldalast tart a hullámoknak, meg-
hánytatja a hajót. 2) Megokádtat A gyomorbeteget
meghánytatni. Éten gyógyszer engem meg nem hánytál.
V. ö. HÁNYTAT.

MEGHÁNYTORGAT , (meg-hánytorgat) ősz.
ryak. áth. Ide-oda hányogatva megforgat, megráz.
Súlyozás köbben tenyerén meghánytorgatni valamit. Kü-
lönösen átv. ért bizonyos dolgot minden oldalról szo-
rosan megfontol, a mellette és ellene szóló indoko-
cat megvizsgálja.

MEGHÁNYVET, (meg-hányvet) ősz. áth. Átv.
ért. valamit észszel mindünnen megvizsgál, fontolóra
vesz. A ragozást mindkét alkotó része fölveszi: meg-
iányomvetem, hányodveíed, hányjaveti, stb.

MEGHARAGÍT, (meg-haragít) ősz. áth. Vala-
cit valósággal haragossá tesz, vagyis addig boszont,

ingerel, bánt, míg a harag végre fölgerjed benne.
\fa igen ingerlékeny, minden csekélység megharagtíja
(t. Kérlek,ne haragíts meg.Itt is a meg bevégzett tény-

re vonatkozik.
MEGHARAGSZIK, (meg-haragszik) ősz. k.

Azon indulat gerjed fel benne, melynek harag a neve.
Ne bánts, mert megharagszom. Aki nehezebben harag'
snk meg, tovább tart haragja. (Km.). V. ö. HARAG,
HARAGSZIK.

MEGHARAP, (meg-harap) ősz. áth. Valamit
larapva megfog, megragad, megsért Ne ingerkedjél

az ebbel, mert megharap. Vess kenyeret a* ebnek, meg-
harap érte. (Km.). V. ö. HARAP.
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MEGHAEAPDÁL, (meg-harapdál) ös2. gyak.
áth.Gyakran vagy folytonosan, több oldalról harapva,
megtép, megrág, megsért valamit Á dilhSs ember saját
kezeit megharapdálja. Át éretlen álmákat megharap-
dálni és eldobni. A karórágó ló megharapdálja a já-
szolt. V. ö. HARAPDÁL.

MEGHABCZOL, (meg harczol) ősz. önh. Foly-
tonosan, eldöntőleg barczol; megví.

MEGHAEMADOL v. —HAEMAL, (meg-har-
madol r. -hármai) ősz. áth. Harmadszor megkapál,
megszánt. Különösen a szőlőről mondják, midőn azt
harmadszor kapálják meg; vagy a szántóföldről, mi-
dőn azt harmadszor (rendszerént vetés alá) meg-
szántják.

MEGHARMATOZ, (meg-harmatoz) öbz. áth.
Harmattal megnedvesít. A hüs nyári alkonyai és haj-
nal megharmatozza a növényeket. V. ö. HAEMAT.

MEGHÁRMAZ, (meg-hármaz) ősz. áth. Valamit
hármasával tesz. Meghámozni a tdnczot,a.m. ugyanazt,
vagy egymás után másfélét háromszor eljárni. Meghár-
mazni valakinek diját, ám. az előbbihez képest három
annyit adni. Meghármaxni akármily mennyiséget, ám.
három annyira emelni, megsokasítani. V. ö. HÁRMAZ.

MEGHÁRMAZTAT, (meg-hármaztat) ősz. miv.
Eszközli, rendeli, parancsolja, hogy valami hármasá-
val tétessék vagy történjék, pl. aki háromszor huzat
el egymás után valamely tánczzenét, az meghánnaz-
tatja a zenét és tánczot.

MEGHARSAN, (meg-harsan) ősz. önh. Harsona
hangot ad. Megharsant a kürt, a trombita.

MEGHASAD, (meg-hasad) ősz. önh. Mondjuk
tömör, vagy szorosan öszvekapcsolt részekből álló
testről, midőn valahol nyilas támadván rajta, elválik,
szétszakad, megreped stb. Meghasad a harang, a fa-
tik, a deszka, a gerenda, a fal. Meghasad a mennykö
csapta fa dereka. Nagy fájdalomban meghasadt a srive.
Itt a meg ám. el. V. ö. HASAD.

MEGHASADOZ, (meg-hasadoz) ősz. gyak. önh.
Több helyen rés, nyilas támadván rajta elválik, szét-
szakad, megreped. A nyers deszka, ha melegre festik,
meghasadoz. V. ö. HASADOZ,

MEGHASASODIK, (meg-hasasodik) ősz. k.
Nagy hasa növekedik, megpotrohosodik. A jó, és
gondtalan élet mellett meghasasodni. Különösen, nős-
tény állatról szólva, ám. megvemhesedik. Meghasaso-
dik a tehén, kaneta, nőstény stb.

MEGHASÍT, (meg-hasít) ősz. áth. Valamely
tömör test részei között nyilast csinál, vagyis eszközli,
hogy meghasadjon. Fejszével meghasüani a fát. V. ö.
HASAD, HASÍT.

MEGHASOGAT, (meg-hasogat) ősz. gyak. áth.
Valamely tömör testet többféle hasít Meghasogatni a
kemenctébe való fát. Késsel meghasogatni a vesszőt. V.
ö. HASOGAT.

MEGHASONLÁS, (meg-hasonlás) ősz. fin. Tár-
sas életre vonatkozólag jelenti az illető társak azon
viszonyát, midőn valamiben meg nem egyezvén, egy-
mástól véleményben, vagy tettben is elválnak, elsza-

kadnak, egyszersmind ellenséges indulattal viseltetnek
egymás iránt Család, társulat, némtet tagjai kSuStt
támadó meghasonlás.

MEGHASONLlK, (meg-hasonlik) ősz. k. A ha-
sonlik igében alapfogalom az egynemű részeknek egy-
mástól való elszakadása, elválása. Innen átv. ért a
magyar oly dolgokat nevez hasonlóknak, melyek
mintegy rokonnemü részeit teszik egy bizonyos egész-
nek , miért a hasonlóról ezt is mondja : ttakasttoü
olyan, szakasztott mása valaminek, mintha t L egyik
a másiktól volna elhasítva, elszakasztva, miként a
hasított tárgyak egyes darabjai. E szerént átv. ért a
társas életre vonatkozólag meghasonlik ám. az egész
társaság egy vagy több részei külön válnak, egymás-
tól elszakadnak. S minthogy az ily elválás oka ren-
desen a vélemények és érdekek öszvefitközéae miatt
szokott történni, innen meghasonlaní ezt is jelenti:
egymással ellenkezésbe, viszályba jönni,' egymás
ellen törekedni. Az VrSkOsSk meghasonlanak az osztá-
lyon, azaz nem egyeznek meg. Néha ugyanazon párt
emberei bizonyos véleményre nézve meghasonlanak. Hol
stábod a választás, ott rendesen meghasonlanak a* ük-
tS választók. ,Meghasonlani' és ,pártra szakadni' ro-
kon jelentésüek. V. ö. HASONLÓ, HASONLIK.

MEGHASONLOTT, (meg-hasonlott) ősz. mn.
Társas viszonyokra vonatkozólag, ám. bizonyos véle-
ményre, vagy érdekre nézve egymástól elvált, elsza-
kadt, pártokra oszlott Minden magában meghasonlott
ország elpusztul. (Bibliai mondat) „Maga pedig a
megbódult és maga között is meghasonlott kevés ma-
gyar nemzet mit fog végbevihetni ?" (Gr. Eszterhácy
Miklós nádor Rákóczy Györgyhöz 1644-ben). V. ő.
MEGHASONLIK.

MEGHASZNÁL, (meg-használ) ősz. önh. Tré-
fás átv. értelemben a megrészegedett emberről mond-
ják : Meghasznált neki a bor, pálinka, e helyett: meg-
ártott.

MEGHAT, (meg-hat) ősz. áth. Valakiben sike-
res, eredményes, hathatós benyomást tess; megindít,
bizonyos érzelemre vagy tettre gerjeszt A szónok ékei
beszéde mindnyájunkat meghatott. Kit ne hatna meg ily
szomorú látvány l Az esengö kérés meghatotta srivét. V.
ö. HAT.

MEGHAT ÁL, (meg-hátal) ősz. áth. A székelyek-
nél ám. a hátát megveri, meghusángolja, megdön-
geti.

MEGHATALMAZ, (meg-hatalmaz) ősz. áth.
Valaki hatalmat ad egy másnak, hogy személyében
bizonyos meghatározott dolgot végrehajtson. Á kifov
tekét némi szerződésre, seVvetség-, békekötésre meghatói*
mázni.

MEGHATALMAZÁS, (meg-hatalmazás) ősz. &.
A megbízásnak azon neme, melynél fogva valakinek
hatalmat adnak tenni és végrehajtani valamit; továb-
bá, maga ezen adott hatalom. Szorosan a meghatol-
mázashoz ragaszkodni. A meghatalmazáson íití menni,
Meghatalmazása van ezt cselekedni,
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MEGHATALMAZÓ, (meg-hatalmazó) ősz. mn.
és fa. Miáltal valakit meghatalmaznak. Meghatalmazó
levél, okirat. Mint főnév jelenti azon személyt, ki va-
lakit meghatalmaz. A meghatalmazó akarata tzerént
működni. V. ö. MEGHATALMAZ.

MEGHATALMAZOTT, (meg-hatabnazott) ősz.
fa. Azon személy, kinek valaki hatalmat adott bizo-
nyos határozott ügyben cselekedni, rendelkezni, intéz-
kedni stb. A fejedelmek meghatalmazottjai tanáetkozát
végett SttveOtek.

MEGHATÁROL, (meg-határol) ősz. áth. Határ-
ronással megjelöl, megkülönböztet.

MEGHATÁROZ, (meg-határoz) ősz. áth. 1) Ta-
nácskozás vagy megfontolás, meghányásvetés követ-
keztében valamit megállapít. Ez értelemben egy vele
az elhatároz. A gyűld meghatározta, hogy 2)
Bizonyos dolognak idő- vagy térbeli sokaságát, vagy
meddigiségét, vagy mikori- és hollétét állapítja meg.
Meghatározni a* idol, mely alatt valamit végre kell
hajtom. Meghatárotni a ttabad legeltetem mezőt. Meg-
határom* a gyűlés napját (t helyét. 3) Bizonyos kor-
látok közé szorít, megköt.

„Úgy meg vagyok határozva,
Mint a csikó kantározva." Népd.

4) Észtan! ért bizonyos fogalmat vagyis a fogalom-
nak tárgyát oly jegyei által ismerteti meg, melyek
azt minden egyébtől megkülönböztetik. L. MEGHA-
TÁBOZÁS.

MEGHATÁROZÁS, (meg-határozás) ősz. fn.
Cselekvés, mely által valamit meghatározónk. Időnek,
helynek meghatározása. Továbbá, azon kitűzött, meg-
állapított rendelmény, intézmény, melyet ama cselek-
vés létre hoz. Meghatározás tterént ctelekední. Észtani
ért valamely fogalomnak, illetőleg a fogalom által
képlelt tárgynak sajátságos jegyek általi megkülön-
böztetése, pl. az ember okot állat.

MEGHATÁROZOTT, (meg-határozott) ősz. mn.
Amit meghatároztak, megállapítottak. Meghatározott
fitetét. Meghatározott fogalom. V. ö. MEGHATÁROZ.

MEGHATÓ, (meg-ható) ősz. mn. Ami az érzé-
kekre sikeres, eredményes benyomást tesz, ami meg
indít Megható ttavakkal kérni valakit. Megható lát-
vá*y- V. ö. MEGHAT.

MEGHATÓLAG, (meg-hatólag) ősz. ih. A ke-
délyre érzékre benyomást téve.

MEGHATOTTSÁG, (meg-hatottság) ősz. fn.
Meghatott állapot

MEGHÁZASÍT, (meg-házasít) ősz. áth. A nőte-
len férfit rábeszéli, ráveszi, rásegíti, hogy feleséget
vegyen. Meghátastíja a fiát. V. ö. HÁZAS.

MEGHÁZASODIK , (meg-házasodik) ősz. k.
Mondjak akármily korú nőtelen férfiról, midőn fele-
séget vesz, s mintegy új házat, új családot képez. V.
ö. HÁZASODIK.

MEGHAZUDTOL, (meg-hazudtol) ősz. áth. Va-
laki ellen bebizonyítja, hogy hazudott; hazugságban
hagy. A rágalmatót meghazudtolni. Átv. ért. bizonyos

várakozást, bicodalmat, reményt megsemmisít, alap-
talannak nyilvánít

MEGHÉGTÉSÍT, (meg-hégyésít) ősz. áth. He-
gyesre megfarag, megélesít, megköszörül stb. Meg-

! hegyettíeni a» irótollat. Meghegyetíteni a karót, kétt. V.
! ö. HEGYES.

MEGHÉGYÉZ, (meg-bégyéz) ősz. áth. 1) Va-
lamit ügy készít el, hogy hegye legyen, azaz vékony
csúcsra menjen ki. Meghegyetni a tollat, a fogpitzká-
lót, a karót, a tzeget. 2) Átv. ért meghegyezni a tán-
esőt, ám. nyalkán, hegykén, lábujjakon megjárni. He-
gyezd meg ! tánczra biztató.

MEGHEHELÉZ, (meg-héheléz) ősz. áth. Hébel-
lel, azaz gerebennel megtisztít, megfésül valamit Meg-
héheletni a kendert, lent.

MEGHÉJAZ, (meg-héjaz) ősz. áth. Héjától meg-
tisztít valamit, meghámoz. Meghéjatni át almát, kVr-
tét, vetttSt.

MEGHENGERÉL, (meg-hengerél) ősz. áth. Hen-
gerrel megnyomkod, megegyenget, megsimít vala-
mely egyenetlen főlszinü testet. Meghengerelni a ki-
eterzett bőröket. Meghengerelni a kerti utakat, aftfí-
etántott földet. V. ö. HENGER.

MEGHERÉL, (meg-herél) ősz. áth. Tulajd. ért.
valamely hím állatnak heréjét, azaz hímgolyóját ki-
metszi. Megherélni a bikaborjút. Mondják nőstényről
is, midőn úgynevezett görgőjét kiveszik. Megherélni
át emsét. Szokottabban: Kíherél. Átv. ért. valamit
megcsonkít, különösen némely növények közép haj-
tásait, bimbóit levágja, lecsípi. Megherélni a dinnyét.
V. ö. HEREL.

MEGHERGEL, (meghergel) ősz. áth. A kakas
a tyúkot megnyomja.

MEGHERNYÁSZ, (meg-hernyász) ősz. fn. Nö-
vényeket a hernyóktól megtisztít Meghernyáttni a
gyfímSlctfákat.

MEGHERNYÓDZIE, (meg-hemyódzik) ősz. k.
Meghernyósodik.

MEGHERSENT, (meg-hersent) ősz. áth. Ke-
menesalján ám. a nőt elhálja, elhalásra használja.

MEGHERVAD, (meg-hervad) ősz. önh. Mond-
ják növényről, különösen gyöngébb részeiről, ú. m.
leveleiről, virágairól, midőn a nedvek megromlása
vagy hiánya miatt élénkségöket, szinöket vesztik, s
öszvezsugorodnak, megránczosodnak. Nagy forrótág-
ban meghervadnak a virágok. Egy értelmű vele az el-
hervad. Átv. ért mondják emberről is, kivált ifjúról,
midőn megaszik, elsorvad.

MEGHEVER, (meg-hever) ősz. áth. Erejének
megfogyatkozása miatt bizonyos helyen folytonosan
fekve marad. Megheverni a betegágyat. Megheverni a
vereti, ám. a verés következtében sokáig fekttnni.
Megheverni az erSködS munkát.

MEGHEVÜL, (meg-hevül) ősz. önh. A régiek-
nél ám. megmelegszik. „Nap ke(deg) felkelvén meg-
hcvőlének (a kikelt magvak) és mert nem vala gyö-
kerek (gyökerök) megaszának, (Tatrosi codez).
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MEGHÍ, (meg-hí) ősz. áth. A Bécsi codexben s
Molnár Albertnél is ám. visszahí, viaszahúz (revocat);
honnan, megMni bestédét ám. beszédét, vallomását
visszahúzni. Ez értelemben jön elé még Szabó Dávid-
nál is. Mai közszokás szerént, ám. hí, hogy valahová
menjen vagy jöjjön el. Itt a meg nagyobb és határo-
zottabb nyomaték végett használtatik. MegMni ebédre
valakit. V. ö. HÍ.

MEGHIÁNYOSÍT, (meg-hiányosít) ősz. áth.
Hiányt, fogyatkozást csinál vagy okoz valamiben.

MEGHIBÁZIK , (meg-bibázik) ősz. k. Tisza-
melléki tájszólás szerént ám. hibába esik, hibát követ
el. Néha néha meghibátik az ember. Néhntt : meg-
híbádzik.

MEGHIBBAN, (meg-hibban) ősz. önh. A suly-
egyent vesztve félre- vagy lebillen. Meghibban a
mérleg.

MEGHIDAL, (meg-hidal). ősz. áth. 1) Szoros
ért vett hiddal ellát bizonyos helyet. Meghidalni a
patakot, folyót, eret. 2) Hidféle padlóval lát el. Meg-
hidalni a disznóólát, az úgy nevetett hidashajót. V. ö.
HÍD.

MEGHIDEGÉDIK , (meg-hidegédik) Ősz. k. 1.
MEGHEDEGSZIK.

MEGHIDEGÍT, (meg-hidegít) Ősz. áth. Esz-
közli, okozza, hogy valami hideggé leszen. Az éjszaki
stél meghidegtíi a levegb't. V. ö. MEGHÜT.

MEGHTDEGSZIK, (meg-hidegszik) ősz. k. Hi-
deggé változik által, ami elébb meleg volt öszszel
meghidegszik a víz. A jelenidőn kívül a többit a meg-
hidegédik-böl veszi. Átv. ért. vonzalma, szerelme meg-
sztin valaki iránt

„Ah, te már meghidegedtél,
Szád, szemed tagadja bár."

Kazinczy F.
V. ö. MEGHŰL, MEGFÁZIK.

MEGHIDEGÜL, (meg-hidegfil) ősz. önh. lásd :
MEGHIDEGSZIK.

MEGH1EDELMEZ, (meg-hiedelmez) ősz. áth.
A régieknél, pl. a Bécsi és Müncheni codezekben ám.
meghívesft és megárnyékoz. „Hogy mártsa ő újjának
utolját a vízbe és hiedelmezje meg (refrigeret, Pesti-
nél : megbívesítse) én nyelvemet." Ismét : „És felsé-
gesnek jószága (jósága) meghiedelmez (obumbrabit,
Pestinél : árnyékoz meg) teneked."

MEGHIGGAD, (mcg-higgad) ősz. önh. Mond-
jak sttrü, zavaros nedvről, midőn salakja leszáll, és
megtisztul. Meghiggad az iszapos víz, ha egy ideig a
korsóban áll. A szállításban megtörött bor bizonyos idő
alatt a pincéében meghiggad. Néha ám. fölös nedves-
ség által megritkul. A kövér leves meghiggad, ha vizet
töltenek bele. Meghiggad a ragadós sár, ha sok eső éri.
Máskép : meghigúl. Átv. ért. mondjuk emberről, mi-
dőn az ifjú tűz megcsillapodik benne, s gondolatai
megtisztulnak. V. ö. HIGGAD.

MEGHIGGADT, (meg-higgadt) ősz. mn. Meg-
ritkult, megtisztult, megülepedett. Tulajd. értelem-

ben nedvekről, és nedves tettekről mondatik. Átv.
ért. emberről szólva, ám. megérett, kinek gondolko-
zásmódja megülepedett. V. ő. HIGGADT.

| MEGHIGGASZT, (meg-higgasst) ÖM. áth. Esx-
| közli, hogy valami meghiggadjon. Meghiggatttani át
, oltott meszet, a sarat. Máskép : meghigít. Átv. ért
1 meghiggasztani át ént. V. ö. MEGHIGGAD, fflG-
1 GA.SZT.
j MEGHÍGÍT, (meg-higít) ősz. áth. Egyedfii tu-
I lajdon értelemben, nedvekről használják, vagy oly
| testekről, melyeket nedvvel fölereszteni lehet V. ö.

MEGfflGGADT.
MEGHIGÚL, (meg-higdl) ősz. önh. Nedvről é«

nedv által felereszthető testről szólva ám. megritkul,
megtisztul, megülepedik. Egy vele a meghiggad, csak-
hogy ez átv. ért is vétetik. V. ö. MEGHIGGAD.

MEGHIMBÁL, (meg-himbál), 1. MEGHINTÁL.
MEGHÍ.MÉZ, (meg-híméz) ősz. áth. Hímmel

, megtarkáz. Meghímezni az üngöt. Meghimezni a* «fn
lószerszámot. V. ö. HÍM, HÍMEZ.

i MEGHIMLŐSÖDIK, (meg-himlősödik) ősz. k.
l Testét meglepi a himlő. A bárányokat be szokták ol-

tani, hogy meg ne himlosSdjenek. V. ö. HIMLŐ.
MEGHINT, (meg-hint) ősz. áth. Bizonyos testre

| vagy térre omlékony részekből álló valamit rászór.
! Meghinteni csokorral a süteményt; borssal, paprikával
| a rátottát. A síkos utat hamuval, köporral megMmUm.
1 V. ö. HINT.
! MEGHINTÁL, MEGfflNTÁZ, (meg-hintál v.
1 -hintáz) ősz. áth. Hintán vagy hintáivá ide-oda vagy
l alá- s fellóbáz.
J MEGHINTÉZ, (meg-hintéz) ősz. gyak. áth.

Apródonként egymás után meghint
MEGHIRDET, (meg-hirdet) ősz. áth. Hírül ad,

megizen, hírré tesz valamit Meghirdettem akaratfát.
(Szabó D.).

MEGH1RHESZIK, (meg-hirheszik) ősz. k. A
Tatrosi codexben ám. elhirheszik, híre elterjed. „Meg-
hirhesznek vala" (divulgabantur). „MeghirhevéV
(eziit fáma).

MEGHffiHET, (meg-hirhet) ősz. áth. A Bécsi
codezben ám. meghirdet.

MEGHISZ, (meg-hisz) ősz. önh. Valakinek tel-
jes bizalommal hisz. A meg nagyobb nyomatékot köl-
csönöz. Én meghiszek neked. Hív szolgámban mtgtí-
szék. Midőn ezt mondjuk : meghiszem, hogy ... ám.
elhiszem, nem kétkedem benne.

MEGHITELÉSÍT, (meg-hitelésít) ősz. áth. Va-
lamit hitelessé tesz. V. ö. HITELES. Különösen vala-
mely okirat valódiságát hivatalosan, vagy személyei
hitelének erejénél fogva bebizonyítja.

MEGHITELTET, (meg-biteltet) ősz. mivelt
Törvényes tanntétel végett valakit megeéket Megte-
teltetni a tanukat. Meghiteltetni a becsüsöket. V. ö. BI-
TELTET.

MEGHTTEZTET, (meg-hiteztet) 1. MEGfll-
TELTET.
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MEGHITT, (meg-hitt) ősz. mn. Kinek őszinte-
ségében, hűségében, becsületében teljesen bízunk, ki-
nek kétkedés nélkül húzunk, s mint olyannal belső
titkainkat is közöljük. Meghűl stolga. Meghitt barát.
Meghitt emberre bírni magát. Néha ám. magában túl-
ságosan bízó, magáról sokat tartó, magahitt.

MEGfflTTSÉG, (meg-hittség) ősz. fa. Bicodal-
masság, azok között, kik egymásban meghisznek. Ba-
ráti meghitttégWl kotlettek egymástól titkaikat.

MEGHITVANYKODIK T. —HITVÁNYKO-
ZIK, (meg-hitványkodik T. — hitványkozik). L. MEG-
HTTVÁNYODIK.

MEGHTTVÍNYODIK, (meg-hitványodik) ősz.
k. A maga nemében hitványnyá, alávalóvá, keveset
érővé leszen. Különösen a palóczoknál, és Mátyásföl-
dén ám. megsoványodik. V. ö. HITVÁNY.

MEGHIÚÍT, (meg-hiúít) ősz. áth. A Sajó-szent-
péteriek ,Tégezés'-ében 1403-ból .hiúejt' alakban ám.
megfiresít, vagyis megkezd t. i. bort a hordóban.

MEGHIÚL, (meg-hiúl) ősz. önh. Tulajd. ért.
hiúvá leszen, azaz megürül, tartalma kifogy, vagy
megkevesbedik. Egyébiránt csak átv. értelemben hasz-
náltatik, s ám. megsemmisül. Várakotáta, reménye
meghűlt. Máskép: meghiúsul.

MEGHIÚSÍT, (meg-hiusft) ősz. áth. Átv. ért. va-
lamit megsemmisít. Mondjak oly dolgokról, melyek-
nek valósága vagy létele bizonytalan, és függőben
van. Meghiúsítani a reményt, várakozást.

MEGHIÚSODIK, (meg-hiúsodik) ősz. k.L. MEG-
HIÚSUL.

MEGHIÚSUL, (meg-hinsdl) ősz. önh. Átv. ért.
1. MEGHIÚL.

MEGHÍV, (meg-hív) 1. MEGHÍ.
MEGHÍVÁS, (meg-hivás) ősz. fn. Cselekvés,

melynél fogva valakit bizonyos helyre és időre meg-
hínak. Elfogadni a meghivátt. V. ö. MEGIÍÍ.

MEGHIVÉSÉDIK, (meg-hivésédik) ősz. k. A
levegő mérséklete hívesre változik által. Átv. ért.
mondjak azon időszakról is, melyben a levegő hívessé
lesz. Ifegkiveiednek az éjszakák és reggelek. Az Ssei na-
pok meghwesedtek. V. ö. HÍVES és HIDEG.

MEGHTVÉSÍT, (meg-hivésít) ősz. áth. Hívessé
változtat által. A hegyeken leesett hó meghivestíi a völ-
gyeket ü. A harmat meghwesíti a leveg&t. V. ö. HÍ-
VES.

MEGHÍVÓ, (meg-hivó) ősz. 1) mn. Személy, ki
meghív, vagy eszköz, irat, mely által meghínak vala
kit; 2) mint fn. meghívó jegy vagy levél. Meghívó va-
lamely magánbálra. Meghivő a gyűlésre.

MEGHIZAKODIK, (meg-hizakodik) ősz. gyak.
k. Folytonosan hízva megkövéredik.

MEGHÍZIK, (meg-hízik) ősz. k. Egy a meghita-
Icodik igével, csakhogy ez gyakorlatos, amaz pedig
egyszerű jelentéssel bír.

„Mert ebek lóval mind meghíznak."
Csáti Demeter.

V. ö. MEGHIZAKODIK és HÍZIK.
AKAD. HAOY SZÓTÍR IV. KOT.

MEGHIZLAL, (meg-hizlal) ősz. gyak. áth. Bő-
séges, és folytonos táplálás által megkövérít. Meghiz-
lalni a dismókat, a gobölynek való marhát. Meghizlal-
ni a hidakat, rémeket. Meghizlalta a hasát.

„A kis tarka madárt jól tartották,
Ccokorfalatokkal meghizlalták."

Faludi.
A Müncheni codezbeu a latin ,reficiam voa' így
fordittatik: ,Megbizlallak tűtöket', mi Pesti Gábor-
nál : megnyugotlak, Károlyi Gáspárnál: megnyugoszt-
lak, Tarkanyinál: megnyugtatlak titeket

MEGHÓBOLYGOSODIK, MEGHÓBORTOSO-
DIK, (meg-hóbolygósodik v. — hóbortosodik) ősz. k.
Egészen hóbolygóssá vagy hóbortossá lesz.

MEGHÓDÍT, (meg-hódít) ősz. áth. Kényszerít
valakit, hogy szabadságát, függetlenségét vesztve
megadja magát, megigáz. Fegyverrel meghódítani a
szabad népeket. Szélesb ért. megszelídít, magához vonz.
Meghódítani a tzilaj csikót, tinót. A* idegenked&cet
stép szóval, jó akarattal meghódítani.

„Ah, mely hűséggel ápolgatja,
Mely szívességgel gyamolgatja,
Kit meghódított fegyvere."

Verseghy.
V. ö. HÓDÍT.

MEGHÓDLJK, MEGHOLDLIK, (meg-holdlik)
ősz. k. Kriza J. szerént a székely köznép azt tartja,
hogy ha a kis szopó gyermek a holdba néz, hassiku-
lást kap, megfogy és elsárgül.

MEGHÓDOL, (meg-hódol) ősz. önh. Helyeseb-
ben : meghódúl, mert álhatója meghódít, s az ily ít
képzőjű igéknek következetesen ttó önható képző felel
meg, mint lódít lódul, bódít bódul, ámít ámúl, csábít
csábúl stb. L. MEGHÓDÚL.

MEGHÓDOLTAT, (meg-hódoltat) ősz. mivelt.
1. MEGHÓDÚLTAT.

MEGHÓDÚL, (meg-hódúl) ősz. önh. A nagyobb
erőnek, hatalomnak enged, s alája veti magát. A régi
Pannónia, Dáctia, és több más Tóid népei meghódúltak
Árpádnak. Mátyás királynak meghódúlt Bécs. A láza-
dók meghódúltak a tSrvényes fejedelemnek. Különösen
ám. a maga alávetését s engedelmességét bizonyos
szertartások által nyilvánítja. A diadalmas ellenségnek
a város kulcsai átadása által meghódúhii. V. ö. HÓ-
DUL.

MEGHÓDÚLTAT, (meg-hóddltat) ősz. mivelt.
Valakit kényszerítve rábír, hogy meghóddljon. Meg-
hódúltatni a vad népeket. Molnár A., Pázmán és más
régiek szerént : meghódolt át, de szóelemzésileg nem
oly szabatos, mint hódítót. V. ö. MEGHÓDOL.

MEGHOLT, (meg-holt) ősz. mn. lásd : MEG-
HALT.

MEGHOLTAN, (meg-holtan) ősz. ib. Megholt
állapotban.

MEGHOMÁLYOSÍT, (meg-homályosít) ősz. áth.
Eszközli, hogy valamit homály lepjen el. A lehelet

11
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meghomályostíja ae Üveget. A felhő meghomályostíja az
eget. Átv. ért. hírre, névre, dicsőségre, erkölcsi fény-
re mintegy foltot vet; elhomályosít. Az elfajzott uno-
kák meghomályosítják-dicsS őseik nevét. Vitézséggel szer-
zett szép hírét hazaárulás által meghomályosította. V.
5. HOMÁLY, HOMÁLYOS.

MEGHOMÁLYOSÍTÁS,(meg-homályosítás) üsz.
fin. Cselekvés, mely által valami homályossá tétetik;
továbbá azon állapot, melyet ezen cselekvés okoz.

MEGHOMÁLYOSODÁS, (meg-homúlyosodás)
öez. fn. Állapot, midőn valami meghomályosodik. Sze-
mek meghomályosodása. V. ö. MEGHOMÁLYOSO-
DIK.

MEGHOMÁLYOSODIK , (meg-homilyosodik)
ősz. k. Fényét, tisztaságát, átlátszó tulajdonságát el-
veszti, bfcbonisodik, sötétessé válik (bevégzetten). A
füst lepte ablakok meghomályosodnak. Ha a függönyö-
ket leeresztik, meghomályosodik a szoba. Sok olvasásban
szemei meghomályosodtak. V. ő. HOMÁLYOS.

MEGHOMOEÍT, (meg-homorít) ősz. áth. Homo-
rúvá alakít. A szántóvasat meghomortíani, hogy az a

földbe akadjon.
MEGHOMORODIK , (meg-homorodik) ősz. k.

Homorodva meggörbed, megvetemedik, meghajlad.
MEGHOMPOZ, (meg-hompoz) ősz. áth. Homp- l

pal vagyis hanttal, gyepfölddel beborít, megrak. V. ö.
HOMP, HOMPOZ.

MEGHONOSÍT, (meg-honosít) 6sz. áth. 1) Ide-
gen földről jött személyt valamely honnak, hazának,
országnak állandó polgárává, lakosává tesz, avat, ille-
tőleg az őslakosok jogaiban részesít. 2) Külföldi nö-
vényeket behoz, s azok tenyészését állandóvá teszi.

MEGHONOSÍTÁS, (meg-honosítás) ősz. fn. Cse-
lekvés, midőn meghonosítnak valakit vagy valamit.
V. ö. MEGHONOSÍT.

MEGHONOSODÁS, (meg-honosodás) ősz. fn.
Elszármazási állapot, midőn valaki v. valami megho-
nosodik valahol. Y. ö. MEGHONOSODIK.

MEGHONOSODIK , (meg-honosodik) ősz. k.
Mondjuk idegenről, ki valamely országba költözik, ott
letelepedik,s annak állandó polgárává leszen. Átv. ért.
növényvől is.

MEGHOPOCZÁL, (meg-bopoczál) ősz. áth. A
kis gyermeket a kezén alá- s felszökdösteti.

MEGHOPORCSOSODIK, (meg-hoporcsosodik)
ősz. k. Hoporcsossá lesz (bevégzetten). V. ö. HOPOR-
CSOS.

MEGHORD, (meg-hord) ősz. áth. 1) Valamely
térre bizonyos mértékig hord valamit, s azt mintegy
betakarja. Meghordani az utakat kavicscsal, föveny-
nyel. Az árvíz gazzal, fOvenynyel meghordta a réteket.
A kertet ganajjal meghordani. 2) Valakit többfelé ma-
gával visz. Az idegent meghordani a városban. V. ö.
HORD.

MEGHORDOZ, (meg-hordoz) ősz. gyak. áth.
Valakit folytonosan magával visz, és szinte fáradásig
megjárat. Tüskén bokron meghordozni a íiatárnézöket.
fanéiban meghordozni a leányt. V. ö. HORDOZ.

MEGHORGAD, (meg-horgad) ősz. önb. Horga-
sán meggörbed. Görcstől, fagytól meghorgadnak át
ujjak.

MEGHORGASIT, (meg-horgasít) ősz. áth. Va-
lamit horgasán, horogformára meggörbít Meghorga-
stíani a gombostűt, szeget. V. ö. HORGAS.

MEGHORGASZT, (meg-horgaszt) ősz. áth. 1.
MEGHORGASÍT.

MEGHORHOSODIK, (meg-borhosodik) ősz. k.
Horhossá lesz, azaz a záporok árkokat mosnak rajta.

MEGHORNYAD, (meg-hornyad) ősz. önh. Ro-
vatékos vonalak, nyilasok, mélyedések (hornyok) kép-
ződnek rajta. Némely dinnyefajok kérgei meghornyad-
nak. V. ö. HORNY.

MEGHORNYÓDZIK, tájdivatosan ám. megher-
nyódzik, meghernyósodik.

MEGHORNYOL, (meg-hornyol) ősz. áth. Hor-
nyolva bemetél, megrovátkol valamit Meghornyolni
a hengert, korongot. V. ö. HORNYOL.

MEGHORNYÓSODIK, (meg-hornyósodik) ősz.
k. Bodrogközben ám. meghernyósodik, belepik a her-
nyók. Meghornyósodtak a fák.

MEGHOSSZABBÍT, (meg-hosszabbít) ősz. áth.
Valamit szokott, rendes vagy kiszabott bosszmértéken
túl megnyújt, megtold. Vonatkozik időre és térre, s
oly tárgyakra, melyeket idő vagy tér ezeréül mérnek.
Meghosszabbítani a kertet, a vaspályát, az épületet.
Meghosszabbítani a ruhát, kötelet. Meghosszabbítani a
határidőt, a szünidőt. Meghosszabbítani az életet. Meg-
hosszabbítani a váltót, azaz a lejáratot, vagyis fizetési
határidőt későbbre halasztani.

MEGHOSSZABBÍTÁS, (meg-hosszabbítás) ősz.
fn. Cselekvés, mely által valamit meghosszabbítanák,
továbbá azon eredmény, mely ama cselekvés által
eszközöltetik. Az árok meghosszabbításán dolgozni. A
nyugidb' meghosssabbüásaért könyörögni. V. ö. MEG-
HOSSZABBÍT.

MEGHOSSZABBODÁS , (meg-hosszabbodás)
ősz. fn. Azon állapot! változás, midőn valami meg-
hosszabbodik. A tavaszi napok meghosszabbodására
várni. V. ö. MEGHOSSZABBODIK.

MEGHOSSZABBODIK,(meg-hosszabbodik)Ö8z.
k. Mintegy magától hosszabbra nyúlik, megnövekszik.
A nyiretlen szakái, hajak meghosszabbodnak. Tavaszkor
a napok meghosszabbodnak.

MEGHOSSZABBÚL,(meg-hosszabbúl) ősz. önh.
1. MEGHOSSZABBODIK.

MEGHOSSZÍT, (meg-hosszít) ősz. áth. Hosszura
megnyújt, megtold valamit. Különbözik tőle a meg-
hosszabbtt, mert ez viszonylagos többszörözött nagyí-
tást jelent, amaz pedig viszonytalant és egyszerűét

MEGBOSSZUL, (meg-hosszúl) ősz. önh. Hosz-
szura elnyúlik. Jelenti a hoszmértéknek viszonytalan
és egyszeres növését, megnyúlását. V. ö. MEGHOSZ-
SZABBODIK.

MEGHOZ, (meg-hoz) ősz. áth. 1) Az eltűntet,
eltávozottat ide, különösen visszahozza. Meghozni a
szökevényeket. Az elveszett juhot meghozta a pásttor. 2)
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Megkötni a tartatást, adósságot, ám. megfizetni. 3)
A távollévőt elhozza, ide hozza. Vonatkozik térre és
időre. Meghatlak a hadifoglyokat. Azt ü meghozza az
idő. Minden évszak meghozza a maga gyümölcsét.

„S nem látod magad iá vijjogva repülni fölötted
A puszták madarát ? Eljött, hogy téged emészezen
S szállongó fiait meghozza lakozni hadadra."

Vörösmarty.
MEGHÖKKEN, (meg-hökken) ősz. önh. Vala-

mely kedvetlen, ijesztő benyomás következtében visz-
szahatást érez testében és lelkében. Rótt hírre meg-
hSkkenni. Már maga a hStícen ige hátramozdulást,
visszalépést jelent. V. ö. BÖKKEN.

MEGHÖKKENT, (meg-hökkent) ősz. áth. Esz-
közli, okozza, hogy valaki meghökkenjen. Egy fenye-
getőd*!} levél meghökkentette St. V. ö. MEGHÖKKEN.

MEGHŐKÖL, (meg-hőköl) ősz. önh. Mondják
ökörről, midőn ezen rákiáltó szóra hők ív. hők meg!
forral hátra nyomul. Meghö'köl a medve (is) midőn fut-
tában nettre hirtelen megáll. (Bérczy Károly).

MEGHŐKÖLTET, (meg-hőköltet) ősz. mivelt
Az ökröt hők kiáltással vagy ütés, fenyegetés által
hátráltatja.

MEGHÖPÖRCSÖSÖDIK, (meg-höpörcsösödik)
ősz. k. Egészen höpörcsössé v. hömörcsössé válik. V.
ö. HÖPÖRCS, illetőleg HÖMÖRCS.

MEGHÖRCSÖGÖSÖDIK v. — HÖRCSÖKÖ-
SÖDIK, (meg hörcsögösödik v. — hörcsökösödik) ősz.
k. Hörcsökössé, azaz mérges természetűvé válik (be-
végzetten).

MEGHÚGYOZ, MEGHUGYOZ, (meg-húgyoz)
ősz. áth. Hngygyal megöntöz, megmos, megnedve-
sít. Meghúgyozni a posztót, ha nem hagyja-e el a szí-
nét. Meghúgyozni a rtthes tagot. Lóhúgygyal meghú-
gyowni a földet. Néha ám. lehngyoz, Még a kutya sem
hugyoua meg. V. ö. HUGYOZIK.

MEGHUJJOGTAT, (meg-hujjogtat) ősz. áth.
Hnjjogni kényszerít, megzaklat.

MEGHUNNYÁSZKODÁ8 v. —HUNYÁSZKO-
DAS, (meg-honnyászkodás) ősz. fn. Ravaszai vagy
féltében maga megalázása. V. ö. MEGHUNNYÁSZ-
KODIK.

MEGHUNNYÁSZKODIK, MEGHUNYÁSZKO-
DIK, (meg-hunnyászkodik) ősz. k. Ravaszul vagy fél-
tében megalázza, meghúzza v. megsdnyja magát El-
lentétei: hetvenkedik, hányjavetí magát, rátartja ma-
gát, izembeszáll, házsártoskodik.

MEGHUPÁL, MEGHÜPOL, MEGHUPPOL,
(meg-hupál v. —hnpol v. —huppol) ősz. áth. Ügy
megver T. megdönget v. megpufál, hogy ,hup' vagy
,bnpp' hangot ad. V. ö. HUP, HÜPÁL.

MEGHÜPOLYAGOSODIK, (meg-hupolyagoso-
dik) ősz. k. Hupolyagossá lesz (bevégzetten).

MEGHURCZOL, (meg-hurczol) ősz. áth. Foly-
tonosan magával hnrczol, maga után vontat valakit
vagy valamit. Hajánál fogva meghurczolni valakit. A
levetett ét kengyelbe akadt lovagot meghurczolta a szi-
laj paripa. A hosszú ruhát meghurcsolni a tárban.

Néha ám. a ruhát kíméletlenül elkoptatja, elszakgat-
ja. V. ö. HURCZOL.

MEGHÜRÍT, (meg-hurít) ősz. áth. Erős, nyers
hangon megdorgál, lecsitít, elhallgattat valakit. Meg-
hurtíani a pajkos sihedereket. V. ö. HURÍT.

MEGHUROGAT, (meg-hurogat) ősz. gyak. áth.
Gyakori nyers hangon megdorgál, megfedd, elhall-
gattat. Meghurogatni a csendzavarókat. V. ö. HURO-
GAT.

MEGHUSÁNGOL, (meg-husángol) ősz. áth. Hu-
sánggal, azaz snhogó vesszővel vagy bottal megver
valakit. V. ö. HUSÁNG.

MEGHUTTYAN, (meg-huttyan) ősz. önh. 1.
HUTTYAN alatt.

MEGHÚZ, (meg-hiiz) ősz. áth. 1) Valamit úgy
húz, hogy mozgásba jó'jön. Meghúzni a harangot. 2)
Valamit húzva megnyújt, meghosszabbít vagy meg-
merevít, megfeszít Meghúzni a hajó kötelét. Meghúzni
az öszvezsugorodott ruhát. Meghúzni a rugalmas testet,
a bőrt, a szíjat. Meghúzni az ember haját, a ló üstö-
két, a tehén farkát. 3) Az úgynevezett vonó hangsze-
ren játszik. Húzd meg azt a hegedűt. Húzd meg a nó-
támat. 4) Magát meghúzni, ám. meghunnyászkodni,
megsunyni magát ; visszavonulni ; nem hetvenkedni,
szűk korlátok között élni, maradni. Meghúzta magát
egy szobában. Egy szögletben meghúzván magát szót
sem szólt. Jobb volna meghúznod magadat, mint helven-
kedned. 5) Átv. ért megsanyarít ; a zsarolásig fizet-
tet. A nagy betegség igen meghúzta a szegényt. Némely
vendéglősök szeretik meghúzni az utast. Egy rövid ebéd-
ért, és éjjeli hálásért tíz forintig meghúztak. 6) Szin-
tén átv. ért. Meghúzni a korsót, kancsót, palacz-
kot, ám. nagyot inni belőle. Meghúzni át álmot, táj di-
vatosan ám. hosszasan alunni. V. ö. HÚZ.

MEGHŰL, (meg-hül) ősz. önh. Melegségét bizo-
nyos fokig elveszti. Meghűl a levegő. Meghűl az étel.
Meghűl a melegített vas. JFris vízben meghűl a test. A
Debreczeni Legendáskönyvben ,megbüle' ám megeny-
httle vagy lecsilapúla,t i. régi indulatában vagy gon-
dolkodásában „S megtanítván ottan Szent Silvester
a császárt hitönknek ágazatira, azonnal meghttle és
megnyittatá a tömlöczöket" V. ö. HŰL, HIDEG-
SZIK és FÁZIK.

MEGHÜLEPÉDIK, (meg-hülepédik) ősz. k. A
székelyeknél ám. lassanként meghűl. „Mikor három
ujjnyira lefőtt, terítsd ki .... mikor ott félig meg-
hülepedett ---- borítsd a fájós füledre." (Kriza J.

MEGHŰLÉS v. — HÜLES, (meg-hülós) ősz. fh.
A testnek azon állapota, midőn bizonyos fokig me-
legségét veszti. Különösen állati testre vonatkozva,
ám. a rendes állati melegségnek megfogyatkozása,
mely gyakran veszélyes betegséget okoz. V. ö. HŰL.

MEGHÜSÍT v. — HUSIT, (meg-hüsít) ősz. áth.
Eszközli, okozza, hogy hüs legyen valamely test Az
éjszaki szél meghűstíi a nyári levegőt. A jeges víx meg-
hűstti az italt. V. ö. HÜS, HIDEG, FAGYOS.

17*
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MEGHÜT, (mcg-hüt) ősz. áth. Eszközli, okoz-
za, hogy ami előbb meleg vagy forró volt, az lá-
gyabbféle hideg (hű) legyen. Fúvóssal meghiíteni a
meleg levest. Pinezében meghtlíeni az inni való vizei.
Emberről 8z&lv&,meghüteni magát, ám rendes fokozatú
állati melegségét elveszteni. Meghüteni a lábakat, a
nyakat ,am. különösen ezen részekben szükséges meleg
hiányát érezni. V. ö. HŰT.

MEGHÜTÉS, (meg-hütés) ősz. fii. Cselekvés,
mely által valamit meghűlünk, továbbá azon kelle-
metlen érzés, mely a szükséges meleg ki repülése mi-
att az állati testre hat. A csúzos, köszoényes embernek
óvakodnia kell az illető tagok meghűlésétől. V. ö. HŰ-
TÉS.

MEGHÜVELYÉZ, (meg-httvelyéz) Ősz. áth. Bi-
zonyos magokat hüvelyeiktől megtisztít. Megh&velyez-
ni a babot, borsót. Atv. ért. valamely rejtélyt meg-
fejt. MeghUvelyezni az álmokat. V. ö. HÜVELY.

MEGHÜVÉSÉDIK, MEGHÜVÖSÖDIK, (meg-
hüvésédik) ősz. k. Hosszabb időben hűvössé változik
által (bevégzetten). Meghüvetedik a levegS. Atv. ért.
meghüoesedik az idő, a szoba, azaz bizonyos időben
vagy szobában a levegő.

MEGHÜVÉSÍT, MEGHÜVÖSÍT, (meg-hüvésít)
ősz. áth. Eszközli vagy okozza, hogy a levegő httves
legyen (bevégzetten). V. ö. HÜVES v. HÍVES.

MEGHÜVÉSÜL, MEGHŰVÖSÜL, ősz. önh. 1.
MEGHÜVÉSÉDIK.

MÉGI, tájdivatosan ám. mégé. Bébdtt a pest
megi. (Kriza J.)."

MEGIBRAD, (meg-ibrad) ősz. önh. A székelyek-
nél ám. föleszmélni valakitől való félelemből. (Táj-
szótár). ,Ébred', néhutt: obred módosulata.

MEGIDÉZ, (meg-idéz) ősz. áth. A hatósági sze-
mély valakit hivatalosan maga elé jönni parancsol.
A vádlóitokat megidézni. A bíró határozott napra meg-
idézi a bűntársakat. V. ö. IDÉZ.

MEGIDÉZTET, (mcg-idéztct) ősz. mivolt. Esz-
közli, hogy az illető hatósági személy vagy testület
valakit megidézzen. A fölperet megidézteti az alperest.
V. ö. IDÉZTET.

MEGIDŐSÖDIK, (meg-idősödik) ősz. k. Em-
berről szólva ám. megöregbedik, megvénhedik, meg-
korosodik. V. ö. IDŐS.

MEGIFJÁSZT, (meg-ifjaszt) ősz. áth. lásd :
MEGIPJÍT.

MEGIFJÍT, (meg-ifjít) ősz. áth. Eszközli, hogy
valaki korához képest mintegy ifjabb legyen, vagy
ifjabbnak lássék. A fürdők használása egészen megifjí-
totta 8t. őse seakáUdt leberetválva, s vendéghajat véne
megifjtíotta magát. V. ö. IPJÍT.

MEGIFjfrÁS, (meg-ifjítás) ősz. fa. Cselekvés,
mely által valaki megifjodiki

MEGEFJODÁS, MEGEFJUDÁS, (meg-ifjodás
v. ifjudás") ősz. fa. Testi, egészségi változás, midőn
valaki megifjodik.

MEGIFJODIK, MEGEFJÜDIK, (meg-ifjodik v.
-ifjudik) ősz. k. Bizonyos okoknál fogva mintegy

visszanyeri előbbi ifjú alakját, s koránál ifjabbnak
látszik. V. ö. EFJÚ.

MEGEFJÚL, (meg-ifjdl) ősz. önh. 1. MEGIF-
JODIK.

MEGEFJULAS, (meg-ifjulás) ősz. fn. 1. MEG
IFJODAS.

MEGIGÁZ, (meg-igáz) ősz. áth. Igába hajt,
igába fog, igával megköt Megigátni a tinókat, tuOeo-
kat. Atv. ért. valamely szabad, független népet vagy
személyt hatalma alá hajt, szolgává tesz, meghódít
V. ö. IGAZ.

MEGIGÁZÁS, (meg-igácás) ősz. fn. Cselekvés,
illetőleg erkölcsi erőszakolás, mely által megigáznak
valakit

MEGIGAZGAT, (meg-igazgat) ősz. gyak. ith.
1) A helytelenül, idomtalanul álló valamit rendbe
szedegeti, kellőleg elrendezi. Megigatgatni a kuszáit
hajfurtöket. Megigazgatni a felöltőit ruhát, hogy népen
álljon. Megigatgatni a kocsiUlésí , a szekérre rakott
málhákat. Megigatgatni a rendetlenlü duó bútorokat.
2) Valamit megjavítgat, megfoltozgat, megtatarozgat.
Megigazgatni a ferde sarkú csarnokot, a megrongyol-
lott öltönyöket. V. ö. IGAZGAT.

MEGIGAZÍT, (meg-igazít) ősz. áth. 1) Rendbe
hozza, ami helytelenfii állott Megigazítani a nyerget,
a lószerszámai. Megigazítani a ferdén álló kalapot,
asztalt. 2) Valamit megjavít, a hibát jóvá teszi. Meg-
igazítani a rostul szabott ruhát. Megigazítani a nyom-
dai hibákat. 3) Erkölcsi ért. eszközli, hogy valaki ai
igaz hivők közé tartozzék. A hit cselekedetek nélkül meg
nem igazítja az embert. V. ö. IGAZÍT.

MEGIGAZODEK, (meg-igazodik) ősz. k. 1)
Mintegy magától kellő rendbe jön. A rendetlen&l álló
katonák vezényszóra megigazodnak. 2) Valami igaz gya-
nánt bebizonyodik. A mit mondottam, csakugyan meg-
igazodott.

MEGIGAZÓL, (meg-igazúl) ősi. önh. 1) 1. MEG-
IGAZODIK. 2) Vallási ért. hitetlenségét letevén,vagy
bűneiből kitisztulván az igaz hivők sorába lép. (jus-
tificatur.)

MEGIGENEL, (meg-igenel) ősz. áth. Megsokal,
igen soknak tart.

MEGIGÉBv. — IGÉR,(meg-igőr) ősz. áth. Szavát
adja,hogy valamit tenni fog, vagy nem fog. Megígérted,
hogy eljSst hozzám. Amit megígértem, teljesíteni is aka-
romJgérd meg, hogy azt nem tested tSbbé. V. ö. ÍGÉR.

MEGIGERKÉZIK/meg-igérkézik) ősz. k. Szóvaj
ajánlkozik valamire, megigéri,hogy tenni fog valamit

MEGIGÉZ v. — IGÉZ (meg-igéz)ö8z. áth. Szoros
értbizonyos babonaszókkal megbűvöl vaíaíit-Megigét-
te Sta boszorkány.Szélesb ért. akármiféle mesterséggel,
erős nézéssel, szépséggel, az érzékeket megható be-
nyomások által meghajol vagy megront valakit. Nagy
dicsérettel, bámulással megígérni a kis gyermeket, "más-
kép : szemével megverni, tudni illik a köznép hie-
delme azerent Úgy rám nézett, mintha meg akart
volna igézni. Szépségével mindnyájunkat megigézftt.
Megigétte magát, a székelyeknél ám. sokat tart
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maga felől; a mongolban jeke tiktei ám. nagy igetevö
v. nagy igéju, azaz nagy szájú, szájas. V. ö. IGÉZ.

MEGIGÉZÉS, (meg-igézés) ősz. fa. Cselekvés,
mely által valakit megigéznek, továbbá, az ily cse-
lekvés által okozott eredmény. A nép babonás vélemé-
nye szerént a kis gyermek megigézése ellen néhányszor
pSkni kell. V. ö. MEGIGÉZ.

HEGIGLEL, (meg-iglel) ősz. áth. Keményen
megszid. (Tájszótár).

MEGIGYENESÉDIK, (meg-igyenesédik) ősz. k.
Tájdivatosan ám. megegyenesedik, egyenes alakot vé-
szen föl. A régieknél ám. megegyez. „Végezetre ezön
igyenösödének meg." (Debreczeni Legendáskönyv).

MEGIHATÓ, (meg-iható) ősz. mn. Amit (szük-
régbdl) meg lehet inni.

MEGIHL, (meg-ihl) ősz. áth. 1. MEGIHLEL.
MEGfflLEL, (meg-ihlel) ősz. áth. Valakire rá-

lehel. Átv. és szokott ért. rendkívüli szellemei-övei el-
lát, föllelkesít valakit Isten megihlelte a szent jósokat.
A Szentlélek megihlelte ás apostolokat. V. ö. IHLEL.

MEGIHLET, 1. MEGIHLEL.
MEGIJED, (meg-ijed) ősz. önh. Egyszerre azon

visszataszítva megrázó, s kedvetlen érzés lepi meg,
melyet ijedésnek nevezünk. A vészharang megkondu-
lúsára megijedni. A veszélytől megijedni. Ejnye, bek
megijedtem l ö nem ijed meg minden széltől. A szilaj
vad 16 hamarabb megijed, mint a szelíd. V. ö. IJED.

MEGIJEDÉS, (meg-tfedés) ősz. fa. Azon álla-
pot, vagyis kedélyi változás, midőn valaki megijed.
Hirtelen megijedés. A nagy megijedésben kitörte öt a
nyavalya. V. ö. MEGIJED.

MEGIJESZT, (meg-ijcszt) ősz. áth. Eszközli,
hogy valaki vagy valami megijedjen. A gyermeket mu-
mussal megijeszteni. A bivalt vörös kendövei megijesz-
teni. Kísértet képében megijeszteni valakit. V. ö.
IJESZT.

MEGKRÁNDIK, MEGIKBÁNEK, (meg-ikrán-
dik v. —ikránik) ősz. k. A székelyeknél ám. megun-
dorodik. V. ö. ÜLRÁNDIK.

MEGILLET, (meg-illet) ősz. áth. Szoros ért va-
lamihez úgy nyúl, úgy érint valamit, hogy könnyű
mozgásba jő. Ez értelemben az illet egy eredetű az
iOeg billeg, Ölen billen igékkel, melyek gyöngéd moz-
gást jelentenek. Újjal megilletni a sebet. A szellő meg-
illeti a fák leveleit. Szélesb ért. megtapint, megérint
valamit, de csak gyöngéden. Átv. ért. mondják olyas-
miről, mi valakinek állapotához illő, kellő, mihez
mintegy igénye van. Az eluljárót megilleti a tisztelet.
V. ö. ILLET.

MEGILLETŐ, (meg-illető) ősz. mn. Atv. ért.
ami valakit megillet Add meg mindenkinek az öt meg-
illető liszteletet.

MEGILLETÖDÉS, (meg-illetődés) ősz. fa. A
kedélynek azon változása, midőn csendes, nyugott ál-
lapota gyÖngédebbféle fájdalmas vagy részvevő ér-
zelmek által mozgásba jő. Különösen jelent fájdalmat,
részvétet, vagy valami váratlan eseményen való meg-
ütközést. MegilletSdéssel értettem bal esetedet. E nyo-

mort lehetetlen mtgilletödés nélkül látni. V. ö. MEGIL-
LETŐDIK.

MEGILLETŐDIK, (meg-illetödik) ősz. belsz.
Kedélye bizonyos benyomások következtében némi
gyöngédebb fájdalomra vagy részvétre, vagy nehéz-
telesre gerjed. Valakinek baján, szenvedésén, nyomo-
rán, halálán megilletödni. A panaszkodó szavain meg-
ületödni. A jószivü atya megületödik gyermeke hálát-
lanságán. Ily csekélységen kár megilletödni. V. ö. IL-
LET, ILLETÖDIK.

MEGIMAD, (meg-imád) ősz. áth. Pápa vidékén
ám. megkínál valakit valamivel.

MEGIN, tájdivatosan ám. megint.
MEGINDÁZ, (meg-indáz) ősz. áth. Bizonyos

növényeket indáiktól megfoszt, megtisztít. Megindáz-
ni a tököt, dinnyét. V. Ö. INDA.

MEGINDÍT, (meg-indít) ősz. áth. Eszközli, hogy
valaki vagy valami meginduljon, azaz tovább menjen,
mozogjon. Megindítani a hadsereget. Megindítani a
lovakat, ökröket. E terhes szekeret két ló meg nem in-
díthatja. Megindítani a hajót, gépet. Átv. ért. eszköz-
li, hogy valami kezdődjék, hogy működésnek ered-
jen. Megindítani a háborút. Megindítani valaki ellen
a port. Szintén átv. ért. a kedélyt mozgásba hozza,
különösen fájdalmas, részvevő, hathatós érzelmekre
gerjeszti. Érzékeny szavai megindítottak bennünket.
Kőszívűnek kellene lennie, kit ily nyomor meg nem in-
dítana. L. INDÍT.

MEGINDÓLTATIK v, —INDÚLTATIK, (meg-
indóltatík) ősz. külsz. Régies, e helyett: megindítta-
tík. „Hegyek fundamentumokból megindultainak."
(Bécsi cod.). „És a mennyei jószágok megindoltat-
nak." (Tatrosi cod.).

MEGINDUL, (meg-indúl) ősz. önh. A menést
vagy mozgást megkezdi. Az utasok korán reggel meg-
indultak. Megindul a hajó, szekér. Megindul a jég, a
stél.

„Hogy harczra riaszsza királyát,
S Béla dicső fijait, búsan, de sietve megindul."

Vörösmarty, Cserhalom.

Midőn ez igében alapfogalom a távolabbra haladás,
meg helyett eZ-vel is használható. Midőn pedig távol-
ságra nem vonatkozik, hanem egyszerűen csak a
mozgás vagy működés kezdetét jelenti, el nem tétetik
helyébe, pl. Megindul a háború, a por, nem : elindul.
Megindul a bor, ám. forrni kezd. Átv. ért. mondjuk
kedélyről, és a kedélyben támadó változásokról, moz-
galmakról, valamint magáról az emberről, kiben az
ily mozgalom kezdődik. Megindulni a szenvedők nyo-
morán. Megindult benne a harag, boszu.

„Minden állat megindul,
Csak a bűnös nem búsul."

Faludi. Böjti ének.
V. ö. INDUL.

MEGINDULÁS, (meg-indulás) ősz. fn. A vesz-
teglő lénynek azon állapot! változása, midőn vesztog-
leni megszűnvén, menni vagy mozogni kezd. A gőzös
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megindulását nehezen várni. Átv. ért. a belérzékeknek,
kedélynek, szívnek állapota, midőn bizonyos benyo-
más rendes nyugalmukat megzavarja. Megindulással
fogadni a halotti beatedet. V. ö. MEGINDUL.

MEGINGAT, (meg-ingat) ősz. gyak. áth. Esz-
közli, hogy valami inogjon. Itt a meg végrehajtott, s
belterjes cselekvésre mutat. Át erős szél megingatja a
fákat. A terhet szekér megingatja a hidat. A dobogva
nyargaló paripák megingatják a földet. Átv. ért. az
emberi akaratot eltökélett szándékában, vagy az észt
bizonyos elveiben mintegy megtántorítja, szilárdsá-
gától megfosztja.

MEGINNEPÉL, (meg-innepél) ősz. áth. lásd :
MEGÜNNEPEL.

MEGINT, (1), (meg-en-t v. meg-ént) ih. Ismét,
újra, még egyszer. Megint itt vagy t Én megint ott
mondom, hogy . . . Ha megint eljStz , hozd el az ígér-
ted könyvet. E szónak gyöke a kapcsoló és ismétlő
jelentéssel biró meg, melyhez a határzó-képző én já-
rulva lesz meg-en ; továbbá a szintén határozókhoz
járulni szokott I-vel megent v. megént, mint tzerént,
végre az e átváltozván t-re, lett megint, mint képetent
v. képesént, képetint, alkalmatént, alkalmasint, tzerént,
szerint, így lett est szintén határozói képzővel : megüt.
Lehetett az ént képző eredetileg hosszú I-vel is : ént
ezen elemekből e-en-t vagy et-en-l = ezen módon.
V. ö. KÉNT.

MEGINT, (2), (meg-int) ősz. áth. 1) Valakit
figyelmeztet, hogy észre vegyen valamit; óvatossá
tesz. Meginteni az utast, hogy bizonyos helyen vesze-
delmes a járás. 2) Valakit némi hibás tett miatt sze-
lídebb módon megfedd, megdorgál. Meginteni a csin-
talan fiút. V. ö. INT.

MEGINTEG és MEGINTELEN v. MEGINT-
LENv. MEGINTEN, (meg-ént-eg és meg-ént-len).
Némely azójárásokban a ,megint' határozónak ég, én
és len (v. elén) toldalékkal bővített alakjai.

MEGINTÉS, (meg-intés) ősz. fh. Cselekvés,
mely által valakit megintünk, továbbá ezen cselek-
vés által kijelentett nyilatkozat. A megintet után óva-
tossá lenni. V. ö. MEGINT.

MEGÍR, (meg-ír) ősz. áth. Valamit teljes bevé-
geztig, kelletig ír. Megírtam a levelet, ám. bevégcz-
tem. Megírtam neki, hogy nem teljesíthetem ki.-ánatát;
itt ám. írva tudtára adtam. Amit Mám, megírtam.
V. ö. ÍR.

MEGIRAMLIK, MEGffiAMODIK, (meg-iram-
lik v. — iramodik) ősz. k. Iramlásnak indul. V. ö.
MEG, (2).

MEGIRAMTAT, (meg-iramtat) ősz. áth. Esz-
közli, hogy valami vagy valaki mcgiramodjék.

MEGIRÁNYOZ, MEGIRÁNYZ, (meg-irányoz)
ősz. áth. Czélba vesz valamit. Jól megirányozd át d-

MEGIRÉLL, 1. MEGIRÍGYEL.
MEGIRGALMAZ, (meg-irgalmaz) ősz. önh. Va-

lakin megesik a szive, s megkönyörül rajta. Szoros
ért. Istenről haoználtatík , midőn végtelen jósága

szerént a rimánkodók, könyörgök kérését meghallgat-
ja. V. ö. IRGALOM, IRGALMAZ és .KEGYELMEZ.

MEGIRÍGYEL, (meg-irígyél) ősz. áth. Irigy
szívvel megsokallja azon jót, melylyel más bír, s azt
inkább önmagának kívánja meg. Megirígyleni valóid'
nek a gazdagságot, hivatott. Pesti Gábor meséiben :
megirélí. „Az irégy ezt megíréllé" (az első l a gy ha-
sonúlata az utóbbi l előtt, t. i. e helyett: irégylé). V.
ö. IRÍGY, IRÍGYÉL.

MEGÍRT, (meg-irt) Ősz. átb. Irtva megritkít,
megtisztít bizonyos növényeket. Megirtani a kettőére*
gabonát. Megirtani a sűrű érdül, pagonyt. V. ö. IRT.

MEGIRTÓZIK, (meg-irtózik) ősz. belsr. Irtóz-
va megrázkódik, megborzad valamitől. Úgy megírta*-
tam tőle, hogy a hajam szála is felállt. Hy szörnyű ke-
gyetlenség láttára ki ne irtóznék megt V. ő. IRTÓZIK.

MÉGIS, (még is) ősz. kötszó. 1) Élfink vele,
midőn valamely cselekvés, szenvedés vagy állapot
folytonosságát, illetőleg gyakori ismétlését akarjuk
kifejezni. Mégis itt vagy t Mégis beszélsz t Mégis fáj
a fejed f Megfordítva: ismég, röviden itmeg, de ebben
csak egyszerű ismétlés az alapfogalom, mert mid5n
így szólunk: mégis itt vagy t ez azt teszi, szakadat-
lanul itt vagy; midőn pedig mondjak: ismég itt vagy,
azt jelenti, hogy voltál itt, elmentél és visszajöttél. 2)
Élfink vele midőn azt akarjuk valamiről vagy vala-
kiről jelenteni, hogy más, vagy ellenkező, mint várni
vagy gondolni lehetett Ez mégis furcsa dolog. Mégis
megcsalatkoztunk mi. Ez az én bátyám mégis ja ember,
azaz nem reméltem, nem vártam, hogy oly jó legyen.
3) Néha ám. valaminek daczára, mind a mellett, mind-
azonáltal. No de mégis tedd meg, amire kérlek. Ha bár'
kevéssel birsz, mégis adhatnál valamit. A viszonymon-
datban noha,bár v. ámbár, vagy jóllehet előli meg, pl.
Ámbár eleget tartóztattam, mégis elment. Jóllehet sokat
adtam neki, mégis kevesli.

„Ha bár minden rózsa leánynyá válnék is ,
Galambomnak párja nem származnék mégis."

Népdal. (Erdélyi J. gyűjt).

MEGISMER, MEGISMER, v. MEGÖSMÉB,
(meg-ismér v. —ismer v. —ösmér) őse. áth. 1) Va-
lamely tárgyat másoktól megkülönböztet és megtudja
kicsoda vagy micsoda. Már távolról megismerteidé,
hogy te vagy. Járásáról, szaváról megismerni valakit.
Megismerni a* ellopott lovat. A tapasztalt borkereskedő
megismeri, melyik miféle bor. 2) Valamit igaznak vall,
nem tagadja, hogy úgy van. A vádlott megismeri, hogy
részt vett a lopásban. A toredelmet ember megismeri It-
ten ellen elkövetett bűneit.

„Kész jobbítni magát, aki megismeri
Vétkét." Virág B.

„Amiben megismerhettem te erkölcsödet
Ahhoz szabom én elmémet és életemet."

Házasok Éneke a XVI. szas.
Máskép elismer. Ezt ugyan némelyek a német verken-
nen, (fonákul, hibásan, más helyett ismer), értelemben
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re*rik,de e helyett magyarosabb * félreismer.S) Régibb
magyar bibliai nyelven ám. a férj nemileg egyesül a
nVvGl.Megi*méré pedig Kainafel?*égét,kifogada,éi w«-
U Henolcot. És meguntéra mégis Ádám a feleségét.(Te-
remtés könyve. 4. Káldi szerént). V. ö. ISMER.

MEGISMERHETŐ, (meg-ismérhető) ősz. mn.
Akit vagy amit meg lehet vagy nem nehéz megis-
merni, ami határozott megkülönböztető jegyekkel bír.

MEGISMERKEDIK, (meg-ismérkédik) ősz. k.
Valakivel közelebb érintkezésbe jön, melynél fogva
egyik a másikat már nem tekinti mint idegent, s bi-
zonyos tekintetben isménk egymást. Az utazó tok em-
berrel megismerkedhetne. Idegen tudósokkal leveleséé ál-
tal megismerkedni. Ezen igében a gyakorlatos közle-
kedésnek és viszonyosságnak eszméje szükséges fölté-
telkép foglaltatik, mert megismerkedni valakivel ám.
egymást viszonyosán megismerni. Átv. ért. mondjuk
személytelen dolgokról is, midőn rolók bővebb isme-
reteket szerzünk. V. ö. ISMERKEDIK.

MEGISMERT, MEGISMERT, (meg-ismért v.
—ismert) ősz. mn. Akit vagy amit megismert valaki.
A megismert utast barátságosan szólítani, UdvVzleni, Át
ellopott ét megismert jószágot visszakövetelni.

MEGISMERTET, MEGISMERTET, (megis-
mertet v. —ismertet) ősz. mivelt Eszközli, hogy va-
laki megismerjen valakit vagy valamit Az idegent meg-
ismértetni a többi vendégekkel. Ág együtt utótok megis-
mertetik magukat egymástól. Megismertetni valakivel a
helybeli körülményeket. V. ö. MEGISMER.

MEGISZIK, (meg-iszik) ősz. k. Tárgyesetes név-
vel, átható ige gyanánt használva, ám. bizonyos italt
elkölt Ö mindenféle nettet italt megiszik. Át ökör
megistsza a táros vitet is. Néha bizonyos mennyiségű
italra vonatkozik. Egy ülőhelyben megiszik Stitetebort.
Visszaható névmással, meginni magát, ám. sokat inni,
megréseegedui. E szóban a meg az áthatói erőnek na-
gyobb nyomatékot ad.

MEGISZONYODIK, (meg-iszonyodik) ősz. k.
Jelenti a megijedésnek azon nagyobb fokát, mely ál-
tal valaki bizonyos félelemgerjesztő tárgytól egyszer-
re erős visszahatást érez magában. Valamely fenevad
láttára megiszonyodni. Amint megpillantottam keiében
a véres tört, megistonyodám tőle. Egy értelmű vele az
eUstonyodik. V. ö. ISZONYODIK.

MEGÍTÉL v. —ÍTÉL, (meg-ítél) ősz. áth. 1)
Valamiről határozott Ítéletet mond. Megítélni vala-
mely elbeszélést, azaz kijelenteni, mennyiben igaz vagy
nem. 2) A jót vagy roszat, a hasznost vagy károst, a
czéliráuyost vagy czéliránytalant bizonyos dologban
fölkeresi és meghatározza. A gyermek nem képes meg-
ítélni, mi legyen valódilag hasmos vagy karót neki.
ítéld meg íemagad ha czélirányos-e ett tenni. Megüélni
valamely szépmüvet, költeményt, tudományos munkát. 3)
Valakit félspegül, hibásan kárhoztat Az emberek igen
hajlandók egymást megítélni. Ne ítéljetek meg, hogy
e*t cselekedtem. V. ö. ÍTÉL, ÍTÉLET.

MEGITTASODÁS, (meg-ittasodás) ősz. fn. Al-

kat; máskép, megréstegedés, pityókosodás, megkotyogó •
sodás. V. ö. ITTAS.

MEGITTASODIK, (meg-ittasodik) ősz. k. Mér-
téken túl használt szeszes italtól megrészegedik, meg-
pityósodik, megkotyogósodik. V. ö. ITTAS, RÉSZEG,
PITYÓS.

MEGIVED, MEGÉVEDIK,(meg-ived v. -évedik)
ősz. önh. Mondják leginkább gyümölcsökről, midőn
túl érett állapotban, hosszú állásban megromlanak,
megkásásodnak. V. ö. ÉVEDIK.

MEGÍVIK, (1), (meg-ívik) ősz. k. Az ívást vég-
rehajtja.

MEGÍVTK, (2), (meg-ívik) ősz. k. L. MEG-
FVED.

MEGÍZEL , (meg-ízel) ősz. áth. Megkísérli,
milyen íze van valaminek, megkóstol. Olyan, mint
megszagol. A venni akaró meg szokta ízelni a gyümöl-
csm. Megítélni át eladó bort. V. ö. ÍZ.

MEGÍZELÍT, (meg-fzelít) ősz. áth. Megkóstolás
után ét- vagy italvágy át-kap valamire.

MEGIZEN, (meg-izen) ősz. áth. 1. MEGÜZEN.
MEGÍZLEL, (meg-fzlel) ősz. áth. A megítél igé-

nek gyakorlatos módosulata.
MEGIZMOSODIK, (meg-izmosodik) ősz. k.

Izomrendszere megerősödik , megszilárdul, továbbá
ám. megvastagodik, megtestesedik. Gyakorlat által
megizmosodnak a karok. V. ö. IZMOS.

MEGIZTET, (meg-iztet) ősz. áth. A székelyek-
nél ám. megpüsszögtet v. -ttisszögtet, pl. a portubák,
légvonal. (Kriza J.). V. ö. IZTET.

MEGIZZAD, (meg-izzad) ősz. önh. Erős izza-
dásba jön. Nehét munkában, futásban megizzadni.

MEGIZZASZT, (meg-izzaszt) Ősz. áth. Eszközli,
hogy az ember vagy más állat erősen, tartósan izzad-
jon. Az erős munka, és a nap heve megiztasttja a ka-
szásokat. Sok nyargalás megiztasttja a paripát. A be-
teget bizonyos szerek által megitzasttani. V. ö. IZ-
ZASZT.

MEGJAJDÚL, (meg-jajdúl) ősz. önh. Jaj han-
gon felkiált. V. ö. JAJDÚL.

MEGJAJGAT, (meg-jajgat) ősz. áth. Gyakori
jaj hangon kiáltozva megsirat, megpanaszol valamit.
Koporsóra borulva megjajgatni a halottat. Nagy vesz-
teségét, nyomorát ütőn útfélen megjajgatta. V. ö.
JAJGAT.

MEGJÁMBORÍT, (meg-jámborít) ősz. áth. 1)
Erkölcsi ért. jámborrá, azaz jóvá tesz valakit. A ki-
csapongó vagy vallástalan embert megjámboritani. 2)
Megszelídít, engedelmessé tesz. Az akaratot, szilaj,
vad természetű embert megjámboritani. V. ö. JÁMBOR.

MEGJÁMBORODIK, (meg-jámborodik) ősz. k.
1) Jó erkölcsüvé vagy vallásossá, ájtatossá válik.
Némely kictapongó és vallástalan életű ember vénségére
megjámborodik. 2) Megszelídül, engedelmessé lesz.
V. ö. JÁMBOR.

MEGJÁR, (meg-jár) ősz. önh. 1) Tárgyesetes
viszonynéwel, bizonyos helyen, téren, vidéken ide-oda

lapot, midőn valaki mértéken túl iszik szeszes itató- | jár, vagy bizonyos utat megtesz. Megjárni valamely
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várost, megyét, országot. Megjárni a bányákat. Meg-
járni az erdőt, halárt. Egy utat kétszer megjárni. Meg-
járni a száz tű hoszszát. (Km.).

„Eugem küldtek téged látnom,
Országodat mind megjárnom."

Csáti Demeter.

2) Mondják tánczosról. Megjárja a toborzót, a csár-
dást, kanátttánctot.

„Gyános Gyankó gyól meg-gyárd ,
Gyól meg-gyártasd a Gyutkát."

E verssel gúnyolják némely vasvármegyeiek kiejté-
sét, e helyett:

„János Jankó jól megjárd ,
Jól megjárhassad Jutkát."

3) Átv. ért a nedv, levegő, szél, füst, szag, általhat
bizonyos testeken vagy helyeken. A nedvestég meg-
járja a földet, a növényeket. A fris levegő megjárja a
nyitott szobát. A fiiét megjárja a kéménybe akasztott
húst. A bor megjárta a fejét. 4) Átv. ért. a viszonyszó
mellett leginkább —val —vei raggal pl. valakivel
vagy valamivel megjárni, ám. roszal járni, vagyis rósz
sikerét látni a velők való viszonynak. Szolgámmal
megjártam, mert meglopott, ét elszökött. Óvakodjál ezen
embertol, mert különben megjárod vele. Én ugyan meg-
jártam. Megjárni a bolondját. Általában és egyszerű-
en is : megjárta ám. roszal járt, pórul járt; majd meg-
járja am.pórul fog járni ám. bolond módon fog csele-
kedni. Szintén átv. ért. az egyesszámu harmadik sze-
mélyben : megjárja, ám. a maga nemében meglehetős,
tűrhető, elég jó, szép, helyes stb. Tréfának megjárja.
Jó-e át a bort „Megjárja." Hogy tetszik? „Megjár-
ja." Szórót a köntös. — Hagyd el! megjárja.

MEGJÁRAT, (meg-járat) ősz. miv. Eszközli,
hogy valaki valamit megjárjon. Átv. ért megjáratta
velem a bolondját. V. ö. MEGJÁR.

MEGJÁRÓ, (ineg-járó) ősz. fn. A szövőknél a
mejjéknek (mellyéknek) az a része, melyet nem fog-
tak be a bordába, nyüstbe. (Kriza J.).

MEGJÁRTAT, (meg-jártat) ősz. miv. Vezetés
által a gyermeket, lovakat jártatja, (bevégzetten).
Jártasa meg a kifáradt lovakat. Már megjártattam.-
(Most járatom).

MEGJÁTSZIK, (meg-játszik) ősz. k. Tárgyese-
tes viszonynéwel ám. megtréfál, mintegy hamis játék
által rászed, elbolondít valakit, vagy mesterséges, ra-
vasz, furfangos fogások által megcsal. Hiába mester-
kelsz, engem meg nem játszol. Az a semmirekellő kalan-
dor ugyan megjátszott bennünket. A Debreczeni Le-
gendáskönyvben : megjátékol. „És uronkat bolondnak
Ítélvén, megjátékolá s Pilátoshoz visszaküldő." V. ö.
JÁTSZIK.

MEGJAVÍT, (megjavít) ősz. áth. Az anyagi-
lag vagy erkölcsileg roszat, romlottat, hibásat jóvá
tefczi, vagy megigazítja. Megjavítani a továny földet
Megjavítani holmi eszközöket, bútorokat, öltönyöket.

Megjavítani magát. Néha ám. bizonyos járandóságot
megszaporít, megnagyobbít. Megjavítani a ételedet
élelmezését, bérét, a napszámosok diját. V. ő. JAVÍT.

MEGJAVÍTÁS, (meg-javítás) ősz. fn. Cselek-
vés, mely által megjavítnak valakit vagy valamit. V.
ö. MEGJAVÍT.

MEGJAVUL, (meg-javul) ősz. önh. Mi a maga
nemében rósz vagy romlott, vagy hibás, hiányos volt,
az jóvá lesz vagy alakúi. Mivelés által megjavul a to-
vány föld. Czélszeru keverés által a romlásnak i*ehUt
bor megjavulhat. Csak okos fegyelem által javulhatnak
meg a f egyénetek. V. ö. JAVUL.

MEGJEGECZÉSÉDIK, (meg-jegeczésédik) ÖM.
k. Folyó, híg, csepegő állapotból jegeczesbe megy ál-
tal. V. ö. JEGECZÉS.

MEGJEGED, (meg-jeged) ősz. önh. 1) Vala-
mely nedv jéggé alakúi, s megkeményedik. 2) Je-
geczczé leszen, jegeczes alakot ölt V. ö. JEGECZ.

MEGJEGESÉDIK, (meg-jegesédik) ősz. k. 1)
Jegessé képződik, vagyis jégdarabok, jéghártyák ala-
kulnak belőle. A Duna, mielőtt befagyna, megyegete-
dik. 2) Jegeczes alakot vesz fel. V. ö. JEGECZÉS.

MEGJEGESZT, (meg-jegeszt) ősz. áth. Eszköz-
li, okozza, hogy valamely hfg, folyékony test jegessé
keményedjék.

MEGJEGYEZ, (meg-jegyez) ősz. áth. 1) Jegy
által megkülönböztet, vagy kitűnővé, észrevehetővé
tesz valamit; meghatároz. Ónnal megjegyezi a könyv-
ben valamely mondatot. Megjegyezni a falakon a* drrí*
magasságát. Különösen ám. megbélyegez. Krétával,
szurokkal megjegyezni valamit. Megjegyezni a köny-
vekéi.

„Isten megjegyezte mindennek határát."
Zrínyi.

2) Emlékezetébe mintegy bevés valamit, hogy el ne
feledje. Jegyezd meg magadnak, hogy . . . . Megje-
gyezni az oskolában eléadott tantárgyakat.

„Jegyezd meg magadnak a napot,
Melyen megbántottad a papot." (Km.).

3) Különös észrevételt tesz valamire. Állításodra a*o*
egyet jegyzem meg, hogy . . . . KSzbevetSleg meg kell
jegyeznem, hogy . . . V. ö. JEGY, JEGYEZ.

MEGJEGYZÉS, (meg-jegyzés) ősz. fh. 1) Cse-
lekvés, mely által valamit megkülönböztetés, ráiame-
rés végett jegygyei látunk el. A könyvben trónnal tett
megjegyzések. 2) Megbélyegzés. 3) Elmebeli működés,
melynél fogva valamit emlékezetűnkbe felrovunk.
Megjegyzésre méltó, ami megérdemli, hogy elménkben
különösen megtartsuk. Megjegyezni való. 4) Különös
figyelmeztető észrevétel, vagy kifogás. Át eléadott ér-
tekezést megjegyzés nélkül helyben hagyni.

MEGJELEL v. —JELÖL, (meg-jeléi) ősz. áth.
Bizonyos jel által megkülönböztet vagy ismérhetővé
tesz valamit. Hancsikokkal megjelelni a határvonatí.
Az egy párthoz tartozókat bizonyos színű szalaggal meg-
jelelni. V. ö. JEL.
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MEGJELÉLÉS T. —JELÖLÉS, (meg-jelélés)
ős*, fa. Cselekvés, mely által megjelelünk valamit. V.
ö. MEGJELEL.

MEGJELEN, (meg-jele <) ősz. önh. 1) Valamely
szellemi lény érzéki jelek által, mintegy megtestesülve
mutatkozik. Péternek a börtönben megjelent át Itten an-
gytaaJVUámadátavtánKritztHttoUMormegjelenttanit-
ványainak.^) Hivás,idézéa következtében valamely ha-
tározott helyen és időre ott terem. A perét felek meg-
jelentek a tOrvénytték előtt.

MEGJELENÉS, (meg-jelenén) ősz. fh. 1) Mi-
dőn valamely szellemi lény bizonyos jelek által lát-
hatóvá vagy hallhatóvá teszi magát. Szent Mihály
megjelentté. Angyalok megjelenése. Szentlélek megjele-
nése a* apottolok fölött lángoló nyelvek alakjában. 2)
Midőn valaki bizonyos helyen vagy társaságban egy-
szerre feltűnik, ott terem. 8) Törvényes ért. midőn az
idézett személy a határozott időre bemutatja magát,
továbbá, midőn hivatalosan a kijelelt helyen és idő-
ben ott terem valaki.

MEGJELENET, (meg-jelenet) ősz. fa. Régiesen
.megjelenés* helyett „0 megjeleneténeknapjaiglan."
„Pogányoknak megjelenetére." (Tatrosi cod.).

MEGJELENIK, (meg-jelenik) ősz. k. Abban kü-
lönbözik a megjelen igétől, hogy ez szabad, önkéntes
akaratot fejez ki, midőn amas önkénytelen működés-
re vonatkozik (miként ez mindazon igékre nézve áll,
melyek ft-kel vagy ik nélkül használtatnak). A meg-
hívott némely megjelen : valamely újon nyomtatott
könyv megjelenik.

MEGJELENÍT, (meg-jelenít) ősz. áth. Képzelő
tehetsége által az elmultakat, vagy térben távollévő-
ket úgy állítja elé, mintha most és itt léteznének. A
történeti tnnmtíiró megjeleníti o» elmúlt eteményeket.
Sfinpadi eléadátban megjelenítik a távoli etelékvé-
nyeket.

MEGJELENT, (meg-jelent) ősz. áth. Valamit
tudomásul ad, különösen ha ezt tennie kötelessége,
vagy legalább kötelességének tartja, vagy udvariság-
ból vagy jó akaratból helyesnek találja. A fogadótok
tartósnak megjelenteni vendégeiket az illető hatotágnak.
Stolgám által megjelentettem barátomnak, hogy elvta-
tom. A régieknél ám. nyilvánít: „Hogy megjelentes-
senek (revelentar) sok szüvekből gondolatok." „Kinek
jelentetett meg" (cuí revelatum est). „És megjelenté
(manifestavit) ő dicsőségét" (Tatrosi codez). V. ö.
JELENT.

MEGJELÉZ, (meg-jeléz) ősz. áth. Jellel vagy
jelekkel ellát. Megjelelni a gőzhajón elviendo mál-
hákat.

MEGJOBBÍT, (meg-jobbít) ősz. áth. 1) Vala-
mitjobbá tesz, mint előbb volt. Megjobbítani ás épü-
leteket. Megjobbítani magát. 2) Bizonyos járandósá-
got megnagyobbít. A tisztek ét szolgák fizetétét meg-
jobbítani. V. ö. JOBBÍT.

MEGJOBBÍTÁS, (meg-jobbítás) ősz. fn.Cselek-
vés, mely által valamit megjobbítnnk, továbbá azon

>. mór SZÓTÍB rr. «or.

l cselekvés által létre hozott eredmény. A szolgák dí-
l jóik megjobotidtaért folyamodtak. Fogadom életemnek
\ megjobbitátát. V. ö. JOBBÍT.

MEGJOBBÍTGAT, (meg-jobbitgat) ősz. áth. és
gyak. Folytonosan, gyakran igazgatva jobbá tesz va-
lamit vagy többeket. A romlott mezei tzerttámokat té-
len által megjobbítgatni.

MEGJOBBÍTHATATLAN, MEGJOBBÍTHAT-
LAN, (meg-jobbíthat[at]Ian) ősz. mn. Oly gonosz, oly
romlott, oly vásott, kopott, hogy jobbá tenni nem le-

! hét Megjobbtíhatatlan gonosztevő. Megjobbíthatatlan
ecaetet bor. Határozói minőségben ám. megjobbítha-
tatlannl.

MEGJOBBÍTHATLANSÁG,(meg-jobbíthatlan-
ság) ősz. fa. Tulajdonság, melynél fogva valamit vagy
valakit megjobbítni nem lehet.

MEGJOBBÚL, (meg-jobbúl) Ősz. önh. Előbbi
gonosz, vagy romlott, vagy hiányos állapotához ké-
pest jobbá lesz. Az Ittenre kérlek, jobbul} meg. V. ö.
JOBBUL.

MEGJOBBÚLÁS v. — JOBBULAS, (meg-job-
bűlás) ősz. fa. Állapotváltozás, midőn valaki vagy va-
lami jobbá lesz. Az Itten nem akarja a bűnös halálát,
hanem megjobbulátát. V. ö. MEGJOBBÚL.

MEGJÓSOL, (meg-jósol) ősz. áth. L. MEGJÖ-
VENDÖL.

MEGJÓZANÍT, (meg-józanít) ősz. áth. Józanná
tesz. Használtatik tulajdon és átvitt értelemben. V. ö.
JÓZAN.

MEGJÓZANODIK, (meg-józanodik) ősz. k. 1)
Részegség után elméje tisztára derül. Kialndta magát
ét megjózanodott. 2) Átv. ért elmei elfogultsága meg-
szűnik, s a dolgokat nem áltató színekben, hanem úgy
látja, mint valóban vannak. Kedélyre vonatkozólag
ám. elmezavaró indulatai megcsillapodnak. V. ö.
JÓZAN.

MEGJÖ, MEGJÖN, (meg-jő v. -jön) ősz. önh.
1) Általán, a távolban levő bizonyos helyre és időre
megérkezik. A várt vendégek megjöttek. 2) Azon hely-
re, honnan elment, visszatér. Éttéré megjön atyám a
váróiból. Ki kell mennem, de nem tokára megjövök.
Fiam megjött a katonatágból. Tavatuzal megjönnek a,
fecskék ét a gólyák. „Kobakhoz két szolgabirót kül-
dettem, még mögh nem jöttének." Levél 1557-ből
(Szalay Á. 400 m. L). Néha mondják eltévedt, vagy
elveszett jószágról, midőn visszakerül, máskép: eléjOn.
Átv. ért megjön át egétztég, megjön a kedv, megjön az
ette, az okostág is idővel jön meg. V. ö. JŐ.

MEGJÖVENDÖL, (meg-jövendől) ősz. áth. Va-
lamely bizonyos esetet, mely ezután fog történni,
előre megmond. Megjövendölni a* időjárást, valakinek
tortát. Megjövendölték neki, hogy csatában vetz el.
Bibliai ért. Isten sugallatából előre lát, és megmond
valamit. A próféták megjövendölték a Mettiát eljöve-
telét. Kritztut megjövendölte Jeruztálem elpusztulását.
V. ö. JÖVENDÖL.
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MEGJÖVENDÖLÉS, (meg-jövendölés) ősz. fa.
Előre látott események megmondta. V. ö. JÖVEN-
DÖLÉS.

MEGJÖVÉTEL, (meg-jövetel) ősz. fh. 1) Széles
ért. midőn valaki bizonyos távolságról megérkezik
valahová. 2) Különösen, midőn valaki oda, honnan
elment, ismét visszatér. V. ö. MEGJŐ.

MEGJUHÁSZÍT, (meg-juhászít) ősz. áth.Az in-
dulatoktól elragadtat megcsendesíti,megszelidíti,nyu-
gott kedélyüvé teszi, eszére hozza. V. ö. JUHÁSZÍT,
JUHÁSZODIK.

MEGJUHÁSZODIK, (meg-juhászodik) ősz. k.
Mondják felháborodott, haragos emberről, midőn le-
csendesül, s megszelídülve magába tér. Hagyjátok Sí
duzzogni, majd megjuhátzodik.

MEGJUTALMAZ, (meg-jutalmaz) ősz. áth. Ér-
demeinek elismeréséül valakit bizonyos adománynyal
megörvendeztet Megjutalmazni a szorgalmas tanuló-
kai. Megjutalmazni a vitet katonákat. Isten megjutal-
mazza a jókat, ét megbünteti a gonoszokat. V. ó. JU-
TALOM.

MEGJUTALMAZÁS, (meg-jutalmazáa) ősz. rni
Cselekvés, mely által valakit megjutalmaznak, továb-
bá azon adomány, melyet jutalom gyanánt kap vala-'
ki. Az érdem megjutalmazáta a felsöséget illeti. Meg-
jutalmazátul németi rangra emelni valakit. V. ő. JU-
TALMAZ.

MEGJUTALMAZÓ, (meg-jutalmazó) ősz. fh.
Aki valakit érdemiért jutalomféle adománynyal meg-
örvendeztet. Isten a jóknak igát megjuíalmazója. V. ö.
JUTALOM.

MEGKABÍT v. —KÁBÍT, (meg-kábít) ősz. áth.
Valakit kábává tesz, vagyis eszét úgy megzavarja,
fejét úgy megszédíti, hogy eszmélete s öntudata el-
vész bele. A türíl gőz, nagy melegség megkábtíja az
embert. Eszét a szettet italok meghódították. Mondjuk
indulatokról és vágyakról iá, midőn azok az ész mű-
ködését elnyomják. V. ö. KÁBA, KÁBÍT.

MEGKÁBÚL v. —KABUL, (meg-kábúl) ősz.
önh. Feje megszédül, eszmélete megzavarodik, öntu-
data megszünik.Ar*neiy idegbajokban megkábál a beteg.
A tok észtürétben szinte megkábultam. V. ö. KABUL.

MEGKACSINT, (meg-kacsint) ősz. áth. Kacsint-
va, azaz alattomosan, hamisan, görbén nézve megpil-
lant valamit vagy valakit. V. ö. KACSINT.

MEGKACSOZ, (meg-kacsoz) ősz. áth. A do-
hányról mondják, midőn annak oldal- vagy fattyú-
sarjait letördelik.

MEGKACZAG, (meg-kaczag) ősz. áth. Tárgy-
esetés viszonynéwel ám. valakit v. valamit kaczagó
hangon meggúnyol, vagy kijelenti, hogy igen nevet-
ségesnek tetszik előtte. Megkactagni valakinek megle-
poleg Ottóba mondatait. A buta ember minden hetién
tréfát megkactag. V. ö. KACZAG.

MEGKAJÁLT, (meg-kajált) ősz, átb. Régies és
tájdivatos ,megkiélt' helyett. L. ezt.

MEGKALAMÁSZOL, (meg-kalamáazol) öaz.
áth. Kalamászszal meg- vagy beken. V. ö. KALA-
MÁSZ.

MEGKALANTYÚZ v. MEGKALLANTYÚZ,
(meg-kalantyúz) ősz. áth. Kalantyúval ellát, fölszerel.
V. ö. KALANTYÚ.

MEGKALAPÁL, (meg-kalapál) ősz. áth. Kala-
pálva megnyújt, megver, megkeményít, megcsinál va-
lamit. Megkalapálni a tömör vatakat. Megkalapálm a
kanál. Átv. tréfás ért. valakit jól megdönget, meg-
iitöget. Megkalapáttdk vagy kaUmpdlták a hátát. V.
ö. KALAPÁL.

MEGKALIMPÁL, (meg-kalimpál) ősz. áth.
Megver, mintegy megkalapál.

MEGKALL, (meg-kall) ősz. áth. Úgy nevezett
kallómalomban a posztó- vagy szürszövetet sűrűbbé,
tömöttebbé idomítja. V. ö. KALL, KALLÓ.

MEGKALLOZ, (meg-kallóz) üsz. áth. L MEG-
KALL.

MEGKÁMFOROZ , (meg-kamforoz) ősz. áth.
Kámforral megkever, elkészít Afegkámforomi a gyógy-
kenőcsnek való pálinkát.

MEGKAMÓL, (meg-kamól) ősz. áth. Horoggtl
megsodrani vagy sodorítani.

MEGKAMÓZ, (meg-kamóz) ősz. áth. Kamóval
v. gamóval ellát pl. a dohányfüzért

MEGKANÁSZIK, MEGKANÁSZODIK, (meg-
kanaszik T. — kanászodik) ősz. k. Lásd : MEGKO
NÁSZIK.

MEGKANCSUKÁZ, (meg-kancsukáz) ősz. átb.
Kancsuka nevű orosz korbácscsal megver.

MEGKANDIKÁL,(meg-kandikál) ősz. áth. Kan-
dikálva, azaz kíváncsian nézegetve megtekint vala-
mit. Megkandíkálni a fazekakat. V. ö. KANDIKÁL.

MEGKANKÓSODIK, (meg-kankósodik) ősz. k.
Kankóféle betegségbe, azaz ondófolyásba esik. V. ő.
ONDÓFOLYÁS.

MEGKANYARÍT v. — KANYARTT. (meg-ka-
nyarít). Egy kanyarítással vagy kanyargatva megfor-
dít Kanyarittd meg a lovat, a* ekét. (Szabó D.). Afeg-
kanyartíani (megcsenderíteni,sújtani) valakit át ottor-
ral. (Ugyanaz).

MEGKANYARODIK v. —KANYARUL, (meg-
kanyarodik v. —kanyarul) ősz. önh. Egy kanyaro-
dással vagy kanyarogva megfordul.

„Valamint jó béres kezében az ostor:
Mcgkanyarúl hosszan néha égése hadsor."

Arany, Buda halála.

MEGKAP, (meg-kap) ősz. áth. 1) Levegőben
szálló, repülő valamit kezével megfog. Megkapni a
lapdát. Itt a meg helyett állhat el is, pl. a kutya d-

, kapja a legyet. 2) Valamit birtokul megnyer; valami
kijut neki. A tisztek havonként, vagy évnegyedenként,
megkapják dijaikat. Kiki megkapja a maga járandó-
ságát. Megkapta amit [kéretett, jól etett neki. A meg
néha ám. vissza. Át elvestett, kulcson adott jóstdgot,

\ pénzt megkapni. 3) Néha ám. az üldözöttet, kereset-
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tét, stókevényt kézre köríti. A rablókat megkapták a
dárdában. 4) Valamely vétken rajta kap. „Az Te-
reki Miklósra vagyon gondom, csak valami vétken
kaphassam meg." (Levél 1560-ból. Szalay A. 400
m. 1.). 5) Átv. ért valami feltűnő vagy meglepő az
elmét egyszerre megragadja. Éket eléadása megkapott
mindnyájunkaí.Megkapottan ,éljen'-tkiáltottunk.Vgyé\>-
irAntv. ö. KA.P.

MEGKAPÁL, (meg-kapál) ősz. áth. A földet
kapával megforgatja. Mondjuk növényekről is, meny-
nyiben a fold mogforgatása ezek tenyésztését segíti.
Megkapálni a kukorictát, burgonyát, szoWt, kerti véle-
ményeket. V. S. KAPÁL.

MEGKAPAR, (meg-kapar) ősz. áth. Kaparva
meghonsol.

MEGKAPARÍT, (meg-kaparít) ősz. áth. 1)
Mondják igen takarékos vagy fösvény emberről, ki
holmi jószágot, pénzt gondosan megtakarít, vagyis
kaparó kutya módjára öszvehalmoz. Mit a fösvény
apa megkapartíott volt, a fatartó fiú elköltötte. 2) Né-
pies kifejezéssel ám. kapó kutyaként körmeivel megra-
gad, megfog,vagy kézre kerít valamit v. valakit.JI%-
kaparították a tolvajt. V. ö. KAP ARÍT.

MEGKAP AT, (meg-kapat) ősz. mivelt. A lova-
kat futtában sietve megeteti. Kapasd meg a lovakat,
aratón fogj. Használtatik önhatólag is tárgyesetes vi-
szonynév nélkül. Kapottunk meg e csárdánál, míg egy
pohár bort ittunk. '

MEGKAPKOD, (meg-kapkod) ősz. áth. Átv. ért.
ám. ellenészrevételeiben csípős szavakkal letorkol
valakit

MEGKÁPRÁZIK, (meg-káprázik) ősz. k. Káp-
rázás által megzavarodik. A folytonot olvatátban meg-
káprázott a Mernem.

MEGKÁPRÁZTAT, (meg-kápráztat) ősz. miv.
Káprázást okoz,.4 ragyogó fény megkápráttatja a szemet.

MEGKAPROZ, (meg-kaproz) ősz. áth. Kapor-
ral meghint, elkészít, fűszerez bizonyos eledelt Meg-
kaprotni a káposztát, a túrós bélest, a tavanyitott
uborkát. V. ö. KAPOR.

MEGKÁPSÁL, (meg-kápsál) ősz. áth. 1. KÁP-
SÁL alatt

MEGKARAPOL, (meg-karapol) ősz. áth. Ka-
rapolva megöntöz. Máskép : bekarapol. V. ö. KA-
RAPOL.

MEGKÁRATLANÍT, (meg-káratlanít) ősz. áth.
Eszközli, hogy valaki bizonyos csapás esetében ká-
ratlanul maradjon, vagy ha kárt szenvedett, azt ismét
hasonló értékű jószágban visszakapja. A kármentS
társulatok ctélja megkáratlantíani a birtokosokat.

MEGKARCSÚSODIK, (meg-karcsúsodik) ősz.
k. Karcsúvá leszen (bevégzetten).

MEGKARCZOL, (meg-karczol) ősz. áth. Kar-
czolva megsért valamit. Hegyes bottal a falakat, vas

.stéggel a* asztalt megkarctolni. A gombostű megkar-
cxotía a bőrét. A hSrcsSkSs gyermekek meykarctolják
körmeikkel egymás aratat. V. ö. KARCZOL.

MEGKARCZOZ, (meg-karczoz) ősz. áth. Bizo-
nyos műtét, pl. köppőlyözés végett a bőrön karczot
csinál. (Scarificat)

MEGKARDLAPOZ, (meg-kard-lapoz) ősz. áth.
Kardlappal megver valakit.

MEGKARÉL, (meg-karél) ősz. áth. Karéjosan
megrostál.

MEGKARIMÁZ, (meg-karimáz) ősz. áth. Vala-
mit karimával ellát Megkarimázni a kutat, a képet, a
tükrüket. Megkarímáeni a kalapot. V. ö. KARIMA.

MEGKARMOL, (meg-karmol) ősz. áth. Kar-
molva megsért, karmaival megkarczol. A macska meg-
karmolja a kutyát.

MEGKÁROMOL, (meg-káromol) ősz. áth. Ká-
romló szavakkal megszid,megggyaláz, megátkoz. DU-
hfben Istent, embert megkáromol. V. ö. KÁROMOL.

MEGKÁROSÍT, (meg-károsít) ősz. á h. Valaki-
nek valóságosan kárt okoz. A hűtlen, gondatlan cse-
lédek megkárosítják a gazdát. V. ö. KÁR.

MEGKÁROSÍTÁS, (meg-károsítás) ősz. fa. Cse-
lekvés, mely által valaki kárt teuen másnak vagy
magának is. A megkárosításért kárpótlást követelni. V.
ö. KÁR.

MEGKÁROSODIK, (meg-károsodik) ősz. k. Va-
gyonában kárt szenved. Tűt, árvit, jégesS által meg-
károsodni. V. ö. KÁR.

MEGKÁROSÚL, ősz. önh. 1. MEGKÁROSO-
DIK.

MEGKARÓZ, (meg-karóz) ősz. áth. Támasz
vagy tartalék gyanánt karót ver valami mellé vagy
körül. Megkarótni a vízpartot, hogy ki ne dőljön. Meg-
karózni a szSlStSkét, a csemetéket, a komlót. Megkarót-
ni a felfutó borsót, babot. V. ö. KARÓ.

MEGKÁRPITOZ, (meg-kárpitoz) ősz. áth. Kár-
pitokkal fölékesít, fölszerel. Megkárpitozni a díszte-
remeket. V. ö. KÁRPIT.

MEGKARTÁCSOL, MEGKÁRTOL, (meg-kar-
tácsol v. —kártol) ősz. áth. Kárt vagy kartács nemű
eszközzel megtisztít V. ö. KÁRT, és KARTÁCS (1).

MEGKÁSÁSODIK, (meg-kásásodik) ősz. k.
Mondják némely húsos gyümölcsökről, midőn túl ér-
vén, belök kása gyanánt megpuhul, megikrásodik.
Megkátátodlk a dinnye, ét némely körtefajok. V. ö.
KÁSA.

MEGKÁSTÉLYOSODIK, (meg-káslélyosodik)
ősz. k. Kástélyossá leszen (bevégzetten). V. ö. KÁ8-
TÉLYOS.

MEGKASZÁL, (meg-kaszál) ősz. áth. 1) Bizo-
nyos tért, a rajta termő fűtől, gaztól stb. kaszával
megtisztít Mfgkattálni a gazos kertet, assután pétiig
megkapálni. 2) Tárgyesetes viszonynév nélkül s ön-
hatólag ám. a kaszálást bevégzi. Mi már megkaszál-
tunk, s holnap gyűjtéshez fogunk. V. ö. KASZÁL.

MEGKÁTRÁNYOL v. —KÁTRÁNYOZ, (meg-
kátranyol v. — kátráuyoz) ősz. áth. Kátránynyal be-
vagy megken. V. ö. KÁTRÁNY.

18*
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MEGKATYÓSODIK, (meg-katyósodik) ősz. k.
Katyóssá lesz (bevégzetten), ellágyúl. V. ö. KATYÓ,
KATYÓS.

MEGKAVAR, (meg-kavar) Ősz. áth. Valamit
kavarva megforgat, ide-oda zavar. Póznával megka-
varni a mészhomokot. Abárlófával megkavarni a kol-
duskását. Zurbolóval megkavarni a vizet. V. ö. KA-
VAR

MEGKAVARGAT, (meg-kavargat) ősz. áth.
Többször vagy egymásatan inegkavar.

MEGKAVARINT, (meg-kavarint) ősz. átb. Ki-
csinyző értelemmel ám. megkavarít.

MEGKAVARÍT, (meg-kavarít) ősz. áth. Forga-
tott eszközzel valamit mozgásba hoz (bevégzetten).

MEGKÁVÁZ, (meg-káváz) ősz. áth. Valamely
tért vagy öblös helyet kávaféle kerítéssel vagy bö-
dönnel ellát Megkávátni a kutat. V. ö. KÁVA.

MEGKAVICSOZ, (meg-kavicsoz) ősz. áth. Ka-
vicsosai fel- vagy megtolt, meghord. Megkaviesozni a*
utakat.

MEGKEDVEL, (meg-kedvel) ősz. áth. Valaki
vagy valami iránt különös tetszés támad benne, s
vonzalmat, hajlamot érez hozzája. Valakit stép maga-
viteleié miatt megkedvelni. Valamely váróét vagy vidé-
ket megkedvelni. V. ö. KEDVEL.

MEGKEDVELTET, (meg-kedveltet) ősz. miv.
Eszközli, hogy valaki megkedveljen valamit Valaki-
vel megkedveltetni a falusi lakást. Visszaható névmás-
sal ám. mások előtt kedvessé teszi, megszeretteti ma-
gát. Az idegen vendég a* égést hátnép által megkedvel-
tette magát. V. ö. KEDVEL.

MEGKEFÉL, (meg-kefél) ősz. áth. Kefével
megtisztít valamit Megkefélni a sáros Csornákat, a
poros öltönyöket. Megkefélni a lovakat. Átv. tréfás
ért. valakit jól megver, megpufogat, vagy szelídebb
jelentéssel megdorgál, megfedd , szappan nélkül
megmos.

MEGKEGYELMEZ, (meg-kegyelmez) ősz. önh.
Tulajdonító ragu viszonynéwel vagy névmással ám.
valakinek kegyelmet ad, azaz érdemlett büntetését
elengedi. Megkegyelmezni a halálra vagy bortönre itélt
bűnösöknek. V. ö. KEGYELÉM.

MEGKEGYELMEZED, (meg-kegyelmezés) ősz.
fa. Cselekvés, midőn az illető felsőség megkegyelmez
valakinek. V. ö. KEGYELMEZ.

MEGKÉKÍT v. — KÉKIT, (meg-kékít) ősz. áth.
Valamit kékre vagy kékesre megfest vagy akármi-
kép eszközli, hogy kékké legyen. Festőben megkéki-
teni a vásznat. Mosásban megkékitemi a fehér ruhákat.
Veréssel megkéküeni a testet. V. ö. KÉK.

MEGKERÜL v. - KÉKÜL, (meg-kékttl) ősz.
önh. Kékszinüvé lesz. Át indigó festéktől megkékulnek
a szövetek. Fáetában r.egkékUtí át ajka. Úgy megver-
ték, hogy megkékttU a teste.

MEGKEL, MEGKÉL, (meg-kel v. —kél) ősz.
önh. Mondják tésztanemfi testekről, midőn erjedés
^ővetkeztében megdagadnak, s a kitűzött ciélra mint-

egy megérnek. Megkel a kenyérnek, fánknak, kalács-
nak való tészta. V. ő. KEL.

MEGKELLET, (meg-kellet) ősz. áth. Hegked-
veltet ; különösen visszahatólag: megkeUeti magát.

MEGKÉMÉL, (meg-kémél) ősz. áth. 1. MEG-
KÍMÉL.

MEGKEMÉNYEDIK, (meg-keményédik) ősz.
k. Mondják lágyabbféle testről, midőn megmerevedik,
megszilárdul, s a nyomásnak engedni megszün. Át
istap, ha megszárad, meg is keményedik. A sokáig tar-
tott kenyér megkeményedik. A bodzafa puha, míg fiatal,
de utóbb megkeményedik. Átv. ért. kedélye, szive,
akarata mintegy hajthatatlanná leszen, s a vi-
szontagságoknak szilárdul ellentáll. V. ö. KEMÉNY.

MEGKEMÉNYÍT v. —KEMÉNYÍT, (meg-ke-
mónyít) ősz. áth. Valamit keménynyé teszJCavicscsal,
kövei megkeményüeni át agyagos utat. P&rSlylyel mtg-
keménytieni a lágy vasat. Átv. ért testét, kedélyét,
akaratát a külső benyomások ellen megszilárdítja, i
mintegy érzéketlenekké, bajthatlanokká teszi. Szigorú
élet által megkeményüeni a testet. MegkeményÜeíte ma-
gát, s nem engedett semmit. „És megkeményíté az Úr
a Fáraó (Faraónak) szivét. (Mózes U. 9. 12. Káldi,
Károlyi.) V. ö. KEMÉNY.

MEGKEMÉNYÜL v. —KEMÉNYÜL, (meg-
keményül) ősz. önh. 1. MEGKEMÉNYEDIK.

MEGKÉMLEL, (meg-kémlel) ősz. áth. Valamit
kémlelve kifürkész.

MEGKEN, (meg-ken) ősz. áth. 1) Híg vágj
nyálkás szert valamely testre rámázol. A tengelyt kát-
ránynyal, a csitmát hajjal, a hajat zsírral megkenni.
Régiesen pl. a Nádor-codezben annyi is, mint meg-
vagy letöröl. „Kivel könyüét megkeni vala." 2) Or-
voslás végett irral vagy irféle szerrel megdörzsöli i
testet. A megcsömörtett ember hátát foghajmás tetettél
vagy meleg zsírral megkenni. A lónak megrándult lá-
bát kámforos égettborral megkenni. 3) Egyházi vagy
polgári szertartás szerént szent olajjal felavat, vagy
képessé tesz valakit Felszenteléskor a püspök megke-
ni át ujonetpapokat. A pap megkeni a haldokló bet-
get. A fejedelmeket koronázáskor megkenni. 4) Átv. ért.
megvesztegetésül vagy ügyének előmozdítása végett
az illető bírót és érdekletteket előre megfizeti. Át el-
lenfél Ügyvédét megkenni. A hamis tanukat megkérni.
5) Tréfásan ám. valakit keményen megver. Megken-
ték a hátát mogyoróhájjal. V. ö. KEN.

MEGKEND, (meg-kend) ősz. áth. Szűkebb je-
lentéssel bir, mint a megken. 1) Magát, nevezetesen
arczát, vagy haját szépítő szerrel megfesti. 2) Meg-
töröl. Megkendeni a mosott kezeket. Megkendeni a tá-
ros stájt. Megkendeni át orrt. J.'egkendi a keiét, orezá-
ját. (Szabó D.). V. ö. KEND.

MEGRENDEZ, (meg-kendéz) ősz. áth. Valakit
ezen czimmel ,kend* szólít vagy tisztel meg. Nép-
szokás sttrént a no megkenderi a férjét, s a leányát
megkendetik a legényeket. Hivatalosan seólva a tiat
megkenden a közlegényt. V. ö. KEND.
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MEGKENDÖZ, (meg-kendöz) ősz. áth. Arczát
hobni szépítő szerrel megfesti. Hogy pirot legyen,
megkeadSú magát Meri vörös festékkel. V. ő. KEN-
DŐZ.

MEGKENÉGET, (meg-kenéget) ősz. gyak. áth.
Gyakrabban megken valakit vagy valamit. Étienként
megkenegetni a fájót tagokat. A régieknél annyi is,
mint törőlget, pl. a Nádor-codexben.

MEGKENEK, (meg-kénéz) ősz. áth. Kénnel
megken, megkever, megtisztít Megkénemi a gyúfona-
lat. Megkenem a kordokat, a penész ellen. Megkénemi
a borokat. V. ő. KÉN.

MEQKÉNKÖVEZ, (meg-kén-kövez) ősz. áth. 1.
HEGKENÉZ.

MEGKÉR, (meg-kér) ősz. áth. 1} Valakit kér,
hogy cselekedjék valamit. Megkérni valakit segítségül.
Ha népen megkérem St, tudom megfeni. Kérjük meg
ssonuzédunkat, adja ide egy órára a kocsijai. 2) Ha-
jadon leányt vagy özvegyasszonyt feleségül kér. Meg- ',
kérte a leányomat. Ha át Öregebbik nem jOn hozzám, j
megkérem át ifjabbikat. 3) Visszakér valamit Meg- ,
kérni a* adósságot, a kölcsön adott kenyeret. Régiesen j
annyi is, mint kikér, szabadon bocsátni kér: „A zsidó
papi fejedelmek hizelkedének és mondának a népnek, j
hogy Barrabást kérnéjek meg, Jézust kedeg elveszte-
néjek.« (Nádor-codex). V. ö. KÉR.

MEGKÉRD, (meg-kérd) ősz. áth. 1) Valakinek
kérdést tesz, hogy megtudjon tőle valamit. Kérdd meg
tSle, mit akar f Jó lest megkérdeni valakit, hová vetet
etenittV.Ö. KÉRD.

MEGKÉRDEZ, (meg-kérdéz) ősz. áth. Tudako-
zódva, azaz több kérdést téve akar megtudni valamit.
A kérd t i. egyszerű, a kérdés pedig gyakorlatos ige.

„Én itt jói nem erezek,
Torba megyünk, a faluban
Valakit megkérdezek."

Kisfaludy S. Csobáncz.
V. ö. KÉRDEZ.

MEGKERDÜL, (meg-kerdül) ősz. önh. Mondják
a marhákról, különösebben a jnhokról, midőn szédelgő
betegséget kapnak, s egyet-kettőt keringve földhöz
csapják magokat, és megdöglenek. Megkerdtílt a
marha. (Szabó D.). V. ő. KERGE, KERGETEG.

MEGKEREKÍT, (meg-kerekít) ősz. áth. Vala-
mit kerekké, azaz köralakuvá képez. MegkerekÜeni a
pogácsát, rétest. MegkerekÜeni a hordó fenekét. Más-
kép : kikerektí.

MEGKÉREL, (meg-kérel) ősz. áth. lásd: MEG-
KÉRLEL.

MEGKERES, (meg-keres) ősz. áth. Az elve-
szettet vagy eltévedtet, vagy elrejtettél keresve meg-
találja. Megkeresni a zsebből kiejtett péntt, az eltévedt
csikót. A könyvben megkeresni bitonyos mondatot. Sok
hohn kötött megkeresni valamit. 2) Meglátogat. Míg
városunkban lakott, gyakran megkeresem St. 3) Vala-
mire megkér. Bitonyos dolog végett megkeresni valakit.
Különösen az egy rangban álló hatóságok élnek ezen

kifejezéssel egymás irányában. 4) Munkával, iparral
valamit megszerez. Mindennap megkeres egy-két forin-
tot. A télrevalót nyáron és Sstsxel megkeresni. V. ö.
KERES.

MEGKERESÉS, (meg-kereséo) ősz. fii. Cselek-
vés, midőn valaki mást valamiért megkeres. V. ö.
MEGKERES, 8).

MEGKERESŐLEVÉL, (meg-kereső-levél) ősz.
fa. Levél, mely által egyik hatóság a másikat, mely
vele egy rangban áll, valamely hivatalos teendő vé-
gett megkéri.

MEGKERESVÉNY, (me.g-keresvény) Ősz. fh.
L. MEGKERESŐLEVÉL.

MEGKERESZTEL, (meg-kérésztél) ősz. áth.
Tulajd. ért. a kereszteég szeutségét feladja valakinek.
Megkeresztelni a kisdedet, a keresztény vallásra térő
pagonyt. L. KÉRÉSZTSÉG. Átv. ért. a bort vízzel
megkeveri. Ez a kocsmáros meg szokta keresztelni a
bort.

MEGKÉRÉSZTÉLKÉD1K , (meg-kérésztélké-
dik) ősz. k. 1) A keresztség szentségét fölveszi. Csak
felnőtt, s a keresztény vallásra tért emberről mond-
ják. 2) Keresztet vet magára. V. ö. KÉRÉSZT, KÉ-
RÉSZTSÉG.

MEGKÉRET, (meg-kéret) ősz. mivelt. Valakit
egy harmadik által kér, hogy tegyen meg valamit.
Szolgám által megkérettem St, hogy jöjjön el hozzám
ebédre. Különösen, úgy nevezett kérő személy vagy
kérő násznagy által kér valamely nőt feleségfii. Meg-
kéretni a bíró leányát. Több leányt megkéretett, de min-
denütt kosarat kapott. V. ö. KÉR.

MEGKÉRGED, (meg-kérged) ősz. önh. Kéreg-
gé vagy kéregformává keményül. A fák héja idővel
megkérged. Lábsarkán és tenyerén megkérgedt a bSr.
V. ö. KÉREG.

MEGKÉRGESÉDIK, (meg-kérgesédik) ősz. k.
Héja, bőre kéreggé keményedik. Tenyere, talpa meg-
kérgesedett. Megkérgesedett seb.

MEGKERGET, (meg kerget) ősz. áth. Kerget-
ve, azaz maga előtt ide-oda görbe vonalakban űzve
megfuttat, megszalaszt. Megkergetni az ellenséget. Meg-
kergetni a tilosban talált barmokat. V. ö. KERGET.

MEGKERGETEGÉSÉDIK, (meg-kergetegésé-
dik) ősz. k. Mondják különösebben juhnemtt állatok-
ról, midőn kergeteg nevű nyavalyába esnek. V. ö.
KERGETEG.

MEGKERGETEGÉSÍT, (meg-kergetegésít) ősz.
áth. Kergetegessé tesz. Át agyvelSben támadt férgek
megkergetegesitik a juhot. V. ö. KERGETEG.

MEGKERGÜL, (meg-kergül) ősz. önh. 1. MEG-
KERDÜL.

MEGKÉRGÜL, (meg-kérgiil) ősz. öuh. 1. MEG-
KÉRGED.

MEGKERING, (meg-kering) ősz. áth. Régiesen
és tájdivatosan ám. körüljár, megkerül valamit „Eli-
achim megkerengé mend Israelt." (Bécsi cod.). Meg-
kerengem v. keringem a várost. (Szabó D.).
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MEGKERINGŐSÖDIK, (meg-keriiigögödit) Ös>.
L. MEGKERGETEGÉSÉDIK.

MEGKERÍT, (meg-kerít) ősz. áth. 1) Kerítve,
azaz körben űzve, hajtva megfog, hatalmiba ejt A
hajtóvodászok megkerítik a nyulakat. 2) Különféle
utón módon, alattomosan, mesterségesen megszerez
valamit. A lekötő addig kerülgette a ménest, míg egy
pár csikót meg nem kerített. Akárhogy tettem szerét, de
megkerítem. 3) Valakit mesterséges úton megcsal vagy
elcsábít. Szép szóval, hizelgéssel, Ígéretekkel megkeríte-
ni valakit. Bujáikodat végett megkeríteni valamely nSt.

MEGKÉRLEL, (meg-kérlel) ősz. áth. Folytono-
san, és szépen kérve eszközli, hogy valakinek boszns
haragja megszűnjék; vagy akármifélo kedveskedés-
sel, péld. ajándékkal megszelídít, megbocsátásra bír
valakit. Méltatlanul megsértett felebarátunkat megkér-
lelni. Máskép : megengesztel.

MEGKÉRLELE8, (meg-kérlelés) ősz. fn. Cse-
lekvés, illetőleg kérés, engesztelés, mely által megkér-
lelfink valakit. V. ö. MEGKÉRLEL.

MEGKÉRLELŐDffi,(meg-kérlelödik) ősz. belsz.
Kérés és bizonyos kedveskedés következtében harag-
ját leteszi és megszelídül, megengesztelődik.

MEGKERÜL, (1), (meg-kerül) ősz. áth. 1) Bi-
zonyos tért körüljár. Megkerülni a várott, a várót Ita-
láról. Megkerülni a tavat, a szőlőhegyet. Megkerülni a
földgolyót. 2) Megkerít

„Jeles föhadakat vele megkerüle ,
Kikkel gazdagságot, sok szépséget leié."

Tinódi.

Eredetileg s helyesebben mtgkerSl, különbözőleg azon
megkerül igétől, melynek törzsöké kerül s önható je-
lentésű. V. ö. KÉRŐL, KERÜL.

MEGKERÜL, (2), (meg-kerttl) ősz. önh. Vala-
mely elveszett, vagy elvitt, vagy eltévedt, vagy el-
rejtett jószág eléjön; s általában valami birtokunk-
ba jut. Át ellopott lovak megkerültek.

„Dolgaim folytatom,
Megkerül falatom." Vitkovics.

MEGKÉSEL, (meg-késel) ősz. áth. Késsel ál-
talver valakit v. valamely állatot.

MEGKESEREDIK, (meg-keserédik) ősz. k. Ke-
serű ízűvé válik. A rohadt alma megkeseredik. A tö-
rött mák, ha sokáig állni hagyják, megkeseredik. Átv.
ért. kedélye megromlik, nyájasságát, kellemességét
elveszti, panaszossá, s mint mondani szokás,ízetlcnné
válik.

MEGKESERÍT v. —KESERÍT, (meg-keserít)
ősz. áth. Keserű ízűvé tesz. Át üröm megkeseríti a bort.
A pálinkát, sört bizonyos gyökerekkel megkeseríteni.
Átv. ért. a kedélyt megrontja, midőn az élet kelle-
meitől megfosztja, s örömei közé mintegy epét és ür-
möt kever. A* árvát szívtelen bánásmód által, megke-
seríteni. V. ö. KESERŰ.

MEGKESERNYÉSÉDIK, (meg-kesemyésédik)
ősz. k. Kesernyéssé válik.

MEGKÉSÉRT, (meg-késért) 1. MEGKÍSÉET.

MEGKESERÜLv. — KESERÜL, (meg-keserfil)
ősz. áth. Keservesen megbán valamit Várj, verj,
megkeserülOd te még ezt. Régiesen ám. megsajnál. Meg-
keserflé ötét és le.ive barlangjába." (Pesti Gábor
meséi). „Megkeserílé ötét Mercurius, megjelenek neki,
és megkérdé: mit sírna?" (Ugyanott).

MEGKÉSIK, (meg-késik) ősz. k. A kitűzött he-
lyen és időben meg nem érkezik.

MEGKESKÉNYÉDIK, (meg-keskényédik) ős*,
k. Keskenynyé változik, azaz szélességében veszt
Ha a szántóföldből évenként egy két barázdát elszánta-
nak, megketkenyedik. Köszörűiét által megkeskenyfdik
a beretva. V. ö. KESKENY.

MEGKESKÉNYÍT v. —KESKÉNYIT, (mer
keskényít) ősz. áth. Eszközli, hogy keskenynyé ala-
kuljon, vagyis szélességében megfogyjon. A* igen tté-
les utakat megkeskenytíeni. V. ó. KÉSKÉNT.

MEGKESLELv. - KÉSLELTET v. —KÉ8-
LET,(meg-késlel v. —késleltet v. —késlet) ősz. áth.
Valakit vagy valamit cselekvésében hátráltat, visazator-
tóctat

MEGKÉSZÍT v. —KÉSZÍT, (meg-készít) ŐK.
áth. Valamit egészen megcsinál. Megkésztíeni a ruhát.
Megkésziteni az ételt. Itt a meg felcserélhető el igekö-
tővel. V. ö. KÉSZÍT.

MEGKÉSZÜL v. —KÉSZÜL, (meg-késíül) ősz.
önh. Csinálás által készszé alakúi. A hajó megkéssOi,
» vüre lehet ereszteni. MegkészüU a ház, s bele lehet
menni lakni. Eltelik egy pár év, míg ezen vasútvonal
megkésM. Itt a meg helyett d is állhat Egyébiránt
v. ö. KÉSZ.

MEGKÉTSZEREZ, (meg-kétssérés) ősz. áth.
Még egyszer annyival megszaporít, pl. ha valakinek
évi díja egy ezer forint, megkétszerezve lessen két-
ezer. V. ö. KÉTSZEREZ. '

MEGKETTŐSÍT, (meg-kettősít) 1. MEGKET-
TÖZ.

MEGKETTŐZ, (meg-kettőz) ősz. áth. Egy he-
lyett kettőt csinál vagy ad. Különbözik tőle a meg-
kétszerez, mert ez általán valamely mennyiséget két-
szer vesz, azaz kettővel sokszoroz, pl. ha a tizet meg-
kétszerezzük, leszen húsz , ha négy mérűt megkétsze-
rezünk, leszen nyolcz mérü; ellenben megkettdzni
valamit ám. egyből kettőt tenni, vagy egy helyett
kettőt adni, pl. megkettözni a lépést, ám. ugyanazon
idő alatt kettőt lépni, tánczban megkeitStni a lábdobo-
gátt ám. egy lábdobbanásnak megfelelő időmozzam
alatt két dobbantást tenni; megkettözni a kiosztott ada-
gokat, ám. egy helyett kettőt, azaz kettesével adni.

MEGKETTÖZTET, (meg-kettöztet) ősz. áth.
Jelentésére nézve ám. megkettőz. Ez igében a mivel-
tetésre mutató tét képző, úgy látszik fölöslegesen fej-
lett ki, a megegyeztet hasonlata után indulva, holott
ez miveltető, s ám. eszközli, kőzbejárása által vég-
rehajtja, hogy bizonyos személyek vagy dolgok meg-
egyezzenek egymással; ellenben a megkettöttet egy-
szerö átható értelemben használtatik. Van azonban
kettőzik ige is mely a látásra alkalmazva ám. valami
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a szem előtt kettőének látszik. Ha törzsükül ezen'igét
veszazük, úgy a szemről és szemüvegekről mondhat-
juk, hogy kettöztetik a tárgyakat, vagyis hibás, ille-
tőleg különös alkotásuknál fogva eszközlik, hogy a
nézett tárgyak kettős alakban tűnjenek elé. Továbbá
minthogy ezt is mondjak: kettőzik a átérnem, innen
ezt i> mondhatják: a kétes világ kettSzleti t*ememet,*zaz
egy helyett kettőt láttat vele. Ily viszony létezik ezek
között is: káprátik a üteme, és: az erőt fé tty kápráz-
tatja szemeit.

MEGKEVER, (meg-kever) ősz. áth. 1) A meg-
forgatisnak, megzavarásnak valamivel kisebb fokát,
gyöngébb módját jelenti, műit a megkavar. V. ö.
MEGKAVAR. 2) A szőlőt másodszor kapálja, vagy
a földet másodszor szántja.

MEGKEVESBÉDK, (meg-kevesbédik) ősz. k.
Valaminek száma, sokasága megfogyatkozik. Megke-
vesbedik a pénz, ha költenek belőle. Csatában megke-
vesbedik a vitetek szama. Ami nagyságában fogyat-
kozik, az szoros értelemben és szabatosan szólva,
megkisebbedik. V. ö. KEVÉS.

MEGKEVESBÍT, (meg-kevesbít) ősz. áth. Ke-
vesebbé tesz, mint előbb volt. Számbeli nagyságra
vonatkozik. Megkevesbíteni a hadsereg számát. Megke-
vesbíteni a napi kéltségeket.

MEGKEVESBÜL, (meg-kevesbfil) ősz. önh. 1.
MEGKE VESBÉDIK.

MEGKE VESÉD1K, (meg-kevesédik) ősz. k. Köz
szokás szerént ám. megkevesbédik. Egyébiránt szaba-
tosan szólva úgy különböznek egymástól, mint a kévét
és kevesb. Amaz t. i. a számnak általános, emez pedig
viszonylagos megfogyatkozását fejezi ki.

MEGKEVESÍT, (meg-kevesít) ősz. áth. Vala-
mely számot általánosan véve kevéssé tesz; előbbi
sokaságára tekintettel : megkevesbü. Ellentéte : meg-
sokastí.

MEGKEVESÜL, (meg-kevesül) ősz. önh. Lásd:
MEGKE VESÉDIK.

MEGKEZD, (meg-kezd) ősz. áth. 1) Szoros ért
kézzel hozzáfog bizonyos munkához.Ezen alapfogalom
van a hellén iat%étQtto, a latin incipere, s a német
anfangen igékben. Megkezdeni a kanalast, aratást,
cséplést, szUretet. Megkezdeni át építést, varrást, írást.
2) Szélesb ért. akármiféle működésnek legelejét teszi.
Megkezdeni a bestédet, sttni eUadást. Megkezdeni az
ellenségeskedést, át alkudozást. Hasonló értelemmel
bírnak : elkezd, neki kezd, hozzá kezd, bele kezd, és
néha a rá'.ezd, 3) Valaminek fogyasztásához fog.
Megkezdeni a szalonnál, a kenyeret, a sajtot. Megkez-
deni a bort. Megkezdeni a kazalt. V. ö. KEZD.

MEGKIÁLT, (meg-kiált) ősz. áth. Valamit
kiáltva mond meg, vagyis tudat valakivel. Az erdőben
elsséledt vadászoknak megkiáltani, hogy a vadászatnak
vége. Kiáltsd meg neki, hogy jöjjön, vissza. Tájdivato-
san és régiesen : megkajált. „De mikoron a császár
megkajáltatta volna mindenütt'1 (Debreczeni Legen-
dáskönyv),

MEGKÍMÉL, MEGKÍMÉL, (meg-kímél) ősz.
áth. 1) Valakit kedvezésből, hajlamból, szeretetből
kedvetlen benyomásoktól megőriz, valamire nem
erőtet, nem fáraszt Meg akartalak kímélni, azért nem
alkalmatlankodtam kérésemmel nálad. Kímélj meg ezen
fáradságtól. 2) Képeséiit bánik valamivel, s vigyáz
rá, hogy ne romolják, hogy kár ne essék benne, ne
kopjék stb. Megkímélni a barmot. Megkímélni a ruhát.
3) Takarékosság, mértékletesség által holmit meg-
tart, el nem költ. Megkímélni a pénzt. Bérének egy
részét megkímélte.. V. ö. KÍMÉL.

MEGKIMÉLÉS, (meg-kimélés) ősz. fn. Cselek-
vés , mely által valamit vagy valakit megkímélünk.
V. ö. MEGKÍMÉL.

MEGKÍNÁL, MEGKÍNÁL, (meg-kínál) ősz.
áth. Kedveskedésül ajánl valakinek valamit, hogy azt
tetszése szerént elfogadja és használja. Megkínálni a
vendéget egy pohár borral. A jövevényt megkínálni szék-
kel, szállással, ebéddel. Megkínálni valakit hivatallal.

„Tisztelet, oh diadalmas Őzül és hála teneked ,
Hogy Zeje lyányoddal megkínálsz engem" . ..

Vörösmarty. Cserhalom.

Mondják barmokról is. Megkínálni a lovat abrakkal1

szénával, vízzel. V. ö. KÍNÁL.
MEGKÍNÁLÁS v. —KÍNÁLÁS, (meg-kínálás)

ősz. fű. Cselekvés, illetőleg kedveskedés, midőn vala-
kit megkínálunk valamivel. V. ö. MEGKÍNÁL.

MEGKÍNOZ, (meg-kínoz) ősz. áth. Kínozva
meggyötör valamely embert vagy más állatot. Tüzes
vastal,kerékben töréssel,lcaróba húzással megkínozni a go-
nosztevSt.Korbácscsal megkínozni a lovat. V. ö.KÍNOZ.

MEGKISEBBEDIK, (meg-kisebbédik) ősz. k.
Szoros ért. ám. nagyságában megfogyatkozik, kisebbé
lesz, mint előbb volt. Mennél többet leszelnek a kenyér-
ből, annál inkább megkisebbedik. Szélesb ért. akármi-
féle mennyiségében veszt. Megkisebbedik a víz, midőn
apad. Megkisebbedik a lakosok száma, szabatosban :
megkevetbédik. V. ö. KIS, KEVÉS.

MEGKISEBBÍT, (meg-kisebbít) ősz. áth. 1)
Valamit kisebbé tesz, nagysági mértékéből elvesz va-
lamit. 2) Átv. ért. valakit becsületében meggyaláz,
lealacsonyít, s mintegy erkölcsileg tesz kisebbé. V. ö.
KISEBBÍT.

MEGKISEBBÜL, (meg-kisebbttl) ősz. önh. 1.
MEGKISEBBEDIK.

MEGKÍSÉRT v. —KÍSÉRT, (meg-kísért) ősz.
áth. Kísértésre (mai divattal,próbára) teszen. „Akará
ütet háborúságnak tüzével megkésérteni." (Góry-co-
dex). V. ö. KÍSÉRT.

MEGKÍVÁN, (meg-kíván) ősz. áth. 1) Vágy tá-
mad benne, valamit bírni vagy élvezni. Mainak jószá-
gát megkívánni. Valamely ételt megkívánni. A beteg
ember mindent megkíván. (Km.). 2) Szükséges kellék-
ké válik valami rá nézve. A test megkívánja a szüksé-
ges ételt és álmot. A sós étel megkívánja, hogy igyunk
rá. 3) Bizonyos igénynél vegy jognál fogva számot
tart rá, hogy valaki cselekedjék valamit Megkívánni
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a» ülő tiftteleíel. A ételedtől megkívánni, hogy hív ét
pontot legyen. V. ö. KÍVÁN.

MEGKÍVÁNTAT, (meg-kívántat) ősz. mivelt.
Vágyat gerjeszt valakiben, hogy megkívánjon vala-
mit, különösen, hogy holmi testi szükségeit kielégít-
hesse.

MEGK1VÁNTATÓ, (meg-kivántató) ősz. mn.
Minek szükséges kellék gyanánt meg kell lenni.
Mesterséghez megkívántaié titkotok, szerszámok. Uta-
táthoz megkívántaié iromány, költség. Hadviseléshez
megkívántaié fegyverek, készletek.

MEGKIVÁNTATÓSÁG,(meg-kivántatóság) ősz.
fa. 1. KELLÉK.

MEGKÓCSAGOSODIK,(meg-kócsag08odik)ösz.
k. Félig-meddig leszívja magát, megpityósodik. V. ö.
KÓCSAGOS.

MEGKOCSOZ , tájdivatos ; lásd : MEGRÁ-
CSOZ.

MEGKOCZ, (meg-kocz) ősz. át h. Mai nyelven
szokottabban : megkoczint, azaz úgy megüt, hogy kőét
hangot adjon. Koczjuk merj a kttrmét. (Pázmán). Ezen
ige, valamint némely mások is, pl. a vénasszony dír-
dúr (direg durog); a vén ember tüy toty (tityeg to-
tyog) oda mutatnak, hogy nyelvünkben az egyszerű
hangszók egyszersmind egyszerű igék; és kivált gya-
korlatos képző által mindnyájokból egyszerűen al-
kothatni gyakorlatos igét pl. szusz szitgzog; stits szi-
szeg ; dSr dörVg; moty motyog; czin czineg stb.

MEGKOCZCZANT, (meg-koczczant) ősz. átb.
Ütés által eszközli, hogy tompa kocz hangot adjon va-
lami. Újjal megkocsczantani át ajtót. V. ö. KOCZOG,
KOCZCZAN.

MEGKOCZINT, (meg-kocziut) ősz. áth. Vala-
mivel gyöngébb ütést jelent, mint a megkoczczant. V.
ö. MEGKOCZCZANT.

MEGKOCZOGTAT, (meg-koczogtat) ősz. miv.
Többszöri koczogással megvereget.

MEGKÓDORÍT v. — KÓDORIT, (meg-kódo
rít) ősz. áth. Kódorftva megüt. V. ö. KÓDO-
RÍT.

MEGKÓKÁL, MEGKÓKÁNTOZ, (meg-kókál
v. — kókányoz) 1. KÓKÁL alatt.

MEGKOLDÚL, (meg-koldál) ősz. áth. Koldul-
va megszerez, megkeres valamit. Alig bírja minden'
napi kenyerét megkoldulni. V. ö. KOLDUL.

MEGKOLDÚSÍT, (meg-koldúsít) őse. áth. Esz-
közli, hogy valaki koldus állapotra jusson. Szélesb
ért. megszegényít. A pótáriát, dfotttttt már tokot
megkolduttíott.

MEGKOLDÚSODIK, (ineg-koldúsodik) ősz. k.
Koldus állapotra jut, egészen elszegényedik.

MEGKOLLANT, MEGKOLLINT, (meg-kollant
v. —Vnllint) ősz. áth. Bottal, pálczával vagy más
ütoeazközzcl úgy megüt valakit, hogy szinte megkon
dúl bele. V. ö. KÜL, 2).

MEGKOMORÍT, (meg-komorít) ősz. áth. Esz-
közli, hogy komorrá legyen valaki. V. ö. KOMOR.

MEGKOMORODIK, (meg-komorodik) ősz. k.
Kedélye komorrá változik, a komorság meglepi.

MEGKONÁSZIK v. — KONÁ8ZODIK, (meg-
konászik v. —konászodik, azaz —kanáraik, —k»-
nászodik) ősz. k. Székely tájszólás szerént ám. meg-
szelídül, megengesztelődik, haragja lecsillapodik; ál-
talánosabb szokással: megjuhástOt v. megjvháttodií.
V. ö. KANÁSZODIK 2).

MEGKONDÍTv. —KONDIT, (meg-kondít) őu.
áth. Szoros ért. csak harangról és kolompról mond-
ják, midőn ütés, hozás, mozgatás által eszközlik, hogy
kongani kezd. MegkondÜani a nagy harangot. A vtttr-
ökör megkondtija a kolompot. V. ö. KONDÍT.

MEGKONDÚL v. — KONDÜL, (meg-koadúl)
ősz. önh. A harang vagy nagyobbféle kolomp kongani
kezd. Ami kisebb, az megcsendül.

MEGKONNYA8ZT, (meg-konnyaszt) ö«z. átih.
L. KONNYA8ZT alatt.

MEGKONOKÍT, (meg-konokít) ősz. áth. Eozkö*-
li, okozza, hogy valaki konokká legyen.£máiy bánat
megkonokttja a gyermeket. V. ő. KONOK.

MEGKONOKODIK, (meg-konokodik) őu. k.
Konokul megköti magát, megmakacsodik, megátal-
kodik. V. ö. KONOK.

MEGKONOKOL, (meg-konokol) ösa. áth. Visx-
szaható névmással ám. nyakasán, makaóéul, átalko-
dottan megköti magát Megkonokolja magát, » MM
akar engedni.

MEGKOPÁRODIK, (meg-kopárodik) ősz. L
Kopárrá változik által. V. ö. KOPÁR

MEGKOPASZÍT, (meg-kopaszít) ősz. átb. Szű-
kebb ért. valakit fejének hajától megfoszt, kopaszszá
tesz. Az agg kor tok embert megkopattü. A hagymát
megkopottította öt. Szélesb ért. az állati testet szöret-
lenné, tollatlanná, csnpaszszá teszi; de ezen értelem-
ben szokottabb a megkopaszt.

MEGKOPASZODIK, (meg-kopasrodik) ősz. k.
Szoros ért. emberről mondjuk, midőn haja elmegy, s
feje csupaszszá lesz. Harminctéves korában már meg-
kopaszodott. V. ö. KOPASZ.

MEGKOPASZT, MEGKOPPASZT, (meg-ko-
j paszt v. -koppaszt) ősz. áth. Széles ért. az állati testet
j hajától, szőrétől, gyapjától, tollától megfosztja, s bő-
' rét csupaszszá teszi. Szűkebb ért. a madárnak tollait
' kitépi. Megkopasztani a ludat, a sUínivalé csibét,
• verebet. Átv. ért. valakit ruhájától, pénzétől megfoszt;
; erszényét meghúzza valakinek. Megkopatttottak ben-
j nünkeí át utonáUók. A hamis játszótársak megkopott-

tolták St. V. ö. KOPASZT.
MEGKOPIK, (meg-kopik) ősz. k. Viselés vagy

dörzsölés által megvékonyodik, külső takarója, meze,
héja, kérge stb. megfogy. Megkopik a ruha. Megkopik
a kerékrín. V. ö. KOPIK.

MEGKOPINT, (meg-kopint) ősz. átb. Oly tes-
tet, mely ütésre kopogni szokott, gyöngébben fit meg.
Kalapácsosai megkopintani a falat. Újjal megkoptníaai
a hordót. Erősebbféle ütést és hangoztatást jelent a
megkoppanl.
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MEGKOPLAL, (meg-koplal) ősz. áth. Koplal-
va helyreüt vagy kipótol valamit. Amit egy nap elfe-
csérel, három nap alatt megkoplalja. V. ö. KOPLAL.

MEGKOPLALTAT, (meg-koplaltat) ősz. áth.
Embert vagy állatot koplalni kényszerit, éhség által
megkínoz. A hadi foglyokat megkoplalíatni. V. 5.
KOPLAL.

MEGKOPOGAT, (ineg-kopogat) ősz. gyak. áth.
Többször kopogva megüt valamit. Megkopogalni át
ajtót, a falat. Megkopogatni a hordókat. A harkály
megkopogatja a fákat. V. ö. KOPOG.

MEGKOPPAD, (meg-koppad) ősz. önh. Szoros
ért. madarakról mondják, midőn tollaik kihullanak,
azaz megvedlenek. Szélesb ért. haja, szőre, gyapja
elhull.

MEGROPPANT, (meg-koppant) ősz. áth. 1)
Bizonyos testet, mely az ütést köp hanggal viszonoz-
za, erősebben megüt; lágyabban ütve: megkopint. 2)
Úgy nevezett koppantóval a gyertya hamvát elveszi.
Koppantsd meg ott a gyertyát.

MEGKOPPASZT, (meg-koppaszt) ősz. áth. 1.
MEGKOPASZT.

MEGKOPTAT, (meg-koptat) ősz. áth. Viselés
által eszközli, hogy valami ruhanemű megkopjék. V
ö. KOPIK.

MEGKORBÁCSOL, (meg-korbácsol) ősz. áth.
Korbácscsal megver. Megkorbácsolni a vásott gyere-
ket. Megkorbácsolni a vadászebet, a szilaj lovat. Külö-
nösen birói Ítélet következtében korbácscsal megcsap.4
nemtelen kéjkányokal megkorbácsolni. V. ö. KORBÁCS.

MEGKORHAD, (meg-korhad) ősz. Önh. Mond-
ják fáról, midőn vén korában megnedvesttl, megpur-
hásodik. A meg felcserélhető el igekötővel. V. ö. KOR-
HAD.

MEGKORHASZT , (meg-korbaszt) ősz. áth.
Korhadttá tesz (bevégzetten). A meg felcserélhető el
igekötővel. .

MEGKORHOL, 1. MEGKURHOL.
MEGKORMOSODIK, (meg-kormosodik) ősz. k.

Kormossá leszen.
MEGKORODZIK, (meg-korodzik) ősz. k. L.

MEGKOROSODIK. „Ha hat (leány) közül egyet el-
adnak, a többinek valamely klastromban kell megko-
rodzani." (Mikes Kelemen).

MEGKORONÁZ, (meg-koronáz) ősz. áth. Vala-
mely fejedelmi személy fejére innepélyes szertartás-
sal fölteszi a koronát. A magyar királyokat át eszter-
gomi érsekek szokták megkoronázni. V. ö. KORONA.

MEGKORONÁZÁS, (meg-koronázás) ősz. fa.
Innepélyes szertartás, midőn valamely fejedelmi sze-
mélyt megkoronáznak. V. ö. KORONÁZÁS.

MEGKOROSÍT v. —KÖRÖSIT, (meg-korosít)
ősz. áth. Időnek előtte korossá tesz, megvénít vala-
kit A sok bv, szenvedés, betegeskedés megkárosította St.

MEGKOROSODIK , (raeg-korosodik) ősz. k.
Megöregedik, megvénhedik, életének azon korára
jut, melyben az ember hanyatlásnak indul Gyön-

AKAD. lAOT BSOTÍB IV. KOT.

gédebb és kíméletesebb kifejezés mint „a meg-
vénül. «

MEGKÓROSODIK, (meg-kórosodik) ősz. k.
Kórossá lesz.

MEGKORPÁZ, (meg-korpáz) ősz. áth. Korpá-
val meghint, megkever, ifegkorpámi a sertések elede-
lét, moslékját. A szűcsök megkorpáttdk a birkőbőrt.
Átv. ért. valakit keményen megfedd, megdorgál, szap-
pan nélkül megmos, megkorhol, vagyis ügy tesz vele,
mint szűcsök a bőrrel, melyet korpás csávával puhí-
tanak mej.

MEGKÓRÚL, (meg-kórúl) ősz. önh. Réglesen
(pl. a Debreczeni Legendáskönyvben, Nádor-codex-
ben stb.) ám. kórossá lesz, megbetegszik.

MEGKÓSTOL, (meg-kóstol) ősz. áth. 1. MEG-
ÍZLEL.

MEGKOSZMÓSODIK, (meg-koszmósodik) ősz,
k. Koszmóssá lesz (egészen).

MEGKOSZORÚZ, (meg-koszorúz) ősz. áth. Va-
lakit v. valamit koszorúval ékesít. Afegkottordtni a
költót, műveset. Megköszönteni a mennyatszonyt. Meg-
koszorúzni a stMeáwy sírkeresztjét. V. ö. KOSZO-
RÜZ.

MEGKOSZORÚZÁS, (meg-koszorúzás) ősz. fa.
Cselekvés, illetőleg díszítés, kitüntetés, midőn meg-
koszorúznak valakit vagy valamit.

MEGKOSZOSÍT, (meg-koszosít) ősz. átb. Esz-
közli, hogy valamely állat koszossá legyen; a rajta
lévő koszt más állattal közli. A tisztátalan tartás meg-
kostosüja a juhokat. Egyik koszos maian megkoszostí-
ja a másikat. V. ö. KOSZ, KOSZOS.

MEGKOSZOSODIK, (meg-koszosodik) ősz. k.
Testén kifejlik, vagy mástól ráragad a kosz. A tisz-
tátalanul tartott fej megkostosodik. Egyik koszos bir-
kától a többi is megkostosodik. V. ö. KOSZ.

MEGKOSZTOL, (meg-kosztol) ősz. áth. Koszt-
tal, azaz póznával le- vagy megver. V. ö. KOSZT, (2).

MEGKÓTÁZ, (meg-kótáz) ősz. áth. Kótáraleír.
Szokottabban: lekótáz.

MEGKOTLIK, (meg-kotlik) ősz. k. Mondják a
tyúkról, midőn tojni megszttn, beteges hangon kotog,
tollait felborzasztja, és tojásra ülni vágy. Egyet tojott,
s megkotlott. (Km.). V. ö. KOTLÓS.

MEGKOTOR, (meg-kotor) ősz. áth. Valamit ko-
torva megkavar, öszvevissza forgat Megkotorni póz-
nával a sarat. Megkotorni a zsebet. Megkotorni a kutat.
ám. a benne levő sarat, iszapot kitisztítani. V. ö. KO-
TOR.

MEGKÓTYAGOSODIK v. —KOTYOGÓSO-
DIK, (meg-kótyagosodik v. — kotyogósodik) ősz. k.
Tréfásan szólva, ám. megborosodik, megpityósodik.

MEGKÓTYOSODIK, (meg-kótyosodik) ősz. k.
Eredetére nézve: nyelve nehezen mozogván mintegy
tyúk módjára kotyog. Tréfásan 1. MEGKÓTYAGO-
SODIK.

MEGKOTYFOL, MEGKOTYVASZT, (meg-
kotyfol v. —kotyvaszt) ősz. áth. Kotyvasztva/, koty-
folva megfőz.

19
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MEGKOTYTYAN, (meg-kotytyan) ősz. önh.
Valamely nedves vagy lágy test ütődés által koty han-
git vistoDoz.Megkotytyan álé, ha belevetik a gombóctot.
A híg IStye minden lépésre megkotytyan. Mondják
tyúkról is, midőn koty hangon kezdi szólítani csibéit.
Atv. ért midőn azt mondjak valamiről, hogy meg tem
kotytyan, azt jelenti, oly kevés, mely távol sem elég
bizonyos czélra. Annyi tű évi kiadása, hogy négy öt
éter forint meg sem kotytyan nála. Ezen hasonlat a
torkon lemenő ital kotytyanátától kölcaönöztctctt.

MEGKOVÁCSOL, (meg-kovácsol) ősz. áth. Va-
lamit kovácsféle munkával megvasal. Megkovácsolni
tű iljdon lí; szekeret.

MEGKOVÁSZOL, (meg-kovászol) ősz. áth. Ko-
vászszal megkever, megéleszt. Megkovástolni a kenyér-
nek való litztet. Megkovásiolni a savanyítani való ka-
poittát, ugorkát.

MEGKOZMÁSÍT, (meg-kozmásít) ősz. áth. Va-
lamely ételt kozmásan készít el. MegkotmátUani a
kását, rántott. V. ö. KOZMÁS.

MEGKOZMÁSODIK, (meg kozmásodik) ősz. k.
Valamely étel kozmás szagot és ízt kap. V. ö. KOZ-
MÁS.

MEGKOZMÁSÚL, (meg-kozmásúl) ősz. önh. 1.
MEGKOZMÁSODIK.

MEGKÖLT, (meg-költ) ősz. áth. Eszközli, hogy
élesztő vagy kovász által valamely tészta megkel jen,
megdagadjon. Megkölteni a fánknak való tésttát.

MEGKÖLYKEZIK, (meg-kölykezik) ősz. k.
Mondják kutya és macskanemű nőstényekről, sőt pat-
kányokról, és egerekről is, midőn megfiadzanak. Meg-
vetőleg szólva, megkölyketik a némber, midőn törvény-
telen gyermeket szül; máskép: megfattyatik.

MEGKÖN, (meg-kön) ősz. önh. v. MEGKÖN1K
(meg-könik) ősz. k. Fölötte elérik pl. a szilva. Mikor
késő őszszel a hóharmat a szilvát megsanyargatja, s
ez öszveránczosodik és esik, mondják : megkönt a ttü-
va. A leányról is vénülőjében mondják: meg kezdett
könni. (Tájszótár). V. ö. KÖN.

MEGKÖNNYEBBÉDIK, (meg-könnyebbédik)
ősz. k. 1) Valamely testnek súlymértéke megkeves-
bedik. A nedves tettek kútáradat által megkönnyebbed-
nek. 2) Átv. ért. ami az érzékekre, kedélyre, testi és
lelki erőre nyomasztólag hatott, a maga nemében
megenyhül, megkisebbedik. Baja, betegsége megköny-
nyebbedett. Sorsom jóval megkönnyebbedett. Innen: meg-
könnyebbedett a szive, lelke, ám. a kellemetlen, fájdal-
mas benyomások enyhültek.

MEGKÖNNYEBÖÍT vagy — KÖNNYESEIT,
ősz. áth. 1) Bizonyos testnek sulyinértékét kisebbé
teszi, terhéből elvesz valamit. 2) Eszközli, hogy va-
lamit kevesebb fáradsággal lehessen tenni, gyakorol-
ni. A közlekedett jó utak, stábad járáskelét által meg-
könnyebbfteni. 3) Átv. ért. eszközli, hogy valami & ke-
délyre, szívre, testi és lelki erőre kevesbbé legyen
nyomasztó. Mtgktinnyebbiteni a foglyok tortát. 4)
Gyöngédtelen tréfából szólva: Isten könnyebbitte meg
át ágya szalmáját, ám. beteg ágyában haljon meg.

Egyezik vele értelemben : megkönnyit azon finom kü-
lönbséggel, hogy ez teljesb mérvű, mint ,megköny-
nyebbít.'

MEGKÖNNYEBBÜL v. —KÖNNYEBBÜL,
(meg-könnyebbül) ősz. önh. 1) L. MEGKÖNNYEB-
BÉDIK. 2) Különösen testi vagy lelki fájdalmai, szo-
rongásai megenyhülnek. Csendes álom után tntgkony-
nyebbtilt a beteg. Stivem egemen megkönnyebbült.

MEGKÖNNYEZ, 1. MEGKÖNYEZ.
MEGKÖNNYÍT, (meg-könnyít) 1. MEGKÖNY-

NYEBBÍT.
MEGKÖNNYÜL, (meg-könnyül) L MEGKÖXY

NYEBBÜL.
MEGKÖNYEZ , (meg-könyez) ősz. áth. Fáj-

dalmas könyökét öntve megsirat valakit v. valamit
Jfegleönyesni kedveseink halálát. Megkönyetni a neren-
esetlen háta torsát.

MEGKÖNYÖRÜL v. —KÖNYÖRÜL, (meg-kö-
nyöriil) ősz. önh. Valakinek szerencsétlen vagy szű-
kölködő állapota iránt tényleges részvétre indái.
Megkönyortilni a kárvallottakon. MegkönyVrUlni <n
éhezőkön. V. ö. KÖNYÖRÜL.

MEGKÖP, (meg-köp) ősz. áth. 1) Köpve kije-
lenti, hogy utálatosnak tart valakit v. valamit. Szo-
kottabban : leköp. 2) Mondják különösen legyekről,
midőn valamit bemocskolnak, vagyis tojásaikat, ga-
najokat lerakják. A legyek megkopik a falat, a tükröt,
a hiút. V. ö. KÖP.

MEGKÖPCZÖSÖDIK, (meg-köpczöeödik) ősz.
k. Egészen köpczöseé leszen.

MEGKÖPDÖS, (mcg-köpdös) ősz. gyak. átb.
Utálatból, vagy uieggyalázásul gyakran pök valakire
v. valamire. A veszekedő kofák meglcöpdöslék egymást.
IdvezitSnket csúfságból megköpdösték ellenségei.

MEGKÖPÖLYÖZ , (meg-köpölyöz) ősz. áth.
Köpöly nevű sebészi eszközzel vérét ereszti valaki-
nek. V. ö. KÖPÖLY.

MEGKÖPÖRÖD1K, (meg-köpörödik) ősz. k.
Öszvehuzódik vagy töpörödik, pl. késő őssscel a
szilva.

MEGKÖPÜL, (meg-köpül) ősz. áth. Röpülve a
tejből a vajat elválasztja; a köpülést elvégzi. V. »
KÖPÜL.

MEGKÖKMED , (meg-kbrmed) ősz. önh. Meg-
gémbcredik , s mintegy a ragadozó állat körme gya-
nánt Öszvehuzódik. Megkörmed a sár, ha fagy. Ke-
véssé ismeretes szó; Sándor Istvánnál fordul elé.
Máskép : megkörmödsOc.

MEGKÖRMESZT, (meg-körmeszt) ősz. áth. A
fagy valamely híg testet meggémberít

MEGKÖRMÖDZIK, (meg-körmödzik) ősz. k.
A székelyeknél a sárról mondják, midőn fagyni kezd,
minthogy felső része ekkor mintegy körömhöz ha-
sonló hegyes merev anyaggá gémberedik.

MEGKÖRMÖL, (meg-körmöl) ősz. áth. Köröm-
mel megvakar, megsért. Vastag hangon : nugkarvtol.
A mérget gyei-mekek megkormölik egymást. V. ö. KÖB-
MÖL, KARMOL.
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MEGKÖRMÖZZIK, 1. MEGKÖRMÖDZIK.
MEGKÖRNYÉKÉZ, (meg-környékéz) ősz. áth.

Bizonyos tért valamivel bekerít. Árokkal megkSrnyé-
komi a majort. Fákkal megkörnyéketni a tavat. A Bé-
csi codexben ám. körülfog, körülvesz, megszáll. „ Jövő
(jöve)Nabuchonodozor Babilloniának királya Jéruzsá-
lembe és megkörnyékezé ötét" (obsedit cam, Káro-
lyinál : megszállá azt). Továbbá a Müncheni codexben
ám. körülmetél. Régiesen írták így is: megkörnyí-
kett, megkVrnyiiköz, megkörnyülköz. V. ö. KÖRNYÉ-
KEZ.

MEGKÖRÖMZSÉL, (meg-körömzsél) ősz. áth.
Körmeivel több helyen megsért valakit vagy valamit.
Vastaghangon: megkaramitsál.

MEGKÖRÖPÖL, (meg-köröpöl) ősz. áth. Egé-
szen körüljár. V. ö. KÖRÖPÖL.

MEGKÖSZÖN, (meg-köszön) ősz. áth. Bizonyos
kedveskedésért, vagy jótéteményért hálát mond. Meg-
köszönni mátok fáradságát, szívességét, barátságát.
Megköszönni az ajándékot, a jó tanácsot. Köszönje meg
a víx, ha megmosdom benne. (Km.) Néha ám. az aján-
lott kedveskedést bizonyos oknál fogva el nem fo-
gadja. Ebédre hivat M, de megköszöntem neki, mert...
Gúnyosan szólva ám, valamely kedvetlen dolgot a cse-
lekvőhöz visszautasít. Ha ily szándékkal vagy hoztam,
azt megköszönöm. V. ö. KÖSZÖN.

MEGKÖSZÖNÉS, (meg-köszönés) ősz. fn. Cse-
lekvés, illetőleg nyilatkozás, mely által megköszönünk
valamit

MEGKÖSZÖNÖLEVÉL , (meg-köszönö-levél)
ősz. fn. Levél, melyben valakinek megköszönünk va-
lamit.

MEGKÖSZÖNT, (meg-köszönt) ősz. áth. A vele
találkozót, vagy a hozzá jövőt, látogatót bizonyos
kedveskedő szólásmódokkal idvezelve megtiszteli.
Megköszönteni a vendégeket. Különösen valakinek bi-
zonyos örömnapokon, vagy kedves események után
szives örömét, örvendezését kijelenti.Megköszönteni az
új házasokat. Megköszönteni valakit születése vagy neve
napján. V. ö. KÖSZÖNT.

MEGKÖSZÖNTÉS, (meg-köszöntés) ősz. fn.
Cselekvés, illetőleg tisztelkedés, mely által megkö-
szöntünk valakit.

MEGKÖSZÖRÜL, (meg-köszöríil) ősz. áth. Kö-
szörülve megélesít valamit. Megköszörülni a tompa
kést, a borotvát. V. ö. KÖSZÖRÜL és FEN.

MEGKÖSZVÉNYÉSÉDIK, (meg-köszvényésé-
dik) ősz. k. Testének egy vagy több részét meglepi a
köszvény. Keze, lába megkSszvénytsedrtt.

MEGKÖT, (meg-köt) ősz. áth. Kötve megerő-
sít, megszilárdít, megállapít valamit. Derékon megköt-
ni a nadrágot, szoknyát. Megkötni a harisnyát. Meg-
kötni a kereket, hogy ne forogjon. Megkötni a kévét.

„Ki látta, hogy pók önhálóival,
Magát kötötte volna meg ?a

Vörösmarty.

Átv. ért. és visszahatólag megkötni magái, aui. bizo-
zonyos szándékban, akaratban makacsul megmaradni.
Törvényi ért. valakit szerződés alkalmával bizonyos
föltétel elfogadására kényszerít, melynél fogva adott
szavát csak saját kárával szegheti meg. V. ö. KÖT.

MEGKÖTELEZ, (meg-kötelez) ősz. áth. 1) Bi-
zonyos föltételek által mintegy megköt valakit, hogy
kénytelen legyen a tett igéi-etet vagy szerződést tel-
jesíteni. 2) Valakit kötéllel megver. Olyanféle ige,
mint megpálczdz, megbotoz, megvess*}*. 3) Régiesen
pl. a Tatrosi codexben ám. megkötöz : „Megfogák
Jézust és megkötelezék ötét."

MEGKÖTÖZ, (meg-kötöz) ősz. áth. 1) Több
helyen, több oldalról megköt. Az elfogott rablónak ke-
zeit, lábait megkötözni. 2) Többet megköt. Megkötöm*
a markokra rakott gabonát. Megkötözni a* ökröket. 3)
Régiesen ám. bekötöz: „Megkötöző ő sebeit." (Tat-
rosi codex). V. ö. KÖT, KÖTÖZ.

MEGKÖVED, (meg-köved) ősz. önh. Kővé ala-
kúi, kőkeménynyé leszen. Szokottabban: megkövül.

MEGKÖVÉRÉDIK, (meg-kövérédik) ősz. k.
Zsírja, haja, húsa megnövekedik, meghízik. A tömött
Indák megkövérednek. A hizlalt dissmó, ökör megkövé-
redik. A Tatrosi codexben a szívről ám. (Pesti Gábor
szerént) megtompúlt: „Mert megkövéredett (incrassa-
tum est) e népnek ö szüvök (Karolinái szinte; Kál-
dinál: megvastagodott).

MEGKÖVERÍT v. —KŐVÉRIT, (meg-kövérít)
ősz. áth. Eszközli, hogy valamely állat kövérré leszen.
A dologtalan és jó élet megkövértii a hízásra hajlandó
testet. A régieknél átv. ért. megtermékenyít: „A ke-
gyös Krisztus ez ilyetén embörnek ő szivét lelkét ajé-
tatossággal megkövéríti." — „ Embörnek szivét lel-
két szent malaszttal megkövéríti." (Nádor-codex). V.
ö. KÖVÉR.

MEGKÖVESÍT v. — KÖVESIT, (meg-kövesít)
ősz. áth. 1) Eszközli, hogy valamely test kővé vál-
jék. 2) Átv. ért. oly keménynyé, azaz érzéketlenné
tesz mint a kő.

MEGKÖVESÜLv. —KÖVESÜL, (meg-köve-
sttl) ősz. önh. L. MEGKÖVÜL.

MEGKÖVESZT, (meg-köveszt) ősz. áth. 1)
Eszközli, hogy valamely test kővé alakuljon. Bito-
nyos ásványvizek megköveszlik a belé/'ek vetett fát. 2)
A nyers húst leforrázás által megpuhítja, vagy a meg-
ölt állatnak szőrét, tollat forró víz által leveszi. Meg-
köveszteni a disznólábat. V. ö. KÖVESZT, KÖPESZT.

MEGKÖVET, (meg-követ) ősz. áth. A megbán-
tott személyt kéri, hogy bocsásson meg neki. Népies
udvari nyelven ám. engedelmet kér, s mintegy elő-
re meutekezik, ha talán valami sértőt mondana.
Megkövetem a tekintetes urat, akarnék valamit mondani.

„Megkövetem arról királyi személyed,
Szabadon szólásom gonoszra ne véljed."

Arany. Buda halála.

Bucsnzás alkalmával is használják. Megkövetem kigyel-
meteket, ha talán valamivel megbántottam.

19*
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MEGKÖVETÉS, (meg-követés) ősz. fii. Nyilat-
kozás, mely által megismeri valaki, Logy mást meg-
bántott, vagy megbánthat, és egyszersmind bocsánatot
kér tőle.

MEGKÖVEZ, (ineg-kövez) ősz. áth. Kövekkel
megdobál vagy épen agyon ver valakit Szent Pál
apostolt megkövették a zsidók. Szent István levitát úgy
megkövették, hogy bele halt.

MEGKÖVÍT, v. ö. MEGKÖVESZT.
MEGKÖVÜL, (meg-kövül) ősz. önh. Kővé vagy

kőkeménynyé változik. Atv. ért a benyomások ellen
kit gyanánt érzéketlenné lesz; megkeményedik (a
szive.)

MEGKÖZELÍT v. —KÖZELIT, (meg-közelít)
ősz. áth. 1) Valakinek vagy valaminek közelébe jut.
„És megközelejtvén (appropians) megkötözé S sebeit"
(Tatrosi codex). 2) A számításban valamely mennyi-
séghez közel jár. Budapest népessége megközelíti a kél-
szát ezerét.

MEGKÖZELÍTHETETLEN v. — KÖZELÍT-
HETLEK, (meg-közelíthet[et]len) ősz. mn. Akit vagy
amit megközelíteni nem lehet, akár anyagi akár er-
kölcsi akadályok miatt.

MEGKÖZELÍTŐ, (meg-közelítő) ősz. mn. Aki
vagy ami valakit vagy valamit megközelít. Különö-
sen számításra alkalmazva: me.gköteltíS számit ás.

MEGKÖZELÍTŐLEG, (meg-közelítőleg) ősz. ih.
Megközelítő számítással (approximative).

MEGKRÉTÁZ, (meg-krétáz) ősz. átb. Krétával
megdörgöl, megfehérít valamit. Megkrétázni a kötél-
tánctos talpát. A katonák megkrétázzák vállszíjaikat.

MEGKÜJAKOL, 1. MEGKULTAKOL.
MEGKUKUCSÁL, (meg-kukucsál) ősz. áth.

Knkucsálva megnéz, megvizsgál, szemUgyre vesz va-
lamit V. ö. KUKUCSÁL.

MEGKULLANT, (meg-kullant) ősz. áth. Megüt
valakit v. valamit, hogy ez szinte megkonddl bele.
Máskép : megkolla.it. V. ö. KUL, 2).

MEGKULYAKOL, (meg-kulyakol) ősz. áth.
Kutyákkal, azaz ököllel megdögönyöz valakit. Y. ö.
KÜLYAK.

MEGKUNYORÁL, (meg-kunyorál) ősz. áth.
Kunyorálva megszerez, megkeres valamit.

MEGKUPAKOL, (meg-kupakol) ősz. áth. Ku-
pakkal ellát, fölkészít. Megkupdkolni a pipát.

MEGKÜPORÍT v. — KUPORTT, (meg-kuporít)
ősz. áth. Kuporftva öszvegyüjt, öszvekapar; apránként
megtakarít. Megkuporltolt fillérek.

MEGKURHOL, (meg-kurhol) ősz. áth. Kurhol-
va, azaz nyers, kemény borogató hangon megszid,
megdorgál valakit

MEGKURKÁSZ v. — KURKÁZ, (meg-kurkász
v. — kurkáz) ŐSE. áth. Kurkászva, azaz ide-oda for-
gatva, turkálva, megkutat, kifürkész valamit. A szek-
rényeket, ládákat, fiókokat meglatrkástni.

MEGKÜRTÁBBÍT, (meg-kurtábbít) ősz. áth.
Megkurtít, megrövidít. „De a választottakért megknr-
Jabejtattak a napok." (Tatrosi codex).

MEGKURTÁBBODIK, (meg-kurtábbodik) ősz.
k. Megknrtdl, megrövidül. „És hanemhaanapokmeg-
kurtábottak (megkurtábbodtak) volna." (Tatrosi eod,).

MEGKURTÍT, (meg-kurtít) ősz. áth. Valamely
szálas egészből elvág • valamit, hogy kurta legyen.
MeglcurtÜani a hajat, a ló farkát, a kutya fUlét. Meg-
kurtítani a ruhát. Atv. ért. megrövidít valamely tes-
tetlen tárgyat, pl. fogalmazatot, időt, napot „De a
választottakért megrővidíttetnek ama napok" (Káldi;
„raegrövidíttetnek a nyomoruságnak napjai." Károli)
V. ö. KURTA.

MEGKURTÍTÁS v. —KURTÍTÁS, (meg-kur-
títás) ősz. fn. Cselekvés, mely által valamit megkur-
títanak. A lófark megkurtítása az angoloknál divatban
van. V. ö. MEGKURTÍT.

MEGKURTÚL, (meg-kurtúl) ősz. önh. Kurtává
lesz. Mennél vénebb a szamár, annál inkább megkurhíl
a farka. (Km.). A csitmaszár, ha többször fejelik, meg-
kurtái. V. ö. KURTA.

MEGKURVÁZ, (meg-kurváz) ősz. áth. Vala-
mely nőt kurva nevezettel meggyaláz. Kata megkw-
vátta Jutkát, ez pedig amazt visstakurvázta. V. ö.
KURVA.

MEGKURVÁZÁS, (meg-kurvázás) ősz. fn. Meg-
gyalázás, megbecstelenítés, midőn bizonyos nőt kur-
vának nevez valaki.

MEGKÜKLJK, (meg-küklik) ősz. k. Mondják
madárról, midőn tollait elhányja. Szokottabban meg-
vedlik. V. ö. KÜKLIK.

MEGKÜLD, (mcg-küld) ősz. áth. Valamely ígért
vagy tartozott jószágot annak kezéhez szolgáltatja,
ki illetőleg igényt vagy jogot tart hozzá, ki egyszers-
mind az adótól bizonyos távolságra esik. A* ígért
könyvet mendtül előbb megküldöm. Ha bittot emberre
talált*, ktildd meg általa a hátralévő" kamatokat. V. ö.
KÜLD.

MEGKÜLÖNBÖZTET, (meg-kfllönbőztet) ősz.
áth. 1) Az egymáshoz némi tekintetben hasonló tár-
gyak között' észreveszi azon jegyeket, melyek által
egymástól különböznek, vagyis melyeknél fogva egy-
mással nem egyeznek. Megkülönbözteti a varjít a ga-
lambtól. (Km.).

„A természet egyként csinálja életünk,
Melyet árnyékokkal megkülönböztetünk."

Bessenyei.

2) Valakinek személye iránt különös figyelmet mutat,
mások fölött kitünteti, elsőbbséget ad neki. Át elSkelS
vendégeket megkülönböztetni. 3) Visszaható névmással,
magát megkülönböztetni, ám. a maga nemében mások
közöl különösen kitűnni, jeleskedni. V. ö. KÜLÖNB,
KÜLÖNBÖZIK.

MEGKÜLÖNBÖZTETÉS, (meg-különbözteté.)
ősz. fn. Cselekvés, mely által valamit vagy valakit
megkülönböztetünk. Különösen azon kitüntetés, me-
lyet bizonyos személy irányában mutatunk. V. ö.
MEGKÜLÖNBÖZTET.
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MEGKÜLÖNBÖZTETETT, (meg-kfilönbözte-
tétt) OBI. mn. A többi közöl különösen vagy mások
fölött kitüntetett, a többinél nagyobbra becsüli Ma-
radok megkaOnbSttetelt mily tüttelettel

MEGKÜLÖNÖZ, (meg-kiilönöz) ősz. áth. Bizo-
nyos jegyeiknél fogra külön-külön osztályokra, ne-
mekre sred holmi tárgyakat A növénytannak egyik
feladata rendszeresen megkülVnötni a növényekéi. Szo-
kottabban : ellcütönöt. V. ö. KÜLÖNÖZ.

MEGKÜLÖNÖZÉS v. — KÜLÖNZE8, (meg-
különözés) ősz. fő. Cselekvés, mely által több ugyan-
azon nemű tárgyakat bizonyos jegyeik szerént meg-
határozunk és osztályozunk.

MEGRÜLÖNZŐ, (meg-kttlönző) ősz. mn. Ami
által valamely tárgy más hasonnemüektöl különbö-
zik, ami a tárgyat állandó jegy gyanánt jellemzi. Az
állatokat, növényeket, ásványokat megkütíSnzö jegyeik
szerént osztályozni.

MEGKÜPÜL, tájdivatos. L. MEGRÖPÜL.
MEGKÜZD, (meg-kfizd) ősz. önh. Szoros ért

valakivel megbirkózik, hogy erejét, és ügyességét ki-
mutassa. Megküldeni valakivel a harczjdtékban. Szé-
lesb ért megví a csatában, harczban. Átv. ért. vala-
mely viszontagsággal vagy nehézséggel szembeszáll,
s minden erejével rajta van, hogy a viszontagság
nyomasztó hatását megsemmisítse, a nehézséget le-
győzze. Az erőt lelkű férfi megküzd a sort csapásaival.
MegÜltdeni valamely bonyolult feladattal. V. ö. RÜZD.

MEGLÁB, (meg-láb) ősz. áth. Szokottabban 1.
MEGLABOL. A láb mint ige divatozik ezen öszve-
tétben: téb-W, azaz ide-oda járkel. V. ö. LÁB (3).

MEGLABOL, meg-lábol) ősz. áth. Vizén vagy
iszapos mocsáron általmegy, és pedig nem aszva, ha-
nem lábain járva. Ezen víz oly mély, hogy meglábolni
nem lehet. Átv. ért. valamely bajon, nevezetesen be-
tegségen általesik.

MEGLÁBOLHATATLAN v. — LÁBOLHAT-
LAN, (meg-lábolhat[at]lan) ősz. mn. Amit meglábolni
nem lehet tulajdon és átv. értelemben. Meglábolhatat-
lan víz. Meglábolhatatlan betegség. Határozóként ám.
meg nem lábolhatólag.

MEGLÁBOLHATÓ, (meg-lábolható) ősz. mn.
Amit meglábolni lehet. V. ö. MEGLABOL.

MEGLADIKÁZTAT, (meg-ladikáztat) ősz. miv.
Eszközli, hogy valaki ladikáz.

MEGLÁGYÍT, (meg-lágyít) ősz. áth. Eszközli,
hogy valamely kemény test lágygyá legyen. A ke-
mény daganatot meglágyítani. Az esők meglágyítják a
szára* földet. Átv. ért. valakinek akaratját meghajt-
ja, 9 szivét érzékenynyé teszi, részvétre indítja, meg-
engeszteli. „S nem lön mivel keménységeket (ke-
ménységüket) meglágyíthatjuk vala." (Gr. Eszterházy
M. nádor levele 1644-ből).

„Bár nincs reményem meglágyítni őt,
El nem mulasztom tenni, mit fogadtam."

Vörösmarty.
Továbbá ám. meglangyít. V. ö. LÁGY.

MEGLÁGYÚL, (meg-lágyúl) ősz. önh. Elébbi
keménységét, szilárdságát, merevenségét vesztve
lágygyá leszen. A lébe áztatott kétszersült meglágyúl.
Mondjuk továbbá vízről, levegőről, midőn hidegségé-
ből veszt. A hitból merített víz meglágyál a meleg szo-
bában. Déli szélre meglágyult az idő. Átv. ért szíve
megérzékenyül, részvétre gerjed, megengesztelődik.
V. ö. LÁGY.

MEGLAJHÓDIK v. —LAJHODIK, (meg-laj-
hódik v. — lajhodik) ősz. k. Lajhavá, tanyává lesz.
(bevégzetten).

MEGLAJHÚL, (meg-lajhúl) ősz. önh. L. MEG-
LAJHÓDIK.

MEGLAKIK, (meg-lakik) alakjára nézve ősz. k.,
de ezen öszvetételben, mint több más igék a ,meg'
igekötővel, az elsőbb jelentésekben ez is tárgyesetes
viszonynéwel használtatik. Meglakni a várost, falut.
Meglakni az ünnepet. Néha ám. elégségig, sokáig la-
kik valahol. Miután Parist meglakta volt, visszatért
hazájába. Midőn a lakik evést ivást jelent, tájdivato-
san ám. sokat eszik, iszik, jól lakik. Egész torkig meg-
lakott, különösebben ám. megrészegedett; máskép :
ellökik.

MEGLAKOL, (meg-lakol) ősz. önh. Hibájaért
vagy bűnéért roszul jár, megszenved, megbünhödik.
Várj, ezért meglakolsz. V. ö. LAROL.

MEGLAKOLÁS, (meg-lakolás) ősz. fn. Bünhö-
dés, mely a rósz tettet vagy természetes kifolyás gya-
nánt követi, vagy melyet az elkövető személy ellen a
büntető hatalom szab.

MEGLAKOTT, (ineg-lakott) ősz. mn. L. MEG-
LAKIK alatt.

MEGLÁNCZOL, (meg-lánczol) ősz. áth. Láncz-
czal megköt, vagy megerősít. Meglánczolni a rabo-
kat. Meglánczolni a harapós kutyát. Meglánczolni a
terhes szekér oldalait. Továbbá a gombkötőknél,paszo-
mánmíveseknél stb. ám. láncz formára kőt.

MEGLÁNCZOZ, (meg-lánczoz) 1. MEGLÁN-
CZOL.

MEGLANGYASZT v. MEGLANGYÍT, (meg-
langyaszt v. —langyít) ősz. áth. Langyává teszi (a
vizet vagy levegőt); máskép : meglágyít.

MEGLANGYODIK, (meg-langyodik) 1. MEG-
LANGYOSODIK.

MEGLANGYOSODIK, (meg-langyosodik) ősz.
k. Mondjuk vízről, midőn langyossá leszen; továbbá
az időről, levegőről, midőn hidegségéből alábbhagy;
ez utóbbi; esetben máskép: meglágyil. V. ö. LAN-
GYOS.

MEGLANGYÚL, (meg-langyűl) ősz. önh. L.
MEGLANGYOSODIK.

MEGLANKAD, (meg-lankad) ősz. önh. 1) Ál-
latra vonatkozva, ám. ereje a sok fáradság, munka, s
az izmok és idegek akárminemtt megfeszülése miatt
meggyengül. 2) Növényekről szólva ám. nagy forró-
ság, nedvek hiánya, vagy akármely belső romlás miatt
lehajlik, elhervad, megfonnyad. Máskép: ellankad,
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noha úgy látszik, mintha ez a lankadás nagyobb fo-
kozatát jelentené. V. ö. LANKAD.

MEGLANKASZT, (meg-lankaszt) ősz. áth. Esz-
közli, hogy valaki vagy valami meglankadjon. A meg
fölcserélhető el igekötövel. V. ö. MEGLANKAD.

MEGLAPÁTOL (meg-lapátol) öuz. áth. Lapát-
tal megver, megdönget valakit.

MEGLAPIT, (meg-lapít) ősz. áth. Valamely
gömbölyű, domború, vastag stb. testet lapossá alakít.
Porolylyel meglapítani a tümSrvasat. Sodrófával meg-
lapítani a tésztát. Néhutt annyi is mint megmángolni.
V. ö. LAPÍT.

MEGLAPOCZKÁZ v. — LAPICZKÁZ, (meg-
lapoczkáz) ősz. áth. Lapoczkával megver, megcsapkod
valakit. Meglapoczkázni a csintalan fiú tenyerét. V. ö.
LAPOCZKA.

MEGLAPOSÍTv. — LAPOSIT, (meg-laposít)
ősz. áth. Lapossá tesz (bevégzetten).

MEGLAPOSODIK, (meg-laposodik) ősz. k. La-
possá lesz (bevégzetten). Betegségében meglapotodott
a háta.

MEGLAPPAN, (meg-lappan) 1. MEGLAPUL
és MEGLIPPEN.

MEGLAPÚL, (meg-lapúl) ősz. 5nh. Hasára fek-
ve meghúzza magát. Különösen mondják tyúkról, mi-
dőn a kakas alatt hasal. A szelíd tyúk hamar megla
púi. (Km.) V. ö. LAPUL.

MEGLÁRMÁZTAT, (meg-lármáztat) ősz. miv.
Eszközli (főleg veréssel) hogy valaki lármázzon; tré-
fásan vagy gúnyosan mondják a lármás gyermeknek,
figyelmeztetvén őt, hogy a verésre majd még jobban
fog lármázni.

MEGLASNAKOL, (meg-lasnakol) ősz. áth. Tré-
fás népnyelven ám. valakit lasnakkal vagy más ütő-
eszközzel megver, megdönget. V. ö. LASNAK.

MEGLASSÚÜ1K v. — LASSUD1K, (meg-las-
súdik) ősz. k. Mozgásának, menésének előbbi élénk-
sége vagy gyorsasága megfogyatkozik. A síkságra éri
hegyi patak meglassúdik. A sokáig kergetett 16 végre
meglassúdik. Vénaégére minden ember többé hevesibe
meglassúdik. 1. LASSÚ.

MEGLASSÚL, (meg-lassúl; ősz. önh. 1. MEG-
LASSÚDIK.

MEGLÁT, (meg-lát) ősz. áth. Szemével egy-
szerre észrevesz valakit v. valamit. A toronyör lege-
ISbb megláthatja a tűset. Távolról megláttuk át érkező
hadsereget. Különösen ám. megtud, bizonyos kutatás,
vizsgálat nyomán rájön. Majd meglátom, miben van a
dolog. Elment maga, hogy meglássa, úgy van-e, mint
mondják.

„Duna vizét ők megláták ,
Földet, füvet is megláták.'

Csáti Demeter.

Parancsoló módban, meglásd, meglá*iiátok,san. vigyázz,
v. vigyázzatok rá; s figyelmeztetésül szolgál. Meglásd,
ezen merénynek rósz vége lesz. Meglássátok, hogy iga-
tat mondottam, V. ö. LÁT.

MEGLÁTÁS, (meg-látás) ősz. fn. Az. észreve-
vésuek azon neme, melyet szemeink által teszünk.

MEGLÁTOGAT, (meg-látogat) ősz. gyak. áth.
1) Valakit saját lakában vagy tartózkodási helyén
megkeres a végből, hogy lássa, hogy beszéljen vele,
hogy mint létéről tudakozódjék stb. Különösen, ba-
rátságból vagy tiszteletből megy valakihez. Ex érte-
lemben vett látogat igének gyakorlati jelentése nem
a menés ismétlésében áll, mert aki egyszer jön is hoz-
zánk, azt mindjük róla, hogy meglátogatott bennün-
ket : hanem azon népies szokásra vonatkozik, mely
szerént a látogató a házbeliek egészsége felől tuda-
kozódik, s mindnyájok állapotáról, s a házi körülmé-
nyekről tudomást szerez magának. 2) Gyakrabban
vagy folytonosan eljár valahová vagy több helyre.
Meglátogatni a tanító intéseteket, a templomot. Meglá-
togatni a betegeket. 3) Bibliai és egyházi nyelven
mondják Istenről, midőn valakit rendkívüli áldással
megörvendeztet. Meglátogatta Isten nz ö népét. Ügy
látogass meg bennünket, amint tisztelünk.

„Házasságnak gyümölcsével meglátogasson."
Házasok éneke a 16-dik századból.

Általában más jótékony tettről is. „Könyörög mine-
künk Chanádi Demeter deák, az ő régi hív szolgalat-
ját kegyelmesen hogy tekintenek, és ott benn Er-
délyben valami jószágocskával látogatnék meg; ki-
nek könyörgésére kellene valami jót cselekednünk."
(Báthori István lengyel király levele 1683-ból). „Lá-
togasson meg kegy(elmed) egy makkon hízott kövér
disznóval" (Szalay Á. 400 m. L). Minthogy pedigax
Isten akaratában megnyugvó keresztény a csapást is
úgy tekinti, mint az isteni gondviselésnek eszközét:
innen ezen mondat: meglátogatta ae Isten, azt ía te-
szi, valamely csapást, szenvedést bocsátott rá.

MEGLÁTOGATÁS, (meg-látogatás) ősz. fii.
Cselekvés, midőn valakit meglátogatunk. V. ö. MEG-
LÁTOGAT.

MEGLATOL, (meg-latol) ősz. áth. Lat számra
vagy lat szerént megmér.

MEGLÁTSZIK, (meg-látszik) ősz. k. 1) Bizo-
nyos jelekből vagy okoknál fogva kitűnik, kiviláglik.
Meglátszik rajta, hogy sokat szenvedett. Arczárol meg-
látszik, hogy szereti a bornnskát. 2) Mondjuk akármi-
ről, midőn egészen vagy világosan szembetűnik, mi-
dőn nézés által tisztán észreveszszük. A magas hegyek
távolról is meglátszanak. V. ö. LÁTSZIK.

MEGLATYAKOSODIK , (meg-latyakosodik)
ősz. k. Latyakossá lesz (bevégzetten). V. ö. LATYA-
KOS.

MEGLAZÍT v. —LAZÍT, (mrg-lazít) ősz. áth.
Valamit lazává, különösen pedig oly állapotúvá te-
szén, hogy annak egyes részei többé alig vannak egy-
mással öszvefüggésbcu, mind tulajdon mind átv. ér-
telemben.

MEGLAZUL v. —LAZUL, (meg-lazul) ősz.
önh. Valami lazává, különösen pedig oly állapotúvá
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leszen, hogy annak egyes részei többé alig vannak
egymással öszvefüggésben.

MEGLAZSNAKOL, 1. MEGLASNAKOL.
MEGLEÁNYOSODIK, (meg-leányosodik) ősz.

k. A család születés vagy örökbefogadás által leány-
gyermekkel vagy gyermekekkel növekszik.

MEGLEÁNYZIK, (meg-leányzik) ősz. k. Leány-
gyermeke születik. Oly képzésit és jelentésű, mint :
meggyerekénk.

MEGLEBBEN, (meg-lebben) ősz. önh. Egyszeri
lebbenést csinál. A szellő érintésére meglebbent a fa-
levél.

MEGLECSKÉD, (meg-lecskéd) ősz. áth. Meg-
locsol , különösen sáros vízzel megfecskend. Szé-
kely szó.

MEGLÉCZÉL, (meg-léczél) ősz. áth. Léczeket
szegez valamire, vagy léczekkel bekerít Megléczelni
az oUófákat. Megléczelni a kemencze korlátfáját. V. ö.
LÉCZ.

MEGLÉCZÉZ, (meg-léczéz) ősz. áth. 1. MEG-
LÉCZÉL. 2) Léczczel megver, megütöget valakit.

MEGLECZKÉZ, (meg-leczkéz) üsz. áth. Vala-
kit elkövetett csinyjai miatt kérdőre vesz, megfedd, s
mintegy leczke gyanánt feladja neki, hogy többé ügy
ne cselekedjék.

MEGLEGEL, (meg-legel) ősz. áth. Legelve
megjár valamely tért, s a rajta levő füvet, vagy akár-
mily tápláló növényt megeszi. A juhok meglegelik a
kőszikláé hegyeket. V. ö. LEGEL.

MEGLEGELTET, (meg-legeltet) ősz. mivelt.
Eszközli, hogy a barmok bizonyos tért legelve meg-
járjanak. Fagyot őszstel meglegeltetni a, juhokat a ve-
téseken. Az ökröket meglegeltetni a tilosban.

MEGLEGGYENT, tájdivatosan e helyett: meg-
legyint

MEGLEGYINT, (meg-legyint) ősz. áth. Csak
ügy gyöngéden érintve üt meg valakit vagy valamit.
V. ö. LEGYINT.

MEGLEHET, (meg-lehet) ősz. tehető. Általán
mondható mindenről, ami sem fogalomban, sem tár-
gyilagosan ellenmondást nem szenved ; ami valószí-
nű, amit hinni képesek vagyunk. Meglehet, hogy tor-
tünk jobbra fordul, de ás is meglehet, hogy többet kell
stenvedntoJc. V. ö. LESZ.

MEGLEHETŐS, (meg-léhetős) ősz. inn. A ma-
ga nemében középszertt,mi az igényeket sem felül nem
múlja, sem egészen kielégítlenül nem hagyja, A mér-
séklett dicsérés vagy helybehagyás jelzője. Ez a bor
meglehetős. Nyáron nem sokan, de télen meglehetős
számmal látogatják a szinhdtat.

MEGLEHETŐSEN, (meg-léhetoscn) ősz. ih. A
maga nemében középszerüleg, tűrhetően, nem épen
roszul, elég jól. Kötelességét meglehetősen teljesíteni. V.
ö. MEGLEHETŐS.

MEGLÉKEL, (meg-lékcl) ősz. áth. A jégen
vagy némely beles testeken léket vág. A halászok
több helyen meglékelik a Balaton jegét. Meglékelni a
dinnyét, kenyeret. V. ö. LÉK.

MEGLÉKEZ, (meg-lékez) 1. MEGLÉKEL.
MEGLEL, (meg-lel) ősz. áth. Keresés által meg-

talál valamit, rájön valamire. Ki mit keres, megleli.
(Km.) Meglelte zsák a foltját. (Km.) V. ö. LEL. A
régieknél ,megtalAl* szóval hason értelemben gyak-
ran eléjön a mai ,megkeres' (= levélben v. iratban
megkér) helyett. „ Uram nekem semmit nein írt egye-
bet, hanem ezt, hogy te kegy(elme)det lelte meg, mint
bízott barátját."(Levél 1554-böl.Szalay A. 400 m. 1.).

MEGLELKÉSÍT v. —LELKESÍT, (meg-lelkc-
sít) ősz. áth. 1) Lelket, életet teremt bele. 2) Átv.
ért. eszközli, hogy kitünó'leg működjék benne a lelki
erő; rendkívüli lelki tehetségekkel megajándékoz. A
.szentlélek mtglelkesí/ctte az apostolokat. V. ö. LELKES.

MEGLENDÍT v. —LENDÍT, (meg-lendít) ősz.
áth. Valamit lassú mozgásba, könnyű lengésbe hoz,
igen gyöngén vagy alig érint. Az esti szellő meg-meg-
kndtíiafák leveleit. V. ö. LENDÍT.

MEGLENDÜL v. — LENDÜLV (ineg-lendül)
ősz. önh. Könnyeden, gyöngéden lengve megmozdul.

MEGLENNI, (meg-lcnni) határtalan módja .meg-
lesz' illetőleg ,megvau' öszvetett igének. Meg kell
lenni mint egyszer a meghalásnak. (Km.) Megleszek
én a nélkül ü.

„Akarsz Buda hőssel meglenni királyul."
Arany J.

MEGLEP, (meg-lep) ősz. áth. 1) Bizonyos térre
vagy testre rászáll, s azt testével betakarja, befödi.
A vetéseket meglepik a vadludak. A aeukros ételt meg-
lepik a legyek. A lepkék, méhek meglepték a virágokat.
Meglepte a víz a fold színét. (Szabó D.). Ez értelem-
ben megegyezik vele az ellep. 2) Valakire váratla-
nul, véletlenül rábukkan, s mintegy testével elnyom-
ja. A madarat fészkében, a zsiványokat tanyájukon
meglepni. Meglepni az ellenséget. 3) Valamely várat-
lan dologgal, melynek semmi látható vagy észreve-
hető előzményei nem voltak, eléállani. Valamely jeles
találmánynyal meglepni a világot.

„Meg-meglep olykor, mintegy örömkövet
Jobb életből, egy boldog édes álom."

Szemere Pál.

Különösen, midőn valaki váratlanul valami kedves
dolgot teszen másnak. Ritka becsU ajándékkal meglep-
ni valakit. V. ö. LEP.

MEGLÉP, (meg-lép) ősz. áth. Lépéssel, azaz lé-
pést menve s a lépéseket számlálva megmérni vala-
minek hosszát, szélességét.

MEGLEPCSEN, (meg-lepcsen) ősz. önh. Úgy
esik vagy ütödik valahová, hogy mintegy ,lepcs' han-
got ad. Úgy vágta pofon, hogy ugyan meglepcsent.
(Kriza J.). V. ö. LEPCSEN.

MEGLÉPÉS, (meg-lepés) ősz. fn. Cselekvés,
mely által valakit vagy valamit meglepnek. A tolva-
jok meglépéséért jutalmat adni a csendőröknek. V. ö.
MEGLEP.
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MEGLÉPÉS, (roeg-lépés) ősz. fa. Lépést menve
s a lépéseket számlálva megmérés. V. ö. MEGLÉP.

MEGLEPETÉS, (meg-lepetés) ősz. fii. A ke-
délynek azon kellemes vagy kellemetlen állapota,
melyet valamely váratlan jó vagy rósz, vagy rendkí-
vüli dolog idéz elé. V. ö. MEGLEP.

MEGLEPETIK, (meg-lepetík) ősz. külsz. Vá-
ratlanul valamely kedves vagy kedvezőtlen, vagy
rendkívüli dolog történik vele.

„A szenderítő csend és tiszta bek
Beállanak, hogy meglepessenek
Szelíd zenének múló hangitól."

Vörösmarty.

MEGLÉPEZ, (meg-lépez) ősz. áth. Léppel, azaz
madárenyvvel megken. Meglepetni az ösztörü ágait.

MEGLEPŐ, (meg-lepő) ősz. mn. Ami váratlanul,
hirtelen, észrevehető előzmények nélkül történik, né-
mileg csodálatra méltó, és mire azt szoktuk mondani,
hogy megáll ti az eszünk. Ez meylepö tinidet rám
nétve. E két ember között meglepő hasonlótág van. V.
ö. MEGLEP.

MEGLEPŐLEG, (meg-lepőleg) ősz. ib. Váratlan
módon. V. ö. MEGLEPŐ.

MEGLES, (meg-les) ősz. áth. 1) Lesve megvi-
gyáz, megvár valakit v. valamit. Meglété, ki tzokta
volt éjjelenként át ablakot koczogtatni.A vadász meglesi
a vadak járását. 2) Lesve rajtakap, valamely csínyon
rajtaér. Meglesni a tolvajt.

„Már minekünk megesett,
Mert a gazda meglesett." Népd.

V. ö. LES.
MEGLESÉS, (meg-lesés) ősz. fn. Cselekvés,

illetőleg vigyázó várakozás, midőn valakit vagy vala-
mit meglesünk.

MEGLETT, (meg-létt) ősz. mn. 1) Emberről
szólva ám. kifejlett korú, nem fiatal. Meglett korú.
Meglett emberkéé nem illik gyereketkedni. 2) Ami meg-
történt. Meglett dolgok. V. ö. LESZ.

MEGLETYTYEN, (ineg-letytyen) ősz. önh.
Valamely híg, vagy legalább lágy test megérintve
vagy ütődve ,lety' v. ,lity' hangot hallat. Erősebb
fitödésscl : meglolytyan.

MEGLEVELESÉDIK, (meg-levelesédik) ősz.
k. 1) Levelei megnőnek, kifejlődnek. Tavaszszal újra
meglevelesednek a fák. 2) Levelei dúsan, buján te-
nyésznek. Nedoes évben meglevelesednek a réti filvek.
V. ö. LEVÉL.

MEGLEVELEZ, (meg-levelez) ősz. áth. Vala-
mely növényt leveleitől megfoszt, megtisztít. Megle-
velezni a szederfákaí, a dohányt. Utolsó kapálás után
meglevelezni a buja hajtáru szSlövesszSket.

MEGLÉVŐ, (meg-lévő) ősz. mn. Ami valóság-
gal megvan, amivel bírunk, mi készen áll. Meglevő és
felesleges pénzéi kamatra kiadja. A meglevő kéziratot
nyomtatás alá bocsátani.

MEGLIBBEN, (meg libben); 1. MEGLIPPEN.

MEGLIKAL v. MEGLYUKAL, (meg-likal v.
-lyukai) 1. MEGLIKASZT.

MEGLJKASODIK v. —LYUKASODIK, (meg-
likasodik v. -lyukasodik) ősz. k. Egy, vagy több lik
v. lyuk nyílik, szakad, képződik stb. rajta. A ruha
térden és könyökön leghamarabb meglyukasodüc. A lágy
fenekű út meglyukatodik. A timtóval süli kenyér, a régi
sajt meglyukatodik. V. ö. LIKAS, LYUKAS.

MEGLIKASZT v. —LYUKASZT, (meg-likaut
v. -lyukaszt) ősz. áth. Valamit likassá v. lyukassá
tesz (bevégzetten). A nyírfát tavasától meglikastíam,
hogy nedve kifolyjon. Meglikasttani a fülctimpát.

MEGLKASZTÁS, (roeg-likautás) ősz. fn. Li-
kassá tevés. V. ö. MEGLIKASZT.

MEGLIKGAT v. — LYUKGAT, (meg-likgat v.
-lyukgat) ősz. gyak. áth. Valamely testen több likat
v. lyukat fúr, szúr, szakaszt stb. (bevégzetten). Gom-
bostűvel meglikgalni a papirt. Növény-magtíUetéikor
meglikgatni a földel. V. ö. LIKGAT, LYUKGAT.

MEGLILIOMOZ, (meg-liliomoz) ősi. áth. Li-
liom alakú jegygyei vagy bélyeggel ellát

MEGLINEÁZ, (meg-líneáz) ősz. áth. Lineák
kai vagy vonalakkal ellát, megvonaloz.

MEGLIPHED, (meg-liphed) lásd : MEGLIB-
BEN.

MEGLIPPEN, (meg-lippen) ősz. önh. Mondjak
különösen tyúkról, midőn lehasalva meghúzza magát
Máskép : meglibben, meglipúl; mélyebb hangon: meg-
lappon.

MEGLIPÚL, (raeg-lipúl) ősz. önh. Mélyebb han-
gon : meglapul. L. MEGLIPPEN.

MEGLISZTÉSÉDEK, (meg-lieztésédik) ősz. k.
Lisztessé leszen. Aki malomba jár, ruhája könnyen
meglifztesedik. Mondják némely gyümölcsről, mely a
kívánt nedvesség helyett porhanyússágot kapott A
nagy nyári hőségben megliszlesedett • a kajtti ba-
ractk.

MEGLISZTÉZ, (meg-lisztéz) ősz. áth. Liszttel
be- vagy meghint; lisztessé tesz.

MEGLOCSKOSODIK, (meg-locskosodik) lásd:
MEGLOCSOSODIK.

MEGLOCSOL, (meg-locsol) ősz. áth. Locsolva
megöntöz vagy megnedvesít valamit. Meglocsolm a
poros udvart, utczát. Meglocsolni a virágokat. A für-
dőben egymást meglocsolni. V. ö. LOCSOL.

MEGLOCSOSODIK, (meg-locsosodik) ősz. k.
Locsossá, locskossá. ázottá lesz (bevégzetten).

MEGLÓDIGAL, (meg-lódigál) ősz. áth. A szé-
kelyeknél ám. megdobál, meghajigál.

MEGLÓDÍT v. —LÓDÍT, (meg-lódít) ősz. áth.
Eszközli, hogy meglóduljon; különösen hogy sebesebb
mozgásnak induljon valaki v. valami; megindít; meg-
szalaszt. A dióba harapás meglódította egy fogamat. A
csősz meglódtíja a szSlSs kert körül ólálkodó gycmus
suhanczokat. Lódtísd meg azokat a lovakat. V. ö. LÓ-
DÍT.

MEGLÓDUL v. —LÓDUL, (meg-lódúl) ÖM.
önh. Lígni kezd; különösen sebesebb mozgással
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megindul. Meglódult a fogam. Meglódul a, tátongó*
Utó' hajó; meglódul a hajónyomtaték. Meglódul a hegy-
ről letattüott kődarab. Jobb úton meglódulnak (neki
lódulnak) a lovak. V. ö. LÓDUL.

MEGLÓGAT,(meg-lógat) ősz. áth. Lógóvá azaz
ingóvá vagy ingékonynyá tesz. Meglógatni a földbe
vert GnOiöpVket.

MEGLOHAD, (meg-lohad) öaz. önh. Mondják
felfátt, megdagadt testről, midőn leapad, lelapul, le-
totytyad. Meglohad a duda, ha kifogy belőle a szust.
Meglohad a daganat. V. ö. LOHAD.

MEGLOHASZT, (meg-lohaszt) öaz. áth. Esz-
közli, hogy valamely felfiitt, dudorú, dagadt test
meglohadjon. Nyomai által meglokasttani a felfújt
hólyagot. Felfakasztás által meglohasttam a, dagana-
tot. V. ö. LOHA8ZT.

MEGLOHOL, (meg-lohol) ősz. áth. Bottal vagy
más vtöeszközzel megver, megpáhol. Jól meglohoUáJc.
(Szabó D.).

MEGLOMPOSODIK, (meg-lomposodik) ősz. k.
Lompossá válik (bevégzetten).

MEGLONCSOSÍT v. —LONCSOSIT, (meg-
loncsoeít) ősz. áth. Loncsossá tesz (bevégzetten).

MEGLONCSOSODIK, (meg-loncsosodik) ősz. k.
JUmcaossá lesz (bevégzetten).

MEGLONCSOSÚL v. — LONCSOSUL, (meg-
loncaosúl) ősz. önh. 1. MEGLONCSOSODIK.

MEGLOP, (meg-lop) ősz. áth. Lopva, tolvajké-
pen megfoszt valakit bizonyos vagyonától. A Motelen
ettUd meglopja urát. Néha ám. bizonyos jószágból
egy részt lop el. A Ükötök meglopták a meneti. A fu-
varotok meglopták a teálltíott borokat. V. ö. LOP.

MEGLOTYTYAN, (meg lotytyan) ősz. önh.
Megmozdultában ,loty' hangot ad. A rázott, megla-
ssított csöbörben meglotytyan a víz. Midiin leült, ugyan
meglotytycmt (Szabó D.). V. ö. LOTYTYAN.

MEGLOTYTYANT, (meg-lotytyant) ősz. áth.
Úgy mozdít meg valamely híg testet, hogy az ,loty'
vagy ,löty' hangot ad.

MEGLOVASÍT, (meg-lovasít) ősz. áth. Lóval
ellát Gr. Eszterházy M. nádor leveleiben többször
eléfordúl ez értelemben.

MEGLŐ, (meg-lö) ősz. áth. Szoros ért. lövő esz-
közzel, pl. álgyúval, puskával, nyíllal megtalál, meg-
sért. Agyival meglőni a hajót. Csatában meglőtték a
lábát. Különösen ám. lövés által megöl, agyon lő.
Életét megunván meglőtte magát. Nem öté a madár,
áld meglövi, hanem aki megeszi. (Km.). V. ö. LÓ.

MEGLŐCSÖZ, (meg-lőcsöz) ősz. áth. 1) Lőcs-
csel fölszerel. S) Lőcscsel megver.

MEGLÖDÖZ, (meg-lődős) gyak. áth. L MEG-
LÖVÖLDÖZ.

MEGLÖK, (meg-lök) Ősz. áth. Ököllel, könyök-
kel vagy valamely kézbelivel megtaszít valakit v. va-
lamit. Tolakodásban meglökni valakit. Harctjátékban
dárdával meglökni versenytársát. V. ö. LÖK.

AKAD. *AOV BZÓTÍB IV. KOT.

MEGLÖKDÖS v. — LÖKDÖZ, (meg-lökdös v.
— lökdőz) ősz. áth. Többször meglök.

MEGLÖKKEN, (meg-lökken) ősz. önh. L. LÖK-
KÉN alatt.

MEGLÖKKENT, (meg-lőkkent) ősz. áth. L.
LÖKKÉNT alatt

MEGLÖTYTYED , (meg-lötytyed) ősz. önh.
MeghigdL Székely szó.

MEGLÖTYTYEN, (meg-lötytyen) lásd : MEG-
LOTYTYAN, és v. ö. LÖTYTYEN.

MEGLÖTYTYENT, (meg-lötytyent) 1. MEG-
LOTYTYANT.

MEGLÖVÖLDÖZ, (meg-lövöldöz) ősz. gyak.
áth. Gyakori lövéssel megsért, megrongál valakit v.
valamit Meglövöldözni a vár falait. Meglövöldönni a
tárgyul kitett táblát. A szemkött álló seregek meglövöl-
dözték egymást. V. ö. LŐ.

MEGLUCSKOSODIK, (meg-lucskosodik) lásd:
MEGLOCSOSODffi.

MEGLÚGOZ v. LUGOZ, (meg-lúgoz) ősz. áth.
Lúggal megöntöz, megáztat, megpuhít, megtisztít

MEGLUSTÍT, (meg-lustít) ősz. áth. Egészen
lustává tesz; máskép : ellutttí.

MEGLÜSTOSÍT v. —LUSTOSIT, (meg-lusto-
sít) ősz. áth. Lustossá tesz (bevégsetten).

MEGLUSTOSODIK, (meg-lustosodik) ősz. k.
Lustossá lesz (bevégzetten).

MEGLUSTÚL, (meg-lustúl) ősz. önh. Egészen
lustává leszen; máskép : ellustul.

MEGLYUKAL, 1. MEGLIKAL.
MEGLYUKASODIK, 1. MEGLIKASODIK.
MEGLYUKASZT, 1. MEGLLKASZT.
MEGLYUKGAT, 1. MEGLIKGAT.
MEGMACSKÁSODÁS, (meg-macskásodás) ősz.

fh. Általában megzsugorodás ; különösen a hajókö-
telen, kivált új kötelén, karikájából kibontáskor kép-
ződni szokott csavarodások, melyek azt görcsössé te-
szik.

MEGMACSKÁSODIK, (meg-macskásodik) ősz.
k. Megzsugorodik pl. a ló lába, illetőleg inai; vagy
sodrásban, kibonyolításban, csavarítasban stb. a fo-
nal, madzag, kötél. V. ö. MEGMACSKÁSODÁS.

MEGMACSKÁZ, (meg-macskáz) ősz. áth. A
hajósnép nyelvén ám. a vasmacskát (horgonyt) a ha-
jóról leereszti a végett, hogy ez vízfenékre szállva a
hajót helyhez kösse, nyugatiasba helyezze; ujabb
nyelven: meghorgonyot.

MEGMÁGNESEZ , (meg-mágnesez) ősz. áth.
Mágnesi erővel eltölt, felruház.

MEGMAGYARÁZ, (meg-magyaráz) ősz. áth.
Szoros betOszeriuti ért valamit magyar nyelven mond
vagy ír meg, hogy a magyar előtt érthetővé tegye.
Magyarázta meg át úr, mit akar ez a német. Latin,
görög, franeria nyelvű könyveket megmagyarázni. Szé-
les ért. akármiféle nyelven érthetővé, világossá, fel-
foghatóvá tesz valamit „Magyaráz vala ő nekik men-
den Írásokból" (Tatrosi codez).

20
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„Csak a reménység nyelve tudja,
És meri megmagyarázni szivét."

Virág B.
V. S. MAGYARÁZ.

MEGMAGYARÁZÁS, (meg-magyarázás) ősz.
fn. Cselekvés, melynél fogva valamit megmagyará-
zunk. 1. MEGMAGYARÁZ.

MEGMAGYARÁZHATATLAN v. MEGMA-
GYARÁZHATLAK, (meg-magyarázhat[at]lan) ősz.
nm. Oly rejtélyes, homályos, titkos értelmű, hogy
megmagyarázni nem lehet. Határozói minőségben ám.
megmagyarázhatatlanul.

MEGMAGYARÍT, (meg-magyarít) ősz. átb. Va-
lamely idegen nyelvből bizonyos irodalmi művet ma-
gyarra áttesz. Idegen költőt müveket tökéletesen meg-
magyarttani nehéz feladat.

MEG MAGYAROSÍT, (meg-magyarosít) ősz. áth.
Valakit magyar szokások fölvételére bír vagy ké-
pesít.

MEGMAGYAROSODIK, (meg-magyarosodik)
ősz. k. Magyaros szokásokat vesz fül; nevezetesen a
magyar nyelvet sajátjává tevén a magyar nemzetnek
tagjává leszen. V. ö. MAGYAR.

MEGMAKACSÍT, (meg-makacsít) ősz. átb.
Eszközli, hogy valaki v. valami makacscsá leszen.
V. ö. MAKACS.

MEGMAKACSODIK, (meg-makacsodik) ősz. k.
Makacs természetet ölt. V. ö. MAKACS.

MEGMÁKOZ, (meg-mákoz) ősz. áth. Mákkal
meghint. A metéltet, kalácsot megmákozni.

MEGMALACZOZIK, (meg-malaczozik) ősz. k.
Mondják emedisznóról, midőn malaczokat fíadzik.

MEGMALÁTÁZ, (meg-malátáz) ősz. áth. Ma-
látának egészen elkészíti (a gabonát).

MEGMÁLHÁL v. — MALHÁZ, (meg-málhál v.
-málház) ősz. áth. Málhával vagy málhákkal megrak.
Megmálhált görbe tevék (Csűzi).

MEGMÁLLIK, (meg-mállik) ősz. k. L. MÁL-
L1K alatt.

MEGMÁMOROSÍT v. — MÁMOROSIT, (meg-
inámorosít) ősz. áth. Mámorossá teszen, félig-meddig
megrészegít. V. ö. MEGMÁMOROSODIK.

MEGMÁMOROSODIK, (meg-mámorosodik) ősz.
k. Szeszes itallal duskálkodás vagy dőzsölés követ*
keztében mámorossá leszen, azaz félig-meddig meg-
részegszik, inegpityósodik. V. ö. MÁMOROS.

MEGMÁNGOL v. — MÁNGOROL, (meg-mán-
gol v. -máugorol) ősz. átb. Hengerféle eszközzel si-
inára egyenget holmi szöveteket, bőröket stb. Meg-
mángolni a kimosott fehérruhát. Megmángolni a cser-
zett löi ükét. V. ö. MÁNGOL.

MEGMAR, (meg-mar) ősz. áth. Marva, azaz fo-
gakkal bele harapva, megsért. Ax idegent megmarta
<t mirge» kutya. A farkas megmarta a lovat. V. ö.
MAR.

MEGMARAD, (meg-marad) ősz. önh. 1) Foly-
tatólag létezik buouyos állapotban. Emlékezete örökké

megmarad. Én megmaradok véleményem mellett. Régi
szolgálatában megmarad.

„Most, hogy hozzánk bejött kölcsönös czifraság,
A szín megmaradott, eltűnt a valóság."

B. Orczy Lőrinci.

2) A vele viszonyban levők elfogyta vagy elmulta
után is létezik. A seregnek csak harmada maradt meg,
a többiek elvesetek. Ha elfogy is a hold, megmarad a
neve. (Km.).

„Érjük be avval, ami megmaradt.1'
Vörösmarty.

A régieknél .elmarad' értelembea is : „ Mikoron meg-
maradott volna ő társaiul." (Carthausi névtelen). V.
ö. MARAD, és MEG. (2).

MEGMARADÁS, (meg-maradás) ősz. fn. Álla-
pot midőn valaki vagy valami megmarad; különö-
sebben ám. előbbi állapotban vagy épségben mara-
dás, sértetlenség. „Nem kétlem, írni fog ő Felsége
is kegyelmednek; de tálam nem ily explicatióval
mint én, kinyitván megmaradásunkért mindenestől
szívemet." (Gr. Eszterházy M. nádor, Rákóczy György
fejedelemhez 1644).

MEGMARASZT, (meg-maraszt) ősz. áth. Esz-
közli, hogy megmaradjon, hogy el ne távozzék vala-
ki ; el nem ereszt. Megmarasztani a h& szolgát. Meg-
marasztani a kedves vendégeket. Törvénykezési ért. a
bíróság az ellenfél keresetéhez vagy kéréséhez képest
egészen vagy részben elitéi, különösen valamely bün-
tetésre kárhoztat valakit; szokottabban : el- vagy le-
maraszt. V. ö. MARASZT.

MEGMARASZTAL, (meg-marasztal) ősz. áth.
1. MEGMARASZT.

MEGMARCZANGOL,(meg-marczangol)l. MEG
MARCZONG.

MEGMARCZONG, MEGMARCZONGOL, (meg-
marczong v. —marczongol) ősz. áth. Marva harapdál-
va megtépdes, megszakgat V. ö. MARCZONG.

MEGMARDOS, (meg-mardos) ősz. áth. Több-
ször megmar.

MEGMARIZSGÁL, (meg-marizsgál) ősz. áth.
Marizsgálva megfogdos, megnyomdos.

MEGMARKOL, (meg-markol) ősz. áth. Marká-
val megfog, megragad, megszorít valamit. Megmar-
kolni valakinek üstökét, az ökör szarvát. Megmarkolni
a kardot, botot. V. ö. MARKOL.

MEGMARKOLÁSZ, (ineg-markolász) ősz. áth.
Markolászva megfogdos.

MEGMÁRT, (meg-márt) ősz. áth. Nedvbe me-
rítve megáztat, megmos valamit. Megmártani tiszta
vízben a szennyes ruhát. V. ö. MÁRT.

MEGMÁRVÁNYOZ, (meg-márványoz) ősz. áth.
1) Márváuyuyal bevon. 2) Márványt játszó színekkel
befest. V. ö. MÁRVÁNYOZ.

MEGMÁSÍT, (meg-másít) ősz. áth. 1) Valamit
máskép csinál, megváltoztat. Megmásítani valamely
mlloet. Tervet, szándékot megmásítani. Ás eddig diva-
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lozott rendet megmásítani. 2) Meghamisít Megmásíta-
ni a borokat. V. ö. MÁSÍT.

MEGMÁSÍTHATATLAN, MEGMÁSÍTHAT-
LAN, (meg-másíthat[at]lan) ősz. mn. Amit megmásí-
tani, azaz miskép tenni, visszavonni, megváltoztatni
nem lehet, vagy nem szabad. Ee megmásíthatatlan
akaratom. Határozóként ám. megmásíthatlanuL V. ö.
HEGMÁSÍT.

MEGMÁSODOL, (meg-másodol) ősz. áth. Va-
lamely munkát másod ízben végez. Megmásodolni
(másodszor megkapálni) a ezölöt, kukoríctát.

MEGMÁSOL, (meg-másol) ősz. áth. Valamit
másra változtat, az elébbitöl eltér, máskép: megmásít.
Megmásolja a vásárt, ám. az alkutól eltér. Megmd-
tolja a vélekedést, ám. más véleményre megy által.
Megmásolta Ígéretét, nem tette azt amit ígért. „Idét-
len háiasságnak tartom a török házasságot. Egymást
annak előtte nem latyak, hanem csak épen akkor,
amikor már nem lehet megmásolni." (Mikes K. török-
országi levelei).

MEGMÁSZ, (meg-mász) ősz. áth. Mászva föl-
megy valamire. Megmástni a fát, falat, hegyet, mere-
dek sóklát.

MEGMASZATOL, (meg-maszatol) ősz. áth. Ma-
szattal elpiszkol, bemocskol, beszennyez. V. ö. MA-
SZAT, MASZATOL.

MEGMÁSZHATÓ, (meg-mászható) ősz. mn.
Amit meg lehet mászni. Megmászható hegyek, vár-
falak.

MEGMÁSZKÁL, (meg-maszkál) ősz. gyak. áth.
Mászkálva, azaz gyakran mászva felhág, vagy több
magas helyet megjár. A madárféstkes fákat megmást-
kólni. LépgySngy végett megmámkálni a tölgyfákat. V.
ö. MÁSZKÁL.

MEGMASZLAGOSÍT v. — MASZLAGOSIT,
(meg-maszlagosít) ősz. áth. Maszlagossá tesz (bevég-
zetten).

MEGMASZLAGOSODIK, (meg-maszlagosodik)
ősz. k. Maszlagoss álesz (bevégzetten).

MEGMASZTOL, (meg-masztol) ősz. áth. 1) Meg-
maszatol, elpiszkol. 2) Öszvezúz, öszve- v. meg-
morzsol. Másképen: megmosttol. V. ö. MASZATOL,
MOSZTOL.

MEGMATAT, (meg-matat) ősz. áth. Matatva,
motozva kikurkász. V. 6. MATAT.

MEGMATHLÁL, (meg-matíkál) ősz. áth. Matí-
kálva megkaparász, megtapogat

MEGMÁTKÁSÍT, (meg-mátkásít) ősz. áth. Va-
lakinek, különösen nőtelen férfinak mátkát szerez.

MEGMÁTKÁSODIK, (meg-mátkásodik) ősz. k.
Mátkára tesz szert. Mondják különösen nötelen férfi-
ról, ifjúról, legényről, midőn valamely hajadon vagy
özvegy nőt feleségül eljegyez. Szélesb ért. szeretőre
tesz azért.

MEGMÁZOL, (meg-mázol) ősz. áth. Mázzal
megken, megfest, megfényesít valamit. Megmázolni a
fatekakat, lábasokat, vasedényeket. Pirosáéval megmá-

a* ajakat, aratót. V. ö. MÁZ.

MEGMÁZSAL, (meg-mázsál) ősz. áth. Nagyobb-
féle mérleggel mázsaszámra határozza meg valaminek
súlyát Megmázsálni a sténás szekeret, a gyapjút zsá-
kot, V. ö. MÁZSA.

MEGMEG, (meg-meg) kettőztetett ih. s ám. is-
még, ismét, megint ,njra. Meg-meg itt vagy?

„Szegén legén mivé lőttél,
Hogy feleségre szert töttél.
Ezör bajod, meg kettő,
Meg-meg kettő, meg kettő."

Székely népdal.

V. ö. MEG, (1). Néha a ,meg' igekötő kettőztetése
gyakorlatos jelentéssel, pl. meg-megátt. V. ö. KET-
TŐZTETÉS.

MEGMEGESÉG v. MEGMEGESSEG, ősz. ih.
Sopron vármegyei tájszólás szerént ám. ismét, megint.
Itt az ismétlés négyszer van kifejezve : meg, meg,
és, ég.

MEGMEJJESZT, tájdivatosan ám. megmely-
lyeszt

MEGMELEGÉDÉS, (meg-melegédés) ősz. fn. A
levegőnek, vagy akármiféle testnek azon hévmérséki
változása, mely szerént kisebb vagy nagyobb fokú
meleg fejlik ki benne, vagy általhatja. V. ö. MEG-
MELEGÉDIK.

MEGMELEGÉDK, (meg-melegédik) ősz. k.
Valamely külső befolyás által bizonyos fokig meleg-
gé lesz. V. ö. MELEG. Napnál, tűznél megmelegedni.
Úgy átfáftam volt, hogy a fűtött kályha mellett alig bír
tam megmelegedni.

MEGMELEGÍT, (meg-melegít) ősz. áth. Vala-
mit meleggé tesz. Tűznél megmelegtíeni a hideg éte-
leket.

MEGMELEGÍTES , (meg-melegítés) ősz. fn.
Cselekvés, mely által valamit megmelegítünk, vagy a
tűznek azon hatása, melynél fogva valami megmeleg-
szik. V. ö. MELEGÍT.

MEGMELEGSZIK, (meg-melegszik) ősz. k. 1.
MEGMELEGÉDK.

MEGMELEGÜL, (meg-melegfil) ősz. önh. Mint-
egy ön tevékenységéből, ön erejéből meleggé lesz.
Nemes tettek hallatára a szív megmelegül. Máskép :
fblmeleglil.

MEGMELEGÜLÉS, (meg-melegülés) ősz. fn. 1.
MEGMELEGÉDÉS.

MEGMELLESZT, (meg-melleszt) 1. MEGMEL-
LYESZT.

MEGMELLYED, (meg-mellyed) ősz. önh. A
szárnyas állatok mellyé megkoppad; általán pedig
tollai ki- vagy elhullnak.

MEGMELLYEDZIK, (meg-mellyedzik) ősz. k.
L. MEGMELLYED.

MEGMELLYESZT, (meg-mcllyeszt) ősz. áth.
Tulajdon és szoros ért a szárnyas állatok, különösen
a Indák, kacsák melléről a tollat kitépi. Szélesb ért.
a madarakat tollaiktól megfosztja, megkopasztja. Átv.
ért valakit kifoszt

20* '
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MEGMÉLYÍT, (meg-mélyít) ősz. áth. Eszközli,
hogy valami mélylyé legyen. Megmélytíeni a kutat,

MEGMENEKÉDES, (meg-menekedés) ősz. fa.
Bizonyos bajtól, kellemetlen állapottól, veszélytől stb.
megszabadulás. V. ö. MEGMENEKÉDIK.

MEGMENEKÉDIK, (meg-menekédik) ősz. k.
1) Valamely kellemetlen állapottól, bajtól, veszélytől
megszabadd!. Távolító ragu viszonynevet vonz. Meg-
menekedni a rabtágtól. 2) Oly személytől lesz függet-
lenné, kivel terhes, kellemetlen viszonyban állott.Afej-
menekedni a rost feleségtől, a kegyetlen úrtól. V. ö. ME-
NEKÉDIK.

MEGMENEKSZIK, (meg-menekízik) ősz. k. 1.
MEGMENEKÉDIK, és v. ö. MENEKSZIK.

MEGMENEKÜL v. —MENEKÜL, (meg-mene-
kfil) ősz. önh. L. MEGMENEKÉDIK.

MEGMENEKVÉS, (meg-menekvés) 1. MEGME-
NEKÉDES.

MEGMENIK, (meg-menik) ősz. k. Tájdivatosan
és régiesen ám. megmenekedik.

„Az pogánok így vészének ,
És keresztyének megmenének."

Katalin verses legendája.

MEGMENT, (meg-ment) ősz. áth. 1) Valakit a
bajtól, veszélytől megszabadít Bajtártát megmenteni
az ellenségtől. FUrdö tártát megmenteni a vúbe ha-
lottól.

„Minden ellenségtől országát megmentem."

Tinódi.
„Hogy már magát ott megmentenéje,

Inkább magát ott elrekkenté."
Ugyanaz.

2) Bizonyos jószágot megőriz, hogy el ne veszszen,
el ne romoljon, el ne égjen stb. Tűitől, vtetöl holmit
megmenteni. Itten mentsen meg minden gonosztól. Menü
meg, Uram, minket. V. ö. MENT.

MEGMENTÉS, (meg-mentés) mn. és ősz. fa. Cse-
lekvés, mely által valakit vagy valamit megmentünk.
Életem megmentését barátomnak küszönSm. Siettünk ve-
szélyben forgó tártaink megmentésére. V. ö. MEG-
MENT.

MEGMENTŐ', (meg-mentő) ősz. fa. Személy,
,ki valakit bizonyos bajtól, veszélytől megszabadít.
J^tv. ért. eszköz, mely által valaki megszabadul. Ha-

egy szál deszka volt a megmentöm.
MEGMÉR, (meg-mér) ősz. áth. 1) Valaminek

terhei.'' mennyiségét bizonyos eszköz által meghatá-
rozza. Valaminek hosszát, szélét, magasságát, vastag-
tágat mejimémi. A vásznat rS/el, a földet lánczezal
megmérni. A ^vat marokkal megmérni. 2) Valaminek
súlyát bizonyos határozott mérleg által meghatároz-
za. Mázsávat megmérni a tót, gyapjút. V. ö. MÉR.

MEGMEÍ.1ED, (meg-mered) ősz. önh. Mondjak
mozgékony, hajlékony, vagy folyó testről, midőn ezen
tulajdonságait plf>eszti, s helyzetében változatlanul,

MEGMÉRÉS— MEGMÉRHETETLEN 312

s mintegy feszülten megmarad. A holt ember ttemei
megmerednek. Görcstől, fagytól megmerednek át

„Immár szinte megmeredek
Itt a szörnyű hidegbe."

Kisfaludy S.

Máskép : megmerevedik. V. ö. MERED.
MEGMÉRÉS, (meg-méréa) ősz. fa. Cselekvés,

mely által valaminek térbeli mennyiségét vagy gu-
lyát meghatározzák. A határ megmérését okleveles mér-
nökre bírni. V. ö. MÉR.

MEGMERESZT, (meg-mereszt) ősz. áth. Esz-
közli vagy okozza, hogy megmered valami. V. ő.
MEGMERED.

MEGMEREVEDÉS, (meg-merevédés) ősz. fia.
Állapot-változása valamely hajlékony, ragékony, fo-
lyó testnek, midőn megmerevedik. Tagok megmereve-
dése. V. ö. MEGMEREVEDIK.

MEGMEREVEDIK, (meg-merevédik) ősz. k.
Mondják hajlékony, mozgékony, folyó testről, midőn
hajthatatlanná, mozdulatlanná lesz, s illetőleg meg-
keményedik. Kete, lába, megmerevedett. Fagytól meg-
merevedik a sár, a vü. V. ö. MEREVEDIK.

MEGMEREVÍT, (meg-merevít) öw. áth. Esz-
közli vagy okozza, hogy megmerevedjék, hogy me-
revvé legyen valami. V. ö. MEREV, MEREVEN.

MEGMEREVÜL, (meg-merevűl) ősz. önh. 1.
MEGMEREVEDIK. Ez történik valamely kfilso* ha-
tás, amaz mintegy önmfive által.

MEGMÉRGED, (meg-mérged) ősz. önh. A ha-
ragnak azon neme szállja meg, melyet méregnek
mondónk. Szokottabban : megmérgelödik. V. ö. MÉ-
REG.

MEGMÉRGELÖDIK, (meg-mérgelődik) ősz. k,
L. MEGMÉRGED.

MEGMÉRGESEDIK, (meg-mérgesédik) öra. k.
1) Mérges haragra gyulád. V. ö. MÉRGES. 2) Mond-
ják kóros lobról, midőn nagyobb fokban fejlik ki,
midőn megvörösödik, megtüzesedik. Megmérgesedik
a seb, a daganat, a kelés.

MEGMÉRGESÍT, (meg-mérgeaft) ősz. áth. 1)
Méreggel megkever. Megmérgesiteni a* ételt, italt. 2)
Méreggel megront vagy megöl valakit. A hűtlen nő
megmérgesttette férjét. Szokottabban: megmérgez. 3)
Valakit mérges haragra gerjeszt V. ö. MÉRGES.

MEGMÉRGEZ, (meg-mérgez) ősz. áth. 1) Mé-
reggel megkever vagy megken valamit Meymérgtmí
az italt. Megmérgezni a nyilakat. 2) Méreg által meg-
ront vagy megöl. 3) Átv. ért. az erkölcsi érzelmeket
megvesztegeti, a gonoszság csiráit beleoltja valakibe.
Némely künyvek olvasása megmérgezi az ifjúságot.

MEGMÉRGEZÉS, (meg-mérgezés) ősz. fa. Cse-
lekvés, midőn valamit vagy valakit megmérgeznek.

MEGMÉRHETETLEN, MEGMERHETLEN ,
(meg-mérhet[et]len) ősz. mn. Minek nagyságát, meny-
nyiségét mértékkel meghatározni nem lehet Mrgmér-
heteílen távolságú égi testek. Megmérhetetlen mélység.
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tnagattdg. Határozóképen ám. megmérhetlenül. V. 8.
MÉR.

MEGMERHETETLENSÉG , MEGMEBHET-
LENSÉG, (meg-mérhet[et]lenség) ősz. fa. Valamely
nagyságnak, mennyiségnek azon tulajdonsága, mely
szerént mértékét meghatározni lehetetlen.

MEGMERÍT T. —MERÍT, (meg-merit) ősz.
átb. 1) Valamely edényt bizonyos híg testbe lenyom,
s megtolt Tele. Megmeriteni a vödröt, kortót. 2) Ki-
méregetett nedvvel megtolt valamely öblös testet.
Megmeriteni a váltát, a lajtot. Mtuttal megmertíeni a
hordót. V. ö. MERÍT.

MEGMÉRKÉZIK v. —MÉRKŐZIK, (meg-mér-
kézik v. -mérkőzik) ősz. k. 1) Valakivel erőre meg-
próbálkozik, vagyis vívás, hüzdés, birkózás által mint-
egy megméri erejét, ha nyom-e annyit, mint verseny-
társáé. Oly érdi, hogy senki »em mérkíjthetik meg vele.
2) Szélest) ért akii-miféle mánkat végrehajtani, ne-
hézséget legyőzni megpróbál, megkísért. V. ö. MÉR-
KEZIK.

MEGMÉRLEGÉL v. — MÉRLEGÉZ, (meg-
mérlegel v. -mérlegéz) ősz. áth. Mérlegelve Bolyát
meghatározza; vagy valamit egyensúlyba hoz.

MEGMERÜL v. —MERÜL, (meg-merül) ősz-
önh. A nedvbe merített edény megtelik az illető nedv-
vel. A kútba, letolt vödör megmerül.

MEGMESZEL, (meg-meszel) ősz. áth. Mészszel
megfehérít valamit Megmesxelni a bevakolt falakat.
Máskép: bemeszel. Átv. ért tájdivatosan ám. megcsal.
(Mándy Péter).

MEGMETÉL, (meg-metél) ősz. gyak. áth. 1)
Valamely testet metsző eszközzel több részekre, da-
rabokra oszt. A distnók számára megmetélni a tököt.
2) Valamely testen több metszést csinál. Kéttel meg-
metélni a padot, fa derekát. V. ö. METSZ, METÉL.

MEGMETÉLYÉSÉDIK,(meg-métetyésedik) ősz.
k. Mondják juhokról, midőn métely nevű májbeteg-
ségbe esnek. V. ö. MÉTELY.

MEGMÉTELYÉSÍT v. —MÉTELYÉSIT, (meg-
mételyéeít) ősz. áth. L. MEGMÉTELYEZ.

MEGMÉTELYEZ, (meg-mételyéz) ősz. áth. A
mételyféle betegséget mással közli. Egyik mételyét
juh megmételyeri a maiikat. Átv. ért. a tiszta erköl-
csöket megrontja. V. ö. MÉTELY.

MEGMETSZ, (meg-metsz) ősz. áth. 1) Valamely
éles eszközzel megsért valamely testet. Megmettteíte
a* ujját. Vedd el a gyerektől a kést, hogy meg ne messe
magát. 2) Metszve megkezd valamit. Megmettteni a
kenyeret, a tájtól, a dinnyét. 3) Metszve megcsinál,
elkészít valamit Három irótollat metszett meg. 4)
Megaprít, részekre metsz. Megmettteni a, dohányt,
stalmát. V. ö. METSZ.

MEGMETSZÉS, (meg-metszés) ősz. fa. Cselek-
vés , mely által valamit megmetszfink. V. ö. MEG-
METSZ.

MEGMEVET, régiesen ám. megnevet; 1. ezt, és
v. ö. MEVET,

MEGMÉZEL v. — MÉZEZ, (meg-mézel v. -mé-
zez) ősz. áth. Mézzel megkever, megédesít valamit.
Megmetélni a mákot metéltet.

MEGMEZGÉL, (meg-mezgél) ősz. áth. A fát
mezgéjeért (mézgájaért) megbántja, mezgéjét leszedi.

MEGMEZGEREL v. — MEZGEREL, (meg-
mezgérel) ősz. áth. Szüret után a szedőktől elhagyott
szőlőfartőket öszvekeresgéli. V. ö. MEZGEREL.

MEGMEZTELENÉDIK , (meg-meztelenédik)
E. k. Meztelenné lesz (bevégzetten). Télen áfák

told leveleiktől többnyire megmezlelenednek.
MEGMEZTELENÍT v. —MEZTELENTT, (raeg-

meztelenít) ősz. áth. Valakit a rajta levő meztől bőrig
megfoszt, népiesen szólva, olyanná tesz, mint az
anyaszült gyermek. FlírStttétkor megmettelentíeni a
kitdedet. V. ö. MEZTELEN.

MEGMEZTELENÜL v. —MEZTELENÜL,
(meg-meztelenül) ősz. önh. L. MEGMEZTELENÉDIK.

MEGMÍVEL v. —MIVEL, (meg-mível) ősz. áth.
A főidet bizonyos müszabályok szerént elkészíti, hogy
termékenynyé legyen. Megmivelni a parrag telket.
Megmivelni a kerteket, szőlőket. Régiesen annyi is mint
megtesz, pl. a Pesti Gábor meséiben : „Monda neki
a kecske : Talán azt is raegmívelném (hogy a zöld
mezőn járnék) ha te (az orozlán) távol volnál."

MEGMOCSKOL, (meg-mocskol) ősz. áth. 1)
Mocsokkal beken, becsunyít valamit Szokottabban:
bemoetkol. 2) Átv. ért valakit gyalázva, szidalmazva
megbecstelenít V. ö. MOCSOK.

MEGMOCSKOZ, (meg-mocskoz) Ősz. áth. Lásd:
MEGMOCSKOL, 1).

MEGMOCZCZAN, (meg-moczczan) ősz. önh.
Alig észrevehető mozdulatot teszen. Meg sem mer
moesczanni. „Izrael minden fiainál pedig az eb sem
moczczan meg." (Káldi. Móz. H. 11.7.). Lásd:
MEGMOTSZAN.

MEGMOHOSÍT, (meg-mohosít) ősz. áth. Mohval
beteríti, befedi,körnlveszi. Az idő megmohotttja át ag-
guló fákat.

MEGMOHOSODIK, (meg-mohosodik) ősz. k.
Benövi a moh. Az óetka tindelyes tetSk, a vén tölgy-
fák derekai megnohotodnak. V. ö. MOH.

MEGMOHOSÚL, (meg-mohosúl) ősz. önh. 1.
MEGMOHOSODIK.

MEGMOLY080DIK, (meg-molyosodik) ősz. k.
Molyok teremnek meg benne; meglepi a moly. A
tsettöteüen ruhák, az óctka könyvek megmolyosodnak.
V. ö. MOLY.

MEGMOND, (meg-mond) ősz. áth. 1) Gondola-
tát, szándékát szóval kifejezi. Megmondjam, mit gon-
doltam t Előre megmondom, hogy a tanácsban ellened
ngdatkosom. 2) Néha ám. megvall, nem tagad. Tehát
megmondom, hogy én voltam. Ugyan mondd meg, te
tetted-e ezt t 3) Valamit bejelent, vagy vád gyanánt
felad. Mondd meg ae úrnak, hogy már itt vágynak.
Kérlek, meg ne mondd a tanítónak, hogy nem tüdőm a
lectkémei.
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MEGMONGOROL, (meg-mongorol) 1. MEG-
MÁNGOL.

MEGMORDÚL, (meg-mordúl) ősz. önh. Mord
kezd lenni, azaz morgó haragra indul. Tulajdonkép
ebről mondják; de átr. ért. mondja a köznép hara-
gos emberről is, midőn ebből harapós eb módjára
morogva tör ki a harag.

MEGMORMOG, (meg-mormog) ősz. áth. Tárgy-
esetés viszonjnérrel ám. mormogva jelenti ki harag-
ját valami vagy valaki ellen. A haragos eb megmor-
mogja a gyanít idegent.

MEGMORMOL, (meg-mormol) ősz. áth. 1. MEG
MORMOG.

MEGMOROG, (meg-morog) ősz. áth. 1. MEG-
MORMOG.

MEGMORZSÁL v. —MORZSOL, (meg-morzsál
v. —morzsol) ősz. áth. Morzsákra tördel valamit
Megmorzsálni a kenyeret.

MEGMOS, (meg-mos) ősz. áth. 1) Valamely
nedv, nevezetesen víz által megtisztít valamit. Meg-
mosni a mocskos ruhákat, a konyhaedényeket. Megmos-
ni a kezet, lábat, fejet.

„Szép állat a liba,
Magát megmossa." Népd.

2) Átv. ért. megkorhol, megszid valakit. Megmosták
szappan nélkül. Különösen megmosni valakinek fejét,
ám. kipírongatni. Egyébiránt v. ö. MOS.

MEGMOSAKODIK, (meg-mosakodik) 1. MEG-
MOSDIK.

MEGMOSDffi, (meg-mosdik) ősz. k. Maga ma-
gát megmossa, a mosdást bevégzi. Fölkelés ntán meg-
mosdani. V. ö. MOSDIK.

MEGMOSOGAT, (meg-mosogat) ősz. gyak. áth.
1) Többfélét megmos. Megmosogatni a tálakat, faze-
kakat, tányérokat. 2) A mosogatást elvégzi; máskép:
elmosogat. V. ö. MOSOGAT.

MEGMOSOLYOG, (meg-mosolyog) ősz. áth.
Tárgyesetes viszonynéwel, ám. tetszését vagy gúny-
ját mosoly által jelenti ki valami iránt Megmosolyog-
ni a gyermeteg beszédet. V. ö. MOSOLY.

MEGMOSZTOL, (meg-mosztol) ősz. áth. Némi
erőtetéssel meg- vagy öszvemorzsol, mint a fogatlan
ven ember a száraz kenyeret. Máskép : megmásztál.

MEGMOTOL, (meg-motol) 1. MEGMOTOZ.
MEGMOTORASZ, (meg-motorász) L. MEGMO-

TOZ, és v. ö. MOTORÁSZ.
MEGMOTOZ, (meg-motoz) ősz. áth. Valamit

motozva, azaz kutatva, felhányva, fürkészve megvizs-
gál. A gyanús személy szobáit, szekrényeit, irományait
megmotozni. V. ö. MOTOZ.

MEGMOTOZIK, (meg-motozik) ősz. k. Mond-
ják a barmokról, nevezetesen jnbokról, midőn a sok
evéstől, vagy ártalmas fűtől megzabálnak, és meg-
döglenek.

MEGMOTSZAN, (meg-motszan) ősz. önh. 1)
Igen keveset, alig észrevehetőleg megmozdul. Meg ne
motszanj ! Máskép: megmozzan. 2) Száját megnyitja,

mintha szólani, vagyis valamit mondani akarna; más-
kép : megmukkan, megpiststen. V. ö. MOTSZAN.

MEGMOZDÍT v. —MOZDÍT , (meg-mozd t)
ősz. áth. Eszközli, hogy valami mozogjon, vagy mo-
zogni kezdjen. E terhes szekeret két SkSr meg nem mot-
düja. V. ö. MOZDÍT.

MEGMOZDUL v. —MOZDUL, (meg-mosdúl)
ősz. önh. Mozogni kezd, mozgóvá lesz, mozgásnak in-
dul. Oly gyönge, hogy nem képes megmozdulni. V. ö.
MOZOG, MOZDUL.

MEGMOZGAT, (meg-mozgat) ősz. gyak. áth.
Gyakori erőtetés, illetőleg rázás, taszigálás által moz-
góvá tesz valamit. Megmozgatni a fűidbe vert ctiflopSÍ,
a tövén áttófát. V. ö. MOZGAT.

MEGMOZZAN, (meg-mozzan); 1. MEGMOT-
SZAN, 1).

MEGMUKKAN, (meg-mukkan) ősz. önh. Láad:
MEGMOTSZAN 2).

MEGMUNKÁL, (meg-munkál) ősz. áth. Bizo-
nyos müszabályok szerént megcsinál valamit. Külö-
nösen ám. a földet mivelés által termésre alkalmassá
teszi. Megmunkálni a 8*8181, azaz megkapálni, meg-
karózni, megkötözni stb. Megmunkálni a földel, azaz
megtrágyázni, megszántam, bevetni stb.

MEGMUSTRÁL, (meg-mustrál) ősz. áth. 1)
Megvizsgál különösen valamely hadat, sereget számba
vészen. 2) Megfenyít

MEGMUSZKOL, (meg-muszkol) ősz. áth. Szü-
retkor a szőlőt muszkoló vagy csomoszló fával meg-
vagy öszvezúzza.

MEGMUSZOL, (meg-muszol); 1. MEGMUSZ-
KOL.

MEGMUTAT, (meg-mntat) ősz. áth. 1) Bizo-
nyos intő jel által ráutasít valakit valamire. Át ide-
gennek megmutatni az utat, a keresett utezát, hátat. 2)
Másnak elébe terjeszt valamit, hogy lássa, hogy meg-
ismerje. Megmutatni a régiségek gyűjteményét. A* or-
vosnak megmutatni a sebet. E drága kincset esők net-
tek mutatom meg. Mutasd meg azon levelet, melyet kül-
földről kaptál. 8) Valamit bebizonyít, vagy köz tudo-
másra hoz. Mutasd meg, hogy állítatod igaz. Megmu-
tatom, mit vagyok képes tenni. Most az idS megmutat-
nod, ha bátor ember vagy-e f „Amik abban az 17
conditiókban vannak, jó értelemmel, kívánjuk meg-
tartását ; kit az ö idejében s módja szerént készek
vagyunk meg is mutatni." (gr. Eseterházy M. nádor
Rákóczy Györgyhöz. 1644-ből).

„Mutasd meg, hogy hol van itt tökéletlenség,
Nagyobb jóság, haszon, vagy egyenetlenség."

Bessenyei.

„Kimenjünk a várból, és ott megmutassuk ,
Kik voltunk éltünkben , most is azok vagyunk."

Zrínyi.
V. ö. MUTAT.

MEGMUTATHATÓ, (meg-mutatható) ősz. mn.
Amit meg lehet mutatni, vagyis be lehet bizonyítói.
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MEGMUTOGAT, (meg mutogat) ősz. gyak. áth.
Látás és megismerés végett többfélét eléterjeszt,
egyenként megnevez. Át idegennek megmutogatni a
várót ritkaságait. A gazdasági épületeket, szerszámokat,
yépeket megmutogatni a vendégnek. V. ö. MUTOGAT.

MEGMŰVEL, 1. MEGMÍVEL, és v. ö. MÍVEL.
MEGNÁDAL, (meg-nádal) ősz. áth. 1. MEG-

NÁDAZ; és MEGNÁDOL.
MEGNADÁLYOZ, (meg-nadályoz) ősz. áth.

Valamely betegségben a test valamely részét nadály-
lyal vagy nadályokkal megszivatja.

MEGNÁDAZ, (meg-nádaz) ősz. áth. Náddal
megiöd, megtetöz valamely épületet vagy tért Meg-
nádatni a majorhátat, ás aktokat. Megnádazni át
iitapot utat.

MEGNÁDMÉZEL, (meg-nád-mézel) ősz. áth.
Nádmézzel megkever, meghint, megédesít valamit.
Megnádmézelni a kávét, a süteményt. V. ö. NÁD-
MÉZ.

MEGNÁDMÉZEZ, L MEGNADMÉZEL.
MEGNÁDOL, (meg-nádol) ősz. áth. Az elvá-

gott vas szerszámokat megtoldja, és megélés/ti, meg-
aczélozza. Megnádolni a szántóoasat, a csoroszlát. 2)
A faedény pl. hordó dugai közé nádat csiptet. V. ö.
NADOL.

MEGNÁDPÁLCZÁZ , (meg-nádpálczáz) ősz.
áth. Nádpálczával megver valakit.

MEGNADBÁGOL, (meg-nadrágol) ősz. áth.
Tréfásan szólva ain. valakinek farára bottal, pálczá-
val stb. nadrágot szab, azaz jól megveri.

MEGNAGYÍT, (meg-nagyít) ősz. áth. Eszköz-
li, hogy valami aránylag nagygyá legyen. Minthogy
a nagyítás nem egyéb mint a kicsinynek fokozott so-
hosítása, innen körülbelül egy értelmű vele a meg-
nagyobbÜ. V. ö. NAGY.

MEGNAGYOBBÍT, (meg-nagyobbít) ősz. áth.
Eszközli, hogy valami nagyobb legyen, mint előbb
volt Megnagyobbítani egy emelettel a házat. A kertet
félholddal megnagyobbítani. A titttek fizetését megna-
gyobbítani. V. ö. NAGY.

MEGNAGYOBBODIK, (meg-nagyobbodik) ősz.
k. Nagyobbá növekedik, terjed, szaporodik, mint
ctöbb volt V. ö. NAGY.

MEGNAGYOBBÚL, (meg-uagyobbúl) ősz. önh.
L. MEGNAGYOBBODIK.

MEGNAGYOL, (meg-nagyol) ősz. áth. Nagyjá-
ban megfarag, elhasogat vakimit Ai ácsok előszűr
megnagyolják a fenyiSszálakat, azután rimára bár-
dolják.

MEGNAGYÚL, (meg-nagyúl) ősz. önh. Nagy-
gyá leszen, nagyra növekedik. V. ö. MEGNAGYOB-
BÚL.

MEGNÁSPÁGOL , (meg^náspágol) ősz. áth.
Tréfásan szólva ám. meghusángol, inegnadragol, meg-
pufogat V. ö. NÁSPÁGOL.

MEGNEDVESÉDIK, (meg-uedvesédik) üsz. k.
A nedvesség meglepi, megjárja; inegnyirkosodik.

EsSben megnedvuedik a föld. A pinctébe lerakott do-
hány megnedvesedett. V. ö. NEDVES.

MEGNEDVESÍT, (meg-nedvesít) ősz. áth. Esz-
közli, hogy nedves legyen valami. Az abrakot meg-
nedvesíteni. A hideg éjszakák megnedvestíik az ablak-
üvegeket. V. ö. NEDVES.

MEGNEDVESŰL, (meg-nedvcsül) ősz. önh. 1.
MEGNEDVESÉDIK.

MEGNEDVEZ, (meg-nedvez) ősz. áth. Nedvvel
meghint, megperget, megfecskend. Vasaláskor meg-
nedvezni a ruhát. Különösen nyállal megnyirkosít,
megnyálaz. Megnedvezni a szivart, a pecsételni való
ostyát, a levélbélyeget.

MEGNÉGYEL, (meg-négyel) ősz. áth. 1) Négy
felé eloszt, elvág stb. 2) A székelyeknél (Kriza J.
szerént) ám. észrevehetőbben megver, (mintegy négy
oldalról elver).

MEGNEHEZEDIK, (meg-nehezédik) ősz. k. 1)
Valaminek nulyja megnagyobbodik. A száraz fa meg-
nehezedik, ha tok nedvet vesz magába. Mennél többet
raknak a ládába, annál inkább megnehezedik. 2) Ba-
josabbá, veszb'dségesbbé lesz, több akadálylyal jár.
Sok eső után megnehezednek az utak. Állapotunk igen
megnehezedett. 3) Régiesen: álommal megnehezedik, ám.
az álom elnyomja. „Kik ő vele valának megnehe-
zedtek álommal." (Tatrosi cod.). V. ö. NEHÉZ.

MEGNEHEZÍT, (ineg-nehezít) ősz. áth. 1) Va-
laminek súlyát, terhét megnagyítja. A sok vas meg-
nehettíi a szekeret. A kölönce megnehezíti a kút gémet.
2) Bajossá, vesződségessé tesz valamit, több aka-
dályt gördít. A rósz utak megnehezítik a közlekedést.
Az idegeneknek megnchesiteni a czéhbeli jogot. V. ö.
NEHÉZ.

MEGNEHEZTEL, (meg-neheztel) ősz. önh. Ne-
hezen esik neki, azaz fájlalja, amit valaki ellene el-
követett. A megbántódásnak sajátságos neme. Nehez-
telni arra szoktunk, ki velünk szorosabb vagy gyön-.
gédebb viszonyban áll, s olyasmit követ el irányunk-
ban, mi a gyöugédebb érzelmeket sérti, s a neme-
sebb kötelességgel és illemmel ellenkezik. V. ö. NE-
HEZTEL.

MEGNEHEZÜL, (meg-nehezttl) ősz. önh. 1.
MEGNEHEZEDIK.

„Megnehezült az idők viharos járáaa fölötted
Oh haza." Vörösmarty.

MEGNÉMÉSÉDÉS, (meg-nómésédés) ősz. fű.
1) Polgárzatí ért nemesi rangra való emelkedés. 2)
Átv. ért. mondják állatokról és növényekről, midőn
a maguk nemében kitünőbbek, jelesebbek lesznek.
V. ö. MEGNÉMÉSÉDIK.

MEGNÉMÉSÉDIK, (meg-némésédik) ősz. k. 1)
Polgárzatí ért. nemesi rangra emelkedik , a nemesek
karának, osztályának tagja lesz. A haza és fejdelem
iránt kitüntetett érdemeiért megnemesedett. 2) Átv. ért.
valamely állat vagy növény a maga nemében jele-
sebb, kitüuőbb, szebb, hasznosabb leuzen. Megneme-
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sédnek a lovak, juhok. Megnemesednek a gyümölcsfák,
a borok. V. ö. NEMES.

MEGNÉMÉSÍT, (meg-nemééit) ősz. áth. 1) Esz-
közli, hogy valaki a nemes rangú személyek karának
tagja legyen. A királynak joga van megnemetüeni át
érdemet hazafiakat, polgárokat. 2) Átv. ért. valamely
allatot vagy növényt a maga nemében jelessé, kitű-
nővé képez. Szász ét spanyol kosok által megnemesí-
teni a jvhokat. Oltás által megnemettíeni a gyümölcsfákat.

MEGNÉMÉSÍTÉ8, (meg-némésítés) ősz. fn.
Cselekvés, mely által valakit v. valamit megnemesí-
tenek. V. ő. MEGNÉMÉSÍT.

MEGNÉMÉSÜL, (megnémésfil) ősz. önh. Meg-
némésédik. Emez kiilhatás, amaz mintegy önereje ál-
tal, pl. aki fejedelem adta nemeslevéllel szeret nemessé-
get, át megnemesedik; át erkölcsök a sttv és est müveit-
sége által megnemesulnek.

MEGNEMETÉSÉDIK, (meg-németésédik) ősz.
k. Németes szokásokat, erkölcsöket ölt; különösen
anyai vagy ősi nyelvét lassanként elhagyván, vagy
elfeledvén német ajakuvá leszen. Porostorttágban re-
gente sok szláv ajkú népség volt, mely későbben megné-
metesedett. V. ö. ELNEMETESÉDIK.

MEGNÉMETÉSÍT, (meg-németésít) ősz. áth.
Eszközli, hogy valaki a német nyelv, szokások és er-
kölcsök felvétele által olyanná lesz, mint a német
nép saját tagja. V. ö. ELNÉMETESÍT.

MEGNEMEZÉL, (meg-nemezél) ősz. áth. Ne-
mezféle posztóval megbéllel. Megnemetelni a téli to-
rukat. V. ö. NEMEZ.

MEGNÉMÍT, (meg-néinít) ősz. áth. 1) Szoros
ért némává tesz valakit, vagyis beszédszerveit ügy
megrontja, megsemmisíti, vagy megakadályozza, hogy
ne beszélhessen. 2) Átv. ért. erkölcsi erővel, pl. fe-
nyegetéssel vagy megvesztegetéssel eszközli, hogy
valaki bizonyos dologról hallgasson, hogy nyilatkoz-
ni ne merjen. Sxigoru rendőri ttabályok által megné-
mítni át izgatókat, a sajtót. Ezen 2-ik értelemben a
meg felcserélhető sőt szokottabb el igekötővel: elnémít.

MEGNEMTELENÍT, (meg-nemtelenít) ősz. áth.
Valakit a nemesek karából kitöröl, nemtelenné tesz.
Átv. ért alacson erkölcsei által emberi méltóságát,
vagy rangbeli állását meggyalázza.

MEGMÉMÚL, (meg-némúl) ősz. önh. l Tulajd.
ért. némává, azaz szólni, beszélni képtelenné lesz. 2)
Átv. ért. erkölcsi erőszak következtében szobi nem
mer.Maskép: elnémul. V. ö. NÉMA, MEGNÉMÍT.

MEGNÉMÚLÁS v. —NÉMULÁS, (meg-nému-
lás) ősz. fa. Szenvedő állapot, midőn valaki szólni
nem képes, vagy nem mer. V. ö. MEGNÉMÚL, MEG-
NÉMÍT.

MEGNÉPESÍT v. —NÍPESIT, (meg-népesít)
083, áth. 1) Népessé tesz, azaz lakóinak számát meg-
•zaporitja. Megnépetitem valamely országot, tarto-
mányt, vidéket, várost.(2) Valamely puszta lakatlan vi-
dékre lakókat telepít V. ö. NÉPES.

MEGNÉPESrrÉS v. —NÉPESITÉS, (meg-né-
pesítés) ősz. fn. Cselekvés, mely által valamely hely-

re lakókat szállítanak, vagy lakói számát megazapo-
rítják.

MEGNÉPTELENÍTv. — NÉPTELENIT,(meg-
néptelenít) ősz. áth. 1) Valamely, helynek vidéknek
lakóit megfogyaeztja. A sok háború megnéptelentíi a*
orstágot. 2) Egészen néptelenné tesz, lakóitól meg-
foszt. V. ö. NEPTELEN.

MEGNÉPTELENÍTÉS v. — NÉPTELENTTÉS,
(meg-néptelenítés) ősz. fn. Valamely helyen lakó
népnek megfogyasztáaa vagy elpusztítása.

MEGNEVEL, (meg-nevel) ősz. áth. Eszközli,
vagy hagyja, hogy nőjjön valami. Megnevelni a un-
káit, bajuszt,körmötMiakép: megnöveszt. V. ö. NEVEL.

MEGNEVET, (meg-nevet) ősz. áth. Tetszését
vagy gúnyos érzetét nevetve kijelenti valaki vagy va-
lami iránt. Megnevetni az elmés ötleteket. Megnevetni
a Mellen bohóságokat. V. ö. NEVET.

MEGNEVETTET, (meg-nevettet) ősz. miv. Esz-
közli, hogy valaki nevetésre fakadjon. A bohóctok
igyekeznek megnevettetni a néfö közönséget.

MEGNEVEZ, (meg-nevez) ősz. áth. 1) Nevénél
fogva kijelel, név szerént megmondja. Megnevesíti a
bűntett resteseit. Megnevezni át útitársakat. Megnevet-
ni át évet, ét napot, midőn valami történt. Megnevet-
ni azon munkákat, melyekből idézUnk valamit. 2) Ne-
vet ad valaminek, máskép: elnevet. Át újonnan /Sl-
fedetett állatokat, növényeket, égi testeket megneveaü.

MEGNEVEZÉS, (meg-nevezés) ősz. fa. 1) Va-
lakinek v. valaminek nevénél fogva kijelölése, meg-
mondása. Sürgetni a bűntársak megnevezését. 2) El-
nevezés.

MEGNÉZ, (meg-néz) ősz. áth. Valakit v. vala
mit szemügyre vesz, hogy lássa, hogy ismerete le-
gyen róla, stb. Megnézni a bűvös mutatványokat. Meg-
nétni a vásárt, át áradó folyót, át új hidat. Megmérni
a mezei munkásokat. V. ö. NÉZ.

MEGNÉZDEL, (meg-nézdel) 1. MEGNÉZEGET.
MEGNÉZEGET, (meg-nézéget) ősz. gyak. áth.

Valamit több oldalról, vagy többfélét szemügyre vesz,
megvizsgál Megnézegetni a gyűjteményben való ritka-
ságokat. Megnézegetni valamely intétetet. Meynétegttni
a mezei gazdaságot. V. 9. NÉZ.

MEGNÉZÉS, (meg-nézés) ősz. fa. Cselekvés, il-
letőleg szemügyre vevés, midőn megnézünk valamit

MEGNÉZGÉL, (meg-nézgél) ősz. áth. 1. MEG-
NÉZEGET.

MEGNÉZHETŐ, (meg-nóahető) őaz. mn. 1)
Amit meg lehet vagy meg szabad nézni. A kStiatí-
tetek ritkaságai, gyűjteményei bizonyos napokon mw-
denki által megnézhetők. 2) Amit megnézni érdemes,
ajánlatos. Ezen látványok megnézhetők.

MEGNŐ v. MEGNŐL, (meg-nö v. —női) ÖM.
önh. Bizonyo* nagyságra növekedik. Némely állatot
egy év alatt teljesen megnőnek. Át ember sokáig nS meg.
Megnő a haj, szakáll, bajusz, köröm.

„Kicsin vagyok én
Majd megnövök én." Népd.

V. ö. NŐ ige.
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MEGNŐSÍT v. —NŐSÍT, (meg-nösít) ősi. áth.
Nőssé tesz valakit, megházasít. Fiát megnösíteni. V.
ö. NŐS.

MEGNŐSÜL T. —NŐSÜL, (meg-nősül) ősz.
önh. Nőssé lesz, feleséget vesz, megházasodik.

MEGNÖSZ1K, (meg-nőszik) ősz. k. Növel tes-
tileg, nemi ösztön kielégítése végett közösödik. Kü-
lönbözik : megníftül. V. ö. NŐSÜL és NÖSZIK.

MEGNŐTT, (meg-nőtt) ősz. mű. Aki vagy ami
teljes nagyságra fejlődött Megnőtt legény, leány. A
megnőtt füvet lekattálni.

MEGNÖVESZT, (meg-növeszt) ősz. áth. Esz-
közli, hogy megnőjön.

MEGNYAFOGTAT, (meg-nyafogtat) 1. MEG-
NYÁVOGTAT.

MEGNYAKAZ, (raeg-nyakaz) ősz. áth. Régie-
sen ám. a mai nyelvszokás szerént: lény okot. „És
monda Herodes: Jánost én nyakazámmeg." (Tatrosi
codex. Lakács IX.).

MEGNYAKGAT, (meg-nyakgat) ősz. áth. L.
MEGNYEKGET.

MEGNYAL, (meg-nyal) Ősz. áth. Nyelvével meg
simít, megtisztít, megszop, megczirógat. A tehén meg-
nyalja a borját. Oly jó íztít evett, hoyy a ttáját it meg-
nyalta utána. A kutya megnyalja a zsírói tányért.
Tréfásan ám. megcsókol. Megnyalták egymást.

MEGNYALÁBOL, (meg-nyalábol) ősz. áth. 1)
Nyalábokba öszveköt. 2) Megver, megpufol.

MEGNYÁLAZ, (meg-nyálaz) ősz. áth.; Nyállal
megnedvez. A fonó megnyálatta a szöszt.

MEGNYÁLLIK, (meg-nyállik) ősz. k. Incze Jó-
zaef szerént a székelyeknél, mikor a> ételt, húst stb.
sokáig tartják és ízt vált a rothadásba mén által, ak-
kor mondják: megnyáUott; másutt szokottabban :
megnyúlásodon.

MEGNYALOGAT, (meg-nyalogat) ősz. gyak.
áth. Többször vagy többeket, többfélét megnyal. A
czukrot papírokat megnyalogatni. Ujjait megnyalogat-
ni. V. ö. MEGNYAL.

MEGNYÁVOGTAT, (meg-nyávogtat) ős*, mi-
velt. Kényszerít valakit v. valamit, hogy nyávogjon
vagy nyafogjon. Megnyávogtatni a kisdedet. Megnyá-
voytatni a mactka-, ebkSlykeket. V. ö. NYÁVOG, és
NYAFOG.

MEGNYEKEGTET, 1. MEGNYEKGET.
MEGNYEKGET, (meg-nyekget) ősz. gyak. áth.

Valakit vagy valamely más állatot nyakánál vagy
torkánál szorongatva vagy gyomrozva nyekegni kény-
szerít. Szélesb ért megkínoz, meggyötör. V. ö.
NYERGET, NYEKEG.

MEGNYEKKEN, (meg-nyekken) ősz. önh. Va-
lamely állat nyakánál vagy torkánál szorongatva vagy
valahonnan leeséskor stb. egyes nyék hangot ad.

MEGNYEKKENT, (meg-nyekkent) ősz. áth.
Valamely állatot nyakánál vagy torkánál szorongat-
va nyekkenni kényszerit.

8IOTAA IV. «ŐT.

j MEGNYELEZ, (meg-nyelez) ősz. átb. Valamely
l eszközbe, szerszámba nyelet üt, valaminek nyelet csi-

nál. Megnyeletni át ásót, kapát, tSprtlt.
, MEGNYER, (meg-nyer) ősz. áth. 1) Ami után
j vágyott, amit másoktól várt, kért, megkapja. Meg-
' nyerni a kéretett hivatalt, szolgálatot. 2) Ami fölött

valakivel perelt, vagy játszott, vagy fogadott, a tör-
vény vagy ügyesség, vagy szerencse által megkapja.
Megnyerni a pert, vagyis, a per alatti követelést. Meg-
nyerni a játékot, a fogadott. 3) Valakit részére, párt-

! jára, czéljának elősegítésére bír. A szerkesztőség ipar-
kodik munkatársaiéul a legjeletb tehetségeket megnyerni.

MEGNYERGEL, (meg-nyergel) ősz. áth. Nyar-
galás vagy teherhordás végett valamely állatot, ne-
vezetesen szamarat, öszvért, lovat nyereggel fölsze-
rel. Megnyergdni a vadászparipát. Átv. ért. valakit
megnyergelni ám. lóvá tenni, azaz kénye, kedve sze-
rént hajtani, és rábírni mindenre; meghódítani, meg-
igázni.

„Hová levél, Kinizsi erős karja ,
S édes hazám hajdani sok magyarja ?
Ki sok ezer törököt torkon verve
Harcz mezején halva h agy a heverve ,
Most ezektől leszeaz-e megnyergelve?"

Horváth Ádám, Csatadal.

| MEGNYERŐ, (meg-nyerő) ősz. nm. Aki vagy
ami valamit megnyer; különösen ami magához vonz,
magához hódít. Megnyerő (magához vonzó) külsejű
vagy erkölcsit ifjú.

MEGNYES, (meg-nyes) ősz. átb. A növény
ágait, hajtásait bizonyos metsző eszközzel levágja. V.
ö. NYES.

MEGNYESDBL , (meg-nyesdel) ősz. áth. 1.
MEGNYESÉGET.

MEGNYESÉGET, (meg-nyeséget) ősz. gyak
áth. Folytonosan vagy gyakran, vagy többeket nyes
meg. Megnyesegetni a* üt melletti bokrokat. V. ö. MEG-
NYES.

MEGNYESGÉL,(meg-nyesgél) ősz. áth. 1. MEG-
NYESÉGET.

MEGNY1FOGTAT, (meg-nyifogtat) ősz. miv.
Nyifogni kényszerít valakit vagy valamit. A kényét gye-
reket nem nehét megnyifogtatni. A malaczokat megnyi-
fogtatni. V. ö. NY1FOG.

MEGNYH10GTAT, (meg-nyihogtat) ősz. mivelt.
Nyihogni késztet valakit. Holmi tréfák által megnyi-
hogtatni a csintalan leánykákat.. V. ö. NYIHOG.

MEGNYIKKAN, (meg-nyikkan) ősz. önh. Ezen
hang tör ki belőle: nyiUc t Mondják különösen disz-
nóról, és malacáról. Egy baltacsapáttal ügy eltalálta
a kanász a tüdőt, hogy meg sem nyikkant.

MEGNYIKKANT, (meg-nyikkant) ősz. áth. Esz-
| közli, hogy megnyikkaujon.
! MEGNYÍLÁS, (meg-nyilás) ősz. fn. Valamely
; zárt,csukott test azon állapota, midőn megnyílik.Ka-
1 pú, ajtó,ablak szárnyainak megnyílása.
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MEGNYILATKOZIK , (meg-nyilatkozik) ősz.
k. Valamely titkot kijelent, vagy belső érzelmeit, vé-
leményét kimondja. Szokottabban : kinyilatkozik. V.
ö. NYILATKOZIK.

MEGNYILAZ, (meg-nyilaz) ősz. át h. Nyíllal
megtalál, meglő, megsért, megöl. Megnyilazni a szem-
beállá ellenséget. Szent Sebestyén vértanút megnyilaz-
fák. Átv. ért. megnyüazzák a lovat, ha patkóláskor a
szeget a köröm fölötti elevenbe ütik, és megsán-
titják.

MEGNYÍLIK, (meg-nyílik) ősz. k. Széles ért.
valamely testnek részei között hézag, rés, repedés
támad. Megnyílik a föld, midőn a nagy szárazság
miatt megreped. Megnyílik az érett bab, borsó hüve-
lye. Megnyílik a dió héja, midőn elültetik és csirája
kibúvik. Megnyílik az ember szája, midőn szólni vagy
enni akar.

„Megnyílik az ég szememnek és fülemnek."
Kazinczy Ferencz.

„Ha majd kimégy e völgyből, megnyílik
Előtted a sík." Vörösmarty.

Szorosb ért. valamely zár, vagy ajtó, kapuféle stb.
csukó eszköz kitárul, s illetőleg hézagot képez. Meg-
nyíltak a zárak, a kapuk. V. ö. NYÍLIK.

MEGNYÍR, (meg-nyír) ÖBZ. áth. Ragoztatik vé-
kony és vastag hangon. Ollóféle eszközzel megme-
tél, megtarol valamely szálas, szőrös, hajas stb. tes-
tet. Megnyírni a. hajat, szakáit, bajuszt. Megnyírni a
ló serényét, farkát. Megnyírni a juhokat, illetőleg
gyapjokat. Megnyírni a kerti fákat, bokrokat. V. ö.
NYÍR ige.

MEGNYIRBÁL, (meg-nyirbál) ősz. kies. áth.
Apródonként, imitt-amott megnyír, megkurtít, meg-
tarol valamit; vagy rendetlenül, imígy-amúgy nyír
meg. Haját nem nyirték meg, csak megnyirbálták.
Átv. ért. bizonyos jószágot, vagy jogot némely ré-
szeiben megcsonkít, itt-ott elvesz belőlük. Jövedel-
meinket megnyirbálták. A nemzet szabadságait megnyir-
bálni. V. ö. NYIRBÁL.

MEGNYIRKÁL, (meg-nyirkál) ősz. áth. 1. MEG-
NYIRBÁL.

MEGNYIT, (meg-nyit) ősz. áth. Ami zárva,
csukva, betéve van, kitárja; nyilast, rést, hézagot
csinál valamin. Megnyitni a zárt, az ajtót, a kaput,
az ablakot. Nyisd meg a szádat. Megnyitni a házat,
pinczét. Köz használatra megnyitni a kertet.

„Alázatossággal szivárvány kapuját
Megnyitó előttük és mond áldásokat."

Zrínyi.

Átv. ért. valamit megkezd, felszabadít. Megnyitni a
vásárt. Megnyitni a gyűlést. A farsangot fényes táncz-
vigalommal megnyitni. V. ö. NYIT.

MEGNYITÁS, (meg-nyitás) ősz. f» Cselekvés,
mely által valamit megnyitnak. Az új színház megnyi-
tásán jelen lenni. Az országgyűlés megnyitását elhalasz-
tani. V. ö. MEGNYIT.

MEGNYITÓ, (meg-nyitó) ősz. mn. Ami Tatamit
megnyit. Minden zárakat megnyitó aranykulcs. Meg-
nyitó bestéd. Daljátékot megnyitó zene (nyitány). V.
ö. MEGNYIT.

MEGNYIVAD, (meg-nyivad) ősz. önh. Pojto-
gatás következtében uyivogó hangot adva megfólad.

MEGNYIVOGTAT, (meg-nyivogtat) ősz. mivelL
Nyivogni késztet, vagy kényszerít valamit v. valakit
Megnyivogtatni a macska- vagy kutyakölykeket. Meg-
nyivogtatni a kisded csecsemőt. Vastag hangon : meg-
nyávogtat. V. ö. NYIVOG, NYIFOG, NYIHOG.

MEGNYOM, (meg-nyom) ősz. áth. Szoros ért.
valamire lábát ráteszi, hogy megszorítsa, megtapossa,
alább tolja. A lovak megnyomják a szérűre terített ga-
bonát. Szélesb ért. saját testének akármely részével,
vagy bizonyos eszköz által alászorít, megszorít, alább
v. összébb tol valakit v. valamit. Térddel megnyomni
a zsákot, hogy több menjen bele. Megnyomni az ágyat.
Sajtóval megnyomni a törkölyt. V. ö. NYOM ige.

MEGNYOMKOD, (meg-nyomkod) ősz. gyak.
áth. Gyakran vagy több helyen, vagy többeket meg-
nyom. Vassal megnyomkodni az illés helyét. ÖkiSllrl
megnyomkodni a csömörös hátat. Megnyomkodni a etil-
romot. Megnyomkodni a fán Iev8 baraczkokat, ha éret-
tek-e f V. ö. MEGNYOM és NYOMKOD.

MEGNYOMOD, (meg-nyomod) ősz. áth. A szé-
kelyeknél és a régieknél ám. meg- vagy lenyom,
megtapod. „És leveté az erősségből és a csillagokból
és megnyomodá (conculcavit) azokat. (Bécsi codex.
Dániel. VIII.). „És Jeruzsálem megnyomottatik (az-
az nyomodtatik) pogányoktól" (ealcabitur a genti-
bus. Tatrosi cod. Lukács XXI. Pestinél: eltapottatik
azaz tapodtatik). „Az gyöngyöt ne himcsétök el a
disznók között, ne talántál megnyomodják fitet,*
(Góry-codex).

MEGNYOMOGAT, (meg-nyomogat) ősz. gyak.
önh. 1. MEGNYOMKOD.

MEGNYOMORGAT , (meg-nyomorgat) ősz.
gyak. átb. Eszközli, hogy valaki nyomorogni legyen
kénytelen. Koplalással, börtönnel megnyomorgatni va-
lakit. V. ö. NYOMOROG.

MEGNYOMORÍT v. -NYOMORÍT, (meg-nyo-
morít) ősz. áth. Eszközli, hogy valaki nyomomra le-
gyen ; nyomorékká, testileg és lelkileg tehetetlenné,
koldussá tesz. A csatában vett sebek, a börtön, a szi-
gorú testi büntetések megnyomorították. V. ö. NYO-
MORÚ.

MEGNYOMORODIK, (meg-nyomorodik) ősz. k.
Különféle szenvedések, csapások, nyomások által te-
hetetlenné, nyomorékká, koldussá válik. A sokáig tar-
tó fogságban megnyomorodni. V. ö. NYOMORÚ.

MEGNYOMTAT , (meg-nyomtat) ősz. mivett.
Bizonyos eszköz által megnyom, alányom, leszorít.
Megnyomtatni a bekötés alatt levő könyvet. Sajtórai
megnyomtatni a törkölyt. V. ö. NYOMTAT.

MEGNYŐ v. —NYU, (ineg-nyö v. —nyfi) ősz.
áth. A Tatrosi codexben ,megnyővén' ám. a latin
,dÍ8ccrpens' „És kiáltván és igen megnyővén 5M."
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(t. i. a néma szellet; Karolina!: igen megszaggatta
volna ; Káldi és Tarkanyinál: igen gyötörvén ötét.
Mark IX. Lukacsnál szintén a IX. fejeseiben ám. ,di-
lanians').

MEGNYÖKKEN, (meg.nyökken) 1. MEGNYEK-
KEN.

MEGNYUGASZT, (meg-nyngaszt) ősz. áth. 1)
Eszközli, vagy engedi, hagyja, hogy fáradság után
megnyoghassék valaki. Hosszú utasa* után megnyu-
gatztani a hadiereget. 2) Valakinek aggodalmát, vagy
félelmét, zavart kedélyét lecsillapítja, háborgását
megszünteti. Reményadás, butát Ás, vígasztalai által
megnyugasztani valakit. 8) Vallási ért. Isten nyugasz-
»*a meg, ám. a megholtnak adjon örök boldogságot.

MEGNYUGASZTAL, (ineg-nyngasztal) ősz. áth.
1. MEGNYUGASZT.

MEGNYUGOSZT, MEGNYUGOSZTAL, lásd:
MEGNYUGASZT.

MEGNYUGSZIK, (meg-nyugszik) ősz. önh. Ke-
délye háborogni, aggódni, félni megszűnik. Mióta oson
gyűlölt embert nem látom, egészeit megnyugodtam. Nyu-
godjatok meg, jót állok érte, hogy semmi bajotok nem
lett. Különösen mondjuk kétkedő emberről, midőn
valamiben megbízik, vagy valamit jó gyanánt elfo-
gad, s nincs kifogása ellene, megelégszik vele. Isten
akaratában, a becsületes emberek tanácsában megnyu-
godni. Akármit határoztok felőlem, én megnyugszom
beimé.

„A szív kebelemben édesdeden érez,
Megnyugodt most egyszer s belülről nem vérez."

Bessenyei.
„Nyugodj meg az ég tetszésén,
Váltoahatatlan végzésén." Népd.

MEGNYUGTAT, (meg-nyugtat) ősz. inivelt. 1)
Eszközli, hogy valakinek háborodott kedélye meg-
nyugodjék, különösen, hogy félelme, kétkedése, ha-
ragja megszűnjék. Megnyugtatni a féltékeny férjet.
Bittositék kimutatása által megnyugtatni a hiteletöket.
Az elégedetlen polgárokat, a lázadókat megnyugtatni.
2) írott bizonyítványt ad valakinek, hogy általvett
bizonyos jószágot tőle. Kérem önt, nyugtasson meg,
hogy éten pénzt, és könyveket megkapta tőlem. V. ö.
NYUGTAT.

MEGNYUGTATÁS, (meg-nyugtatás)ösz. fn.Cse-
lekvés, mely által valakit megnyugtatunk; továbbá,
azon kedélyi változás, mely a cselekvésből ered. A lá-
zadó nép megnyugtatását népszerű emberre bizni,Szolgál-
jon ét onntk megnyugtatására. V. ö. MEGNYUGTAT.

MEGNYUGVÁS, (meg-nyugvás) ősz. fn. 1) Fá-
radság utáni megszűnés, megpihenés. 2) Kedélyi vál-
tozás, midőn valaki háborogni megszün, félelmét, két-
kedését leteszi, valamiben megbízik, megegyezik, ki-
fogás nélkül elfogad valamit, s mint olyannal meg-
elégszik. Isten akaratában, a jó emberek tanácsában
való megnyugvás. V. ö. MEGNYUGSZIK.

MEGNYUJT, (meg-nyujt) ősz. áth. 1) Valamely j
rugalmas testnek terjedelmét, nevezetesen hosszát, l
vagy szélét megnagyobbítja. Megnyujtani a tüzes va- l

tat. Megnyujtani a szíjat, bőrt. Sodrófával megnyaj-
tani a tésztát. Ujjak kötött megnyujtani a viaszdara-
bot. 2) Toldás, hozzáadás által megbosszabbít vala-
mit. Megnyujtani a kistelet. Sudárral megnyujtani az
ostort. Néhány öttel megnyujtani a kertet. 3) Átv. ért.
mondják időről, s idő szerént mért dolgokról. Meg-
nyujtani a munka idejét. Megnyujtani a fizetési határ-
időt. Megnyujtani a pert. 4) Tréfásan és népiesen
ám. valakit lefektetve tetőtől talpig megver. Úgy meg-
nyújtották, hogy lepedőben kellett haza vinni. 5) A
hangot vagy szót jobban meghúzza. Némely tájakon
számos stóban az ti, ü, í önhangzókat megnyujtva, mas-
ni t pedig röviden szeretik ejteni. V. ö. NYÚJT.

MEGNYÚJTÁS, (meg-nynjtás) ősz. fn. Cselek-
vés, midőn valamit megnyujtanak. V. ö. MEGNYUJT.

MEGNYÚLIK, (meg-nydlik) ősz. k. Valamely
rugalmas testnek terjedelme, különösen hossza vagy
széle megnagyobbodik. A húr tekerés által megnyúlik.
Az enyv fölmelegüve megnyúlik. V. ö. NYÚLIK.

MEGNYULÓSODIK v. MEGNYULÓSODIK,
(meg-nyúlósodik) ősz. k. Mondják némely híg tes-
tekről, midőn megsürüsödnek, s mintegy szálakra ki-
terjeszthetők, széthúzhatok. Megnyulósodik a romlott
bor. A kifőzött lépbogyók megnyúlásodnak.

MEGNYUVAD, (meg-nyuvad) ősz. önh. 1. NYU-
VAD alatt.

MEGNYUVASZT, (meg-nyuvaszt) ősz. áth. L.
NYUVASZT alatt.

MEGNYÚZ, (meg-nyúz) ősz. áth. Valamely állat-
nak bőrét lehúzza. Megnyútni a döglött lovat, a levágott
ökröt. Megnyitni a macskát, békát. V. ö. NYÚZ.

MEGNYÜGÖZ v. —NYŰGÖZ, (meg-nyügöz)
ősz. áth. Nyűggel megköt. Megnyugodni a legelőre bo-
csátott lovakat. V. ö. NYŰG.

MEGNYÜVESÉDIK v. — NYÜVESÉDIK,
(meg-nyttvesédik) ősz. k. Nyüvek esnek bele, nyűvek
lepik meg. Megnyuvesednek a malacssok. Megnyüvese-
dik az állott hús. V. ö. NYU.

MEGÓ, (meg-ó) ősz. áth. 1) Valakit v. valamit bi-
zonyos veszélytől, kártól, romlástól stb. megőriz vagy
eltávolít. A hív eb megója urát az utonóMóktól. A bar-
mokat megóni a ragadozó vadaktól, a járványos dögtől.
Megóni magát a rósz embertől. 2) L. MEGÓVATOL.
V. ö. Ó vagy ÓV ige.

MEGODVASODIK, (meg odvasodik) ősz. k. Bi-
zonyos test belső romlás következtében üreget kap,
melyet különösen odúnak vagy adunak nevezünk.
Megodvasodik a vén fa, az eső mosta kő, a romlott fog.
V. ö. ODÚ, ODVAS.

MEGOHÍT, (meg-óhít) ősz. áth. Tájdivatosan
ám. megabit v. áhít, igen megkíván.

MEGOKOL, (meg-okol) ősz. önh. A széke-
lyeknél Udvarhelyszékben Kriza J. és Ferenczi J. sze-
rént ,megoklok' ám. jótállók (mintegy ,oknl ígérem
magamat').

MEGOKOSODIK, (meg-okosodik) ősz. k. 1)
Esze megérik, józanon gondolkozik, és itél. O/rowáí.
tanulás, tapasztalás, elmélkedés által megokosodni. 2)
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A tapasztalati dolgokban, életmódjában, mások iránti
•viszonyokban ügyes tapintattal kezd bírni. 3) Óva-
kodó, vigyázó, körülnéző leszen. Saját kárán megoko-
todni. V. ö. OKOS.

MEGOKRÁNDIK, 1. MEGIKRÁNDIK.
MEGOKÚL, (meg-okúl) ősz. önh. Tetteiben, az

élet viszonyainak felfogásában mintegy ön ereje által
eszélyes, ildomos lesz ; az elkövetett hibák, botlások
után helyesebben kezd cselekedni. V. ö. OKUL.

MEGOLAJOZ, (meg-olajoz) ősz. áth. Olajjal
megönt, megken, megpuhít, megfűszerez stb. Megola-
jozni a salátát, káposztái. Megolajozni a szíjakat, 66'-
rOket. Megolajozni a hajkenSctVt. V. ö. OLAJ.

MEGOLCSÓDIK, (meg-olcsódik) ősz. belsz.
Előbbi vagy szokott ára alább száll. Ha a tavas* sté-
ptn mutatkozik, megolctódik a gabona. BS szüretkor
megolctódik a bor. V. ö. OLCSÓ.

MEGOLCSÚL, (meg-olcsdl) ősz. önh. 1. MEG-
OLCSÓDIK.

MEGOLD, (meg-old) ősz. áth. A tekervényesen
Hszvekötött, öszvebonyolított szálakat, köteleket stb.
egymástól elválasztja, kibontja. Megoldani a csomót.
Megoldani a teherszorítá kisteleket. Megoldani át Svet,
a nadrágszíjat. Átv. ért. valamely rejtélyt, titkos ér-
telmű dolgot megfejt. Megoldani a. rejtett utót. Meg-
oldani a mesét. V. ő. OLD.

MEGOLDALGAT. (meg-oldalgat) ősz. áth. Ol-
dalban jól megdönget.

MEGOLDALÍT, (mpg-oldalít) lásd : MEGOL-
DALL.

MEGOLDALL, MEGOLDALOL, (meg-oldall
v. —oldalol) ősz. áth. Vigyázva (mintegy oldalvást
hagyva) kikerül valamely veszedelmet.

MEGOLDAROL, a székelyeknél divatos, ,meg-
oldall' helyett.

MEGOLDÁS, (meg-oldés) ősz. fn. Cselekvés,
melynél fogva valamit megoldunk, továbbá, ezen cse
lekvés által eszközlött eredmény. E mese megoldására
téged szoltílak ftl. A rfjte/t szó mfgoldáxát kotleni. V.
ö. MEGOLD.

MEGOLDATLAN, (meg-oldatlan) imz. mn. Amit
meg nem oldottak, ami öszvekötött, bonyolított Álla-
potban létezik. Megoldatlan csomó. Átv. ért. aminek
titkos jelentését meg nem fejtették. Megoldatlan me-
se., rejtett szó, feladat. Határozóként ám. megoldatla-
nul, meg nem oldott állapotban. V. ö. MEGOLD.

MEGOLDHATATLAN v. MEGOLDHATLAN,
(meg-oldhat[at])an) ősz. mn. Ami úpy öszve van za-
varva kötve, bonyolítva, vagy minek titkos értelme,
jelentése úgy el van rejtve, hogy megoldani nem le-
liet. Megoldhatatlan gordiuri fsnmA. Határozóként
ám. mcgoldhatlanul, meg nem oldható módon vagy ál-
lapotban. V. ö. MEGOLD.

MEGOLDIK. (meg-oldik) ősz. k. láwl : MEG-
OLDÓDZIK.

MEGOLDÓDZIK, (meg-oldódzik) ősz. bel»z.
Atni mintegy maga magától kibomlik, kifejlődik, mi-
nek öszvekötött, öszvebonyolított szálai, kötelékei stb.

magukban szétbomlanak. Megoldádtotl át Öve, a nád-
rágttija. V. ö. OLDÓDZIK,

MEGOLDOZ, (meg-oldoz) ősz. áth. Többfélét,
vagy több részről megold valamit. Megoldatni a tta-
kokat, a múlhat bőröndöket. V. ö. OLDOZ.

MEGOLLÓZIK, (meg-ollózik) ősz. k. Kecskéről
mondják, midőn megfiadzik, megellik. Erdélyi tájszó.
V. ö. OLLÓ, (2).

MEGÓLMOZ, (meg-ólmoz) ősz. áth. ólommal
bevon vagy megönt. Megálmotni a, botot. Megálmodni
át ablak üvegkarikáit. V. ö. ÓLOM.

MEGOLT, (meg-olt) ősz. áth. 1) Midőn az öli
ám. alt v. alut, megoltani valamit ám. tenni, esckö-
zölni, hogy ne égjen, ne füstölögjön. MegoUani a fU-
tet. Megoltom a meszet. Átv. ért. megoltani a tejei,
ám. bizonyos szer által eszközölni, hogy megalugy-
jék. 2) Midőn az olt vagy ál szótól ám. alít, azaz va-
lamely alajba, törzsbe tesz, vagy pedig más szirmú-
tatással ám. őrt, azaz metsz, mondják fáról, havalaki
belemetsz, s idegen gyümölcsöző ágat vagy szemet il-
leszt bele. V. ö. OLT, (1) és (2).

MEGOLTALMAZ, 1. MEGÓTALMAZ.

„Mindennemű sok gonosztól megoltalmazzon."
Házasok éneke a 16. századból.

MEGOLTÁS, (meg-oltás) ősz. fn. Cselekvés,
midőn megoltanak valamit V. ö. MEGOLT.

MEGOLVAD, (meg-olvad) ősz. önh. Mondjak
bizonyos szilárd testekről, midőn meleg vagy tűs ál-
tal megbignlnak, s folyókká lesznek. Meleg napon

! megolvad a vaj, zsír, szalonna, viasz. Tűzben megol-
\ vadnak az éretek. Különösen, a fagy által merevvé
j lett nedv ismét folyásnak ered. Megolvad a jég, a
| dér, a hó. A meg fölcserélhető el igekötővel.
l MEGOLVAS, (meg-olvas) ősz. áth. 1) Bizonyos
| iromány vagy nyomtatvány'tartalmát, az illető je-
gyek jelentése szerént végig hangoztatja, vagy csak
gondolatban általmegyen rajtok. Megolvasni a leve-
let, át érdekes kSlteményt. Olvasd meg a* oklevelet, s
mondd el, mi a tárgya. Itt a meg fölváltható el ige-
kötővel. 2) Valaminek sokaságát számok szerént meg-
határozza , megszámlál. Megolvasni a kulcson adott
pénzt. Esténként megolvasni a juhokat. V. ö. OLVAS.

MEGOLVASZT, (meg-olvaszt) ősz. áth. Bizo-
nyos szilárd testeket kisebb vagy nagyobb fokú me-
leg által hígakká, folyókká tesz. Megolvasztani a
hajat, szalonnát. Megolvasztani az etüstSt, ólmot. Kü-
lönösen a hideg által roegmereviilt nedveket, vagy
nedves testeket fölengeszteli. A déli meleg szelek meg-

\ olvasztják a havat, a jeget. V. ö. OLVASZT.
MEGÓNOZ, (meg-ónoz) ősz. áth. Ónnal behoz,

megfuttat valamely testet. Megónozni a réz edényeket.
V. 6. ÓN.

MEGONTORÁZ v. — ONTRÁZ, (meg-ontoráz)
j ősz. áth. Valamely hordófélét ontorával ellát, annak
l ontoráját elkészíti. V. ö. ONTORA.

MEGÖNTÖZIK, (meg-ontozik) ősz. k. Tájdi-
vatosan aro. megkölykezik, mintegy kölyköket ontva
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szül; t. i. olyan illatról mondják, mely egy időben
többet fiadxik.

MEGORROL, (meg-orrol) ősz. áth. Szoros ért.
valamit orrával észre vesz, azaz megszagol. Szokot-
tabb ért. kutatás, vizsgálódás által valamit előre gya-
nít, megsejt. A titkot kémek tokai mtgorrólnak. Atv.
ért. valamit rósz néven vesz, nem tetszik neki, vagy,
mint szokás mondani, valamit orrára vesz, valamiért
felüti vagy megcsavarja az orrát V. 5. ORRÓL.

MEGORVOSLÁS, (meg-orvoslás) ősz. fii. Cse-
lekvés, melynél fogva valaki bizonyos bajt, betegsé-
get meggyógyít, továbbá, ezen cselekvés eredménye,
azaz meggyógynlás. V. ö. MEGORVOSOL.

MEGORVOSOL, (meg-orvosol) 5sz. áth. Beteg-
séget bizonyos gyógyszerek által megszüntet, a bete-
get meggyógyítja. Meyorvosolni a kötzvényet tagokat,
a hurutot, a gyomorlázt. Megorvosolni a sebesülteket.
V. ö. ORVOSOL.

MEGORVOSOLHATATLAN v. MEGORVO-
SOLHATLAN, (meg-orvosolhat[at]lan) ősz. mn. Akit
v. amit megorvosolni nem lehet, gyógyíthatlan. Meg-
orvotolhatlan aszkórok, örültek. Megorvosolhatlan Hl-
döcétf, rákfent. Határozóként ám. orvosolhatlanul,
meg nem orvosolható állapotban.

MEGOSTOROZ, (meg-ostoroz) ősz. áth. Ostor-
ral megver. Megostorozni a lutta lovat. „És mintán
megostorozandják, megölik ötét, és harmad napon föl-
kel'." (Tatrosi cod. Lukács. XVIII.)

MEGOSZLAD, (meg-oszlad) ősz. önh. Székely
tájszólás szerént ám. meghal, vagyis, a test és lélek
megoszlanak benne.

MEGOSZLAT, (meg-oszlat) ősz. átb. Eszközli,
hogy valami megoszoljon v. oszoljék.

MEGOSZLIK, (meg-oszlik) ősz. k. Részekre,
pártokra, felekezetekre válik vagy szakad, meghason-
lik. (A Tatrosi codexben: megoszlatik. „Hárman kettő
ellen megoszlottak és kettő három ellen megoszlat-
nak. • Lukács. XII.).

MEGOSZOL, (meg-oszol) ősz. önh. Valaminek
részei mintegy önmunkásság, önakarat, önmeggyőző-
dés stb. által egymástól különválnak. A vélemények a
halálos büntetésről megoszolnak.

MEGOSZT, (meg-oszt) ősz. áth. Valamely egé-
szet több részre szakaszt, hogy többeknek jusson be-
lőle. Oted meg kenyeredet a szegényekkel. Ha jószágát
egyformán megosztja, minden fiára ezer holdnyi telek
jut. V. ö. OSZT.

MEGOSZTÁS, (meg-osztás) ősz. m. Cselekvés,
midőn valamit megosztanak. V. ö. MEGOSZT.

MEGOSZTOZÁS, (meg-osztozás) ősz. fn. Cse-
lekvés, midőn ketten vagy többen bizonyos jószágot
magok között megosztanak. V. ö. MEGOSZT.

MEGOSZTOZIK, (meg-osztozik) ősz. k. Bizo-
nyos jószágot vagy birtokot másod vagy többed ma-
gával részekre szakaszt, és a neki jutott részt elfog-
lalja. Ás örökösök atyafiságosan megosztoztak az ingó
ét ingatlan örökségen. A rablók megosztoznak a zsák-
mányon. V. ö. OSZTOZIK.

MEGÓTALMAZ, (meg-ótalmaz) Ssz. áth. Bizo-
nyos bajok, vagy veszélyek ellen megőriz valakit v.
valamit. Megótalmami magát át utonáttók ellen. Tüt-
tSl megótalmami a hátat. Ellenség ellen megótalmami
a várat. V. ö. ÓTALMAZ.

MEGÓV, 1. MEGÓ.
MEGÓVÁS, (meg-óvás) ősz. fn. 1) Cselekvés,

melynél fogva valakit v. valamit bizonyos bajtól, vész-
től, rosztól megőrizünk, megvédünk. 2) Megóvatolás.
V. ö. MEGÓ és ÓVÁS.

MEGÓ V ÁTÓL, (meg-óvatol) ősz. áth. Váltójogi
nyelven valamely váltónak bemutatásáról hiteles ok-
iratot vészen a végett, hogy további (leginkább viszke-
resetí) jogait az által fentartbassa, megóvhassa.

MEGOVÚL , MEGOVULT , 1. MEGAVÚL,
MEGAVULT.

MEGÖBLÍT, (meg-öblít) ősz. átb. Valamely
testnek vagy eszköznek, edénynek stb. öblét, üregét
nedv által megmossa, megtisztítja. Evés után títsta
vízzel megöblUeni a szájat. A kulacsot, ctobolyót, hor-
dót megöbltíeni. V. ö. ÖBLÍT.

MEGÖBRED, (meg-öbred) ősz. önh. A széke-
lyeknél Udvarhelyszékben ám. felébred.

MEGÖKLEL, (meg-öklel) ősz. áth. Szarvakkal
vagy lökő eszközzel megszúr, megtaszít valakit v. va-
lamit. A szilaj tulok megöldette a bérest. Dárdával
megöklelni át ellenfélt. V. ö. ÖKLEL.

MEGÖKLÖZ, (meg-öklőz) ősz. áth. Ököllel meg-
lökdös, megdönget. A vetzekedSk, nem lévén semmi
fegyverök, megöklözték egymást. V. ö. ÖKÖL.

MEGÖL, (meg-öl) ősz. áth. Szoros ért vala-
mely hegyes eszközzel úgy megszúr valakit v. vala-
mit, hogy életét veszti. Tőrrel, karddal, dárdával
megülni az ellenséget. Késtel megölni a disznót. Szélesb
ért. valakit erőszakos halállal kivégez, vagy akármi-
kép okot ad rá, hogy valaki meghaljon. Méreggel
megölni valakit. Átv. ért. Megöl a méreg, bostú, W,
gond. A betíi megöl, a szellem pfdig éUet. (Literaocci-
dit, spiritus autem vivificat).

MEGÖL, (még-ől) névutó, melynek gyöke meg
v. mög ám. valaminek hátsó része. A megöl megfelel
ezen kérdésre: honnan t pl. Honnan hozzak füvet f A
kert megöl. Vedd el a széket az ajtó megöl. E kérdés-
re hová f megfelel a mégé, és e kérdésre, holf megfe-
lel a míge'U. V. ö. MÉG.

MEGÖLDÖS, (meg-öldös) ősz. gyak. áth. Töb-
beket megöl. A gerény megoldóéi a tyúkokat. A vad
ellenség megoldotté a bölctöbeli kisdedeket is. V. ö.
MEGÖL és ÖLDÖS.

MEGÖLEL, (meg-ölel) ősz. áth. Karjaival kö-
rülfog. Megölelni a zsákot. Megölelni a fát. Különö-
sen, valakit vonzalomból, szeretetből átkarol. Meg-
ölelni rég nem látott barátunkat.

| „Ha felindít a szerelem ,
| A szép leányt megölelem."
í Vörösmarty
i V. ö. ÖLEL.
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MEGÖLELGET, (meg-ölolget) ősz. gyak. átb.
Valakit vagy többeket különös vonzalomból, szere-
tetből ismételve megölel, azaz átkarol és magához
szorít. A szerető anya megölelgeli kedvet gyermekeit. V.
ö. ÖLEL, ÖLELGET.

MEGÖLÉS, (meg-ölés) ősz. fn. Cselekvés, mely
által valakit megölnek; továbbá ezen cselekvés ered-
ménye, azaz erőszakos halál. A hátbeliek megölése után
mindent elvittek a rablék.

MEGÖLEZ, (meg-ölez) ősz. áth. Ölféle hosz-
mértékkel valaminek hoszszát, vagy szélét, vág}" ma-
gasságát, vagy mélységét megjegyzi, meghatározza.
Megöletni a* országutat.

MEGÖNT, (meg-önt) ősz. áth. Bizonyos nedv-
vel meghint, megáztat valamit. Vittel meguntéin a fa
tövét. Hideg vittel megönteni a fejet. Az érczöntést
bevégzi. A harangot megönteni. V. ö. ÖNT.

MEGÖNTÖZ, (meg-öntöz) ősz. gyak. áth. Több-
ször vagy többet megönt. Regvei ét étivé megöntözni
a virágokat. Húsvét hétfőjén a férfiak a nőket, kedden
pedig a nők a férfiakat szokták megöntözni. A ctendes
eső megöntözi a földet. V. ö. ÖNTÖZ.

MEGÖNTÖZGET, (meg-öntözget) ősz. gyak.
áth. Gyakran, egymásután, s mintegy aprózva meg-
öntöz, azaz nedvvel, jelesen vízzel meghinteget, meg-
áztatgat valamit. V. ö. ÖNTÖZGET.

MEGÖREGEDIK, (meg-öregédik) ősz. k. 1.
MEGÖREGSZIK.

MEGÖREGÍT, (meg-öregít) ősz. áth. Öreg ko-
rúvá tesz, vagy olyanná, mintha öreg korú volna. A
felnőtt gyermekek megöregtíik a miliőket. A tok gond
ét betegtég idő előtt megöregtíették. V. ö. ÖREG.

MEGÖREGSZIK, (meg-öregszik) ősz. k. Öreg
korra jut. Férfi kor után megöregszünk. Néha ám. idő-
nek előtte megtörődik, 8 vén emberhez hasonló. Né-
mely ember korán megöregtzik. V. ö. ÖREG.

MEGŐRIZ, (meg-őriz) ősz. áth. Különön vigyá-
zat, és szemmcltartas által bizonyos korlátok között,
vagy eltévedés, elveszés, elromlás, kár, stb. ellen meg-
tart, megó valakit v. valamit. Megőrizni a foglyokat.
Megőrizni a nyájat, ctordát a vadak ét rablók ellen.
Megőrizni a határt, a házat. A hív eb megőrzi át ura

jószágát.

„Gonosz hírtől, névtől minket megőrizzen."
Házasok éneke a 16. századból.

Bibliai értelemben : megőrizni az Itten parancsolatit
ám. híven megtartani. V. ö. ŐRIZ.

MEGŐRIZÉS, (meg-őrizés) ősz. fn. Cselekvés,
melynél fogva valakit v. valamit megőrizünk. A bá-
rányok megőrízétét bojtárra bízni. V. ö. MEGŐRIZ.

MEGŐRJÜL, (raeg-örjül) ősz. önh. 1. MEGŐ-
RÜL.

MEGÖRÖKÍT, (meg-örökft) ősz. áth. Valamit
örök időre megalapít; örökké emlékezetessé tesz. Meg-
örökíteni bizonyát intézetet. Fényen tettei által meg-
örökítette nevét. V. ö. ÖRÖK.

MEGÖRÖKÖDIK, (mcg-öröködik) öaz. k. Bi-
zonyos idő elteltével mintegy örökké maradandó lesi:
megidősttl. Molnár A. értelmezése szerént, megnöve-
kedik, megerősödik, megállapodik. V. ö. ÖRÖK.

MEGŐRÖL , (meg-őröl) ősz. áth. Malomban
vagy malomféle eszközzel apró morzsákká vagy lis«l-
té zúz valamely testet. Megőrülni a gabonát, a •&.
V. ö. ŐRÖL.

MEGŐRÖZ, (ineg-őröz) ősz. áth. I. MEGŐRIZ.
MEGÖRÜL, (meg-örül) ősz. önh. Tulajd. ragu

viszonynévvel ám. bizonyos dolog miatt öröménént
gerjed. A gyermek megörül a ctectebecsének. Afeg&rOit,
mint koldut a fényét garatnak. (Km.). V. ö. ŐRÖL.

MEGÖRÜL, (meg-őrül) ősz. önh. Esze egészen
megzavarodik, megbolondul. V. ö. ÖRÜL.

MEGÖRÜLÉS, (meg-örttlés) ősz. fa. A kedély-
nek kedves érzése, midőn valami örömre gerjeszti. V.
ö. ÖRÖM.

MEGÖRÜLÉS, (meg-őrülés) ősz. fn. Az emberi
észnek, kedélynek kórállapota, midőn megőrül. Uram,
mente meg a megőrllléttől.

MEGÖRVEND, (meg-örvend) ősz. önh. Valami
megtetszik neki, s ez iránti örömét kijelenti. Afwftm
a jó hírt hallá, nagyon megörvende neki.

MEGÖRVENDÉZTET.MEGÖRVENDÍT, (meg-
örvendeztet v. —örvendít) ősz. miveltető, illetőleg
áth. Eszközli, hogy valaki örvendezzen. Jó html.
ajándékkal megörvendeztetni valakit. OrvendetUtten
meg bennünket szíves látogatásával. V. ö.ÖRVENDEZ.

MEGŐRZÉS, (meg-őrzés) ősz. fn. Cselekvés,
mely által valakit v. valamit megőrzőnk. A kas meg-
őrzését hív ételedre bírni. A várnak megőrzésére föiM-
kesiteni a teregeket. V. ö. MEGŐRIZ.

MEGÖSMÉR, MEGÖSMÉRÉS, MEGÖSMÉR-
KÉDIK, MEGÖSMÉRTET, l. MEGISMER, MEGIS-
MERÉS, MEGISMERKEDIK, MEGISMERTET.

MEGOSZTÓVÉRÉDIK, (meg-ösztövérédik) ÖM.
k. Ösztövérré, azaz vékony, madárhusúvá, soványnyá
leszen, bizottsága, kövérsége elmúlik, leapad.

MEGÖSZÜL v. —ŐSZÜL, (meg-őeznl) ősi.
önh. Mondjuk hajról, szőrről, midőn eredeti színét el-
veszti, és megfehéredik. Haja, bajutta, szakálla meg-
ötiült. A ló és más állatok szőréről inkább ast mond-
juk : megtzUrkill, v. megketül, v. megfehéredik. V. ö.
ŐSZ, mn.

MEGŐSZÜLT, (meg-őszfilt) ös». mn. Eredeti
színét elvesztvén, megfehéredett. MegőszUltflírtSk, ba
jutz, tzakál. MegStstílt vén emberek. V. ö. ŐSZ. mn.

MEGÖZVEGYÉDIK, (meg-ÖBvegyédik) ősz. k.
Özvegy állapotra jut, azaz a férj nejét, vagy a nő
férjét veszti el. Háborús világban tok feletég megStct-
gyedik. V. ö. ÖZVEGY.

MEGÖZVEGYÍT, (meg-özvegyít) ÖM. ath. EM-
közli, hogy valaki özvegygyé, azaz a férj nötelenné,
vagy a nő férjetlenné legyen. A döghalál tok hátai
embert megtevegyített. V. ö. ÖZVEGY.

MEGÖZVEGYÜL, (meg-özvegyfil) ősz. önh. 1.
MEGÖZVEGYÉDIK.

"V
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MEGPÁCZOL, (meg-páczol) ősz. átb. A szé-
kelyeknél megpáezolni ám. megecsetelni (a kendert).
V. ö. PÍCZ, (2).

MEGPADLÓZ, 1. MEGPALLÓZ.
MEGPAGONÁL, (meg-pagonál) ősz. áth. Hosz-

szu doronggal megver. Balaton mellék! szó. V. ö. PA*
GONÁL.

MEGPÁHOL, (meg-páhol) ősz. áth. Bottal, kö-
téllel, husánggal vagy más kézbelivel megpufogat,
megver. Legközelebbi rokona a szintén hangutánzó
megpatkol.

MEGPAKRÓCZOL, (meg-pakróczol) ősz. áth.
Öszvegöngyölgetett pakróczczal megver valakit, meg-
lasnakol, megzsákol.

MEGPALCZÁZ, (meg-pálczáz) ősz. áth. Pál-
czával megver valakit. Pestinél: megpálczál.

MEGPALL v. —PALOL, (megpall v. —palol)
ősz. áth. 1) Valamit p), gabonát, kendermagot rostá-
ban rázogatva megtisztít; különösebben, rostából a
földre leereget, hogy a szél a port, pelyvát elfnjja.
Néhntt: pelei, megpelel. Megpallani a polyvát, szeme-
tes gabonát. 2) Megver, megpáhol. V. ö. PÁLL.

MEGPÁLLIK, MEGPÁRLIK, (meg-pállik v.
—pariik) ősz. k. Mondják az állati testnek bizonyos
részeiről, midőn a nagy melegség és tisztátalanság
miatt nedvei megromlanak, s bőre megrohad. Megpál-
lott a szája, a lába köze. 2) Mondják másnemű, jele-
sen növényi testekről, midőn nedveik megromlanak,
megpenészednek. Megpáüik a nedven kamarában tar-
tott gabona.

MEGPALLÓZ, MEGPADLÓZ, (meg-pallóz v.
—padlóz) ősz. áth. Bizonyos tért pallóval beterít.
Megpallótni a szobát, folyosót. Gerendákkal megpal-
Itftni a hidat. A sáron utczákat megpattózni. V. ö.
PALLÓ.

MEGPALOL, 1. MEGPALL.
MEGPANASZOL, (meg-panaszol) ősz. áth. 1)

Valamit panaszképen megmond. A gyermek megpana-
szolja anyjának, ha valaki bántja. A sérelmet, bajt
megpanaszolni részvevő barátunknak. 2) Másnak vala-
mely éldeletet megirigyel, vagy szemére vet. Nem
kell oly kenyér, melynek minden falatját megpana-
stolják. Még ott i» megpanaszolja, ha jó kedvem van.
V. 5. PANASZ.

MEGPÁNTOL, (meg-pántol) ősz. áth. Vasból
vagy más fémből készített lemezzel megerősít vala-
mit. Megpántolni a kereket. Átv. ért. jól megver. V. ö.
PÁNTOL.

MEGPAPRIKÁZ, (meg-paprikáz) ősz. áth. Pap-
rikával meghint, megkever, megfűszerez valamit.
Megpaprikatni a levett, a rátottát. Megpaprikázni a
kenyeret, szalonnát, csirkebecrináltat. V. ö. PAPRIKA.

MEGPARANCSOL, (meg-parancsol) ősz. áth.
Felsőségi hatalomnál fogva meghagyja valakinek,hogy
bizonyos dolgot tegyen meg. Megparancsolni a szol-
gának, hogy fát vágjon. V. ö. PARANCSOL.

MEGPARGOL, (meg-párgol) ősz. áth. Párgolva
megfőz, elkészít; a párgolást elvégzi.

MEGPÁRKÁNYOZ, (meg-párkányoz) ősz. áth.
Párkánynyal körülvesz, vagy felékesít valamit. Mtg-
párkányotni a kemenezét, a kutat. Megpárkányozni a
has falait. V. ö. PÁRKÁNY.

MEGPÁRLIK, (meg-párlik) ősz. k. lásd: MEG-
PÁLLIK.

MEGPÁRNÁZ, (meg-párnáz) ősz. áth. Párná-
val ellát valamely bútornemiit, vagy ülést, vagy fek-
helyet. Megpárnázni a pamlagokat, székeket, ágyakat.
Megpárnázni a kocnlüést. V. ö. PÁRNA.

MEGPÁROL, (meg-párol) ősz. áth. 1) Pár ál-
tal megpuhít valamit. Megpárolni a nyers fonalat, a
taplót. 2) Bizonyos ételeket párolás által készít el.
Megpárolni a sárgarépát, a káposztát. V. ö. PÁR.

MEGPÁROSODIK, (meg-párosodik) ősz. k. A
hím és nő állat nemzés végett egyesül. Azt tart-
ják, hogy a verebek Bálint napja körül párosod-
nak meg.

MEGPASKOL, (meg-paskol) ősz. átb. Valakit
hangosan megpufogat, megver. Máskép: megpacskol.
Gyöke a hangutánzó pás v. pacs.

MEGPATÉL, (meg-patél) ősz. áth. Mosófáva),
vagy lapoczkával megver, megpuhít valamit. Megpa-
télni a mosott ruhát, fonalat, taplót. Megpatélni a ti-
lólni való kendert. Átv. ért. valakit kemény ütőszer-
rel megdönget. V. ö. PATÉL.

MEGPATINT, (meg-patmt) ősz. áth. Székely
tájszólás szerint, az eret megpatintani, ám. valamely
metsző vagy sebészi eszközzel megvágni, mintegy
megpattantani.

MEGPATKOL, (meg-patkól) ősz. áth. Állat tal-
pára vagy lábbelire patkót üt Megpatkólni a lovat, az
ökröt. Megpatkólni a sarut, csizmát. V. ö. PATKÓL.

MEGPATTAN, (meg-pattan) ősz. önh. Egy pat-
tanás, vagy beszakadás történik valamely kemény tes-
ten. Megpattant a kerék talpa. Megpattant a hordó
abroncsa. Különbözik tőle: elpattan ; mert ez alatt
azt értjük, midőn a szakadás által a kemény test ré-
szei egészen elválnak; megpattanás által pedig va-
lamely kemény test csak részben s aránylag kis he-
lyen reped meg, a nélkül hogy a megrepedés a ré-
szek teljes elválását szülné.

MEGPECSÉTEL, (meg-pécsétél) ősz. áth. Pe-
cséttel megbélyegez, megerősít valamit. Megpecsételni
az oklevelet, a könyveket. Megpecsételni a bizonyítványt.
V. ö. PÉCSÉTÉL.

MEGPÉCZCZENT, (meg-péczczent) ősz. áth.
Kilökött ujjbegyével kevéssé megérint. Megpeczczen-
teni az eb orrát. V. ö. MEGFRICSKÁZ.

MEGPÉCZÉGET, (meg-péczéget) ősz. áth. Já-
tékból valakit megütöget. Balaton mellék! szó. V. ö.
PÉCZÉGET, PÉCZCZEN.

MEGPÉCZÉZ, (meg-péczéz) ősz. áth. Péczével
vagy péczékkel ellát, megjelel. V. ö. PÉCZE.

MEGPÉCZKÉL, (meg-péczkél) ősz. áth. 1)
Kilökött njjhegygyel megtaszít, megüt valamit. Meg-
peczkelték az orrát. 2) Peczekféle szeggel megtámaszt,
megfeszít, megerősít valamit. V. ö. PECZÉK.
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MEGPÉCZKÉZ, (mcg-péczkéz) ősz. áth. l)Pe-
ezál módjára megbegyez. 2) Pechekkel megtámaszt,
meg- vagy kifeszít valamit.

MEGPÉDÉB, (meg-pédér) ősz. áth. Pederve
megsodor.

MEGPÉDÉRÍT, (meg-pédérít) ősz. áth. Vala-
mely vékony, hajlékony szálas testet pederve megiga-
zít. Megpedertíeni a bajutzt. Megpedertteni a kendert,
a fonalat. V. ö. PÉDÉRÍT.

MÉGPEDIG, (még-pedig) ősz. kötszó. Valamely
mondathoz az értelem hatását erősbitő vagy köze-
lebbről meghatározó körülményt ezen öszvetett köt-
szó val szokás kapcsolni. Megmondtam én azt neki, még-
pedig többször. Akarom, hogy ett elvégezd, mégpedig tüs-
tént. A két szót külön is írhatjuk : még pedig. Sokan
,és pedig' szókkal cserélik föl, de ez a német ,und
zwar' utánzása.

MEGPÉLDÁZ, (meg-példáz) ősz. áth. Régiesen
ám. jelképes beszédben mond el. „Ki megpéldázva
vagyon Szent Mojsesnek elő' (első) könyvében." (Na
dor-codex).

MEGPELEL, (meg-pelel) 1. MEGPALL.
MEGPÉLYHÉSÉDIK, (meg-pélyhésédik) ö*z.

k. Tulajd. ért. a madárfinak pehelyféle puha tollai
nőnek. Megpelyhetednek a libák. Átv. ért. mondjuk
ifjúról, midőn bajsza, szakálla, stb. mohosodui kezd.
V. ö. PEHELY.

MEGPENDÍT v. - PENDÍT, (uieg-péndít) ősz.
áth. Szoros ért. mondják oly hangszerekről vagy más
testekről, melyek pengenék, midőn valaki érinti, meg-
üti, megrezegteti..3/egpen<iftem a ctimbalmot, a czitarát,
a sarkantyút. Átv. ért. valamely dolgot szóval megem-
lít, megérint, s mintegy alkalmat ad rá. hogy mások
bővebben szóljanak hozzá. V. ö. PENDÍT.

MEGPÉNDÜL v. —PENDÜL, (meg-péndül)
ősz. önh. Bizonyos hangszer, illetőleg húr vagy érez
rezegtetés által pengeni kezd. Megpendül a czimba-
lom, a czitara. Az SszveUtött tarkakon megpendül a
sarkantyú. Márványasztalra dobva megpendlllnek az
etUtt húszasok. V. ö. PENDÜL.

MEGPENÉSZÉDIK, (meg-penészedik) ősz. k.
A penész meglepi. Megpenészedik a nedvet helyen tar-
tott kenyér, csizma. 1. PENÉSZ.

MEGPENÉSZÜL, (meg-penészül) ősz. önh. 1.
MEGPENÉSZÉDIK.

MEGPÉNGET, (meg-pénget) ősz. gyak. áth.
Eszközli,hogy gyakran pengjen valami. A nyalka legény
megpengeti a tánczban sarkantyúit. V. ö. PENGET.

MEGPÉNZÉL, (meg-pénzél) ijsz. áth. Határo-
zott alakban és visszaható névmással használtatik, pl.
megpénzeli magát, azaz sok pénzt gyűjt, szerez ma-
gának.

MEGPENYHED, (meg-penyhed; ősz. önh. Meg-
lepi a penész, megpenészesedik. Megpenyhedt a kenyér.
(Szabó D.) V. ö. PENÉSZ, PENYHED.

MEGPÉRDÍT v. —PÉRDIT, (meg-pérdít) ősz.
áth. Eszközli, hogy valami megperdüljön. Megperdí-
teni át őr tó t. (Szabú D.}.

MEGPÉRDÜL v. —PERDÜL, (meg-pérdfiT
Perdülni vagyis körülforogni kezd. V. ö. PERDÜL.

MEGPÉRÉL, (meg-pérél) ősz. áth. Valakit t
törvény rendes utján perbe idéz. Megperelni a jSsetni
vonakodó adott, a kártevő tzomtzidot. V. ö. PEREL.

MEGPÉRGÉL, (meg-pérgél) ősz. áth. Valamit
tűznél megpirít, vagy kevéssé megéget Megpergelm
nyárton a tzalonnát. A forró kemencze megpergelie a
ruhát. Különösen némely ételeket saját gőzükben,
maguk levében pirít meg. Megpergelni a káposztát, éti-
bét, bárányt, borjút. V. ö. MEGPERZSEL.

MEGPÉRGET, (meg-pérgetj ősz. gyak. áth. l
Pergetve, azaz kerekben megforgat valakit v. vak
mit. Tánczban megpergetni a leányt. Bottal megper-
getni a karikát. 2) Midőn a per gyök hangutánzó,
ám. per hangon megrezegtet bizonyos eszközt. Mtg-
pergetni a dobot. V. ö. PEREG.

MEGPÉRKED, (meg-pérked) ősz. önh. A rek-
keiiő hőség és szárazság miatt fű és gabona elaszik,
megpergelődik.

MEGPÉRKÉL, (meg-pérkél) ősz. áth. I. MEG
PERGEL.

MEGPERZSEL, (meg-pérzsél) ősz. áth. Vala-
mely testnek szőrét, haját, kérgét stb. tüzöii megé-
geti, megpirítja. Megperzselni szalmatüzsel a megVlt
disznót. A kicsapott láng megperzselte a fÜtS haját.
Megperzselni a botnak szánt faágat. V. ö. PERZSEL.

MEGPÉRZSÉLÖD1K , (meg-pérzsélődik) ős*,
belsz. Tüztöl, lángtól, forró testtől érintve megpirul,
megég. AíegperzselödStt a haja. V. ö. PERZSEL.

MEGPÉSÉL, (meg-pésél) ősz. áth. Pesael leönt,
becsúnyít.

. MEGPESHED, (meg-peshed) ősz. önh. Vala-
mely lágyabb tömegű, s nyirkos test a nedvek meg-
romlása következtében megsavanyodik, megbödősö-
dik, megpenészesedik. Vastaghangon: megposhad. Meg-
peshed az állott és keletlen tészta. Megpeshed a tisztá-
talanul tartott káposzta. V. ö. PESHED.

MEGPÉTTÉGET, (meg-péttéget) ősz. áth. S»ur-
kált, varrt, festett stb. pontokkal, jegyekkel megtar-
káz valamely testet. Gombostűvel megpettégetni a hűn-
zöpapirt. A festett falakat megpettégetni.

MEGPÉTTYÉGET, (meg-péttyéget) ös«. áth.
1. MEGPÉTTÉGET.

MEGPEZSDÜL v. —PÉZ8DÜL, (meg-péz«-
dül) ősz. önh. Pezsgésnek indul, peMegni. kezd. Meg-
pezsdült bennem a vér. Megpezsdül a víz, Győr vidé-
kén ám. hirtelen árad.

MEGPIHEN, (tneg-pihen) ősz. önh. A fáradság
után kipihegi magát; dolgozni megszün. Sebes gyalo-
golás, erős munka után megpihenni. Egy keoesté pi-
henjünk meg, azután folytassuk utunkat. V. ö. P1HES.
PIHÉG.

MEGPIHENÉS, (meg-pihcués) ősz. fű. Fáradság
utáni megnyugvás, főleg a végett, hogy magunkat ki-
pihegjük, kifújjuk.
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MEGPIHESÉDIK, (meg-pibesédik) ősz. k. 1)
Testét finom pöhölyféle szőr lepi be. V. ő. Pffl, PIHE.
2) Midőn gyöke a hangutánzó jn%, ám. gyöngébb nemű
köhicselés éri el.

MEGPIKKELYÉZ, (meg pikkelyes) ősz. átb.
Pikkelyhez hasonló müvei tarkáz valamit Megpik-
kdyesnd a hadi ritakot, a karod tíngüt. V. ő. PIK-
KELY.

MEGPIKÓSODIK, (meg-pikósodik) öu. k. Tré-
fás nyelven ám. megrészegszik, megittasodik. Más-
kép : megpitifotodik, megkotyogótodik stb. V. ö.
PIKÓS.

MEGPILISZNYÉDIK, (meg-piliaznyédik) ősz.
k. A székelyeknél ám. megpenészedik; különösebben
mondják a kenyérről, mikor az hosszas tartás után meg-
penészfilvén, mintegy szösz forma alakúvá lesz rajta
a penész. (Kriza J.). Máskép ugyanott: Megpiritatyé-
dác, megpimpótodik.

MEGPILLANT, (meg-pillant) ősz. áth. Pilláit
fölemelve észre vesz, és meglát valakit v. valamit V.
ö. PILLANT.

MEGPILLANTÁS , (meg-piHántás) ősz. fa.
Cselekvés, vagyis az érzéki tapasztalás azon neme,
midőn valamit pillantva látunk meg, és veszünk ész-
re. V. ö. PILLANT.

MEGPILLOGAT, (meg-pillogat) ősz. áth. Pil-
Uit többszőr fölemelve megtekint valamit, vagy in-
teget valakinek. V. ö. PILLOGAT.

MEGPIMPÓSODIK, (meg-pimpósodik) I. MEG-
PILISZNYÉDIK.

MEGPERICSKEL, (meg-piricskel) ősz. áth. Pi-
rié* nevű lapiokával megvereget MegpirictkeM a
tantálán otkolagyermek tengerit.

MEGPIRÍT, (meg-pirít) ősz. átb. 1) Tűznél,
lángnál pirosra süt valamit (bevégzetten). Megpirí-
tani a ualotmát, kenyeret. Megpirítani a rántáit. 2)
Megszégyenít, vagyis eszközli, hogy valaki elszégye-
ne\je magát, egyszersmind arczát elfussa a vér. Ré-
giesen megportí vagy megporéjt alakban ám. megpi-
rongat, megfedd. V. ő. PIRÍT.

MEGPIRIZNYÉDIK, 1. MEGPILISZNYÉDIK.
MEGPÍBONGAT v. —PIRONGAT, (meg-pí-

rongat) ősz. gyak. áth. Szemrehányások által eszköz-
li, hogy valaki elszégyenelje magát, és arcza elpirul-
jon. V. ő. PÍRONGAT.

MEGPÍHONGATA8 v. —PIRONGATAS, ̂ meg-
pfrongatás) ősz. fn. A szidásnak, feddésnek azon ne-
me, mely az illető bűnösben leginkább a szégyenér-
wtet törekszik fólgerjeszteni. V. ö. PÍRONGATÁS.

MEGPIROSODIK, (meg-pirosodik) ősz. k. Pi-
ros szmfivé leszen. Némely gyümölctök megpirotod-

Stégyenletében megpirotodott át arcta. V. ö. PI-

MEGPIRÚL, (meg-pirúl) ősz. önh. 1) Férgeié*
Utal piros szint kap. Tűméi megpintl a ttalonna, a
toqeruekt. 2) Szégyen miatt a vér arczaba tolul;
máskép: elpirul.

AX1D, »AOT 8ZÓTÍB IV. KÖT.

MEGPISZKOL, (meg-piszkol) ősz. átb. Átv.
ért valakinek becsületét rágalommal, gyalázattal il-
leti, s mintegy erkölcsi piszokkal becaonyfrja. Nyil-
vánot helyen, hírlapban megpittkolni valakit. V. ö.
P1SZKOL.

MEGPISZONYODIK, (meg-piszonyodik) ősz.
k. A székelyeknél 1) ám. megpiszkosodik, rozsdáso-
dik, penészedik. Ét a ttilva megpittonyodoU. (Kriza
J.). Nálunk szokottabban a gyümölcsről: megrogyd-
todik pl. a dinnye; a fű- s fanemnekről: megrökönyö-
dik. 2) Ferenczi János szerént kissé megváslik vagy
mocskosodik. Meg tem piaonyodott a köiUStSm.

MEGPISZSZEN,(meg-pbzszen) ősz. önh. ̂ isz'-t
mint legkisebb hangot nyilvánít Aftg ne pinttenj vagy
meg se pitttsenj, azaz még csak legkisebb hangot se
adj (mint ,meg se moczczanj* ám. legkisebb mozdu-
latot se tégy).

MEGPITLIZ, (meg-pitliz) ősz. áth. Pitiivei, az-
az malomszitával a derczés, korpás lisztet megtisz-
títja.

MEGPOFOZ, (meg-pofoz) ősz. áth. Valakit egy
vagy többb pofoncsapással illet, megbüntet, meggya-
láz. A mocskot ttáju kötekedőt megpo/ottdk. V. ö. PO-
FOZ.

MEGPOFOZÁS, (meg-pofozás) ősz. fn. Cselek-
vés, illetőleg megbüntetés, meggyalázás, midőn meg-
pofoznak valakit V. ö. MEGPOFOZ.

MEGPOMHAD, (meg-pomhad) ősz. önh. A szé-
kelyeknél ám. megdagad, pl. a ló lába. (Kriza J.).

MEGPONDRÓSODIK, (meg-pondrosodik) ősz.
k. Pondrók teremnek meg benne. Á» avat staloima,
a vett tojt, a túlérett eteiretnye megpondrótodik. Más-
kép : megkvka&otodik, megférgetedik.

MEGPONTOZ, (meg-pontoz) ősz. áth. Pontok-
kal megjegyez vagy megtarkáz. Megpontomi némely
magánhangtókat. Tintával megponíomi a papirt. Gom-
bettüvel megpontovű a» almát. V. ő. PONT, PON-
TOZ.

MEGPORCZOGAT, (meg-porczogat) ősz. gyak.
áth. Valamely ropogós testet fogaival megrág. A dit*-
nók megporctogatják a makkot, kukoríotát. A» evet
megporctogatja a mogyorót. V. ö. PORCZOGAT.

MEGPORCZOSODIK, (meg-porczosodik) ősz.
k. Az állati vagy növényi test oly keménységűvé le-
szen, melyet jwres-nak, vagy poretogó-iaUt mondunk.
V. 6. PORCZ.

MEGPORÉJT, azaz MEGPORÍT, (meg-porít)
ősz. áth. Régiesen ám. megfed, megpírongat »Meg-
porejtá a szelet" (Tatrosi codez). Alkalmasint .meg-
pirít' szóból módosult, mely mai szokással ám. meg-
szégyenít, s régi értelmében megfelel a mai ,megpi-
rongat' igének, mely mint látjuk, .megpirít' szóval
egy eredetű; és csakugyan a Debreczeni Legendás-
könyvben is ,pirongat* helyett ,porongat' áll.

MEGPORHANYÍT, (meg-porhanyít) ősz. áth.
Porhanyúvá tesz (bevégzetten). M«gporha*ytiani a
roftOyott, mielőtt megtUtnék.
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MEGPORHANYÚL, (meg-porhanydl). Porha-
nyúvá lesz (bevégzetten). V. 5. PORHANYÚ.

MEGPORÍT, 1. MEGPOREJT.
MEGPOROZ, (meg-poroz) ősz. áth. Porral meg-

hint valamit. Megporozni a nedves írást. Megporotni
a feltárolt pallót. Megporozni (lőporral) óz attikákat,
a puska serpenyőjét. V. 5. POROZ.

MEGPOSHAD, (meg-poahad) ősz. önh. Vala-
mely nyirkos test, vagy nedvesség megáporodik, meg-
rohad, és megbfidösödik. Megpothad a keletlen tészta.
Megpothad a mocsara* vto, a megf&ledt zöldség, a tisz-
tátalanul tartott hordóbeK kápostta. V. ö. POSHAD.

MEGPOSHASZT, (meg-poshaszt) ősz. áth. Esz-
közli, hogy valami megposhadjon. V. ö. MEGPOS-
HAD.

MEGPÓZNÁZ, (meg-póznáz) ősz. áth. A bag-
lyát, asztagot, kazalt beléjök szúrt póznákkal megerő-
síti. Ezen póznák sajátságos neve: mereklye.

MEGPÖCZCZED , (meg-pöczczed) ősz. önh.
Győr vidékén ám. megdagad. A székelyeknél: m«g-
pomhad.

MEGPÖCZKÖL, 1. MEGPÉCZKÉL.
MEGPÖDÖR, MEGPÖDÖRÍT, l.MEGPÉDÉR,

MEGPÉDÉRÍT.
MEGPÖK, (meg-pök) ősz. áth. Lásd : MEG-

KÖP.
MEGPÖKDÖS, (meg-pökdös) ősz. gyak. áth. 1.

MEGKÖPDÖS.
MEGPÖRGÖL v. MEGPÖRKÖL, 1. MEGPÉR-

GÉL.
MEGPÖRÖL, (meg-pöröl) ősz. áth. 1. MEGPÉ-

RÉL.
MEGPÖRZSÖL, 1. MEGPERZSEL.
MEGPÖSÖL, 1. MEGPÉSÉL.
MEGPÖTKÖD, (meg-pötköd) ősz. átb. Megbö-

köd, megszurdal. V. ö. PÖTKÖD.
MEGPÖZSDÜL, 1. MEGPEZSDÜL.
MEGPREMÉZ, (meg-préméz) ősz. áth. Vala-

mely ruhára prémet varr. Megprémezni a, mentit.
Nyusztbörrel megprémezni a bundát. V. ö. PRÉM.

MEGPRÉSÉL, (meg-présél) ősz. áth. Préssel
megnyomdos, meglapít. Megpréselni át asztalruhákat.

MEGPRÓBÁL, (meg-próbál), ősz. áth. 1) Vala-
mit a végett teszen, hogy megtudja, miként sikerül,
ha czélirányos-e vagy nem. Megpróbálom, ha fel tu-
dok-e máttni ezen fára. Próbáljuk meg az új kocsit,
hogyan jár. Az új gépet megpróbáltam, s jónak talál-
tam. Tisztább magyarsággal: megkísért. 2) Különö-
sen valamit merény gyanánt teszen. Ezt meg ne pró-
báld (ezt ne merészeld) tenni. 3) Valamit más módon
mint igazat, megmutat, bebizonyít. A számadás, szám-
vetés pontosságát, hibállanságát megpróbálni, pl. ha ki-
vonásban a kivont részt (különbözetet) azzal, mely az
egészből kivonandó volt, ismét öszveadjuk, mi által
ismét az egésznek kell elétünnie.

MEGPRÓBÁLÁS, (meg-próbálás) ősz. fn. Cse-
lekvés, mely által megpróbálunk valamit. V. ö. MEG-
PRÓBÁL.

MEGPRÓBÁLKOZIK, (meg-próbálkozik) ősz.
k. Valakivel v. valamivel megmérkőzik, azaz próbá-
ra teszi, ha bir-e oly erővel, mely az ellenerőt le-
győzni képes legyen. Ily emberrel, mint te, akár há-
rommal megpróbálkozom.

MEGPUFÁL, 1. MEGPUFOL.
MEGPUFOGAT, (meg-pufogat) ősz. gyak. átb.

Gyakori puf hangú ütéssel megver valakit v. valamit.
Megpufogatták a hátát.

MEGPUFOL, (meg-pufol) ősz. áth. Pof viaz-
hangu ütleggel megver, megdönget. Megpufoltdk raj-
ta a ködment.

MEGPUHÍT, (meg-pnhít) ősz. áth. Valamely
kemény testet ütés, nyomás, áztatás, főzés stb. által
puhává tesz. Sulyokkal megpuhtíani a rostélyost. Szal-
mában megpuhtíani a vaczkort. Forró lúgban megpu-
hüani a nyers taplót. Nyomkodva megpuhtíani a vicutt.
Átv. ért. valakit megpuhüani, ám. igen megdöngetni.

MEGPUHUL, (meg-pnhúl) ősz. önh. Kemény-
ségét, szívósságát elvesztvén, puhává leszen. FSfé*
által megpuhul a hús. Állásban szalma között megpu-
hul a vaczkor. V. ő. PUHA.

MEGPUKKAN, (meg-pnkkan) ősz. önh. Mond-
ják levegővel, vagy nedvvel tölt vékony héjn, vagy
bőrfi testekről, midőn púi-féle tompa hangon megre-
pednek. Megpukkan afelfutt hólyag, duda. Megpuk-
kan ÓM öszvenyomott tojás, szilva. Átv. ért alkalmaz-
zák igen haragos emberre is. Úgy mérgelődött, majd
megpukkant.

MEGPUKKANT, (meg-pukkant) ősz. átb. Esz-
közli, hogy valami megpukkanjon. V. ö. MEGPUK-
KANT.

MEGPÚPOSODIK, (meg-púposodik) ősz. k. Pú-
possá lesz (bevégzetten).

MEGPURHÁSODIK, (meg-purhásodik) ősz. k.
Kizárólag csak fákról mondják, midőn beleik megro-
hadnak, s porhanyókká lesznek. A vén füzek rendesen
megpurhátodnak. V. ö. PURHA.

MEGPUSZTÚL, (meg-pusztúl) ősz. önh. Régie-
sen ám. megfosztalak. „Magzatomtól megpusztolok."
(Nádor-codex). A régieknél az — ül, —ül végzeta
önható ige 'gyakran még —tat, —tét kiilszenvedő
képzőt is vészen föl. „Menden ország önön benne
mcgoszlatott, megpusztóltatík" (desolabitur).

MEGPUFOL , (meg-püfól) Lásd : MEGPU-
FOL.

MEGRABLÁS, 1. MEGRABOLÁS.
MEGRABOL, (meg-rabol) ősz. áth. Ingó va-

gyonától erőszakkal megfoszt valakit. Az lUondUók
megrabolták az utasokat.

MEGRABOLÁS, (meg-rabolás) ősz. fn. Erősza-
kos cselekvés, midőn valakit megrabolnak. V. ö. MEG-
RABOL.

MEGRÁCSKOTOL, (meg-rácskotol v. — rács-
kál) ősz. átb. A székelyeknél ám. megrágcsál. (Kri-
za János).

MEGRÁG, (meg-rág) ősz. áth. Valamely teste
fogaival apró részekre őröl, vagy mcglikgat, megron
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gil. Megrágni a szárat kenyeret. A kutya megrágja a
csontot. ÁM egerek megrágják a szalonnát. A t*ú meg-
rágja áfát. Átv. éri népiesen szólva, ám. valamit jól
megfontol, minden oldalról megforgat Rágd meg
előbb a Hót, azután mondd ki T. pSkdki. (Km.). Rág-
juk meg jól a dolgot. Van ily közmondás is : meg-
rágta a ttjjat, azaz nem tartotta szavát

HEGRAGAD, (1), (meg-ragad) ősz. áth. Vala-
mit hirtelen és erősen megfog. Megragadni a tolvajt.
Megragadni a szilaj ló kantárát.

,, Ottan megragadja kezén szerelmesét,
Jó lovára veszi, és kimenni siet"

Zrínyi.

Átv. ért a kedélyt s nemesebb érzést hatásteljesen
megindítja, megkapja. V. ö. RAGAD áth.

MEGRAGAD, (2), (mint föntebb) ősz. önh.
Szurkos, enyves, lépes, s hasonló test egy másikhoz
tapadva marad. V. ö. RAGAD önh.

MEGRAGADÓ, (meg-ragadó) ősz. mn. Aki
.vagy ami megragad. Átv. ért. az érzést átható, meg-
indító.

MEGRAGAL, (meg-ragal) ősz. áth. Szájig érő
vizet lábbegyen általgázol. Próbáld, megragalhatod-e a
vitet (szegedi szó), azaz eléred-e láboddal a fenekét
(mintegy : megragaszkodhatol-e láboddal a fenekébe).

MEGRÁGALMAZ, (meg-rágalmaz) ősz. áth.
Rágalommal megszólni, megbecstelenítni, meggyalázni
akar valakit V. ö. RÁGALOM.

MEGRAGASZOL, (meg-ragaszol) ősz. áth. Ra-
gaszszal megken, behúz valamit Enywel, szurokkal,
csiritsel megragaszolni bizonyos tetteket.

MEGRAGASZT, (meg-ragaszt) ősz. áth. Rá
gaszszal bizonyos testhez köt valamit, vagyis két
vagy több testet öszvecsatol. Megragaszolni a bekötött
könyv tarkát. Enyvvel megragaszolni a* asttalosmiíve-
ket. V. ö. RAGASZ.

MEGRÁGCSÁL, (meg-rágcsál) lásd: MEG-
RÁGD08.

MEGRÁGDOS, (meg-rágdos) ősz. gyak. áth.
Folytonosan, vagy gyakran rágva megrongál, vagy
részekre morzsol, tördel stb. valamely testet A mo-
lyok megrugdosták a ruhákat. A nyulak télen megrág-
dották a gyönge elemeteket. V. ő. RÁGDOS.

MEGRÁGIC8ÁL, (meg-rágicsál) 1. MEGRÁG-
DOS.

MEGRAGYÁSODIK v. MEGRAGYÁDZIK,
(meg-ragyásodik v. —ragyádzik) ősz. k. Ragyássá
lesz (bevégsetten); különösen mondják némely gyü-
mölcsről s gabonáról. V. ö. RAGYA.

MEGRAJaiK, (meg-rajzik) Ősz. k. Mondják
ménekről, midőn rajt eresztenek. V. ö. RAJ.

MEGRAK, (meg-rak) ősz. áth. 1) Valamely jár-
müvet holmi jószággal megterhel. Megrakni a hajét
gabonával, a szekeret szénával. 2) Bizonyos helyet va-
lamivel megtolt Megrakja a zsebét pénzzel. A várat
megrakták Srtereggel és eleséggel. 3) Átv. ért valakit
jól megszid, vagy jól megver. 4) Szintén átv. ért.

megrakni a táncsot, ám. legényesen, tombolva meg-
járni, megropni.

MEGRAKODIK, (meg-rakodik) ősz. k. Szállí-
tás végett bizonyos terhet valamely járműre vagy ba-
romra föltetéz, vagy saját hátára, váltaira vesz. A
szénahordó béresek már megrakodtak. Ha az egyik ha-
jón megrakodtatok, fogjatok a marikhoz. V. ö. RAKÓ-
DIK.

MEGRÁMÁZ, (meg-rámáz) ősz. áth. Rámával,
azaz kerettel ellát valamit Megrámázni a képéket,
tükröket.

MEGRÁNCZIGÁL, (meg-ránczigál) ősz. áth.
Ránczigálva megmozgat, meghúzgál valamit vagy
valakit.

MEGRÁNCZOL, (meg-ránczol) ősz. áth. Bizo-
nyos testet ránczokba húz, ránczba szed. Megránczol-
ja a homlokát, illetőleg, homloka bőrét. Megránaeolni
a szoknyát, gályát, Ung ujjait. V. ö. RÁNCZ.

MEGRÁNCZOSODIK, (meg-ránczosodik) ősz.
k. Ránczokba zsugorodik, megredősödik. Megránceo-
todik a bőre.

MEGRÁNDÍT v. —RÁNDÍT, (meg-rándlt) ősz.
áth. Hirtelen alkalmazott, de nem nagy erővel meg-
mozdít valamit Megrándtíani valakinek köntöse acélét.
Különösen, az állati testnek csuklóit egy kevéssé,
vagy kis időre rendes belyzetökből kimozdítja. Félre
lépvén megrándította bokában a lábát. V. ö. RÁNDÍT.

MEGRÁNDÚL v. — RÁNDUL, (megrándál) ősz.
önh. Hirtelen, de nem nagy erejű megkapás ál-
tal helyéből kimozdul valami. Különösen, mondják
az állati test csuklóiról, midőn némi erőszak követ-
keztében kicsnklanak. FeldtíUslcor megránduU vállban
a karja. V. 6. RÁNDUL.

MEGRÁNGAT, (meg-rángat) ősz. gyak. áth.
Gyakran rántva megingat, megmozgat valakit v. va-
lamit A veszekedSk megrángatják egymást. A gyerme-
kek üstökéit megrángatni. V. ö. RÁNGAT.

MEGRÁNKODK, (meg-ránkodik) ősz. k. Meg-
rázkodik; mondják különösen a gyermekről. Székely
szó. (Ferenczi J.).

MEGRÁNT, (meg-ránt) ősz. áth. 1) Hirtelenül
maga felé von valakit v. valamit. Megrántani a küzdő
társat. Megrántani a szilaj ló száját. Megrántani a
szekeret. 2) A testnek valamely csuklóját rendes hely-
zetéből kimozdítja. Emelésben megrántotta a karját.
3) Átv. ért valakit bizonyos szolgálatért túlságosan
megfizettet Némely nagy váron pincsérek megrántják
a vendégeket.

MEGRÁSPOL, (meg-ráspol) ősz. áth. Ráspoló
nevű vas eszközzel megsimít, megegyenget, megvéko-
nyít valamit Megrátpolni a stéget, a ló körmét. V. ö.
RÁSPOL.

MEGRÁZ, (meg-ráz) ősz. áth. Erősen ideoda
vonogatva meginogtál, megreszkettet, megremegtet
valakit v. valamit Megrágni a fát, hogy gyümölcse
lehulljon. Megrázni a csömörös embert. Erősen meg-
rázta öt a hidegláz. Mérgében megrázta a fejét. Gergely
megrázta a szakállát, ám. Gergely napján hó esett.

22*
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Aa orotlán megrótta teremjél. A göröngyfo üt meg-
rázta a koctü.A rótt paripa megrágta a lovagot. V. 5.
RÁZ.

MEGRÁZKÓDIK, (meg-rázkódik) ősz. belsz.
Belső részeinek hevesebb, élénkebb mozgása miatt
egész valója megrendül, mi kivált akkor történik, ha
a kedélyt hirtelenfil valamely kedvetlen érzés, vagy in-
dalat lepi meg. Nagy ijedétkor, elbonadátkor, megun-
doroddskor megrázkódni. Didergő hidegben megrázkód-
ni. Valamely kegyetlenség láttára megrátkódm. V. 3.
RÁZKÓDK.

HEGRÁZÓDÁS, (meg-rázódás) ősz. fh. Szénre-
dő állapot, midőn valaki vagy valami megrázódik. A
megrátkódáfiól abban különbözik, hogy ez tartósabb
vagy erősebb, amaz egyszerűbb megrázásra vonatkozik.

MEGRÁZKÓDTAT, (meg-rázkódtat) ősz. mi-
velt Eszközli, hogy valaki v. valami megrázkódjék.
A hidegláz megrátkódtatja a beteget. A rémUlét megrát-
kódtat bennünket.

„lm, a hatalmas jött, és ráütött,
Súlyos csapása megráz kód táti
A tompa halványt"

Vörösmarty, Árpád ébredése.

MEGRÁZÓDIK, (meg-rásódik) ősz. belsz. Bel-
ső megindulásnál fogva egyes remegősbe, reszketés-
be jön. A tütokádó hegy kerül megrátódik a föld. A
régieknél az —ódik végzetű ige gyakran még —tat
külszenvedő képzőt is vesz magához. „Menden, ki
esendik a kőre, megrázottatik" (megrázódtatik —
conquassabitur. Tatrosi codez). V. ö. RÁZÓDIK.

MEGRÁZOGAT, (meg-rázogat) ősz. gyak. áth.
Gyakran, vagy ismételve, vagy többeket megráz. Meg-
rátogatni a tzüvafákat. Megrátogatni a töltött ttako-
kat. Megrátogatni a nyomtatott nalmát. Megrátogatni
roftában a gabonát. Átv. ért képességének megvizs-
gálása végett kikérdez. V. ö. MEGRÁZ.

MEGREBBEN, (meg-rebben) ősz. önh. 1) Reb-
benve megpezsdül, pl. a szív, az örömtől. 3) Hirtelen
de csak kis mértékben megfélemttl. 3) A viselős asz-
szonynak ménében a magzat legelsőbben megmozdul.
(Tájszótár).

MEGREDDEN, régiesen ám. megretten,-1. ezt
MEGREDVESÉDIK, (meg-redvesédik) ősz. k.

Kizárólag fa- és csontnemtt testekről mondják, midőn
megromlanak, megporhásodnak. Megredvetedik a vén
fűz, a rőt* fog. V. ő. RED VÉS.

MEGREFEL 1. MEGRŐFÖL.
MEGREGÉZ, (meg-regéz) ősz. áth. Valaminek

napját (reggelét) meghatározza. Megregetni a talál-
kozót napját. Kevéssé ismert szó.

MEGREKED, (meg-reked) ősz. önh. Valamely
csőféle nyilas vagy üreg betömődik. Megreked a pi-
pattdr, a etatorna, a kútetS. Megreked a torok, midőn
bedagad, s a lélekzést nehezíti, vagy megakadályoz-
za. Megreked a izék, midőn valaki szükségét nem vé-
gezheti. Megreked a viteletctd. V. ö. REKED.

MEGREKESZT, (meg-rekeszt) ősz. áth. Esz-
közli, hogy valami megrekedjen, vagyis valahol ben-
rekedjen. Ma szokottabban elreketzt. Régebben a vá-
rat megrekettteni annyit tett, mint körülvenni, körül-
fogni (t i. hadi erővel), megszállani. „Minthogy To-
kaj várában benne az ellenség, végezte azt az ország,
hogy azokat Zemplin, Szabolcs és Ungh vármegyék,
azon vármegyékben lakozó urak segétségével rekesz-
szék megh." (Bocskay-féle szerencsi országgyűlés ha-
tározata 1605-ben).

MEGREKKEN, (meg-rekken) ősz. önh. 1. HEG-
REKED.

MEGREKKENT, (meg-rekkent) ősz. áth. Észre
nem véve valakit erősen megüt pl. karóval vagy bot-
tal. Székely szó. (Incze József)-

MEGRÉMÍT v. —RÉMIT, (meg-rémít) ősz.
áth. A képzelődésben legnagyobb fokú félelmet, ret-
tegést gerjeszt Bitonyos halál által megrémíteni vala-
kit. Itt * meg felváltható el igekőtővel. V. ö. RÉ-
MÍT.

MEGREMLJK, (meg-rémlik) ősz. k. A képzc-
lődésnek rémképen feltűnik valami, s azonnal el-
múlik.

MEGRÉMÜL v. —RÉMÜL, (meg-rémftl) ősz.
önh. Képzelődésében legnagyobb fokú félelem és ret-
tegés támad. A gyűkotok láttára megrémülni.

„A kutyáktól űldöztetve
A megrémült vad fut-rut"

Kisfaludy S.
V. ő. RÉMÜL.

MEGRENDEL, (meg-rendél) ősz. áth. Megpa-
rancsolja, vagy intézkedést tesz, hogy valami bizo-
nyos helyen és időben meglegyen, elkészüljön, elkül-
dessék, általában megtörténjék. A hadtereg Mamára
kellő mennyüégU liutet, bort, MM, ruhát megrendelm.
A keretkedSnél bitonyot árukat megrendelm. V. ő. REN-
DEL.

MEGRENDELÉS, (megrendelés) ősz. fn. Pa-
rancsolás, meghagyás, vagy intézkedés, mely szerént
megrendelünk valamit V. ö. MEGRENDEL.

MEGRENDEL VÉNY, (meg-rendélvény) ősz. fc.
Megrendelő levél.

MEGRENDÍT v. —RENDIT, (meg-rendít) ősz.
áth. Eszközli, hogy valami rengjen, azaz erős, rázkó-
dó mozgásba jőjön. A mennykSctapát megrendíti ős ab-
lakokat, ajtókat. A rohanó lovagok megrendítik a föl-
det. Átv. ért. a kedélyt rendkívüli mozgásba hozza,
vagy az akarat szilárdságát megingatja. Ily veaeTy
képet megrendíteni a bátrabb férfit it. V. ő. RENDÍT.

MEGRENDÍTÉS v. — RENDITÉS, (meg-ren-
dítés) ősz. fn. Cselekvés, illetőleg hatás, benyomás,
mely valakit vagy valamit megrendít V. ő. MEG-
RENDÍT.

MEGRENDÜL v. —RENDÜL, (meg-rendttl)
ősz. önh. Nagyobbféle erő és megrázás következté-
ben rengő ve leszen valamely szilárd állású test Át
ágyulüi>é»re megrendülnek az épületek. IdvettíSnk hala-
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lator megrendült a föld. Átv. ért megrendül át ember,
midőn akaratán, szilárdságán, elhatárolásán erőszak
történik, s mintegy ingadosni kezd.

MEGRENDÜLÉS v. —RENDÜLÉS, (meg-ren-
dfilés) ősz. fit. Állapot, midőn valami T. valaki meg-
rendül. A föld megrendülőt ÍSbb mérföldnyi távoltág-
ra érették. V. S. MEGRENDÜL.

MEGRENGET, (meg-renget) ősz. gyak. áth-
Eszközli, hogy folytonosan, vagy ismételve, vagy
gyakran rengjen valami. Át ágyulövétek megrengetik
a falakat. A* erői cróotor megrengeti a fákat. V. ö.
RENGET.

MEGREPED, (meg-reped) ősz. önh. Valamely
szilárd szerkesettt vagy rostú, vagy szövettt test részei
között rés támad, vagyis az illető részek erőszakosan
elválnak egymástól. Megrepednek a falak. Megreped
a odrot fa, a dettka. Megreped a kétfelé tépett vá-
aon, pottló. Úgy ráhúttak, hogy megrepedt a bőre.
Olyan kövér, majd megreped. Megreped a tzivem. V. ö.
REPED.

MEGREPEDÉS, (meg-repedés) ősz. fa. Álla-
pot, midőn valamely test megreped. V. ö. MEGRE-
PED.

MEGREPEDEZ, (meg-repedéz) ősz. gyak. önh.
Több helyen, vagy egymásután több megreped. A
rotntl épített falak megrepedettek. Nagy ezdrattdgban
át agyagot föld megrepedez. Sok nedvenégtöt megre-
pedt* némely dinnye. V. ö. MEGREPED.

MEGREPESZT, (meg-repeszt) ősz. áth. Eszköz-
li, hogy valami megrepedjen. A mennykSctapát meg-
repettti a legvattagabb tölgyet i*. Ás ökör bőrét meg-
rtpetttette a ttijottor.

„E két szem is a lelkeket
Tfizével úgy epesztí,
Elszárítja a kedveket
S a szivet megrepeszti."

Kisfaludy S.
V. ö. MEGREPED.

MEGRÉSTÍT, (meg-réstít) ősz. áth. Okot ad rá,
hogy valaki v. valami restté legyen. Megrettítem a
ételedet. Megreititeni a lovat. V. ö. RÉST.

MEGRÉSTÜL, (meg-réstUl) ősz. önh. Egészen
re»tté leszen. Sok heverétben megrettül át ember. V. ö.
BEST.

MEGRÉSZEGEDIK, (meg-részegédik) ősz. k. 1.
MEGRÉSZEGSZIK.

MEGRÉSZEGÍT, (meg-részegít) ősz. áth. Esz-
közli, hogy valaki részeggé váljék. Borral, térrel, pá-
linkával megréttegUeni valakit. V. ö. RÉSZEG.

MEGRÉSZEGÍTÉS, (meg-részegítés) ősz. fa.
Cselekvés, illetőleg itatás, mely által részeggé tesz-
nek valakit

MEGRÉSZEGSZIK , (meg-részegszik) ősz. k.
Szeszes italtol, vagy valamely bódftó szertől részeggé
lesz. Némely ember egy pohár bortól it megréttegttik.
Erőt dohánytól megréttegedni. V. ö. RÉSZEG.

MEGRÉSZEGŰL, (meg-részegfil) ősz. önh. I.
MEGRÉSZEGSZIK.

MEGRESZEL, (meg-reszel) ősz. áth. Raspoly-
lyal vagy ilyféle eszközzel valamely kemény testet
megdörzsöl, hogy egy része elhulljon, hogy elporlód-
jék, vagy hogy simább, hegyesebb, élesebb legyen.
Megrettelni a ló körmét. Megrettelni a Tculet ttakáüát.
Megreuelni a ftoréitt. Megrettelni a füstölt túrót, a
tormát, a tétstát. Átv. ért. megrettelni a farát, ám.
ideoda fintorgatni; megrettebti a tánetot, ám. farfín-
torgatva tánczolni. V. ö. RESZEL.

MEGRE8ZKEDTET, MEGRE8ZKETTET,
(meg-reszkedtet v. —reszkettél) ősz. mivelt Esz-
közli, hogy valaki v. valami reszkedővé legyen. A
félelem, hideglát megrettkedteti a tettet. V. ö. RE8Z-
KED.

MEGRETTEN, (meg-retten) ősz. önh. Oly ye-
dés lepi meg, melyet váratlan és nagyobb veszély
szokott okozni, s melytől a kedély és test erősebben
megrázkódik. T&tlármára, éjjeli riadóra megrettenni.
A Tatrosi codexben: megredden. „És legottan mend
a nép Jézus (í nélkQl) látván megijede és megreddene"
(ezpavernnt). V. Ö. RETTEN.

MEGRETTENÉS, (meg-rettenés) ősz. fa. Vé-
letlen veszély által okozott nagyobb fokú megijedés,
mely a kedélyt és testet megrázza. V. ö. RET-
TEN.

MEGRETTENT, (meg-rettent) ősz. áth. Ke-
délyt és testet megrázó, nagyobbféle ijedésbe hoz va-
lakit A hirtelen ítélvén megrettenti a hajótokat. A vé-
letlenül elébukott fenevad megrettenti át vtatt. V. ö.
RETTENT.

MEGRETTENTÉS , (meg-rettentés) ősz. fa.
Cselekvés, melynél fogva bizonyos veszély vagy ve-
szélyt hozó lény megrettent valakit V. ő. MEGRET-
TENT.

MEGREVED, (meg-reved) ősz. önh. Különösen
fákról mondjuk, midőn a nedvesség miatt megromla-
nak, megrohadnak, s megpurhásodnak. A vitbe dőlt
fák megrevednek. 1. REVED.

MEGREVESÉDIK, (meg-revesédik) ősz. k. V. ö.
MEGREVED.

MEGREZGET, (meg-rezget) ősz. gyak. áth.
Húrféle, vagy bizonyos lemeznemn testeket rezgeni
készt Megretgetni a hegedű, a erimbalom húrjait.
Megrengetni a rétlemett. Megretgetni át ablaküveget.
V. ő. REZEG.

MEGREZZEN, (meg-rezzen) ősz. önh. 1) Ijed-
tében egy kevéssé megrázkódik, vagy valamely vélet
len hatásra akaratlanul mozgásba jönnek érző inai.
Sötétben valamely látványra megrettenni. Megretten a
vadait, ha hirtelen felugrik előtte a vad. 2) Mondjuk
holmi vékonyabb rugalmas testekről vagy lemezek-
ről, vagy növényekről, midőn gyöngébben és birtele-
nfil megrázkódnak. Megretten át ujjal illetett húr.
Megretten át ablak Üvege, ha közelében lontk. Megret-
ten a fa levele. V. ö. REZZEN.
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MEGREZZENT, (meg-reazent) ősz. áth. Eszköz-
li, hogy valaki v. valami megrezzenjen, Megrezzente-
ni a gyümölcsfa körül ólálicodó tuhanczokat. KereplS-
vel megrettentem a kártevő madarakat. V. ö. REZ-
ZENT.

MEGREZZENTÉS , (meg-rezzeutés) ősz. fa.
Cselekvés, mely által valakit vagy valamit megrez-
zentenek.

MEGRIAD, (meg-riad) ősz. önh. 1) Valamely
erősebb hangú fúvó vagy verő hangszer megszólam-
lik. Megriad a kiirt, a tárogató, a trombita. Megriad
a tábori dob.

„Reggeli éhomra falatozván miskor,
Megriad a kttrtsz6, első harapáskor."

Arany, Buda halála.

2) Hirtelen megijed, vagy megrezzen. A vészharang
szavára megriadni. 3) A Balaton mellékén mondják
a jégről, midőn nagy ropogással megreped, s az ilye-
tén repedek neve riadó v. riadás. V. ö. RIAD.

MEGRIASZT, (meg-riaszt) ősz. áth. 1) Valakit
megijeszt, s hirtelen megrázkódásra, felugrásra, vagy
épen futásra készt. 2) Erős dorgáló hangon megfedd.
3) Ijesztés által megfutamít. V. ö. RIASZT.

MEGRIBÁL, (meg-ribál) ősz. áth. Valakit ke-
ményen megrángat, meghurczol, öltözetét is róla le-
szakgatva, ide s tova megtépász. Székely szó. (Szabó
Elek, Ferenczi János).

MEGRIBASZT, (meg-ribaszt) ősz. áth. Tájdi-
vatosan ám. megriaszt, azaz megijeszt.

MEGRÍKAT, (meg-rikat) ősz. áth. Eszköz-
li, hogy valaki rívásra fakadjon. Értékeny bestéddel
megríkatni a halotti gyülekezetet. A gyermeket megrí-
katni. V. ö, RÍ, RÍKAT.

MEGRIKKAN, (meg-rikkan) ősz. önh. Erős rívó
hangon elkiál^ja magát. Megrikkan a kényei gyermek,
ha bántják. Megrikkan a rigó. Megrikkannak a mala-
ctok. V. ö. RIKKAN.

MEGKÍMÉL, (meg-rimél) ősz. áth. A versek
vég szótagjait úgynevezett rímekre szedi. Megrímel-
ni a szSkS és lejtő verseket. V. ö. RÍM.

MEGRIOGAT, (meg-riogat) ősz. áth. Tájdiva-
tosan ám. megriaszt (2] alatt), azaz kemény hangon
megfedd.

MEGRIPACSOSODIK, (meg-ripacsosodik) ősz.
k. Ripacsossá lesz (bevégzetten). V. ö. RIPACSOS.

MEGRI8ZÁL, (meg-riszál) ősz. áth. Riszálva
megmozgat.

MEGRITKÍT v. — RITKÍT, (meg-ritkít) ősz.
áth. 1) A sűrű növéstt testek közöl többet kiirt, ki-
vág, kiszakaszt, stb. s ez által hézagokat hagy közöt-
tök. MegrükÜani az erdőben a fákat. Megrítlctiani a
fák ágait. MegrükÜani a kukoríczát. Megrüktíani a
hajat. 2) Bizonyos sokaságnak számát megkevesbíti,
közbenközben elvesz belőle. MegrükÜani a szekrény-
ben álló könyveket. 3) Valamely sűrű testet nedvvel
fölereszt és hígabbá tesz. Fölöntött lével megrükUani
a rántást. V. ö. RITKA.

MEGRITKUL v. —RITKUL, (meg-ritkúl) öaz.
önh. Előbbi sttrü állapota megszűnik. Megritkul a*
erdő, ha több helyen vágják. Megritkul a haj, midőn
hullani kezd. Esőben megritkul a szívós sár. Néha ám.
megkevesedik, előbbi száma megfogy. Hol tok a va-
dast, ott megritkulnak a vadak.

MEGRIVOGAT, (meg-rivogat) ősz. áth. Vala-
kire vagy valamire gyakran rárival; vagy azt rári-
valva fenyegeti.

MEGRIZÁMODIK v. — RIZZAMODIK, (meg-
rizámodik v. —rizzamodik) ősz. k. Ha valaki hirte-
len megijed némi nem vélt okból s mintegy bor-
zadás futja el tagjait, mondják: megrizámodott vagy
rizzamodott. Megrüámodtak (v. rizzamodtak) a lovak
ám. hirtelen megijedtek. Székely szó. (Kriza J. Gyár
mathy 8.). Nálunk : megretten, s gyökei mindkettő-
nek, mint látjuk, egyezők : réz, rit.

MEGRÓ, (meg-ró) ősz. áth. Valamely kemény
testen jegy gyanánt metszést tesz. Megróni a kapv-
bálványon az árvit magasságát. Megróni a vágatra
szánt erdei fákat. A gerendát ölenként megróni. 2) Va-
lakire bizonyos adót vet ki, melyet hajdan úgyne-
vezett rovásra szoktak följegyezni. Mátyás király
többször megrótta a nemességet. 3) Megfedd, megdor-
gál valakit. Balgatag tettéért keményen megrótták St.
V. ö. RÓ.

MEGRÓDAL, (meg-ródal) ősz. áth. Megrovát-
kol, rovólag megvagdal valamit. Faragás előtt megró-
dőlni a fenyitszálakat.

MEGROHAD, (meg-rohad) ősz. önh. Mondjak
leginkább állati és növényi testekről, midőn akár bel-
ső, akár külső nedv által romlásnak indulnak, részeik
felosztanak, s rendesen megbüdösödnek. Megrohad a
sótatlan és melegen tartott hús. Megrohad a gyUmSles.
Megrohad a nedvesen östverakott széna, szalma. V. ö.
ROHAD.

MEGROHADÁS, (meg-rohadás) ősz. fn. Bizo-
nyos nedvek, és nedves, nyirkos testek azon állapot-
változása , midőn megrohadnak.

MEGROHAN, (meg-rohan) ősz. áth. Hirtelen és
teljes erőszakkal megtámad valakit Az utonáüók les-
ből megrohanták át utasokat. A táborban alvó seregtt
véletlenül megrohanni. KQlőnösen, valamely zárt, erő-
sített helyet hadi erővel megtámad. Megrohanni a
sánczokat, várfalakat. V. ö. ROHAN.

MEGROHANÁS, (meg-rohanás) ősz. fn. Hirte-
len és teljes erőszaku megtámadása valakinek vagy
valaminek. V. ö. ROHANÁS.

MEGROHASZT, (meg-rohasst) ősz. áth. Esz-
közli, hogy valami megrohadjon. Egyik rohadtgyümSlct
megrohasztja a másikat. V. ö. MEGROHAD.

MEGROJTOZ, (meg-rojtoz) ősz. áth. Bojtokkal
ékesít, kiczifráz valamit. Megrojtozni a esitmastárt, a
gatya szárát. Megrojtozni a nyakkendőt. V. ö. ROJT.

MEGROKKAN, (meg-rokkan) ősz. önh. 1) Va-
lamely épület romlásnak indulva alább száll. 2)
Mondjuk emberről, midőn akár agg kora, akár mis
okok miatt meggyöngül, s ereje megcsökken. Hasi-
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náltatik lóról is, midőn lábai megromlanak. Megrok-
kant a ló eleje, V. ö. ROKKAN.

MEGROKKANT, (meg-rokkant) ősz. áth. Esz-
közli hogy valami megrokkan. V. ö. MEGROKKAN.
A régieknél különösebben ám. megront, megroncsol.
„Krisztina kedeglen a kerekre kötöztetvén, és mikor
forgattatnék a kerék, minden testét megrokkanta."
(Sz. Krisztina élete, kiadva ToldyF-től aDebreczeni
Legendáskönyv végén).

MEGROMLÁS, (meg-romlás) ősz. fn. Szenvedő
állapotváltozás, midőn megromlik valami. V. 8. MEG-
ROMLIK.

MEGROMLIK, (meg-romlik) ősz. k. Mondható
akármely testről, midőn épsége, jósága, csélirányos
volta, akár belső feloszlás, akár külső erőszak követ-
keztében megszűnik. Megromlik a* elhagyott épület.
Megromlik a tisztátalanul heteit bor. A meg felcserél-
hető el igekötővel. V. ö. ROMLIK, ég MEGRO-
MOL.

MEGROMLOTTSÁG, (meg-romlottság) ősz. fn.
Tulajdonsága valaminek, mely megromlott állapotra
mutat Különösen, erkölcsi értelemben ám. erkölcs-
telenség, feslettség.

MEGROMOL, (meg-romol) ősz. önh. Némileg
önhajlamból, mint szabad személy, rósz erkölcsöt
vagy erkölcsöket vészen föl. Nagy városokban sok
könnyelmű fiatal ember megromol.

MEGRONCSOL, (meg-roucsol) ősz. áth. Apró
romokra, rongyokra szakgat, tép; vagy minden izei-
ben, részeiben megzúz, megtör valamit. Megroncsolni
a ruhát. Lábszárát megroncsolta a kerék. V. ö. RON-
CSOL.

MEGRONGÁL, (meg-rongál) ősz. gyak. áth.
Többször elkövetett erőszak által, vagy több részei-
ben, többfelöl megront valamit, azaz épségében, jó-
ságában, czélirányos voltában kárt teszen. Részeges-
kedés által megrongálni az egészséget. A kecskék megron-
gálják a* erdőt. A fergeteg megrongálja a háztetőt. A
követ föld megrongálja a szántóvasat. V. ö. RON-
GÁL.

MEGRONT, (meg-ront) ősz. áth. Ami akár
anyagi, akár erkölcsi, akár szellemi értelemben ép,
jó, czélirányos volt, azt a maga nemében roszszá teszi.
A sok esS megrontja át utakat. Az éretlen gyümölcs
megrontja a gyomrot. Az erkölcstelen példák megront-
ják át ifjak stiveit.

„Szép termet, rózsaszínt mutató ábrázat,
Bíbor, bársony, selyem, s aranyos ruházat
Megrontott sok ifjat, nem kettőt sem százat."

Ányos Pál.

„Rontsd meg őket együtt nagy kevélységekkel."
Zrínyi.

Népies vélemény szerént, midőn azt mondják valaki-
ről, hogy megrontották, ennek értelme az, hogy úgy
hitt babonaság által testi vagy lelki nyavalyát okoz-
tak neki. Megrontották a boszorkányok.

„A kis leány dáma már,
Az anyja meg boszorkány,
Mind a kettő megront már."

Népdal.
V. ö. RONT.

MEGRONTÁS, (meg-rontás) ősz. fn. Cselekvés,
illetőleg törekvés, működés, erőszakolás stb. mely va-
lakit vagy valamit megront. V. ö. MEGRONT.

MEGRONTOTT, (meg-rontott) ősz. mn. Ami
ép, jó, czélirányos voltában, tulajdonságában kárt
szenvedett Fiz által megrontott töltések. Megrontott
erkMcsa nép Vélt boszorkányok által megrontott ember.
V. ö. MEGRONT.

MEGROPOGTAT, (meg-ropogtat) ősz. gyak.
mivelt Eszközli, hogy valamely kemény test ropog-
jon. Fogakkal megropogtatni a diót, mogyorót. Csuk-
lókban megropogtatni a csontokat. Lábakkal megró -
pogtatni a keményre fagyott havat. V. Ö. ROPOG.

MEGROPPAN, (meg-roppan) ősz. önh. Erős
rop hangot adva meghajlik vagy megmozdul, a nél-
kül, hogy egészen eltörnék. Ás emelSrud megroppant.
A terhes szekér alatt megroppant a Md. A esömörös
ember háta megroppan, midőn megrótták. A tengely
nemcsak megroppant, hanem el is törött. Fogai kötött
megroppant a dió, a darakS. V. ö. ROPPAN.

MEGROPPANT, (meg-roppant) ősz. áth. Esz
közli, hogy valami megroppanjon.

MEGROSTÁL, (meg-rostál) ősz. áth. Valamely
szemes jószágot, vagy kövecset, homokot stb. rostá-
ban megtisztít. Megrostálni a malomba való butát.
Farostával megrostálni a polyvás oesút. Átv. ért. va-
lamely észművet, vagy erkölcsi tettet megítél, minden
oldalról meghány. E kifejezés prózai hasonlatosságon
alapúi, miért csak alsóbb írásmódban van helye.

MEGROSTÉLYOZ, (meg-rostélyoz) ősz. áth.
Rostélylyal megerősít valamit Afegrostélyosni át ab-
lakokat.

MEGKÓSTOL, (meg-rostol) ősz. áth. Lőrincz
Károly szerént a kapnikbányai szójárásban ám. az
erezet megpörköli. Alkalmasint a német ,rösten'-ből
módosult

MEGROSTOSODIK, (meg-rostosodik) ősz. k.
Rostossá válik (bevégzetten). V. ö. ROSTOS.

MEGROSZABBÍT , (meg-roszabbít) ősz. áth.
Valamit roszabbá tesz, mint aránylag előbb volt.
MegrostabbUani a foglyok sorsát. V. ö. RÓSZ.

MEGROSZABBORIK, (meg-roszabbodik) ősz.
k. Roszabbá leszen, mint előbb volt A beteg állapo-
ta megrostabbodott. Éten vásott fiú nem hogy megja-
vult volna, hanem inkább megrostabbodott.

MEGROTHAD; MEGROTHASZT, 1. MEG-
ROHAD; MEGROHASZT.

MEGROVÁS, (meg-rovás) ősz. fn. Cselekvés,
midőn valamit vagy valakit megrónak.

MEGROVÁTKOZ, (meg-rovátkoz) ősz. áth. Va-
lahová rovatkot vagy rovátkokat bevés.

MEGROZZAN, (meg-rozzan) ősz. önh. Mondják
épületről, és épületféle járművekről, pl. hajóról, sze-
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kérröl, midőn megromlanák, s részeik csak imígy-
amúgy állanak öszve, s már-már omló- vagy dűlőiéi-
ben vannak.

MEGROZZANT, (meg-rorzant) ősz. áth. Esz-
közli, hogy valami megrozzan.

MEGROZSDÁSODIK, (meg-rozsdásodik) öaz.
k. Mondják különösen vasról, és vasból készült-esz-
közökről, midőn rozsda nevű foltok támadnak rajtok.
Megrozsdásodik a nedves helyen tartott vas. Kardja
megrotsdásodott a vértSl. Mondják a fogakról is, midőn
sárgavörös mocsok lepi meg. V. ö. ROZSDA.

MEGROZSDÁSÍT, (meg-rozsdásít) ősz. áth.
Eszközli vagy okozza, hogy valami rozsdás legyen.
A nedvesség megrozsdásítja a vasat. V. ö. ROZSDÁS.

MEGROZSOL, (meg-rozsol) ősz. áth. 1) A bú-
zát a rozstól megtisztítja. 2) Jól megver. Szé-
kely szó.

MEGRÖFFEN, (meg-röffen) ősz. önh. Egyes
ró/ hangot ad. Megröffent a disznó.

MEGRŐFÖL, (meg-rőfól) ősz. áth. 1) Rőffel
megmér. 2) Rőf forma eszközzel megver.

MEGRÖGESÉDIK v. — RÖGÖSÖDIK, (meg-
rögesédik v. —rögösödik) öiz. k. Mondjuk földnemö
testekről, midőn porhanyú részeik megcsomósodnak,
s egymáshoz ragadva megkeményednek, szóval, midőn
rögökké alakulnak. V. ö. HÖG. Megrögösödik a sár,
ha nedve kipárolog. Megrögösödik az út, a szántóföld.

MEGRÖGZnt, (meg-rögiik) ősz. k. Tulajd. ért.
annyi volna, mint röggé válik, s mint olyan állan-
dóan megmarad, de csak átv. értelemben divatozik, s
ám. rög gyanánt megkeményedik, megerősödik, vál-
tozatlanul megáll. Használtatik pedig erkölcsi rósz
jellemre vonatkozólag, s ám. valamely rósz szokás-
ban, gonoszságban megátalkodik. Megrögzött benne
a bűn. Megrögtött gonosttévö. A megrögzött szokás meg-
köti ajótan értelmet. (Km.)

MEGRÖGZÖTT, (meg-rögzött) ősz. mn. Átv.
ért. mondják emberről, vagy az emberi hajlam és
akarat müveiről, midőn bizonyos tárgyra nézve er-
kölcsileg megátalkodnak. Megrögtött gonosttévö, iszá-
kos, buja. Megrögtött szokások.

MEGRÖHÖG, (meg-röhög) ősz. önb. Tárgyese-
tes viszonynéwel ám. valami iránt hajlamát, tetszését
röhögve mutálja ki. A buta ember a legítetlenebb tré-
fát is megröhögi. A vén lé is megröhögi át abrakot.
(Km.) Néha ellenkező jelentéssel ám. röhögve kigú-
nyol, kicsúfol valakit v. valamit V. ő. RÖHÖG.

MEGRÖKKEN, (meg-rökken) ősz. önh. 1. MEG-
RÖKÖNYÖDIK.

MEGRÖKÖNYÖDIK, (meg-rökönyödik) ősz. k.
Mondják leginkább füvekről, s gabonaféle növények-
ről, midőn a sok eső, vagy túlérés miatt megromla-
nak, és rohadásnak indulnak. V. ö. RÖKÖNYÖDIK.

MEGRÖVIDÍT v. —RÖVIDÍT, (meg-rövidít)
ősz. áth. Ami aránylag, vagy a maga nemében hosz-
szn volt, röviddé teszi. Vonatkozik térre és időre.
Megrövidíteni a hajékötelet. Megrövidíteni a ruhát.
Megrövidíteni át ostornyelet. A téli időszak megrövidíti

a napokat. Különösen, ami sokáig tartani, vagy távo-
labb lenni szokott, azt hamarabbá'vagy köaelebbé te-
szi. Megrövidíteni a munkát. Megrövidíteni a perieké-
déri eljárást. Megrövidíteni az vitat. Nyelvtanilag,
egyes hangokat, vagy egész szókat vagy mondatokat
öszszébb ránt Némely tájakon át „agár, egér, tehén, fo-
nál, kötél, stók végtagját megrövidítik. A német jobban
szereti megrövidíteni a ttokat mint a magyar. Kiha-
gyás által megrövidíteni a mondatot. Átv. ért megrö-
vidíteni valakit, ám. jószágában, jogában megkáro-
sítani, illetőségéből elvonni. V. ő. RÖVIDSÉG.

MEGRÖVIDÍTÉS, (megrövidítés) ősz. fa. Cse-
lekvés, midőn megrövidítünk valamit vagy átv. ért.
valakit V. ö. MEGRÖVIDÍT.

MEGRÖVIDÜL v. —RÖVIDÜL, (meg-rSvidfil)
ősz. önh. Ami aránylag, vagy a maga nemében bosz-
szn volt, röviddé leszen. Mennél többször fejelik, an-
nál inkább megrövidül a csismastár. Nyáron megrö-
vidülnek a* éjek, télen a napok. V. ö. RÖVID.

MEGRUDAL, (meg-rudal) ősz: áth. 1) Valamit
rúddal ellát, vagy leszorít Megrudalni a ssénás s*e-
keret. 2) Rúddal megüt, megdönget Megrudalni a
szilaj ökröt. V. ö. RÚD.

MEGRÚG, (meg-rúg) ősz. áth. Neki feszített
talppal, sarkkal, vagy térddel megtaszít valakit v. va-
lamit A kocsist megnígta a ló. A kancta megrágja a
kelletlen esSdört. Ha nem hagys* békében, megráglak.
V. Ö.RÚG.

MEGRUGDAL, (meg-rugdal) ősz. gyak. atb.
Gyakran vagy többször megrúg valakit v. valamit.
A szilaj csikók megrugdalják egymást. KUtdS társát
földhöz vágta, és megrugdalta. V. ö. RUGDAL.

MEGRUGDOS, (meg-rugdos) ősz. gyakor. áth.
1. MEGRUGDAL.

MEGRU8NYÍT, (meg-rusnyít) ősz. áth. Roroyá-
vá tesz (bevégzetten). A meg felcserélhető* el igekő-
tővel.

MEGRUSNYÚL, (meg-rusnyúl) ősi. önh. Ros-
nyává lesz (bevégzetten). A meg fölcserélhető el ige-
kötővel.

MEGRÚTÍT v. — RÚTTT, (meg-rútít) ön. áth.
Rút alaknvá, vagy mocskossá tesz valakit vagy va-
lamit (bevégzetten). A bénított orr megnittíja ÓM ár
ctot. A meg fölcserélhető el igekötővel. V. ö. RÚT,
RÚTÍT.

MEGRÚTÚLv. —RÚTUL, (meg-rútúl) ősz.
önh. Rút alakúvá lesz, előbbi csinos, szép formája el-
vesz. Szép fiú volt, de himlő által égiszen megritxU. A
meg fölcserélhető el igekötővel. V. 5. RÚT, RÚ-
TUL.

MEGRÜHESÉDIK , (meg-rühesédik) ősz. k.
Meglepi a rtth, oly betegség fejlik ki rajta, melyet
rühnek mondunk. MegrUhesednek a juhok, a ditmtók.
A bőrnek tisztátalanul tartása miatt megrUhesedni. V.
ö. RÜH.

MEGRÜHET, (meg-rühet) ősz. önh. Mondják a
sertésről, midőn megpárosodik.
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MEGSÁFRÁN70Z, (meg-sáfrányoz) ősz. áth.
Sáfránynyal meghint, megfűszerez. Megsáfrányozni a
levett, a bectináiíaí. V. ö. SÁFRÁNY.

MEGSAJDÍT v. — SAJDIT, (meg-sajdít) ősz.
áth. 1) L. MEGSUDÍT. 2) L. MEG8EJDÍT.

MEGSAJDÚLv. — SAJDUL, (meg-sajdúl) ősz.
önh. Sajogni kezd.

MEGSAJNÁL, (meg-sajnál) ősz. áth. Valakinek
baja, szerencsétlensége, betegsége stb. iránt fájdal-
maa részvétet érez magában. Megsajnálni a koldust, a
meztelent, az éhezSt, az árvát. Megsajnálni az elegeite-
ket. Néhntt ám. megkímél. Megsajnálni rósz időben a
barmot. Megsajnálni a ruhát. V. ö. SAJNÁL.

MEGSAJNÍT, (meg-sajnít) 1. MEGSAJNÁL.
MEGSAJTÓL, (meg-sajtól) ősz. áth. Sajtóval

megszorít, megnyom, meglapít, megszűr valamit.
Megsajtolni a pontot. Megtajtólni a túrót, a sonkolyt.
Megsajtóltti a tVrkölyt. V. ö. SAJTOL.

MEGSÁLLIK, (meg-sállik) ősz. k. 1. MEG-
SÁRLIK.

MEGSANNYAD, (meg-sannyad) ősz. önh. L.
MEOSANYABODIK.

MEGSÁNTÍT v. —SÁNTÍT, (meg-sántít) ősz.
áth. Eszközli, vagy oka lesz, hogy az ember, vagy
más állat sánta leszen. A talpába ment szeg megsán-
ttíotta St. A lovat megsánttíolta az Ügyetlen patkóid.
V. ö. SÁNTA.

MEGSÁNTÚL v. —SÁNTUL, (meg-sántúl)
ősz. önh. Egyik lábára, vagy mindkettőre, vagy a
négylábú állat többre is, sántává lesz. A stttk csizma
feltSrte a sarkát, is megsómíult bele. A jó csödSr vagy
megvakul, vagy megsántúl. (Km.). V. ö. SÁNTA.

MEGSANYARGAT, (meg-sanyargat) ősz. gyak.
áth. Folytonos, vagy gyakori sanyarú bánásmód ál-
tal megkínoz, meggyötör. Éhséggel megsanyargatni a
tettet. V. ö. SANYAR, SANYARÚ.

MEGSANYARÍT, (meg-sanyarít) ősz. átb. Meg-
kínoz, meggyötör, illetőleg soványnyá, nyomoruvá
tesz. A barmot rósz tartás és erős munka által megsa-
nyaritani. A rabokat szigorú fegyelemmel megsanya-
rtíani. V. ö. SANYARÚ.

MEGSANYARODIK, (meg-sanyarodik) üsz. k.
Sanyarúvá lesz (bevégzetten). A nyári nagy hőségben
megtanyarodtak a barmok. Máskép : elsanyarodik, el-
sannyad, elsatnyad, ehatnyul.

MEGSÁPAD v. —SÁPPAD, (meg-sápad) ősz.
önb. Arcza beesik, és halavanyny4 lesz. A sötét bör-
tönben Vl6 rabok megsápadnak.

MEGSÁPASZTv. — SÁPPASZT, (meg-sápaszt)
ősz. áth. Eszközli, okozza, hogy megsápad valaki. V.
ő. MEGSÁPAD.

MEGSARCZOL, (meg-sarczol) öaz. áth. Rend-
kívüli vagy erőszakos adót vet valakire. Különösen
mondják ellenségről, midőn a meghódított népnek
pénzét vagy más jószágát kizsarolja. Megsarezolni a
rohammal bevett város lakosait. V. ö. SARCZ, SAR-
CZOL.

AKAD. »AOT SZÓTAK IV. KOT.

MEGSÁRGÍT v. — SÁRGIT, (meg-sárgít) ősz.
áth. Sárga színre megfest. V. ö. SÁRGA.

MEGSÁRGÚL v. —SÁRGUL, (meg-sárgúl)
ősz. önh. Sárga színűvé alakúi. Oszszel megsárgulnak
a fák levelei. A disznótSkSk, midSn érni kezdenek, meg-
sárgulnak. V. ö. SÁRGA.

MEGSÁBHOZIK v. — SÁRHODIK, (meg-sár-
bozik); 1. MEGSÁRLIK.

MEGSARKAL, (meg-sarkal) ősz. áth. Sarokkal
megdöf, megrugdal. Megsarkalni a paripát.

„Fakóm vérzik, habzik bele,
Szegény! mert megsarkaltam."

Kisfaludy S.

MEGSARKANTYÚZ , (meg-sarkantyúz) ősz.
áth. Sarkantyúval megdöf, megszúr. Megsarkantyuzni
a szilaj vagy lusta ló oldalát.

MEGSÁRLIK, (meg-sárlik) ősz. k. Ha a kan-
czaló vagy szamár, nemi közösülésre ingerlődik, azt
mondják róla, hogy sárlik, midőn pedig ez inger kö-
vetkeztében csődörrel párosul is : megsárKk.

MEGSARUZ, (meg-saruz) ősz. áth. Saruval ellát.
MEGSÁRZIK, (meg-sárzik) 1. MEGSÁRLIK.
MEGSATNYAD, (meg-satnyad) 1. MEGSAT-

NYÚL.
MEGSATNYÍT v. — SATNYIT, (meg-satnyít)

ősz. áth. Satnyává, azaz hitványnyá, soványnyá, nyo-
morékká tesz. A sok koplalás és betegség megsatnytíja
a testet. V. ö. SATNYA.

MEGSATNYÚLv. —S ÁTNYÚL, (meg-satnyúl)
ősz. önh. Satnya, azaz hitvány, sovány, götbes tes-
tűvé leszen.

MEGSAVANYÍT v. —SAVANYÍT, (meg-sava-
nyít) ősz. áth. Eszközli, hogy valami savanyúvá le-
gyen. Kováststal megsauanytíani az uborkát, a káposz-
tát. Ecsettel megsavanytíani a becsináltat. V. ö. SA-
VANYÚ.

MEGSAVANYODIK, (meg-savanyodik) ősz. k.
Belső erjedés, vagy valamely szer által savanyúvá
leszen. Az édes must forrót után megsavanyodik. V. ö.
SAVANYÚ.

MEGSAVANYÚL, (meg-savanyúl) ősz. önh. 1.
MEGSAVANYODIK.

MEGSAVÓSODIK, (meg-savósodik) ősz. k.
Mondják különösen az alutt tejről, midőn túrós ré-
szeitől elválik azon nedv , melyet savónak nevezünk.
Ha az alutt tej megsavósodik, a savóját leszűrik, s ami
hátramarad, abból túrót késztínek.

MEGSEBÉSÉDIK, (meg-sebésédik) ősz. k. 1)
Mondjuk állati testről, midőn egy vagy több seb tá-
mad rajta. Megsebesedett az arcza, lába. Máskép :
megsebhed. 2) Sebességben vagy gyorsaságban előha-
lad. A folyók valamely akadály legySztével megsebe-
sednek. V. ö. SEBES, (1), és (2).

MEGSEBESÍT v. — SEBÉSIT, (meg-sebésít)
ősz. áth. 1) Sebet ejt, sebet üt, sebet okoz. Karddal,
késsel megsebesíteni valakit. Máskép : megsebhet, meg-
sebheszt. 2} Gyorsaságát előmozdítja. A folyókat a

23
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nagyobb esés megsebesíti. Máskép : meggyorsít. V. ö.
SEBES, (1), és (2).

MEGSEBÉSÍTÉS, (meg-sebésítés) ősz. fő. Cse-
lekvés, midőn megsebesítitek valakit vagy valamit.
V. ö. MEGSEBESÍT.

MEGSEBESÜL v. —SEBÉSÜL, (meg-sebésül)
ősz. önh. L. MEGSEBÉSÉDIK.

MEGSEBHED, (meg-sebhed) ősz. önh. Lásd :
MEGSEBÉSÉDIK, 1).

MEGSEBHESZT, ősz. átb. Lásd : MEGSEBE-
SÍT, 1).

MEGSEBHET, (meg-sebhet) ősz. áth. L. MEG-
SEBESÍT, 1).

MEGSEGÉL, (meg-segél) 1. MEGSEGÍT.
MEGSEGÍT v. —SEGÍT, (meg-segít) ősz. áth.

Részt vesz benne, erejével, s más eszközökkel hozzá-
járul , hogy valakinek rósz állapota eltávoztassék,
vagy hogy valaki jobb állapotra jusson. A szűkölködni
pénzzel megsegíteni. Ha Isten megsegít, nem feledkezem
el rólad. V. ö. SEGÍT.

MEGSEJDÍT v. — SEJDIT, (meg-sejdít) ősz.
áth. Holmi jelekből előre gyanít és észrevesz valamit,
ami még nem nyilvános, nem köztudomású. A bokor
mozgatóból megsejdíteni a lappangó vadat. Az itt-ott
kivillanó fegyverekből megsejdtíeni a cserje közt bujkáló
ellenséget. Néha egy-két szóból megsejdítjilk mások szán-
dékát. V. ö. SEJDÍT.

MEGSEJT, (meg-sejt), 1. MEGSEJDÍT.
MÉGSEM, (még-sem) ősz. ksz. 1) Bizonyos föl-

tétel, vagy előzmény daczára sem. Ámbár eleget ipar-
kodik, mégsem megy semmire. Tízszer is elolvastam le-
velét, mégsem vehettem ki belőle, tulajdonkép mit akar.
Mégsem úgy van, mint mondják. Tű napja múlt, hogy
Pesten van, mégsem látogatott meg bennünket. 2) Foly-
vást késve, bizonyos idd multával sem. Mégsem jS,
pedig nagy sttiktég volna rá. Mégsem hallgatsz f

MEGSEMMISÍT v. —SEMMISÍT, (meg-sem-
misít) ősz. áth. 1) Valamit oly állapotba helyez,
melynél fogva egészen megszűnik az lenni, ami előbb
volt, s előbbi létezésének semmi nyoma nem marad.
Tűt által megsemmisíteni a leveleket. 2) Valamit egé-
szen megszüntet, midőn t. i. létezésének alapjait el-
rontja. Megsemmisíteni valakinek örömét, reményét. 3)
Valamit érvénytelenné tesz. Megsemmisíteni a bank-
jegyeket, bizonyos kötelezvényeket stb. 4) Szélesb ért.
elront, tönkre tesz valamit. Megsemmisíteni valamely
müvet.

MEGSEMMISÍTÉS v. —SEMMISÍTÉS, (meg-
semmisítés) ősz. fa. Cselekvés, melynél fogva valamit
megsemmisítenek. V. ő. MEGSEMMISÍT. |

MEGSEMMISÜL v. —SEMMISÜL, (meg-sem- j
misfii) ősz. önh. Létezni megszűn ; végképen elvesz ; '
érvénytelenné válik. V. ö. MEGSEMMISÍT.

MEGSEMMISÜLÉS v.—SEMMISÜLÉS, (meg-
semmisülés) ősz. fű. Semmivé létei.

MEGSEMMÍT, (meg-semmít) ősz. áth. 1. MEG-
SEMMISÍT/

MEGSEMMÍTÉS, (meg-semmítés) ősz. fh. L
MEGSEMMISÍTÉS.

MEGSENYVED, (meg-senyved) ősz. önh. Az
állati vagy növényi test a nedvek rendetlen folyása,
vagy megromlása miatt öszvezsugorodik, megrohad,
megbüdösödik stb. Megsenyved a tartós Ölesben a láb.
Megsenyved a rühes bor. V. ö. SENYVED.

MEGSÉPÉB, (meg-sépér) ősz. áth. Seprűvel
megtisztít valamit. Megseperni az udvart, á hát elejét.
V. ö. SEPRŰ.

MEGSÉPRŐZ v. — SEPRÜZ, (meg-séprüz) ősz.
áth. Seprűvel megver, megkerget. Megseprüzni a kony-
hán nyalakodó ebet. Különösen, nyirfaseprűvel vagy
vesszővel valakinek meztelen alfelét veri meg. Mtg-
seprüzni a vásott gyermeket. Máskép: megsuprál, meg-
virgáz, megvesstöt.

MEGSERDÍT v. — SERDIT, (meg-serdlt) ősz.
átb. A székelyeknél ám. megserényít. Ma bitón meg-
serdítlek, ha még ámolyogsz. (Kriza J.). V. ö. SEBDÍT.

MEGSERÍT v. -SERIT, (meg-serít). Tájdiva-
tosan ám. megsodor. L. MEGSODOR.

MEGSÉRT, (meg-sért) ősz. áth. 1) Valamely
testnek külsejét, kérgét, héját, bőrét stb. megkarczol-
ja, megmetszi, megszúrja, meghasítja stb., és pedig
oly czélból vagy módon, hogy ártalmára legyen. Meg-
sérteni a márványszobrot, az emlékköveket. Megsérteni
áfákat. Megsérteni az áüati test borét. 2) Átv. ért
valakit megbánt, különösen szóval vagy Írással. Gibty-
nyal, rágalommal megsérteni valakit. A mübiráló sze-
mélyeskedés által megsérti a* illfíö művészt. Bocsáss
meg szavamnak, én nem akartalak vele megsértem. V.
Ö. SÉRT.

MEGSÉRTÉS, (meg-sértés) ősz. fii. Cselekvés,
melynél fogva valamit épségében , vagy valakit ke-
délyében megsértenek. A csemeték megsértéseért meg-
büntetni a tettest. Ez becsültlemnek megsértése. V. ő.
MEGSÉRT.

MEGSÉRTŐDIK, (meg-sértődik) ősz. belsz.
Kedélye, különösen erkölcsi öntudata és becsületér-
zése valódi, vagy képzelt méltatlanság miatt meg-
bántva érzi magát. A büszke jeUemü ember hamarabb
megsértődik, mint a szerény, és alázatos.

MEGSÉRÜDIK v. — SÉRÜDIK, (meg-sérüdik)
ősz. k. 1. MEGSÉRÜL.

MEGSÉRÜL v. —SÉRÜL, (meg-sérül) ősz.
önh. 1) Széles ért. testének valamely részén karczo-
lás, metszés, vágás stb. által sérv keletkezik, földü-
léskor megsérült a válla és csípője. 2) Különösen, ám.
nagy erők Belesben megszakad, himgolyói, és bélé le-
szállanak. Emelésben, ugrásban megsérülni. A mely
jobbágy megsérül ura dolgában, senki sem szánja. (Km.).

MEGSÉTÉTÉDIK, (meg-sététédik) ősz. k. Sötét
szinUvé leszen. Némely szőke hajak idővel megtételednek.

MEGSÉTÉTÍT v. — SETÉTFT, (meg-sététít)
ősz. áth. Eszközli, hogy valami setétté legyen. A fe-
kete fllggUnytik megsetéttíik a teremet. Bizonyos kenőcsük
megtttéttiik a szőke hajat. V. ö. SETÉT.
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MEGSETETÜL v. — SÉTÉTÜL, (meg-sététül)
ősz. önh. 1. MEGSÉTÉTÉDIK.

MEGSÍKÁL v. —SIKÁL, (meg-sfkál) ősz. áth.
Sikálva megtisztít, megsimít, megfényesít. Megtlkálni
a mocskot padlét, a faedényeket. Megtíkálni a ctintá-
nyérotat, a vasfaztkat, a ctinkanalakat. V. ö. SÍKÁL.

MEGSIKAML1K, (meg-sikamlik) ősz. k. Vala-
mely sima testnek felszínén megcsúszik. Megsikamlik
a láb a jégen, a viaszos padlón. V. ö. SIKAHL1K.

MEGSÍKÁROL v. — SIRÁROL, (meg-síkárol)
ösa. áth. Egyértelmű a megtikál igével. V. ö. MEG-
SÍKÁL és BIKÁRÓL.

MEGSEKERESÉDIK, 1. MEGSÜKERE8ÉDIK.
MEGSIKETÉDIK, (meg-siketédik) ősz. k. Halló

szervei tehetetlenekké válnak, s működő erejök meg-
szűnik, vagy fölötte meggyengül. V. ö. SIKET.

MEGSIKETÍT v. — SIKETIT, (meg-siketít)
ősz. áth. Siketté tesz, vagyis eszközli, hogy valakinek
halló szervei megromoljanak, s tehetetlenekké legye-
nek. A ttüníelen ágyudurrogás majd megtiketüett ben-
nünket. V. ö. SIKET.

MEGSKETÜL v. —SIKETÜL, (meg-siketfil)
ősz. önh. 1. MEGSIKETÉDIK.

MEGSIKLffi, (meg-siklik) ősz. k. Valamely
sima vagy nyálkás testnek felszínén megcsúszik. A
jégen hamar megtiklík a láb. Megtiklani az iszapot
fSldSn. V. ö. SIKLIK. .

MEGSILÁNTODIK, (meg-silányodik) ősz. k.
Silánynyá lesz (bevégzetten).

MEGSELÁPOL, (meg-silápol) ősz. áth. Siláppal
megütöget, megver valakit. V. ö. SILÁP.

MEGSIMÍT v. —SIMÍT, (meg-simít) ősz. áth.
1) Valamely gubanczos, bojtos, kóczos, borzas, vagy
ránczos, zsugorodott, egyenetlen falszinű testet úgy
megnyom, vagy bizonyos eszközzel úgy rendez, hogy
sírna, azaz meneteles, lapos felszíne legyen. Tenyér-
rel, kefével, férfivel megsimítani a borsot hajat. Meg-
fimtíani a falra hányt vakolatot. Márványlappal meg-
simitani a papirt. 2) Kedvezve vagy hizelegve, vagy
akármely más okból tenyerét végig húzza valamin.
Megsimitani a kedvet gyermek arezát. Megtimítani a ló
nyakát. 3) Átv. ért. megtimttotta a guta, ám. meg-
ütötte. 4) Mátyusföldén, megtimtíani át épület falait,
ám. megmeszelni. V. ő. SÍMA.

MEGSIMOGAT, (meg-simogat) ősz. gyak. áth.
Tenyerét bizelgésböl vagy szeretetből gyakran végig
húzza valakin v.valamin; máskép: megcscirogat. Meg-
simogatni a kedves kesét. Megsimogatni a paripát, a
galambot. V. ö. SIMOGAT.

MEGSÍNEL, (meg-sínel); 1. MEGSÍNÉZ.
MEGSÍNÉZ v. — SINEZ, (ineg-sinéz) ősz. áth.

Úgynevezett sínnel, vagyis vas lemezzel megerősít, be-
húz valamit. Megsinezni a fakó kereket.

MEGSINGEL, (meg-singel) ősz. áth. 1) Singgel
megmér. 2) Singgel vagy általán megver, megpáhol.
(Mándy Péter).

MEGSINLI, (meg-sinli) ősz. áth. tárgyi ragozás-
sal. Valamely kedvetlen benyomásnak hatását fájdal-
masan érzi, és szenved bele. Megstaleni a csatában
vett tebeket. V. ö. SINLEK.

MEG8INNYEDEGÉSÉDIK, (roeg-sinnyedegé-
sédik) ősz. k. Sinnyedeges v. sennyedeges lesz.

MEGSIRAT, (meg-sirat) ősz. áth. Sajnálkozá-
sát, bánatát, keservét valaki v. valami fölött sírva je-
lenti ki. Megsiratni át elhunyt stUlÜket. Megsiratni
tzerenetétlen barátunkat. Megsiratni át elkövetett bűnt.
Várj, várj, megsiratod te még ezt.

„Szállj szivedbe, sirasd meg
Bűneidet." Faludi.

MEGSIRÍT, (meg-sirít) tájdivatosan ám. meg-
sodor.

MEGSIRÜL v. —SÍRUL, (meg-siriil) ősz. önh.
A székelyeknél ám. neki iramodik. Megtiru.lt mint
a forgó t*él. A tatot megürült, mint a sebes sólyommá-
dár, mint a sebet gondolat. (Székely népmese).

MEGSODOR, (meg-sodor) ősz. áth. Valamely
rostos, szálas testet tenyerei közt megdörzsöl. Megto-
dorni a selymet, fonalat, madzagnak való szStzt. V. ö.
SODOR.

MEGSÓGOROSODIK, (meg-sógorosodik) ősz. k.
Valakivel sogorságba lép. V. ö. SÓGOR, SÓGOR-
SÁG.

MEGSOKALL, (meg-sokall) ösa. áth. Valamit
soknak vall, soknak tart, vagyis többnek, mint ren-
desen lennie kellene, vagy szabadna, vagy mint gon-
dolni, gyanítani lehetett volna. Megtokaüani a külön-
féle kéregetéseket. Megtokaüani a vendégi látogatótokat.
Megtokallani a mesteremberek árjegyzékeit. V. ö. SÓ-
KALL.

MEGSOKASÍT v. —SOKASIT, (meg-sokasit)
ősz. áth. Eszközli, hogy valaminek száma sokra növe-
kedjék, szaporodjék. Megtokattíani a hadtereget. Meg-
takarítani az adót. V. ö. SOK, SOKASÍT.

MEGSOKASODIK, (meg-sokasodik) ősz. k. Va-
lamely szám vagy mennyiség megnövekedik, megsza-
porodik.

MEGSOKA8ÚL v. —SOKASUL, (meg-sokasúl)
ősz. önb. 1. MEGSOKASODIK.

MEGSOMOLYOG, (meg-somolyog) ősz. öuh.
Székely tájszólás szerént átvetve ám. megmosolyog.

MEGSORVAD, (meg-sorvad); 1. ELSORVAD.
MEGSOTÚL, (meg-sot.il) ősz. önh. I. MEGSAJ-

TÓL.
MEGSOVÁNYÍT v. — SOVÁNYIT, (meg-ao-

ványít) ősz. áth. Eszközli, vagy okot ad rá, hogy vala-
ü v. valami soványnyá leszen. A betegségek megsová-
nyitják az embert. A koplalás, és erős munka megsová-
nyüja a barmot. V. ö. SOVÁNY.

MEGSOVÁNYKODIK v. — SOVÁNYKOZIK,
[meg-soványkodik v. -soványkozik) ősz. k. Teste foly-
tonos csappanás által megvékonyodik, megszikárodik
és öszvemegy. Nyolcz évi fogságban megsoványkodoít.
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MEGSOVÁNYODIK, (meg-soványodik) ősz. k.
Abban különbözik a megsoványkodik igétől, hogy ez
gyakorlatot vagy folytonosságot jelent, a soványodik
pedig a test fogyásának egyszerű állapotát fejezi ki.

MEGSÓZ, (meg-sóz) ősz. áth. Sóval meghint,
elkészít, ízletessé tesz. Megsózni a levest, a, húst. Meg-
térni a birkák eledelét.

MEGSÓZAS, (meg-sózás) ősz. fn. Valaminek
sóval való meghintése, Ízletessé tevése.

MEGSÖTETÉDIK, MEGSÖTÉTÍT stb., lásd :
MESÉTÉTÉDIK, MEGSÉTÉTÍT stb.

MEGSÜDÍT v. —SÜDIT, (meg-sudít). Mikor
valaki fejszével vagy bottal az ütést nem találja, s az
kezét megrugja, megsajditja, ezt ez udvarhelyszéki
ember így fejezi ki : megsudtíja, a háromszéki : meg-
fujtja.

. MEGSÚG, (meg-eúg) ősz. önh. Tárgyesetes vi-
szonynéwel ám. valamit lassú hangon másnak fülébe
mond, vagy alattomban, mások előtt titkolódzva, ad
valakinek tudtára valamit. Amüfennszéval nem mond-
hatunk, ott megsúgjuk. Jó akarói megsúgták neki, hogy
nyomában vannak MdVtoi. V. ö. SÚG.

MEGSUGORODIK, (meg-sngorodik) ősz. k. A
székelyeknél a tejről mondják, midőn öszveinegyen.

MEGSUHÁNGOL, (meg-suhángol) ősz. áth. Su-
bogó veszszővel megver. Fordítva és szokottabban:
meghtttángol.

MEGSUHINT, (meg-suhiut) ősz. áth. Valamely
hajlékony és suhogó eszközzel megüt. Vesztzbvel, kor-
báetctal megsuhintani a lovat.

MEGSUHOD, (meg-snhod) ősz. áth. Megcsap,
megveszszőz. Székely szó. (Cserei Elek).

MEGSUJT, (meg-sujt) ősz. áth. 1) Sújtva, azaz
súlyos eszközzel, és erős lökéssel megüt Fejtté foká-
val megtujtani át ökröt homlokon. Kalapácsétól meg-
sújtani át ülőt. Nagy kövei megtujtani a kaput. 2) L.
MEGHAJÍT. 3) L. MEGSÜDÍT. V. ö. SÚJT.

MEGSUJTÁSOZ, (meg-sujtásoz) ősz. áth. Úgy-
nevezett sujtásféle zsinórral kiczikornyáz, kiczifráz
valamit. Megtujtátoeni a nadrágot, a dolmányt, a men-
tét. V. ö. SUJTÁS.

MEGSULYKOL, (meg-sulykol) ősz. áth. Su-
lyokkal megüt, megvereget, megegyenget valamit.
Megsült/kölni a hajótartó karót. Hfegtulykobn a kerti
utakat, a tzérüt. V. ö. SULYOK.

MEGSULYOSBÍT, MEGSULYOSBODIK; 1.
MEGSULYOSÍT; MEGSULYOSODIK.

MEGSULYOSÍT v. —SÚLYOSÍT, (meg-sulyo-
sít) ősz. áth. Eszközli, vagy okot ad reá, hogy vala-
mit nehezebb legyen teljesíteni vagy kiállani, elszen-
vedni. MegsulyotUani valamely műnkét, ífegsulyosi-
lani a foglyok sortat. Kínzás által megsulyosftani a
halálbüntetést. V. ö. SÚLYOSÍT.

MEGSULYOSODIK, (ineg-sulyosodik) ősz. k.
Valaminek végrehajtása vagy kitürése megnehezedik,
több bajjal és fáradsággal, vagy szenvedéssel jár. A
katonai kSlelfts/g háború idején megsulyosodík.

MEGSÚNY v. —SUNY , (meg-súny) ös«. visz-
szaható. Alázatosan vagy ravaszul meghúzza magát,
meghunnyászkodik. Megsunyja magát, mint a Utö
macska. A nyúl megsunyta magát. V. ö. SUNY.

MEGSUPÁKOL, (meg-supákol) ősz. áth. Meg-
páhol. Székely szó.

MEGSUPÁL, MEGSUPÁTOL, MEGSUPPOG-
TAT , (meg-supál v. -supátol v. -suppogtat) ősz. áth.
Megpáhol. Székely szó.

MEGSUPRÁL, (meg-suprál) ősz. áth. Veszazö-
vel vagy veszszó'kből font korbácsceal, suprikával
megver. Megsuprálni a csintalan gyermekei. V. ö.
SUPRA.

MEGSÚROL, (meg-súrol) ősz. áth. Súrolva meg-
tisztít, vagy kifényesít.

MEG8UTTYOL, MEGSUTÚL, (meg-íuttypl v.
-sutul) ősz. áth. L. MEGSAJTÓL, és v. ö. SUTÚ.

MEGSUVAD, (meg-suvad) ősz. önh. A széke-
lyeknél Kriza J. szerént ám. meggebed, megdöglik.
Suvadj meg.

MEGSUVASZT, (meg-suvaszt) ősz. áth. A szé-
kelyeknél Kriza J. szerént erősen (súlyosan) megüt
akármivel (hogy az fitőeszköz szintén suhint bele).

MEGSÜKERESÉD1K, (meg-sükeresédik) Ősz.
k. Nyúlóssá, ragadóssá, enyvsserüvé lessen. Ás agyag-
föld esőben megsUíeresedH. V. ö. SÜKER.

MEGSÜKETÉDIK; MEGSÜKETÍT; MEG
SÜKETÜL, 1. MEGSIKETÉDIK; MEGSIKETÍT;
MEGSIKETÜL.

MEGSÜL, (meg-sül) ősz. önh. 1) Állati vagy
növényi nyers test a tűznél vagy lángnál megpörkö-
lödik, különösen a végett, hogy éldelhetővé legyen.
MegsUl a fűtött kemenczébe vetett kenyértészta. Megsül
a nyársra húzott ét parázsra tartott malo.cz, liba. Meg-
sül az alma, úritök. 2) A nagy melegség miatt meg-
aszik, megszárad, szokottabban : elsül. V. ö. SÜL.

MEGSÜLLEN, (meg-süllen) ősz. önh. Gyöngén
sülni vagy pirulni kezd. Székely szó. Megsttlien a
tűsre visszatett puliszka, kása. (Kriza J.). V. ö. SÜL-
LEN.

MEGSÜRGET, (meg-sürget) ősz. áth. Valamely
dolognak teljesítését akár szóval, akár Írásban ismé-
telve szorgalmazza. A fizetést megsürgetni. Személyre
is vonatkozhatik. A kiküldött végrehajtó bírót meg-
sürgetni.

MEGSÜRÍT v. —SŰRÍT, (meg-sürít) ősz. áth.
Eszközli, hogy valami sűrűvé legyen. Homokkal meg-
sűríteni a híg meszet. Rántással megsürtíeni a káposz-
tát. V. ö. SŰRŰ.

MEGSÜRÜDIK v. — SÜRÜDIK, (ineg-BÜrüdik)
ősz. k. Hig vagy ritka állapotból sűrűvé váltónk.
Megsurudik a méz, a tej. Megsürudik a vetet, a gát.
V. ö. SŰRŰ.

MEGSÜRÜL v. —SÜUÜL, (meg-sürül) ősz.
önh. L. MEGSÜRÜDIK.

MEGSÜT, (meg-süt) ősz. áth. 1) Parázson, lán-
gon, vagy bizonyos fokú melegben valamely állati
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vagy növényi nyers testet megpörköl, különösen a vé-
gett, hogy éldelhetövé tegye. Kemenctében megtütni
a kaldctot, kolbászt. Tttees vaslemezen megsütni a gesz-
lenyét. 2) Mondják nap sugarairól, vagy mis tűzről,
midőn valamely testnek külsejét, héját, bőrét meg-
aszalják, ami bizonyos színt kölcsönöz neki. Arctdf
megsütötte a nap. V. ö. SÜT.

MEGSÜTÖGET, (meg-sfitöget) ősz. gyak. át h.
Tűz által több helyen megéget, megpörköl. A hajdani
kínzó vallatásoknál tüzet vastól megstltögették a Minő-
töket. V. ö. SÜTÖGET.

MEGSÜVEGÉL, (meg-süvegél) ősz. áth. Vala-
kit süvegvetve, vagyis fövegét leemelvén, megtisztel.
Megsttvegelni az öregbeket, az előkelőket.

MEGSZAB, (meg-szab) ősz. áth. 1) Bizonyos
mérték szerént kimetsz, kihasít és alakít valamit. 2)
Pontosan az időt, helyet vagy mennyiséget meghatá-
rozza, megállapítja. 3) A székelyeknél Kriza J. sze-
rént azt is jelenti : díszarányossá tesz valamit; pl.
az oszlop megszabja az épületei; a magyar köntös meg-
szabja, az ember testét, azaz delibbé, daliásabbá teszi.
V. ö. SZAB.

MEGSZABADÍT v. —SZABADIT, (meg-sza-
badít) ősz. áth. Kényszerített, vagy akármikép lekö-
tött állapottól vagy gonosztól megment. Megszabadí-
tani a foglyokat, a rabokat. Uram, szabadíts meg a
gonosztól. V. ö. SZABAD, SZABADÍT.

MEGSZABADÍTÁS v. — SZABAD1TÁS, (meg-
szabadítás) ősz. fn. Cselekvés, mely által valakit v.
valamit megszabadítanak. A hadifoglyok megszabadí-
tására indulni. V. ö. MEGSZABADÍT.

MEGSZABADUL v. —SZABADUL, (meg-sza-
badül) ősz. önh. Kényszerített, lekötött, vagy akár-
mely gonosz állapottól megmenekül. Az orzág megsza-
badult az ellenség igájától. Megszabadulni a rósz fe-
leségtől. V. ő. SZABADUL.

MEGSZABADULÁS, v. —SZABADULÁS,
(meg-szabadúlás) ősz. fh. Állapot, midőn valaki meg-
szabadul, vagyis valamely erőszakolt helyzetből, vagy
gonosztól megmenekül. V. ö. MEGSZABADUL.

MEGSZABOTT, (meg-szabott) ősz. mn. Ami meg
van szabva. Megszabott időhatár. Megszabott árak.

MEGSZAGGAT, 1. MEGSZAKGAT.
MEGSZAGOL, (meg-szagol) ősz. átb. Szagló ér-

zékeivel észrevesz valamit A vizsla megszagolja a va-
dat. Megszagolta a kolbászbOxt. (Km.). Átv. ért. vala-
mit bizonyos jelek nyomán megsejdít, gyanít Jó orra
van, hamar megszagol mindent. V. ö. SZAGOL.

MEGSZAGOSODIK, (meg-sxagosodik) ősz. k.
Nedveinek megromlása miatt rósz, kellemetlen hatá-
sú szagot kap; megbüdösödik, megáporodik.

MEGSZAKAD, (meg-szakad) ősz. önh. Vala-
mely t-xilárd test részei között rés támad, mi rendesen
akkor történik, ha az illető részek ellenkező irányban
hozódnak el egymástól. Megszakad a kittéi, fonal, húr,
láncz. Különösen mondják emberről, vagy más állatról,
midőn túlfeszített erőködés következtében valamely

ina rugalmasságát elveszti, nevezetesen, ha a heréje
leszáll. Kedélyre alkalmazva, megszakad a szive, ám.
nagy fájdalom miatt rendes verése megszűnik; majd
megszakadt, úgy nevetett, ám. nagy kedvében alig fért
a bőrébe. Átv. őrt. valamely dolognak folyamata bizo-
nyos akadály vagy erőszak közbejöttével megakad,
vagy végkép megszűnik. Megszakad a beszéd. Megsza-
kadt köztök a barátság. Az ellenséges népek között meg-
szakadt a közlekedés. V. ö. SZAKAD.

MEGSZAKADÓ Z,(meg-szakadoz) ősz. gyak. önh.
Több helyen megszakad, vagy folytonosan szakadva
megromlik, vagy tovább tartani megszűnik. Tüskék
kötött futván, megszakadozott a ruhája. V. ö. MEG-
SZAKAD.

MEGSZAKAJT, (meg-szakajt) ősz. áth. 1. MEG-
SZAKASZT.

MEGSZAKÁLASÍT.v.-SZAKÁLASIT, (meg-
szakálasít) ősz. áth. Szakálassá tesz.

MEGSZAKÁLASODIK, (meg-szakálasodik) ősz.
k. Szakála megnövekszik. Húsz éves korában már meg-
szakálasodott. Átv. ért. mondják pipáról, különösen
tajtékról, midőn alant kiveri a zsír.

MEGSZAKASZKODIK, (meg-szakaszkodik)
ősz. k. Erejében meggyöngül, megfogyatkozik.

MEGSZAKASZT, (meg-szakaszt) ősz. áth. Esz-
közli, hogy valami megszakadjon. Csigázás által meg-
szakasztani a húrt. Eröködésben megszakasztotta ma-
gát. Átv. ért. valaminek folyamatát bizonyos erőszak
által megakadályozza, vagy megszünteti. Kötbekiáltá-
sok által megszakasztatii a szónok beszédét. Megszakast-
tani a baráti viszonyokat, levelezéseket. Baranyában :
megszakaszt a hold, ám. megtelik. A régi halotti be-
szédben eléjön : „És az gyimilesnek oly keserű vala
íze, hogy turkhukat mige szokosztja vola" (megsza-
kasztja vala).

MEGSZAKGAT, (meg-szakgat) ősz. gyak. áth.
Többször, vagy folytonosan szakasztva mcgront, szét-
választ valamit. Az árvíz megszakgatja a töltéseket. A
tttskék megszakgatják a beléjek akadó ruhát.

„Mint a napnak sugarai
A ködöt megszakgatják.u

Kisfaludy S.

Itt a meg néha fölcserélhető el igekötövel. V. ö. SZAK-
GÁT.

MEGSZAKÍT v. —SZAKIT, (meg-szakít) ősz.
áth. 1. MEGSZAKASZT.

MEGSZALAD, (meg-szalad) ősz. önh. Szala-
dásnak ered, szaladva eltávozik valahonnan. Első
ágyulöt'ésre megszaladt a gyáva nép. Néha ám. sebe-
sebb mozgásnak indul, mintsem kellene, vagy mint
rendesen tenni szokása. Az eregetök kezéből megszaladt
a hordó, a kötél. Siettében meg-megszaladt. V. ö. SZA-
LAD.

MEGSZALASZT, (ineg-szalaszt) ősz. áth. Kény-
szerít valakit, hogy szaladásnak eredjen. Megválasz-
tani az ellenséget. Megsta.laszta.ni a tetten ért rablókat.
V. ö. SZALASZT.
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MEGSZÁLL, (meg-száll) ősz. önb. Valahol ide-
iglenes maradás, tartózkodás végett megállapodik, le-
telepedik. Át utótok megszállanak a fogadóban. Ránk
éjjeledéin, kénytelenek voltunk egy rótt csárdában meg-
száUani. MegmáUt a tábor. A raj egy fán szállott meg.

„Ő megszálla fenn egy hegyben."
„Százhalomnál inegszállának."

Csáti Demeter.

Tárgy esetés viszonynévvel és áthatólag ám. megtele-
pedik valahol. Midőn a magyarok e hátába jöttek, el-
sőben Munkáét vidékét ttállák meg. Mondják továbbá
ellenségről, midőn bizonyos helyet meglep, s tábort
üt rajta, különösen a végett, hogy valamely erősített
várost, várat ostromoljon. Szulejmán nagy sereggel
megszállottá Szigetvárt. Mondják gyarmatokról is, mi-
dőn bizonyos vidéket állandó lakhelyül elfoglalnak.
Amerikát időnként különféle népgyarmatok szállottak
meg. Átb. ért. ám. jó vagy rósz szellem lep meg vala-
kit. Megszállottá üt a Szentlélek. Hát tégedet mily go-
nosz lélek szállott meg f V. ö. SZÁLL.

MEGSZÁLLÁS, (meg-szállás) ősz. fn. Cselek-
vés, melynél fogva valaki megszáll valahol, vagy a
végett telepedik meg, hogy bizonyos helyet elfoglal-
jon, vagy hatalmába kerítsen. V. ö. MEGSZÁLL.

MEGSZÁLLÍT v. —SZÁLLÍT, (meg-szállít)
ősz. áth. Eszközli, hogy valamely helyen megszálljon,
s mint állandó helyen megtelepedjék valaki.

MEGSZALONNÁZ, (meg-szalonnáz) ősz. áth.
Bizonyos ételeket szalonnával megdaggat, vagy meg-
ken, vagy megtetéz. Megtzalonnázni a nyulat, kappant,
pulykát. Megszalonnázni a túrót csuszát, a pirított, a
lángolót. Idegen kifejezéssel : megspékel.

MEGSZÁMÍT v. —SZÁMIT, (meg-számít) ősz.
áth. Számítás által meghatároz. V. ö. SZÁMÍT.

MEGSZÁMLÁL, (meg-számlál) ősz. áth. Vala-
mely többséget szám szerént megolvas. Megszámlál-
ni esténként a napi bevételt. A pásztor megszámlálja a
rá bízott barmokat. Számláld meg a csillagokat, ha tu-
dod. V. ö. SZÁMLÁL.

MEGSZÁMLÁLHATATLAN v. — SZÁMLÁL-
HATLAK, (meg-számlálhat[at]lan) ősz. mn. Szoros
ért. amit végtelen sokasága miatt számba venni,
megolvasni nem lehet. Szélesb és nagyító ért. igen
nagyszáma, igen sok. Megszámlálhatatlan néptokatág
tódOt a rendkívüli látványra.

„Megszámlálhatatlan dicsőséges lelkek,
Dicsőséget előtte szépen énekelnek."

Zrínyi.
Határozóképen ám. megszámlálhatlanul.

MEGSZÁMLÁLHATÓ, (meg-számlálható) ősz.
mn. Amit szám szerént megolvasni lehet, vagy ami
nem sok. Évi jövedelme könnyen megszámlálható.

MEGSZÁMLÁLHATÓLAG, (meg-számlálható-
lag) ősz. ih. Oly módon vagy állapotban, hogy azt
könnyen meg lehet számlálni.

MEGSZÁMOL, (meg-számol) ősz. önh. és Mi.
l) Számadást ad valamiről. A pénztárnak még nem szá-
molt meg. Mi már megszámoltunk egymással. 2) E he-
lyett : megszámit ám. számjegyekkel, számtanilag
meghatároz bizonyos mennyiséget A számvevő hiva-
talban megszámolják az illető tisztek kiadásait ét beté-
teiéit.

MEGSZÁMOZ, (meg-számoz) ősz. áth. Bizonyos
többségnek egyéneit számokkal megjegyzi, megbé-
lyegzi. Megszámozni a város hajdúit, a bérkocsitokat.
Megszámozni az utczák házait. Megszámozni a könyv lap-
jait. Megszámozni a szobák ajlait.

MEGSZÁN, (meg-szán) ősz. áth. Valakinek ba-
jai, szenvedései iránt részvétet matat; megsajnál va-
lakit, s illetőleg megsegíti. Szánjátok meg a szegény
szerencsétlent. Az Isten megszánja a pogányl is (Km.).

„Addig dúdolnám ott énekem
Míglen megszánván bús esdekletem
Rejtekecskédbe fogadnál."

Kazinczy Ferenc*.
V. ö. SZÁN.

MEGSZÁNÁS, (meg-szánás) ősz. fn. A részvét-
nek azon neme, midőn valakinek szenvedésén sajnál-
kozunk, s azt némileg enyhítjük is.

MEGSZÁNT, (meg-szánt) ősz. áth. 1) Ekével,
vagy ekeféle géppel mcghasogatja, megforgatja a föl-
det. Megftántani az ugarokat, a rétföldeket. 2) A szán-
tást bevégzi. V. ö. SZÁNT.

MEGSZAPORÍT v. —SZAPORÍT, (meg-sxapo-
rít) ősz. áth. Eszközli, hogy valami megszaporodjék,
hogy több legyen. Megszaporítani a házi állatok szá-
mát. Néha ám. bizonyos mértékhez ráadásul told va-
lamit. A véka almát egy-kettővel megszaporftani. V. ő.
SZAPORA.

MEGSZAPORODIK, (meg-szaporodik) öu. k.
Valaminek száma, mennyisége megsokasodik, meg-
gyarapodik ; megnagyobbodik.

„Ha jó kedvem csucsorodik,
Általad megszaporodik."

Csokonai. A csikóbőrös kulacshoz.

Különösen mondják, midőn a nő meggyerekezik. A
izomtzédattzony egy fiúval megszaporodott. V. ö. SZA-
PORODIK.

MEG8ZAPPANOZ, (meg-szappanoz) ősz. áth.
Szappannal megdörgöl, megmos, megtisztít Megszap-
panozni a szennyes ruhát. Beretválkozáskor megstappa-
nozni a szakált.

MEGSZAPÚLv. — SZAPÜL,(meg-szapűl)ös*.
átb. 1) Szapusajtárban, vagyszapnló nevű edényben,
hamvas lúggal megpárol bizonyos szöveteket, ruhá-
kat, vagy más testeket. Megtzapulni a durva és zsí-
ros fehérruhát. Megtzapulni a nyers fonalat, a banya-
taplónak való fuzfagombát. 2) A szapulást elvégzi.
Mi már megszapúUunk. V. ö. SZAPÚL.

MEGSZÁRAD, (meg-szárad) ősz. önh. Mondjuk
szcfros ért. nedves, nyirkos, megázott testekről, midőn
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nedveik elszállván, szárazakká lesznek. Napon meg-
szárad a mosott ruha. Át áttolóból kittedéit kendert stét-
teregetik, hogy hamarabb megstáradjon. V. ő. SZÁ-
RAD, SZÁRAZ.

MEGSZÁRASZT, (meg-száraszt) ősz. áth. Esz-
közli, hogy valami megszáradjon. Napon megszárasz-
lani a tarhonyát. Tűzhelyen megszárasztani a tökmagot.
Kemencze szájában megszárasztani a nyers fát. V. ö.
MEGSZÁRAD, és SZÁRÁSZT.

MEGSZÁRÍT, (meg-szárít) ősz. áth. 1. MEG-
SZÁRASZT.

MEGSZÁRNYAZ , (meg-szárnyaz) ősz. áth.
Szárnynyal vagy szárnyakkal ellát.

MEGSZÁROGAT, (meg-szárogat) ősz. gyak.
áth. Valamit lassan-lassan, vagy folytonosan megszá-
nt. Megtzárogatni a felfűzött dohányt. V. ö. SZÁRÍT.

MEGSZARVAZ, (meg-szarvaz) ősz. áth. Szarv-
val vagy szarvakkal ellát. A trágyarakást megszar-
vazni.

MEGSZAVAZ, (meg-szavaz) ősz. áth. Mondják
szavalattal bíró közönségről, testületről, midőn annak
többsége indítványba hozott vagy kérelmezett költ-
ségdíj, jutalom stb. elrendelésében megegyez.

MEGSZÁZADOL, (meg-századol) ősz. áth. Va-
laminek századrészét kiveszi. Olyan ige, mint : meg-
tizedel, megharminczadol.

MEGSZED, (meg-szed) ősz. áth. Bizonyos ter-
ményeket, gyümölcsöket termő-ágaikról, száraikról
leszakgat, letör, lemetél. Megszedni a szőlőt, a Icuko-
riatát. Megszedni az almát, szilvát. Viszszaható név-
másnál : megszedni magát, ám. meggazdagodni, vagyont
gyűjteni. Midőn általánosan viszonynév nélkül hasz-
ftáltatik, ám. a szüretet vagy más termény-szedést
bevégezi. Mi már megszedtünk; hát ti mikor szedtek
meg f V. Ö. SZED.

MEG8ZEDERJESÉDIK , (meg-szederjesédik)
ősz. k. Mondják leginkább az emberi testről, midőn
verés következtében, vagy más okból kékes-veres
foltok támadnak, és állandólag látszanak rajta.

MEGSZEDERJESÍT v. — SZEDEK JESIT,
(meg-szederjesít) ősz. áth. Eszközli vagy okozza, hogy
valamely test, illetőleg emberi bőr szederjes szinü
legyen. V. ö. SZEDERJES.

MEGSZÉDÍT v. —SZÉDÍT, (meg-szédít) ősz.
áth. Eszközli, hogy valakinek feje megszédüljön, meg-
kábnjjon. A folytonos és sebes forgás megszéditi át
embert. Átv. ért. az akaratot bizonyos csáberő által
határozataiban vagy elveiben megtántorítja, s félre
vezeti, elcsábítja, megvesztegeti. A pénz megszédíti a
közembert. (Km.). A. meg e helyütt fölcseréltethetik el
igekötóvel : elstédtí. V. ö. SZÉDÍT.

MEGSZÉDÜL v. —SZÉDÜL, (meg-szédül) ősz.
önh. Feje elkábúl, s úgy tetszik neki, mintha forogna
körülötte a világ. Amint a mélységbe lenézett, megszé-
dült a feje. Úgy fejbe ütötték, hogy megszédült bele.
Máskép : elszédül. Átv. ért. valamely erkölcsi csáberő
által akaratának határozata megtántorodik , s idegen
behatás szerént cselekszik. V. ö. SZÉDÜL.

MEGSZEG, (meg-szeg) ősz. áth. Mondjuk leg-
inkább holmi ennivaló tömör testekről, különösen
kenyér, sajt, kalácsfélékről, midőn valamely metsző
eszközzel megkezdjük , vagyis egy részt kimetszünk
belölök. Megszegni a kenyeret, a kalácsot. Megszegni
a sajtot, a szalonnát. Átv. ért. valamely törvényt ép-
ségében meg nem hagy, hanem áthágás által meg-
sérti, s mintegy csorbát ejt rajta. Megszegni a polgári
vagy egyházi törvényeket. Megszegni az anyaszentegyház
rendelte bSjtíít.

„Megszegte az álnok, megszegte hitét."
Verseghy.

L. SZEG, ige.

MEGSZEGDEL, (meg-szegdel) ősz. gyak. áth.
Több oldalról megmetsz, több részekre elmetél, vagy
több vonalban meghasít. Köröskörül megszegdelni a
kereksajtot. Megszegdelni a laptának való bőrt. Meg-
szegdelni a dinnyét. V. ö. SZEGDEL és SZELDEL.

MEGSZÉGECSÉL, (meg-szégecsél) ősz. áth.
Egy vagy több szögecset ver valamibe, szögecsekkel
megerősít, öszveköt. Megszegecselni a csizmatalpat.

MEGSZEGÉNYÉDIK, (meg-szegényédik) ősz.
k. Szegény, azaz vagyon nélkül szűkölködő állapotra
jut. Gazdag volt, de sok csapás által megszegényedett.
A meg fölváltható el igekötővel. V. ö. SZEGÉNY.

MEGSZEGÉNYÍT v. — SZEGÉNYIT, (meg-
szegényít) ősz. áth. Szükölködővé, vagyontalanná te-
szen. E falu lakosait a többszöri tűzkár és árvíz meg-
szegénytíette. V. ö. SZEGÉNY.

MEGSZEGÉNYÜL v. —SZEGÉNYÜL, (meg-
szegényül) ősz. önh. 1. MEGSZEGÉNYÉDIK.

MEGSZEGÉS, (meg-szegés) ősz. fa. Cselekvés,
melynél fogva valaki megszeg valamit. Kenyér, sza-
lonna megszegése. Átv. ért. valamely törvénynek, vagy
rendeletnek áthágása. V. ö. MEGSZEG.

MEGSZÉGEZ, (meg-szégez) ősz. áth. Egy vagy
több szeggel megerősít. Megszegezni a patkót, a ke-
réksint.

MEGSZEGÖDIK, (meg-szegődik) ősz. k. 1) L.
MEGSZEGÜL. 2) Megalkuszik. MegtzegSdtem vele.
(Szabó D.).

MEGSZEGÜL, (meg-szegűl) ősz. önh. Legin-
kább a szekérről mondják, midőn a fordulásban a rúd
valamely része a derékkal vagy kerékkel szögletet
képezve, a tovamenésben akadályt csinál.

MEGSZÉGYENEL, (meg-szégyenel); visszaha-
tólag : megszégyenli magát, ám. szégyenkedve vala-
mely hibáját nyilván vagy hallgatólag elismeri.

MEGSZÉGYENÍT v. —SZÉGYENIT, (meg-szé-
gyenít) ősz. áth. Eszközli, vagy okot ad rá, hogy valaki
szégyenedé magát, vagy hogy mások szemében és véle-
ménye szerént szégyent valljon. Pirongatás, feddés,
dorgálás, nyilvános büntetés által megszégyenüeni vala-
kit. A rósz fiú megszégyeníti szülőit. A hetvenkedSt el-
més gúny és czáfolat által megszégyenüeni.
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„Villámszava megszégyenítő
A gonoszok s czudarok dagályát."

••'berzsenyi D.

Néha szelídebb jelentéssel ám. oly jeles tettet köret
el, mely által a vele viszonyban levőkön kitesz, vagy
másokat bizonyos kedveskedésben, szívességben stb.
megelőz. Az Vreg tír oly ttépen é« kiínnyen tánctól, hogy
minket fatalakat megszégyenít. Ön megszégyenü engem,
mert nekem lett volna kSlelességem ezt tenni. V. ö. SZÉ-
GYENÍT.

MEGSZÉGYENÍTÉS v. — SZÉGYENITÉS ,
(meg-szégyenítés) ősz. fn. Cselekvés, mely által va-
lakinek szégyent okoznak, valakit meggyaláznak,
vagy legalább pirulni kényszerítenek, tty megnégye-
ntíést nem érdemlettem. V. 8. SZÉGYEN.

MEGSZÉGYENÜL v. —SZÉGYENÜL, (meg-
szégyenül) ősz. önh. Szégyent vall, vagyis erkölcsi
érzését oly valami éri, mi miatt el kell pirulnia, és
szégyenlenie magát, vagy mások előtt gúny, nevetség,
vagy épen megvetés tárgyává leszen. V. ö. SZÉGYEN.

MEGSZEL, (meg-szel) ősz. áth. Csaknem egy
jelentésű a megszeg igével, csakhogy a megszel átv. ér-
telemben nem divatozik. V. ö. MEGSZEG, és SZEL.
Megszelni a kenyeret, a szalonná/, a fajtat.

MEGSZELEL, (meg-szelel) ősz. átb. Holmi ma-
gokat a szeles levegőbe szórva, a köztök levő pelyvá-
tól, ocsútól, s egyéb szeméttől megtisztít. Megtzelelni
a butát, kendermagot, babot, lencsét. V. ö. SZELEL,
és SZÓR.

MEGSZELESÉDIK, (meg-szelesédik) ősz. k.
Szelessé lesz , saját és átvitt értelemben. Megszelese-
dett ős idő. Megítélésedéit a ló. V. ö. SZELES.

MEGSZELESÉDIK, (meg-szélésédik)osz. k. Szé-
lei kitágulnak, kiterjednek. Nyomás által megszélese-
dik a csizma. Vauban, csípőben megszélesedni. V. ű.
SZÉLES.

MEGSZÉLÉSÍT v. — SZÉLESÍT, (meg-szélésít)
Eszközli, hogy valamely rugalmas test vagy bizonyos
tér két oldali irányban növekedjék, szétterjedjen. PS-
rVlylyel megszélesíteni a tüzes sínt, a csoroszlyát. A szán-
tóföldet jobbról-balról néhány barázda gyepfölddel meg-
szélestíeni.

MEG8ZÉLHÜDIK, (meg-szélhüdik) ősz. k. A
testnek valamely része vagy tagja megbénul, vagyis
mozgékonyságát elveszti. Bal kete és lába megszélhil-
dStt. V. ö. SZELHÜD1K.

MEGSZELÍDÍT v. — SZELÍDÍT, (meg-szelídít)
ősz. áth. 1) Emberre és más állatokra vonatkozólag
ám. vadból, azilajból, szelídet, nyájasat képez. Meg-
szelídíteni a vad embereket, a vad csikókat, a szilaj
tulkokat. Megszelídíteni a fenevadakat, a» orotlánokat,
tigriseket. 2) Növényeket iUetöleg, ám. a vad állapot-
ban tenyészett növényt mívelés által megnemesíti,
• gyümölcsét izletesbbé teszi. Oltás, szemzés által meg-
nelídtíeni a vadrówát, a vadalmafát. V. ö. SZELÍD.

MEGSZELÍDÍTÉS— MEGSZENTEL 368

MEGSZELÍDÍTÉS v. — SZELIDITÉS, (meg-
szeb'dítós) ősz. fin. Cselekvés, mely által megszelídítünk
valakit vagy valamit. V. ö. MEGSZELÍDÍT.

MEGSZELÍDÜL v. —SZELÍDÜL, (roeg-szelí-
diil) ősz. önh. 1) A vad, vagy szilaj állat, vagy átv.
ért. indulat, szelíd, azaz nyájas, engedelmes természe-
tet ölt A ftíevö vadak hamarabb megszelídülnek, máit
a ragadozók.

„Úgy tetszik megszelídülnek,
S egy parányit megenyhülnek
Vad fájdalmi szivemnek."

Kisfaludy S.

2) A vadon tenyészett növény mívelés által megneme-
sedik. 3) Mondjuk zordon időről, vagy éghajlatról is,
midőn előbbi zordonságából alább hagy. A föld míve-
léte, és tavak lecsapolása által a zordon éghajlat meg-
szelídül. V. ö. SZELÍD.

MEGSZELÍDÜLÉS v. — SZELIDÜLÉS, (meg-
lídülés) ősz. fn. Állapot- vagy természetváltozás, mi-
dőn valaki vagy valami megszelídül. V. ö. MEGSZE-
LÍDÜL.

MEGSZEMÉLYESÍT v. —SZEMÉLYESÍT,
(meg-szémélyesít) ősz. áth. Személylyé változtat, ál-
talános fogalmakat, tulajdonságokat stb., élettelen dol-
gokat vagy állatokat is úgy képzel, úgy állít elénk,
úgy beszéltet stb , mint személyeket, vagyis embereket

MEGSZEMLÉL, (meg-szémlél) ősz. áth. Vala-
mit különösen, tüzetesen, és részletekben szemügyre
vesz, megtekint Megszemlélni a kiállított hadtereget.
A vevő megszemléli előbb az árút, melyre alkudni akar.

„Követ juta Duna mellé,
Földét, füvét megszemlélé."

Csáti Demeter.
V. ö. SZEMLÉL.

MEGSZEMLÉLÉS, (meg-szemlélés) őaz. fa. A
látható dolgok megismerésének azon neme, melynél
fogva azokat saját szemeinkkel, és részletesen, figyel-
mesen megtekintjük. Át elkövetett kár megszemlélésére
hites személyeket küldeni.

MEGSZENESÉDIK, (meg-szenesédik) ősz. k.
Szenessé lesz; vagy szénné válik (bevégzetteu).

MEGSZENESÜL v. —SZENESÜL, (meg-ue-
nesttl) ősz. önh. L. MEGSZENESÉDIK.

MEGSZENNYESÉDIK, (meg-szennyesédik) ttz.
k. Meglepi a szenny. A lakatosok, kovácsok ruhája ka-
mar megszennyesedik. V. ö. SZENNY.

MEGSZENT, (meg-szent) ősz. áth. Megsejt Szé-
kely szó. Megszenteltem a dolog titkát. Megszentelte a
tolvaj, hogy nyomozódni kezdtek utána. (Kriza J.).

MEGSZENTEL, (meg-szentel) ősz. áth. Általán
hitvallási, hitszertartási értelemben használtatik. 1)
Bizonyos napokat különös tiszteletből az egyház ren-
delete szerént meginnepel, s lelki dolgok, úgymint
imádságok, s más ájtatosságok gyakorlatával tölt eL
Megszentelni a vasárnapokat, az innepekeí. Megszentel-
ni Urunk születése, halála, és feltámadása napjait. 2}
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Némely, az egyházi szertartáshoz tartozó dolgokat
bizonyos imák és szertartások által az illető hívek
előtt tisztelet és kegyelet tárgyaivá avat. Megmenteim
a vitet, olajt, viaszgyertyát, barkát. Megmenteim a*
oltárt, a harangokat, az egyházi öUSnyöket. 3) Bizo-
nyos szertartások által holmi használatra, és éldelet-
re való dolgok sikerüléseért Isten áldását kéri. Meg-
szentelni a húsvéti eledeleket. Megszentelni az új hajót,
zászlót. 4) Bibliai értelemben Szentté tesz, azaz a va-
lódi, az igaz hívek sorába igtat, s Isten kegyelmére
méltat. Stent Pál apostol szerént a hit ja cselekedetek
nélkül meg nem szenteli az embert. V. ö. SZENT, SZEN-
TEL.

MEGSZENTÉLÉS, (meg-szentélés) ősz. fn. Egy-
házi szertartás vagy tisztelés neme, mely által az
illető* egyházi személyek vagy hívek valamit megszen-
telnek. Harangok, zászlók megszemlélése. Innepek, va-
sárnapok megszentelése. V. ö. MEGSZENTEL.

MEGSZENTSÉGTELENÍT v. — SZENTSÉG-
TELENIT, (meg-szentségtelenít) ősz. áth. Amit az
illető vallás tanai szerént szentség gyanánt kellene
tisztelnie és kegyelnie, azt mint becs nélküli közdol-
got megveti, vagy épen gúny, és csúftág tárgyává
alázza le. Káromkodással megszentségteleníti az Isten
nevét. „Az én szombatimat megszentségtelenüettétek."
(Esecb. 23. 38. Káldi. Károlyinál : ,megundokítot-
tátok').

MEGSZENTTELENÍT, (meg-szenttelenít) ősz.
áth. Egyházi ért. valamely szent helyen, nevezetesen
templomban oly bűnt követ el, mely miatt az egyház
törvényei szerént az illető helyet, mint szentségétől
megfosztottál újra föl kell szentelni. Szokottabban :
megszentséglelentí. Embtr'ólés által megszenttelentíeni
a templomot.

MEGSZENTÜL v. —SZENTÜL, (meg-szentül)
usz. önh. Jámborabbá s kegyesebbé lesz mint az előtt.
Székely szó. (Ferenczi János).

MEGSZENVED, (meg-szenved) ősz. áth. Annak
daczára, hogy nem tetszik neki, mégis eltiír, vagy
létezni enged valamit v. valakit. A béketürö úr meg-
szenvedi a rósz cselédet. Ily rendetlenséget hogy tudsz
megszenvedni f Ezt meg nem szenvedem. Önhatólag és
tárgyesetes viszonynév nélkül ám. valamiért lakói,
bűnhődik, vagy sokat, folytonosan szenved. Bűneidért
flébb-utőbb megszenvedsz. Az ostrom alatt ugyan meg-
szenvedtünk. V. ö. SZENVED.

MEG8ZÉPÉGET v. — SZÉPÖGET, (meg-szé-
péget v. —szépöget) ősz. áth. A székelyeknél ám.
meghizlal, pl. a sertést megszépVgelni. (Kriza J.)

MEGSZEPLŐ8ÍT v. — SZEPLŐSIT, (meg-
szeplősít) ősz. áth. 1) Tulajd. ért. szeplőféle foltok-
kal megtarkít. Areza és keze bőrét rnegsteplösíti a nyár
melege. 2) Atv. ért. szűz leányon, vagy tisztes asz-
szonyon baja eröszakot követ el.

MEGSZEPLÖSÍTÉS v.—SZEPLŐSITÉS,(meg-
sceplösítés) ősz. fn. Atv. ért. szűz leányon vagy akár-
mely tisztes nőn elkövetett buja erőszakoskodás.

AKAD. SAOT SIÓTÍB IV. KOT.
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MEGSZÉPÖGET, 1. MEGSZÉPÉGET.
MEGSZEPPEN (meg-széppen) ősz. önh. A meg-

ijedésnek azon neme lepi meg, melyben az ijedő a
levegőt fogai között viszsza szokta színi, a mintegy
szép hangot ejt. V. ö. SZEPÉG.

MEGSZEPPENT, (meg-széppent) ősz. áth. Esz-
közli vagy okot ad rá, hogy valaki megszeppenjen.
V. ö. MEGSZEPPEN.

MEGSZERET, (meg-szeret) ősz. áth. Valaki v.
valami iránt azon tetsző és kedves érzelem gerjed
benne, melynél fogva azt magáévá tenni, vagy vele
lenni, vele egyesülni vágy, megtetszik neki. Valakit
lelki vagy testi szép tulajdonságaiért megszeretni. Öt
meglátni és megszeretni egy pillanat müve volt. Akit
én szeretek, meg van az szeretve.

„A szép lovat megszereté ,
Hogy ki miatt földét elveszte."

Csáti Demeter.
„Számtalan sok (fegyver) közfii egyet megszereté,
Oldalára eztet vitézül felkőté." Zrínyi.

V. ö. SZERET.

MEGSZEREZ, (meg-széréz) ősz. áth. 1) Vala-
mely kívánt vagy szükséges jószágot bizonyos szer-
rel, móddal eléállít, eléteremt, sajátjává tesz. Megsze-
retni némely ritka pénzeket, könyveket, okleveleket. 2)
Viszszaható névmással, megszerezni magát ám. bizo-
nyos sokaságu vagyonra szert tenni. 3) Segítő ragu
viszonynévvel ám. valamely mennyiséget vagy mér-
téket, némi hozzáadással megtoldani, mi rendesen ap-
rólékos adásvevésben történik. Húsz diót adok egy ga-
rason, s még egygyel megszerzem. V. ö. SZEREZ.

MEGSZERZÉS, (meg-szérzés) ősz. fn. 1) Cse-
lekvés , mely által valamit megszerzünk; továbbá,
maga ezen cselekvés eredménye. Némely régi edények
megszerzésélten fáradni. 2) Ráadás, vagy bizonyos
mértéknek az adás-vevésben megtoldása. V. ö. MEG-
SZEREZ.

MEGSZID, (meg-szid) ősz. áth. Bizonyos csí-
nyért, rósz tettért szóval megfedd, megdorgál, meg-
pirongat valakit. Megszidni a rósz cselédet. V. ö.
SZID.

MEGSZEDÁS, (meg-szidás) ősz. fn. Cselekvés,
illetőleg feddés, dorgálás, midőn megszidnak valakit.
V. ö. MEGSZID.

MEGSZIGORÍT v. —SZIGORÍT, (meg-szigo-
rít) ősz. áth. Szigorúvá tesz.

MEGSZIKKAD, (meg-szikkad) ősz. önh. Szik-
kadttá lesz (bevégzetten).

MEGSZÍNÉL, (meg-színél) ősz. áth. 1) Székely
tájszólás szerént ám. a háznak vagy csűrnek, szérű-
nek talaját, más földdel meghordja, s beteríti. Agyag-
földdel megszinelni a csűrt. 2) Ácsok, faragók nyelvén
ám. a munkába vett fának fölszinét szekerczével, vagy
toporral lehasogatja.

MEGSZTSZÉG, (meg-sziszég) ősz. gyak. önh.
Tárgyesetes viszonynévvel ám. haragját, mérgét, bo-

24
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száját sziszegve jelenti ki. A lúd megsziszegi azt, ki
libáit bántja. Átv. ért. mondjuk emberről, különösen
nőről, ki lúd vagy kígyó gyanánt éles nyelvvel meg-
szól másokat.

MEGSZISZSZEN, (meg-sziszszen) ősz. önb.
Egyszeri szít* hangot ad. Megstistszent a kígyó.

MEGSZITÁL, (meg-szitál) ősz. áth. Porszemnyi
részecskékből álló tömeget szitával megtisztít. Meg-
szitálni a lisztet, hamut. V. ö. SZITA.

MEGSZÍVALKODIK, (meg-szivalkodik) ősz. k.
A székelyeknél ám. megszikkad, pl. a sár; mintegy
megszívja azt a lég, a szél.

MEGSZÓR, (meg-szok) ősz. áth. Valamit több-
szöri vagy folytonos gyakorlat által, mintegy hajla-
mával és természetével megegyezőnek talál, s nem
vonakodik, nem idegenkedik tőle. Megszokni az új
hivatalt, új társaságot. Met/molari a munkát, a katona-
ságot. Gyakran, amit eleinte eU'i*rlhrllrnnek tartottunk,
idővel megszokjuk. V. ö. SZÓK.

MEGSZOKIK, (meg-szokik) ősz. k. Valamely
helyen, vagy emberek és körülmények között, melyek
rá nézve eleinte idegenek voltak, mintegy otthonos-
nak érzi magát. Kinek hol jól megy dolga, ott hamar
megszokik. V. ö. SZOKIK.

MEGSZOKOTT, (meg-szokott) ősz. mn. Szokás
által második természetévé vált.

MEGSZOKOTTSÁG, (meg-szokottság) ősz. fn.
Megszokott állapot vagy tulajdonság.

MEGSZOKTAT, (meg-szoktat) ősz. mivelt. 1)
Gyakorlat által rávesz, rátanít valakit, hogy valamely
dolgot rendesen, és mintegy hajlamból tegyen, más-
kép : rászoktat. 2) Eszközli, hogy valaki idegen he-
lyen és társaságban, mintegy honn és övéi között

. érezze magát. V. ö. MEGSZOK és MEGSZOKIK.
MEGSZÓL, (raeg-szól) ősz. áth. Valakit bizo-

nyos tettért szóval meggyaláz , vagyis gáncaoskodva
szól felőle. Lágyabb kifejezés, mint a rágalmaz, vagy
gyaláz, s leginkább oly tetteket rostálgat, melyek a
társas életben elfogadott illemmel ellenkeznek, pl.
midőn valaki rangjához illetlenül viseli magát, vagy
rangján, vagyonán fölül nagyot játszik stb.

MEGSZÓLAL, (meg-szólal) ősz. önb. Hallgatni
megszűnvén, elkezd szólni, beszélni. Sokáig hallga-
tott, végre megszólalt. „Szeretjük mi is a szabadságot,
s azért készek is volnánk megszólalni." (Gróf Eszter-
házy M. nádor levele Rákóczy Gy. érd. fejedelemhez.
1644.). Szélesb ért. ám. hangzani kezd. Megszólal-
nak a harangok. Megszólalnak az álgynk. Megszólal a
zene. V. ö. SZÓL.

MEGSZÓLÁS, (meg-szólás) ősz. fn. Beszéd,
nyilatkozás, mely által valakit megszólnak, megítél-
nek. Nem megszólásból mondom, hanem, mert igaz.
Ne adj mátoknak okot megstólásodra. V. ö. MEG-
SZÓL.

MEGSZOLGÁL, (meg-szolgál) ősz. Áth. Fá-
radság, munka által valamit megérdemel. A szegény
ember véres verejtékkel megszolgálja a szegődött bért.

Ha kenyér kell, szolgáld meg előbb. Néha ám. meghá-
lál, bizonyos tett által viszonoz valamit. KöszSnöat, s
majd ha lehet, megszolgálom.

„ Adósa vagyok ; máris bátor vagyok
Ujonta kérni, oly remény fejében ,
Hogy egykoron tán megszolgálhatom."

Vörösmarty.
Itt a meg ám. viszsza.

MEGSZÓLÍT v. —SZÓLÍT, (raeg-szólit) ö»z.
áth. 1) Valakit fölhí vagy készt, hogy szóljon. A
hallgatag embert megszólítani. 2) Valakihez szól a
végre, hogy kérdezzen tőle valamit, vagy hogy meg-
intse, vagy beszélgetés végett stb. Már többet meg-
szólítottam, és senki sem tudta megmondani, kié ez, a
ház. Megszólítani az utczai pajkos gyerkSczSt. Megszó-
lítani az idegen útitársat. Szólítsd meg öt, te tudsz a
nyelvén. V. ö. SZÓLÍT.

MEGSZOMJAZIK v. — SZOMJÚHOZIK, (meg-
szomjazik v. -szomjdhozik) ősz. k. Rájön a szomja-
ság, szomjassá lesz.

„ Szegény fiú, hogyan megszomjazott.*
Vörösmarty. Az áldozat

MEGSZOMORÍT v. —SZOMORÍT, (meg-szo-
morít) ősz. áth. Szomorú érzést gerjeszt valakiben.
Kedves barátunk halála igen megszomorított mindnyá-
junkat. Ne szomoríísd meg szivemet.

„Ne szoraorkodj , légy víg,
Nem lesz az mindég így,
Hej! ki megszomorított,
Meg is vigasztal még." Népd.

A meg fölcserélhetö d igekötővel. V. ö. SZOMORÚ,
SZOMORÍT.

MEGSZOMORODIK, (meg-szomorodik) ősz. k.
Kedélyét szomorú érzelem lepi meg. Kedvetlen Űrre
megszomorodni. Valakinek balesetén, halálán megszo-
morodni. A meg helyett állhat el is. V. ö. SZOMORÚ.

MEGSZONTYOLODIK, (meg-szontyolodik) öaz.
k. Székelyesen ám. megszomorodik.

MEGSZOP, (meg-szop) ősz. áth. Bizonyos testet
szájába vesz, hogy a benne vagy rajta levő nedvet,
különösen az ínynek és íznek tetszőt, ki- vagy le-
szívja. A kisded megezopja az emlőt. Megszopni az
édesfa gyökerét. Oly jó izüt evett, hogy az ujjait is meg-
szopta utána. Megszopni a metszéstől vérző sebet. V. ö.
SZOP.

MEGSZOPACSOL, (meg-szopacsol) ősz. áth.
A székelyeknél ám. megszopogál.

MEGSZOPOGAL, MEGSZOPOGAT, (meg-szo-
pogál v. meg-szopogat) ősz. gyak. áth. Valamit foly-
tonosan vagy többször, vagy egymás után többet meg-
szop. Megszopogatni a czulcorszeletet. Megszopogatni
az ízletes csontokat. V. ö. MEGSZOP.

MEGSZOPTAT, (meg-szoptat) ősz. mivelt. Esz-
közli, hogy a csecsemő állat szopjon, vagyis csecset
ad u májába, vagy anyja tögyérc ereszti. Megszoptatni
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a kis gyermeket. A borjukat, bárányokat naponként
néhányszor megszoptatni. V. ö. SZOP, SZOPTAT.

MEGSZÓR, (meg-szór) ősz. áth. 1) Holmi sze-
mes jószágot a levegőbe bány és szór, hogy a benne
lévő polyvától, szeméttől megtisztítsa. Megszórni a
busái, kölest. 2) A szórást berégzi. Mi már megszór-
tunk. V. ö. SZÓR és SZELEL.

MEGSZORÍT v. —SZORÍT, (meg-szorít) ősz.
áth. 1) Valamely rugalmas testet úgy ősz vény óm,
hogy előbbi terjedelméhez képest kisebb helyet foglal
el. Itt a meg ám. Vszve. Megszorítani a szivacsot, a
puha kenyeret. Megszorítani valakinek kezét. 2) Akár-
tnily testet úgy megköt, hogy helyén megfeszüljön, s
ne mozogjon. Megszorítani a nyerget. Megszorítani a
szekérre rakott holmit. 3) Embert vagy más állatot
azük helyre zár, s úgy körülvesz, hogy ne szabadul-
hasson. Megszorítani át ellenséget. Hajtóvadászalban
megszorítani a vadakat. Átv. ért. erkölcsileg szűk
korlátok közé fog. Megszorítani a nemzet szabadságát.
V. ö. SZORÍT.

MEGSZORÍTÁS v. —SZORÍTÁS, (meg-szorí-
tAs) ősz. fa. Cselekvés, melynél fogva valamit meg-
szorítanak. Különösen átv. ért. erkölcsi vagy szellemi
korlátozás. A polgári és sajtószabadság megszorítását
estkStlö rendeletek. V. ö. MEGSZORÍT.

MEGSZORUL v. —SZORUL, (meg-szoníl) ősz.
önh. 1) -Valamely test vagy hely, szűk korlátok közé
húzódik. Sajtó alatt megszorul a papirtömeg. E szűk
ülésen ketten megszorulunk. A völgy két hegy közölt
megszorul. A Duna Visegrádnál megszorul. 2) Mind-
ünnen bekerítve kelepczébe jut. Vizek és hegyek kö-
zött megszorult az üldözőit hadsereg. Megszorulnak a
hajtok által űzött vadak. 3) Valamiben szükséget szen-
ved. Kenyér dolgában megszorulni. V. ö. SZORUL.

MEGSZÓTALANODIK, (meg-szótalanodik) ősz.
k. Hallgataggá, szótalanná válik, igen kevés beszédü-
vé lesz. Egy időtől fogva komor lett, és megszótalano-
doU. V. ö. SZÓTALAN.

MEGSZOTYKOSODIK v. — SZOTYOSODIK,
(meg-szotykosodik v. -szotyosodik) ősz. k. Mondják
némely gyümölcsökről, midőn levesedés által érnek
meg. Megszotykosodolt vagy -szotyosodott a vad körte.
Némely másokról, midőn túlérés vagy törés-zúzás
miatt levők folyni kezd. Megszotyosodotl a szilva, ba-
raczk. Néhutt máskép: megszotyósodik, és meglustosodik.

MEGSZŐ, (meg-sző) ősz. áth. Szövőszékben vagy
akármiféle géppel, eszközzel a fonalakat kelmévé ala-
kítja. Megszőni a lenfonalakai, a selymet. V. ö. SZŐ.

MEGSZÖGECSÉL, helyesebben : megstegecsél;
1. ezt; és v. ö. SZEG, SZÖG fű.

MEGSZÖGLETÉZ, (meg-szögletéz) ősz. áth. Va-
lamely testet úgy alakít, úgy megmetél, megnyirkál
stb., hogy szögletei legyenek. A faragó ácsok a hengei--
ded fényüket megszögletezik. V. ö. SZÖGLET.

MEGSZÖK, (meg-szök) ősz. önh. Tárgyesetes
viszonynéwel ám. hirtelen meglep, s mintegy ráng-
rik. Leginkább nedves testekről mondják. A fecsken-

dő sár megszöki a ruhát, a falakat. A szarvasmarha-
kát megszökte a vértályog.

MEGSZÖKÉS, (meg-szökés) ősz. fn. I) Meg-
fecskendés. 2) Menekülés végett alattomos eltávozás.
A rabok megszökése eUen biztosítani a börtönt.

MEGSZÖKIK, (meg-szökik) ősz. k. Alattomosan
eltávozik, hogy valami rosztól meneküljön. Sok adós-
ság miatt megszökni. A katonaság elöl, börtönből meg-
szokni. Itt a meg ám. el.

MEGSZÖKTET, (meg-szöktet) ősz. mivelt. Va-
lakinek módot, segédkezet nyújt, hogy menekvökcp
alattomosan elmehessen valahonnan. A h&telen börtön-
őr megszöktette a foglyokat. Máskép : elszöktet.

MEGSZÖNT, 1. MEGSZENT.
MEGSZÖNYEGÉZ, (meg-szönyegéz) ősz. áth.

Egy vagy több szőnyeggel beterít. Megszőnyegezni a
termeket. V. ö. SZŐNYEG.

MEGSZÖPPEN, (meg-szöppen)ösz. önh.l. MEG-
SZEPPEN.

MEGSZÖRÖSÖDIK, (meg-szőrösödik) ősz. k.
Szőr növekedik rajta. Melle, karjai megszór ősöd t ék.
V. ö. SZŐRÖS.

MEGSZÖSZÖL, (meg-szöszöl) ősz. áth. 1) A
kendert vagy lent a szösztől meg- és kitisztítja. 2)
A szöszölést bevégzi. 3) Valakit megszid.

MEGSZÚR, (meg-szúr) ősz. áth. Valamely he-
gyes eszközzel vagy taggal megbök, megsért. Tűvel,
árral megszűrni valakit. Az orgyilkos megszúrla őt tőr-
rel. A szilaj bika megszúrta szarvával a gulyást. A
tövis megszúrta kezemet, lábamat. V. ö. SZÚR.

MEGSZÚRÁS v. —SZÚRÁS, (meg-szúrás) ősz.
fn. Cselekvés, mely által megszúrnak valakit vagy
valamit. V. ö. MEGSZÚR.

MEGSZURDAL, (meg-szurdal) ősz. gyak. áth.
L. MEGSZURKÁL.

MEGSZURKÁL, (meg-szurkál) ősz. gyak. áth.
Több helyen, vagy többeket, vagy gyakran megszúr.
Tűvel megszurkálni a papírt. A bőszült ökör megszűr-
hálta a méstárosebeket. V. ö. SZURKÁL.

MEGSZURKOL, (meg-szurkol) ősz. áth. 1. MEG-
SZURKOZ.

MEGSZURKOSODIK, (mcg-szurkosodik) ősz.
k. Szurkossá leszen, megragadja a szurok. Aki szu-
rokkal bánik, megszurkosodik. V. ö. SZUROK.

MEGSZURKOZ, (meg-szurkoz) ősz. áth. Szu-
rokkal megken, vagy beönt. A varga megszurkozza a
fonalat. A vásznat, ponyvát eső ellen megszurkozni. V.
ö. SZUROK.

MEGSZURMOSODIK, (meg-szurmosodik) ősz.
k. Szurmossá lesz (bevégzetten). V. ö. SZURMOS.

MEGSZURTOSODIK, (meg-szurtosodik) ősz.
k. Megmocskosodik, inegkormosodik, megczirmosodik.
Megszurtosodik a varga, kovács, kéményseprő.

MEGSZÜKÍT, (meg-szükít) ősz. áth. Szűkké
tesz (bevégzetteu). A hízás megsz&kíti a ruhát. A há-
ború megsztíkíti a fegyverfogható férfiak, és a kénmim-
kások számát.

24*
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MEGSZÜKÜL v. —SZŰKÜL, (meg-szűkül)
ősz. önh. 1) Előbbi tág állapota aránylag megkiseb-
bedik. MegszükM a ruha, midőn öszvemegy, vagy mi-
dőn viselője meghízik. 2) Valamiben szükséget szen-
ved, különösen életfentartására megkivántató dolgo-
kat nélkülöz. A rósz termét miatt kenyérben és mát
eleségben megszükülni. V. ö. SZŰK.

MEGSZÜL, (meg-szttl) ősz. áth. Szoros ért.
némbcrről mondjuk , midőn magzatot hoz a világra.
Amint megszülte gyermekét, legott meghalt. Tárgyesetes
viszonynév nélkül ám. a szülést bevégezte. Feleségem
szerencsésen megszüli. V. ö. SZÜL.

MEGSZÜLETIK, (meg-születik) ősz. k. Emberi
magzatról mondják, midőn anyja méhéből világra
jő. Hála Istennek, hogy a gyermek szerencsésen megszű-
letelt.

MEGSZUN v. — S2JÜN, (meg-szün) ősz. önh.
Saját akarata vagy ösztöne szerént valaminek gya-
korlatát, folytatását megszakasztja. A gyermelc, ha
emlőt adnak neki, megszUn sírni. Mikor szűnsz mey már
haragudni t Ha meg nem'szűntök zavarogni, rendőriket
hivatok. A kancza megszUn nyeritni, ha etikáját meg-
találta. A lelketlen vagy elvont tárgyakra vonatkozó-
lag, szabatosan megszűnik használandó. Megszűnik a
zivatar, a szélvész, a zaj. Megszűnik a háború. A ke-
rék, ha valamely erő tovább nem hajtja, megszűnik fo-
rogni.

„A káprázat eltűnik,
S boldogságom megszűnik."

Kisfaludi S.

„Mcgitzflnt minden fuvalom,
S mosolygott a fájdalom."

Ugyanaz.

MEGSZŰNÉS v. — SZÜNÉS, (meg-szünés) ősz.
fn. Bizonyos cselekvény, szenvedés, vagy állapot hala-
dásának, folytatásának megszakadása. V. ö. MEG-
SZUN.

MEGSZŰNIK v. —SZŰNIK, (meg-szttnik) ősz
k. L. MEGSZUN.

MEGSZÜNTET, (meg-szüntet) ősz. mivelt. Esz-
közli, rendeli, parancsolja, hogy valamely cselekvés,
szenvedés, vagy állapot folytatása megszakadjon.
Megszüntetni a csatát, a törvény kétest. Megszüntetni a
nyomorgatásl. Megszüntetni a rendetlenséget. V. ö.
SZÜNTET.

MEGSZÜNTETÉS, (meg-szün tetés) ősz. fii. Cse-
lekvés, illetőleg parancs, rendelet, mely által eszkö-
zöltetik, hogy valaminek tartása, folytatása megsza-
kadjon. A zavarok megszüntetése erélyt és eszélyességet
kivan. Bizonyos terhek megszüntetéséért folyamodni.

MEGSZŰR, (meg-szür) ősz. áth. Szitán, vagy
más sűrű likacsokkal ellátott eszközön bizonyos ned-
vet átereszt és megtisztít, meghigít. Megszűrni a le-
vest, a tejet, a mustot. Itatás papíron vagy ruhán meg-
n űr ni a zavaros eczetet. Átv. ért. mondják testi szenve-

désekről, melyek az embert megsoványítják. Megszűrte
öt a betegség, a koplalás.

MEGSZÜRENKÉDIK, (meg-szürenkédik) ősz.
k. Valamely betegségben vagy más szenvedő állapot-
ban megsoványkodik.

MEGSZÜRETÉL, (meg-szüretél) ősz. önh. Szo-
ros ért. a szőlőszedést, és sajtólást bevégzi. Múlt éc-
ben korán megsttíreteltUnk. V. ö. SZÜRET.

MEGSZÜRETÉLÉS, (meg-szüretélés) ősz. fii.
A szüretnek bevégzése.

MEGSZÜRKÍT v. — SZÜRKIT, (meg-szürkit;
ősz. áth. Eszközli, vagy okozza, hogy a haj vagy szőr
szálai között több vagy kevesebb őszcs legyen. Azt
tartják, hogy némely kenőcsök időnek előtte meg-
szttrletíik a hajat. V. ö. SZÜRKE.

MEGSZÜRKÜL v. —SZÜRKÜL, (meg-szürkül)
öez. önh. Haja vagy szőre között vegyesen ősz szálak
növekednek. Bajsza még fekete, de szakála és haja meg-
szilrkuU.V. ö. SZÜRKÜL.

MEGTAGAD, (mcg-tagad) ősz. áth. 1) Vonako-
dik másnak tenni, adni, engedni valamit. Megtagadni
a* adót, az engedelmességet. Azt csak nem tagadod mey
tőlem, hogy .... A fösvény önmagától is minden élve-
zetet megtagad. 2) Valamiről azt erősíti, hogy nincs
úgy, hogy nem történt, hogy nem igaz, vagy valami-
ről lemond, s úgy nyilatkozik felőle, hogy nincs vi-
szonyban vele. Megtagadni testvéreit és rokonait. Bibliai
ért, megtagadni magát, ain. testi vágyairól lemondaui,
s erkölcsileg mintegy újjá születni. „A ki meg nem ta-
gadja magát, nem lehet az én tanítványom."

MEGTAGADÁS, (meg-tagadás) ősz. fn. Vona-
kodás neme, melynél fogva valamit megtagadnak. Kü-
lönösen bibliai ért. kivetkőzés a bűnre ingerid éné-
kiségből, a szellemi erőnek erkölcsi fclsöbbsége, és
győzelme a testiségjfölött; szabatosan : onmegtagadás.

MEGTAGADÓ, (meg-tagadó) ősz. mn. Bizonyos
kérést, kivánatot, követelést visszautasító, nem tel-
jesítő. Az adósságkövetelönek megtagadó választ adni.
Engedelmességet megtagadó alattvalók. V.ö. TAGADÓ.

MEGTAGADÓLAG, (meg-tagadólag) ősz. ih.
Megtagadó módon, megtagadással. Megtagadólag vá-
laszolni.

MEGTÁGÍT v. —TÁGÍT, (meg-tágít) ősz. Áth.
Ami előbb aránylag szűk volt, annak terjedelmét meg-
nagyobbítja, vagy ami szorosan állott, többé-kevesbbé
megoldja, megereszti. A viselés megtágtíja a csizmákat.
Megtágítani a málha köteleit. V. ö. TÁGÍT.

MEGTAGOL, (meg-tagoi) ősz. áth. Átv. ért
valakit tagonként, tetőtől talpig megver, megbotos,
vagy megkorbácsol stb. „Hogy mezítelen felakasztva
hajánál fogva nagy erősen megostoroznájak, e> nagy
erős szürfoltokkal a megtaglott testet törölnéjek."
(Debr. Legendáskönyv). V. ö. TAGOL.

MEGTÁGÚL v. —TÁGUL, (meg-tágúl) ősz.
önh. 1) Ami előbb aránylag szűk volt, annak terje-
delme megnagyobbúl. Többszöri felhutás által megtá-
gúl a keztyü. 2) Ami szorosan öszve volt kötve, an-
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nak kapcsai, kötelékei megoldódnak, s hézag támad
közöltök. A kéve kötele megtágult. Átv. ért. valamely
erkölcsi öszveköttetés, vagy polgári viszony kapcsai
megbomlanak. Megtágul a fegyelem, a rend. V. ö.
TÁGUL.

MEGTAKAR, (mcg-takar) Ősz. áth. Bizonyos
jószágot megőriz, hogy el ne keljen, hogy megma-
radjon. Heti keresetéből néhány garast vagy forintot
megtakarni. Nem árt egy-két 'ól szénát megtakarni a
jövő télre. V. ö. TAKAR.

MEGTAKARGAT, (meg-takargat) ősz. gyak.
áth. A rendes költeni valóból időről időre valamicskét
meghagy, és megőriz. Nem árt néhány forintot megta-
kargatni. Ifott abból élünk, amit tavai megtakar-
gattunk.

MEGTAKARÍT v. —TAKARÍT, (meg-takarít)
ősz. áth. 1) Rendbe hoz s kitisztít valamit, pl. a szo-
bát, köntöst. 2) L. MEGTAKAR.

MEGTAKNYOSODIK, (meg-taknyosodik) ősz.
k. Különösen lóról mondják, midőn takony nevezetű
nyavalya lepi meg. V. ö. TAKONY.

MEGTÁKOL, MEGTÁKOZ, (meg-tákol v. -tá-
koz) ősz. áth. Valamit nagyjából, rosznl öszveakgat,
öszvefoltoz. V. ö. TÁK, TÁKOL.

MEGTALÁL, (meg-talál) ősz. áth. 1) Arra, ami
elveszett vagy eltévelyedett, ismét ráakad. Megtalálta
az elvesttett gyűrűt és pénzt. Kerestem mindenütt, de
nem találtam meg. Ás eltévelyedett csikót a harmadik
határban találtam meg. 2) Megleli, amit más vesztett
el. Aki megtalálta erszényemet, adja vissza. 3) Vélet-
lenül öszvejön, vagy érintkezik valamivel. Megtalálta
zsák a foltját, eczetes kanna a dugóját. (Km.). 4)
Régiesen és tájdivatosan ám. megkér, megkeres.
„Talált meg minket könyörgésével Halmágyi Mihály
deák." „Talált meg minket levele által Cháki Anna
ini atyánkfia." (Báthori István lengyel kir. levelei
1584-ből). „Esmeg uramat ő nagyságát akarom érte
megtalálnom." (Levél 1557-ből. Szalay Á. 400. m.
I.). 5) Midőn határtalan viszonyigével áll kapcsolat-
ban, alapfogalom benne a véletlent, történeteset je-
lentő talán, s ekkor a meg tulajdonkép a viszonyigére
vonatkozik s különirandó, pl. Ha atyám meg talál jönni,
ám. ha talán megjön. Ha meg találnál betegedni, ám. ha
talán megbetegednél. V. ö. TALÁL, és TALÁN.

MEGTALPAL, (meg-talpal) ősz. áth. Lábbeli-
nek talpat csinál. Megtalpalni a sarut, csizmát. V. ö.
TALP.

MEGTÁMAD, (meg-támad) ősz. áth. Testi vagy
szellemi erőszakkal megrohan, neki megy, neki esik.
Fegyveres kétzel megtámadni az utasokat. Nyers han-
gon megtámadni valakit. Az ellenkező elvű, írók megtá-
madják egymást. V. ö. TÁMAD.

MEGTÁMADÁS, (meg-támadás) ősz. fű. Erő-
szakos inegrohanás, melynél fogva valaki neki esik
másnak, hogy kifogjon rajta, hogy legyőzze, vagy
megczáfolja stb. A megtámadást visszatorolni. V. ö.
MEGTÁMAD.

MEGTÁMADÓ, (meg-támadó) ősz. mn. és fn.
Erőszakos megrohanást kezdő, ellenség gyanánt neki
eső. Megtámadó fél. Ás ellenpártiakat megtámadó stó-
nok. A megtámadó irományra alapot etáfolalot írni.
V. ö. MEGTÁMAD.

MEGTÁMADÓLAG, (meg-támadólag) ősz. ih.
Erőszakos megrohanást vagy megbántást kezdve.
Megtámadólag vívni. Ellentéte : védöleg.

MEGTÁMASZKODIK, (meg-támaszkodik) ősz.
k. Dűlőiéiben, vagy legalább gyönge állásában vala-
mely szilárd testtel teszi magát oly öszveköttetésbe,
hogy ez ötét is fentartsa.

MEGTÁMASZT, (meg-támaszt) ősz. áth. Dőlé-
keny testnek egy más szilárd testet ellenkező irány-
ban neki szegez, neki vet, hogy súlyegyenét meg-
tartsa, hogy mozdulatlanná legyen, hogy el ne dőljön
stb. Duczokkal, gerendákkal megtámasztani a ferde
kazalt, a repedezett falat. Megtámasztani át egyenetlen
lábú asztalt. A lejtön álló kocsi kerekét kővel megtá-
masztani, hogy le ne fusson. Megtámasztani a gyümölcs-
terhelte ágakat, fákat. V. ö. TÁMASZT.

MEGTÁMOLYODIK, (meg-támolyodik) ősz. k.
Támolyogni, vagyis szédelegni kezd.

MEGTÁNCZOLTAT, (meg-tánczoltat) ősz. miv.
Eszközli, hogy valaki tánczoljon. Átv. ért. hatalmá-
ban úgy tartva, hogy foroghasson, jól elver.

MEGTANÍT v. —TANÍT, (meg-tanít) ősz. áth.
Bizonyos ismeretekben és Ügyességben jártassá tesz.
Megtanulok olvasni, írni, idegen nyelveken beszélni.
Korán megtanították öt varrni, sütni, fűzni.

„Jaj nekem , s jaj annak, aki engem
Verset írni búmra megtanított."

Kölcsey.

Átv. ért. mondják elvont dolgokról is, melyek által
ismereteket és ügyességet szerzünk. Megtanít a
nyomoruság, a tapasztalás. Majd megtanünak a körül-
mények. Minthogy a tanítás gyakran szigorral, feddés-
sel, sőt büntetéssel is jár : innen annyit is jelent,
mint megfedd, szigorúan fog, megver. Várj várj, majd
megtanulok én tégedet. Megtanulok keztyüben dudálni.

MEGTÁNTORÍT v. —TÁNTORÍT, (meg-tán-
torít) ősz. áth. Eszközli, hogy ide-oda ingadozzon,
hogy tántorogjon. Leginkább átv. ért. használtatik,
s ám. valakit holmi csábok, ingerek, fenyegetések,
vesztegetések, erkölcsi erőszak által akaratában, el-
tökéltéében ingadozóvá tesz, a becsület és erény út-
járól eltérít. A pénz, a dicsvágy, a hizelgés sokat meg-
tántorít. V. ö. TÁNTORÍT.

MEGTÁNTORODIK, (meg-tántorodik) ősz. k.
Mondjuk emberről vagy más állatokról, midőn álltok-
ban vagy mentőkben egyensulyjokat vesztik, s ide-oda
ingadoznak. Feje szédelegni kezdett, és megtántorodoU.
A részeg ember meg-megtántorodik. Átv. ért. csábok,
ingerek, vesztegetések által akaratának szilárdsága,
s erkölcsi jelleme ingadozóvá lesz, s az észnek vagy
erénynek útjáról eltér. V. ö. TÁNTORODIK,



379 MEGTANUL-MEGTAKJAGOSODIK MEGTARKAZ—MEGTARTÁS 380

MEGTANUL v. —TANUL, (meg-tanúl) ősz.
áth. 1) Bizonyos ismeretet vagy ügyességet magáévá
tesz. Különösen valamit emlékező tehetségével meg-
jegyez. Megtanulni ás anyai, ég némely idegen nyelvel.
A fiú megtanulja a feladott leeshet. Megtanulni vala-
mely^ mesterséget. Ez értelemben helyesebben : tanól.
2) Önhatólag, tárgyesetes viszonynév nélkül, határ-
talan igével használtatik, s ám. bizonyos cselekvés
vagy szenvedés, vagy állapot gyakorlásában ügyességet
szerez. Megtanul írni, olvasni. Megtanul sütni, fosni,
varrni. Midőn nyelvről van szó, az illető nyelv neve
határozó alakot vesz föl, pl. Megtanulok franetiául,
olaszul, angolul. V. ö. TANUL.

MEGTANULÁS v. —TANULÁS, (meg-tanulás)
ősz. fn. Bizonyos ismereteknek az emlékező tehetség
általi feljegyzése, vagy ügyességnek megszerzése.
Idegen nyelvek megtanulására adni magát. Egyik mes-
terség megtanulása több képességet és időt igényel, mint
a másiké. V. ö. MEGTANUL.

MEGTAPAD, (meg-tapad) ősz. önh. Valamely
ragadós test egy másikkal érintkezik, és megmarad
rajta. Ás agyagos sár megtapad a keréken. A szurok
megtapad a kézen. V. ö. TAPAD.

MEGTAPASZT, (meg-tapaszt) ősz. áth. Bizo-
nyos ragadós testet egy másikra nyomkod, csapkod,
hogy rajta maradjon. Megtapasztani a falat sárral.
Tájdivatosan ám. megtapint. „A falt vagy az asztalt
ha megtapasztja az ember, melegséget érez." (Mikes
Kelemen törökorsz. levelei). V. ö. TAPASZT.

MEGTAPINT, (meg-tapint) ősz. áth. Kézzel
vagy lábbal gyöngéden megérint. Az orvos megtapintja
a beteg titerét. Megtapintani a daganatot. Tapintsd meg
homlokomat, mily forró. V. ö. TAPINT.

MEGTAPOD, (meg-tapod) ősz. gyak. áth. Szo-
ros ért. valamit lábaival, talpaival többször, vagy foly-
tonosan megnyom. Megtapodni a hordóba rakott ká-
posztát, a kádban a szőlőt. Megtapodni a frissen hor-
dott, vagy felásott földet. Máskép : megtapos. V. ö.
TÁPOD.

MEGTAPOGAT, (meg-tapogat) ősz. gyak. áth.
Széles ért. tapintó érzékekkel többször, vagy többeket,
vagy valamit több helyen megérint. Szorosb és szo-
kottabb ért. kézzel, tenyérrel illetgct, érintget. Meg-
tapogatni a baraczkokat, ha éretlek-e ? A halászok
nyelvén ám. veszszőböl kötött burítóval a vizeket meg-
kutatja, hogy halat fogjon. Megtapogattuk az egész
eret, s nem fogtunk semmit. Tréfás népi nyelven : meg-
tapogatni valakinek hátát, ám. megdöngctni, mcgpu-
folni. V. ö. TAPOGAT.

MEGTAPOS, (meg-tapos) ősz. áth. 1. MEGTA-
POD.

MEGTAPSOL, (mcg-tapsol) ősz. áth. Tenyereit
öszvecsapkodva tetszését, helybehagyását nyilvánítja
valami fölött. A jeles színészt megtapsolják, és kihívják.
V. ö. TAPSOL.

MEGTARJAGOSODIK, (raeg-tarjagosodik) ősz.
k. Tarjagos lesz.

MEGTARKÁZ, (mcg-tarkáz) ősz. áth. Valamit
úgy metél, rajzol, fest, varr, hímez stb., hogy tarka
legyen. V. ö. TARKA. Különféle szinü szirmokkal,
hímvarrással megtarkátni a ködment.

MEGTARKÍT v. —TARKÍT, (meg-tarkít) ősi.
áth. 1. MEGTARKÁZ.

MEGTARKÚL v. —TARKUL, (meg-tarkűl)ösz.
Önh. Valamely testnek fólszinén, vagy egyes részei
között különböző szinü pontok, pettyek, vagy változa-
tos irányú vonalak keletkeznek, szóval ám. tarkává
alakúi. A kis liba mind eyy szinü, de némelyek későbben
megtarkuhtak. Megtarkul a gabonavetés, midőn a kiolt
levő butavirág, konkoly, pipacs kinyiUk. V. ö. TARKA.

MEGTART, (l), (meg-tart) ősz. áth. 1) Eszközli,
hogy bizonyos helyzetben vagy irányban állandóan
megmaradjon valami. A horgony megtartja a hajót. A*
erős sseg megtartja a rá akasztott terhet. A jó kocsisió
a lejtön megtartja a kocsit, hogy le ne szaladjon. 2)
Elveszéstől megőriz vagy akadályoz, hogy el ne tűn-
jék, el ne menjen. A betegei életben megtartani. A várai
megtartani. Minden pénzén túladott, csak aranyait tar-
totta meg. „Nekünk csendesség kellene, s egyéb sem
tartja ezt a mi megkevcsedett nemzetünket meg" (Gr.
Esztcrházy M. nádor 1. Rákóczy Gy. érd. fejede-
lemhez).

„Bár az Isten megtartaná,
Mert igen szép s igen jó."

Kisfaludy S.

Átv. ért. szavát, igéretét, fogadását megtartani ám. tel-
jesíteni, foganat nélkül nem hagyni.

„ Rózsa, Rózsa, közel vagyok ,
Hogyha hivem maradtál,
S megtartottad, amit nekem
Badacsonyban fogadtál."

Kisfaludy S.

Megtartani a böjtöt, innepet, ám. a böjtről és innepről
szóló egyházi parancsokat teljesíteni. A régieknél
,megtartóztat' helyett is áll: „Keménségökct és ke-
zöket tőle megtartják vala." (Nádor-codex). És ,letar-
tóztal' helyett : „Hogy Jézust csalárdsággal megtar-
tanák és inegölnéjek." (Ugyanott). A régi magyar
Passióban: „Hogy Jézust álsággal megtartanájak és
inegölnéjek." Viszszaható névmással : magát valami-
től megtartani (szokottabbau vifszatartatú, vagy meg-
tartóztatni) ám. valamit szándékosan nélkülözni, ma-
gát mérsékelni. Megtartja magát a bortól, a haragtól.

MEGTART, (2) (meg-tart) ősz. önh. Időre vo-
natkozik, s ám. valamely cselekvés, szenvedés, vagy
állapot bizonyos ideig folyamatban van. Ezen munka
megtart legalább két hétig. Néha ám. bizonyos ideig el
nem romlik. Köpenyem még egy-két évig megtarthat.
Mindenik esetben a meg felcserélhető el igekötővel,
pl. Estig eltart, mire haza érhetünk. Ez a csizma el nem
tart egy télen. V. ö. TART, önh.

MEGTARTÁS, (meg-tartás) ősz. fn. Cselekvés,
midőn valaki valamit megtart. V. ö. MEGTART (l).
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MEGTARTÁSI, (meg-tartási) ősz. mn. Megtar-
tásra vonatkozó, tat illető. Megtartani jog, polgári,
különösen a váltótörvényen alapuló jog, melynél fog-
ra a váltóhitelező, illetőleg váltótulajdonos a váltó
adós pénzére s egyéb ingó vagyonára, melyek az ö
birtokába törvényesen, nem tiltott úton jutottak, zá-
logjoggal bír.

MEGTARTÓ, (meg-tartó) ősz. mn. és fn. Aki
valamit megtart. Különösen a Jézus egyik nevezete.

MEGTARTOGAT, (meg-tartogat) Ősz. áth. Hú-
zamosb idő ólta tartogat; megtakarít.

MEGTARTÓZKODIK, (meg-tartózkodik) ősz.
k. Valamely szilárd állású testbe íbgódzva, bizonyos
helyzetben megmarad. V. ö. TARTÓZKODIK.

MEGTARTÓZTAT, (meg-tartóztat) ősz. áth. 1)
Eszközli, hogy valaki óvakodjék, s viszszavonja ma-
gát bizonyos dologtól. A szemes nevelő megtartóztafja
a növendéket sok rosttól. 2) Viszszaható névmással ám.
maga-magát elvonja valamitől, különösen, érzékiség-
nek kedvező dolgokat nélkülöz. Megtartóttatja magát
a haragtól, bortól, szerelemtől. V. ö. TARTÓZTAT.

MEGTASZIGÁL, (meg-taszigál) ősz. gyak. áth.
Gyakran, vagy több oldalról, és irányban megtaszít.
A tolakodók megtaszigálják egymást. V. ö. MEGTA-
SZÍT és TASZIGÁL.

MEGTASZINT, (meg-taszint) ősz. áth. Gyön-
gébben érintve megtaszít.

MEGTASZÍT v. —TASZÍT, (meg-taszít) ősz.
úth. Valakit v. valamit úgy meglök, vagy megnyom,
szóval, oly erősen megillet, hogy előbbi helyzetéből
tovább mozdulni legyen kénytelen. Ököllel, könyökkel,
térddel, lábbal megtaszüani valakit. Stefiében megtaszí-
totta az asttalt. V. ö. TASZÍT.

MEGTATAROZ, (meg-tataroz) ősz. áth. Vala-
minek hasadékait, repedékeit megfoltozza, betölti.
Leginkább épületekről, és különféle edényekről hasz-
náltatik. Megtatarozni a háztetőt, a malmot, a hajót.
Megtatarotni a hordót, a kádat, a repedt üstöt, bográ-
csot. V. ö. TATAROZ.

MEGTÉBOLYODIK, (meg-tébolyodik) ősz. k.
Eszének rendes járása, működése megzavarodik, s a
józan gondolkodás fonalát úgy eltéveszti, mint a ma-
gát tájékozni nem tudó, és bolygó vándor az utat. V.
ö. TÉBOLYOG.

MEGTÉGLÁZ, (meg-tégláz) ősz. áth. Szoros ért.
vas- vagy réztokba tett tüzes téglával megsimít, meg-
egyenget valamely ruhát vagy szövetet. Megtéglázni a
kimosott fehérruhát. Ha tégla helyett tüzes vasat hasz-
nálnak, szabatosan szólva : megvasal.

MEGTEJESÉDIK, (meg-tejesédik) ősz. k. Mond-
ják némely testekről, midőn tejféle nedvvel megtelnek.
A kukoríczát akkor legjobb sütni, fosni, midőn már
megtejesedeít. V. ö. TEJ.

MEGTÉJPÖLÖZ, MEGTEJFÖLÖZ, (meg-téjfö-
löz v. -tcjfölöz) ősz. áth. Valamely ételt tejföllel elké-
szít, vagy leönt. Meglej/ÜlSzni a mártást, a káposztát.
Meg/fjfWVzni a rétest, a túrós csuszát. V. ö. TEJFÖL.

MEGTEKER, (meg-teker) ősz. áth. Szüntelen
csavarodó irányú vonalban megforgat, meghajtogat
valamely hajlékony testet. Megtekerni a szalmát, hogy
kötél legyen belőle. Megtekerni a veszszSt, és gusstsá
alakítani. Átv. ért. mondják orról, midőn valamely
kellemetlen benyomás görcsös mozgásba hozza. Az
erős torma megtekerte az orromat. V. ö. TEKER.

MEGTEKINT, (meg-tekint) ősz. áth. Valamit
megnéz, hogy lássa, megszemlél, szemügyre vesz;
megpillant. Tekintsük meg előbb a f out csóka t.

„Tekintsd meg egyszer hölgyemet,
S nyomozd ki díszeit." Verseghy.

V. ö. TEKINT.
MEGTEKINTÉS, (meg-tekintés) ősz. fn. A lat-

érzék, vagyis szemek működése, mely által megtekin-
tünk valamit. V. ö. MEGTEKINT.

MEGTELEPEDIK, (meg-telepédik) ősz. k. Va-
lamely helyen ideiglenes tartózkodás, vagy állandó
lakás végett megszáll. A hadsereg táborozás végett a
vár alatt megtelepedett. Őseink sokáig vándoroltak volt,
mig végre e hazában megtelepedtek. L. TELEPEDIK.

MEGTELEPÜL, (meg-települ) ősz. önh. L.
MEGTELEPEDIK.

MEGTELET, (meg-telet) Ősz. mivelt. Eszközli,
hogy valaki vagy valami megteljék. Különösen" vegy-
tani nyelven, ám. bizonyos nedv által egy más testből
annyit felolvaszt, mennyit csak lehet. A vizet megte-
letni sóval. A választóvizei ezüsttel meg teletni. (8&tura,re).

MEGTELIK, (meg-telik) ősz. k. Valamely öblös
tér vagy test belsejében minden üresség megszűnik,
mert hézagait bizonyos test vagy testek foglalják el.
Jó szüretkor megtelnek az üres hordók borral. Áradás-
kor megteltek a pinczék vizsel. Etellel megtelik a gyo-
mor. Pénzzel megtelik az erszény. A színház megtelt em-
berrel. A gtizJtajó megtelik utasokkal. Midőn a holdról
mondjuk, ám. a holdnak egész tányéra világos lesz.
V. ö. TELIK.

MEGTELÍT, (meg-telít) ősz. mivelt. L. MEG-
TELET.

MEGTELLIK, (meg-tellik) ősz. k. Tájdivatosan
ám. megtelik.

MEGTERHESÉDÉS, (meg-terhesédés) ősz. fn.
A nőnek azon állapota, midőn a fogant magzattól meg-
vastagszik.

MEGTERHESÉDIK, (meg-terhesédik) ősz. k.
Nőről mondják, midőn magzatot fogan, s mintegy ter-
het vesz magába.

MEGTÉP, (meg-tép) ősz. áth. 1) Szőrét, haját,
tollat stb. kiszedve megkopaszt. Megtépni a Indákat.
A tövises bokrok megtépik a juhokat. 2) Tépve, szálait
szétszakgatva megtisztít, vagy rendbe szed valamit.
Megtépni a gubanczos gyapjút, a csomós lehénstort, a
kendert. 3) Valakit hajánál fogva, vagy ruhájánál
megránczigál. V. ö. TÉP.

MEGTÉPÁSZ v. —TÉPÁZ, (meg-tépász v.
-tépáz) ősz. áth. Ide-oda húzva mcgráuczigál. Valakit

• Mükénéi fogva megtépázni.
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MEGTÉPDEL, (meg-tépdel) ősz. gyak. áth.
Gyakran vagy folytonosan tépve megrángat, megko-
paszt, vagy rendbe szed valamit. Megtépdelni a gyer-
mek UttOkét. Megtépdelni a kóetos kendert. V. ö. TÉP.

MEGTEPECSKEL, (meg-tepecskel) ősz. áth.
Tájdivatoaan ám. megtapos.

MEGTÉPÉRÉDIK, (meg-tépérédik) ősz. k. L.
MEGTÖPÖRÖDIK.

MEGTEPSEN, (meg-tepsen) ősz. önh. A szé-
kelyeknél Kriza J. szerént ám. elnyúlik.

MEGTÉR, (meg-tér) ősz. önh. 1) Oda, ahonnan
eltávozott, ismét viszszamegy. Ki háborúba megy, nem
büonyos benne, ha megtér-e. Innen átv. ért. az erkölcs
útjára, melyet elhagyott, viszszafordul, megjavítja
magát. Különösen katholika egyházi ért. mondják
pogány okról, kik a keresztény bitvallást fölveszik,
vagy mis felekezeti! keresztényekről, kik a katholika
egyház kebelébe viszszalépnek. 2) Bizonyos téren
elegendő helye van. E kocáiban négy ember kényel-
mesen megtér. Kit helyen sok jó ember megtér. Innen
átv. ért. valakivel megtérni, ám. szorosabb viszonyban,
s közel helyen egymással békével meglenni. E má-
sod értelemben megegyezik vele a megfér.

MEGTÉRDEL, (meg-térdel) ősz. áth. Valakit
v. valamit térddel megnyom. Megtérdelni a csömöriig
ember hátát. KVsdötársát fSldh'ót vágta, azután meg-
térdelte.

MEGTEREM, (meg-terém) ősz. önh. Szoros ért.
mondjuk növényekről, s ám. megfoganszik, tenyészik,
és felnövekszik. E földben mindenféle gabona megte-
rem. Hideg földben és országban, a meleg éghajlati nő-
vények meg nem teremnek. Mondják emberről is, de
jobbára csak részesülőben, pl. jól megtermett legény,
ám. jó növésfi, termetű. Tárgyesetes viszonynévvel
áthatólag használva ám. megfogan, és tenyészt bi-
zonyos növényt, s illetőleg gyümölcsöt. A mi földllnk
megtenni a búzát, kölest. A nyár és 8*z megtérni a
maga gyümölcsét. V. ö. TEREM ige.

MEGTÉRÉS, (meg-térés) ősz. fn. 1) Viszszame-
nés azon helyre, honnan valaki eltávozott. 2) Erkölcsi
megjavulás, vagy a keresztények különösen katholiku-
sok értelmében ezen hitnek fölvevése. 3) Azon állapot,
midőn valaminek elegendő helye van. V. ö. MEGTÉR.

MEGTÉRETLEN, (meg-téretlen) ősz. mn. Aki
meg nem javult, aki az erkölcs elhagyott útjára visz-
sza nem tért, vagy az idvezítő keresztény hitet el nem
fogadta, ííegtéreílen gonosztevő. MegtéretUn pogányok,
zsidók. Ellentéte : megtért. V. ö. MEGTÉR.

MEGTERHEL, (meg-terhel) ősz. áth. 1) Szoros
ért. vett teherrel megrak. Megterhelni a hajót gabo-
nával, a szekeret gyapjúval. Megterhelni a lovakat, ösz-
véreket, tevéket holmi árukkal, mdlhákkal. 2) Testi vagy
lelki erős, nyomasztó munkára kényszerít valakit. Meg-
terhelni a gyári munkásokat. Sok Írással, illéssel meg-
terhelni a tisztviselőket. 3) Viszszabató névmással meg-
terhelni magát, ám. gyomrát sok, vagy nehéz emész-
tett! étellel megtölteni.

MEGTERHELÉS, (meg-terhelés) ősz. fn. Cse-
lekvés, mely által valamit vagy valakit megterhelünk.
A fuvarotok szekereik megterhelésével foglaUcodnak. Kü-
lönösen, a gyomornak sok, vagy nehéz emésztetii éte-
lek általi megtöltése.

MEGTERHESÍT v. — TERHESIT, (meg-ter-
hesít) ősz. áth. Nemi közösülés által eszközli, hogy a
nő magzatot foganjon.

MEGTERHESÍTÉS v. —TERHESITÉS, (meg
terhesltés) ősz. fn. Cselekvés, illetőleg nemi közösü-
lés, mely által a férfi teherbe ejti a nőt, vagyis magsa-
töt fogantat vele.

MEGTERÍT v. —TERIT, (meg-terít) ősz. áth.
Evés előtt az asztalt szokott kellékekkel ellátja, n.
m. abroszszal vagy ilyfélével betakarja, tányérokat,
késeket, villákat, kanalakat tesz rá stb. Amint meg-
térítettél, legott tálalok.

MEGTÉRÍT v. —TÉRIT, (meg-térít) ősz. áth.
1) Valakit az erényesség elhagyott ösvényére vfezsza-
vezet, erkölcsileg megjavít. Megtéríteni a bűnöst. 2)
Az általa legüdvösbnek tartott hitvallásra ál tál vezet,
különösen a keresztény hit tanainak elfogadására é*
követésére bír, legszorosb és a római katholika egy-
ház értelmében az ennek egységétől elszakadt keresz-
tényt annak kebelébe viszszavezeti. 3) Bizonyos kárt,
veszteséget viszszafizet, helyreállít, kárpótol. Át ello-
pott jószágot megtéríteni. A háborúban szenvedett káro-
kat az AUodalom megtérítette. Itt a meg ám. oitzsta.

MEGTÉRÍTÉS v. -TERÍTÉS, (meg-terítés)
ősz. fn. Cselekvés, midőn megterítnek. V. ö. MEG-
TERÍT.

MEGTÉRÍTÉS v. —TÉRÍTÉS, (meg-térítés)
ősz. fn. 1) Cselekvés, mely által valakit erkölcsileg
vagy szorosan véve hitvallásilag megtérítenek. B9n8-
sök megtérítésében fáradni. Pogányok, hitetlenek meg-
térítésére küldött egyházi személyek. 2) Kárnak, vesz-
teségnek helyreállítása, viszszapótlása. V. ö. MEG-
TÉRÍT.

MEGTERMÉKENYÍT v. —TERMÉKÉNYIT,
(meg-termékenyít) ősz. áth. Termékenynyé tesz (be-
végzetten). V. ö. TERMÉKENY, TERMÉKENYÍT.

MEGTERMÉKENYÜL v. — TERMÉKÉNYÜL,
(meg-termékenyül) ősz. önh. Termékenynyé lesz. V.
ö. TERMÉKENY, TERMÉKÉNYÜL.

MEGTÉRT, (meg-tért) ősz. mn. Aki az erény
útjára hajolt, s megjavult. Megtért b&nösSk, itteniek-
nek. Aki a keresztény hit tanait elfogadta. Megtért
zsidók, pogányok. Különösen római katholikuu keresz-
tény értelemben, aki más keresztény felekezetből a
római egyház kebelébe lép.

MEGTÉRÜL v. —TÉRÜL, (meg-térül) öaz.
önh. Mondják kárról, veszteségről, midőn visszapó-
tol tátik. Minden kánink megtérült. Tájdivatosan annyi
is, mint megtér.

MEGTESPED, (meg-tesped) ősz. önh. Tespedtté
válik természetes vagy szokott erejét, szilárdságát
elveszti. V. ö. TESPED.
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MEGTESTÉSÉDIK, (meg-testésédik) ősz. k.
Szorosan csak emberről mondják, midőa teste megvas-
tagszik, megizmosodik, midőn sok húst vesz magára.

MEGTESTESÍT v. —TESTESÍT, (meg-teste-
sít) Ősz. áth. 1) Eszközli, hogy valakinek teste tete-
mesebb, izmosabb, vastagabb legyen. 2) Átv. ért va-
lamely elvont, vagy szellemi tárgyat mintegy érzé-
kek által megfoghatólag állít elé, vagy, ami csak kép-
zeletben létezett, azt valósítja. Mit a költő megéne-
kel, ott a szobrász megtestettíi. A régiek megtestesítették
isteneiket.

„Megtestesíted a jó erkölcsöket,
És azok a nézőt szent tűzzel töltik be."

Vlda Lászlóhoz, a magyar színész pártolójához.
Szemere Pál.

MEGTESTÉSÍTÉS v. —TESTÉSITÉS, (meg-
testésítés) ősz. fin. Cselekvés, mely által valamit meg-
testesítenek. Elvont, steUemi tárgyak, estmék megtes-
tettíéte. V. ö. MEGTESTESÍT.

MEGTESTESÜL v. —TESTESÜL, (meg-tes-
tésiil) ősz. önh. Valamely elvont vagy szellemi tárgy
mintegy testet ölt, hogy az érzékekre hasson. A tu-
nyafog megtestesült benne. Jézus némelyében a* Isten-
ség megtestesült.

MEGTESTESÜLÉS v. — TESTÉSÜLÉS, (meg-
testesülés) ősz. fii. Állapotváltozás, midőn valamely
elvont vagy szellemi tárgy megtestesül. Különösen a
keresztény hittanban azon hitrejtély, mely szerént a
második isteni személy emberi testbe öltözött.

MEGTESTESÜLT, (meg-testésült) ősz. mn. 1)
Mondjuk elvont és szellemi tárgyakról, melyek érzé-
kekre ható alakot nyertek. Megtestesült eszmék. 2) Átv.
ért. megrögzött, s a maga nemében igen tetemes. Leg-
inkább kedélyi és erkölcsi tulajdonságokról hasznai-
tátik. Megtetteiült tunyaság.

MEGTESZ v. — TÉSZÉN (meg-tész v. -tészén)
Ősz. áth. l) Eszközöl, végrehajt, teljesít valamit. Ked-
vedért mindent megtettek. Tedd meg, hogy kívánt ezé-
lómat elérjem. Amit rá bitlak, pontosan megtette.

„De tanácsa nincsen , ha megteszi a bajt."
Arany. Buda halála.

2) Tulajdonító ragu viszonynéwel ám. valakit bizo-
nyos hivatalra, rangra emel, kinevez. Megtették öt bí-
rónak. 3) Gúnyosan szólva ám. valamit rosznl, foná-
kul, visszásán tesz. Te ugyan megtetted, elbujhatol vek.
V. ö. TESZ.

MEGTETÉZ, (meg-tetóz) ősz. áth. 1) Valamire
tetőt rak, vagy födelet épít. Megtetéani a katalt, bag-
lyát, alttagot. Megtetétni a hátat; máskép : megtet&e.
2) A rendes mértéken fölül ad valamit. Mondják holmi
száraz árúkról. Meglétéivé adni a gabonát, a burgo-
nyát, a menet. Mérjen ide is egy itcte cteretnyét, de
megtetétte.

MEGTETŐZ, (meg-tetőz)ösz. áth. L. MEGTE-
TÉZ, 1).

AKAD. »AOT IZOTÍB TV. KOT.

MEGTETSZIK, (meg-tetszik) ősz. k. 1) Meg-
látszik, kitűnik, világosságra derül. Ebből megtetszik,
hogy Szokottabban : kitetttik. 2) Valakinek
hajlamát, vonzalmát, szeretetét, helybehagyását meg-
nyeri. Nekem aton ember első találkotátra megtetttett.
Ami városunk és vidéke minden idegennek megtetszik.
V. ö. TETSZIK.

MEGTETVESÉDIK, (meg-tetvesédik) ősz. k.
Tetük teremnek benne, tetük lepik meg. Feje és min-
den ruhája megtetvesedett; máskép : eltetvesédik. V. ő.
TETVES.

MEGTETVESÍT v. — TETVES1T, (meg-tet-
vesít) ősz. áth. Tetvessé tesz. A tintátalanság meg-
tetvetüi a lusta embert. Máskép : eltetveiit.

MEGTÉVED, (meg-téved) ősz. önh. Az egyenes,
az igazi, a czélra vezető utat vagy ösvényt elveszti.
Éjjel, és járatlan vidéken hamar megtéved át fitos. Az
ész működéseire, s mintegy járásaira vonatkozólag
ám. Ítéletében hibát követ el, vagyis, az észtani sza-
bályok útjáról félretér. V. ö. TÉVED.

MEGTÉVÉLYÉDIK, (meg-tévélyédik) ősz. k.
Az egyenes, az igazi, a czélirányos utat annyira el-
veszti, hogy kénytelen ide-oda bolyongni. Különösen,
az ész működéseit illetőleg, ám. eszméi bizonyos is-
meretek tárgyai körül megzavarodnak, s az igazra
vezető vezérfonalat nem lelik meg.

MEGTÉVESZT, (meg-téveszt) ősz. áth. Eszközli
vagy okot, alkalmat ad rá, hogy valaki megtévedjen.
A sokfelé menő utak megtévesntik a vidékkel ismeret-
len utast. Ál okokkal megtéveszteni valakit. V. ö. TÉ-
VESZT.

MEGTKKAD, (meg-tikkad) ősz. önb. A nagy
melegség vagy fáradság miatt ellankad. A ló megtik-
kadt. „Ha igen rökkenő helyen vagyon, a levelei meg-
tikkadnak." (Lippai, Vir. Kert). „Eszesség-e vájjon
fölöttébb terhelnünk magunkat, hogy eltikkadjnnk a
terh alatt?" (Pázmán). A meg fölváltható el igekötő-
vel. A nagy hévségről is mondják, mikor erejéből en-
ged, alább hagy. (Pápa vidéki szó. Matics Imre).

MEGTIKKAN, (meg-tikkan) ősz. önh. V. ö.
MEGTIKKAD.

MEGTILALMAZ, (meg-tilalmaz) ősz. áth. Nyil-
vános hirdetmény, vagy kitűzött jel által kinyilatkoz-
tatja, hogy bizonyos helyen valamit tenni nem szabad.
Megtilalmazni az utcsai szegletek bemocskolátát. Meg-
tilalmazni a ezabad vadászatot.

MEGTILÓL, (meg-tilól) ősz. áth. Az altatóból
kivett és megszárított kendert vagy lent tiló nevű
törő eszközzel a pozdorjától megtisztítja. V. ö. TILÓ.

MEGTILT, (meg-tilt) ősz. áth. Általán ám. il-
lető hatalmánál és jogánál fogva kijelenti, hogy bi-
zonyos dolgot tenni, gyakorolni nem szabad. Megtil-
tani a stábod vadászatot, a réteken való legeltetést. A
tanuló ifjúságnak megtiltani a gyanús helyek látogatá-
sát. Megtiltani a* erkölcstelen könyvek árulását, olva-
sását. V. ö. TILT.
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MEGTILTÁS, (meg-tiltás) ősz. fh. Az illető ha-
tóságnak, vagy jogtulajdonosnak erélyes nyilatkozása,
mely által valamit megtilt. A kitáró szabadalommal
bíró gyáros a* utántott áruk megtiltásáért folyamodik.
V. ö. MEGTILT.

MEGTIPÁL, (meg-tipál) ősz. áth. Balaton mel-
lékén ám. megczibál.

MEGTIPOR, (meg-tipor) ősz. áth. Aprózott nyo-
mokkal, azaz tipegve, megnyomkod, megtömöszöl, meg-
zúz valamit. A kicsinyezés alapfogalma rejlik benne,
g ebben különbözik a megtapos, megtapod rokon ér-
telmű igéktől.

MEGTISZTÁL, (meg-tisztál) ősz. áth. Legin-
kább magvakról, szemekről mondják, e ám. a szeme-
tet, polyvát, ocsút, s egyéb idegen nemű részeket ki-
szedi belőtök. Megtisztulni a konkolyát búzát.

MEGTISZTÁTALANÍT, (meg-tisztátalanít) ősz.
áth. Valamit, vagy átv. ért. valakit tisztátalanná tesz,
bemocskít, megfertőztél.

MEGTISZTÁTALANODIK, (meg-tisztátalano-
dik) ősz. k. Mocsok, szenny, vagy idegen nemű test-
nek hozzá ragadása, vagy belekeveredése által tisz-
tátalanná leszen. A kovácsnak keze, ruhája megtisztá-
talanodik. Erkölcsi ért. a nemi ösztönnek tiltott kielé-
gítése által megszeplősíti magát. V. ö. TISZTÁTA-
LAN.

MEGTISZTEL, (meg-tisztél) ősz. áth. 1) Vala-
kinek személye iránt bizonyos kegyeletet matat, meg-
előzőleg viseli magát. K&szöntve, süvegvetve megtisztelni
az érdemes férfiakat. Különösen mintegy bevezetésül
használja a nép, midőn előkelőbb személylyel szóllani
akar, s néha ám. megkövet. Megtisztelem alássan a
tekintetet urat. Szépen megtisztelem, ha talán hibáztam.
2) Valakinek bizonyos ajándékkal, adománynyal szol-
gál, vagy fáradságát némileg megjutalmazza. Engedje
meg, hogy verseimmel megtisztelhessem ont. A szerkesztő
bokezüleg megtisztelte dolgozó társait.

MEGTISZTÉLÉS, (meg-tisztélés) ősz. fn. Cse-
lekvés, mely által megtisztelünk valakit. V. ö. MEG-
TISZTEL.

MEGTISZTELTETÉS, (meg-tisztéltetés) ősz.
fű. Kitüntetés, melyben az részesül, ki iránt valaki
bizonyos kegyeletet mutat. E megtiszteltetést igen
nagyra becsülöm.

MEGTISZTÉSÍT v. — TISZTÖSIT, (meg-tisz-
tésít) ősz. áth. A régieknél, pl. a Nádor-codexben ám.
megtisztel.

MEGTISZTÍT v. —TISZTIT, (meg-tisztít) ősz.
áth. 1) Eszközli, hogy ami mocskos, szennyes, ronda
volt, tisztává, csinossá, fényessé stb. legyen. Meglisz-
ttíani a sáros csizmákat, a poros, pelyhes öltönyöket.
MegtisztÜani a rozsdás kardot, kést. Megtisztítani a
mocskos fogakat. 2) Az idegen nemű keveréket, ré-
szeket elválasztja, kiszedi belőle. A búzát megtisztítani
a konkolytól. Vizahólyaggal megtisztítani a bort. A
káczos kendert gerebennel megtisztítani. 3) Átv. ért. az
erkölcsi szennyet lemossa magáról, vagy másról. Bi-

zonyos vádaktól megtisztítani magát. A valódi bánat,
megjobbulás és elégtétel megtisztítja a bttnVst.

MEGTISZTOGAT, (meg-tisztogat) ősz. gyak.
áth. Több oldalról, vagy többfélét megtisztít. Meg-
tisztogatnia szobát, megtisztogatnia bútorokat, a poros
könyveket. V. ö. MEGTISZTÍT, és TISZTOGAT.

MEGTISZTUL v. —TISZTUL, (meg-tisztúl)
ősz. önh. 1) Mocskos, szennyes, ronda lenni megszű-
nik, s csinossá, fényessé alakúi. Megtisztul a jól Icimo-
sott szennyes ruha. 2) Idegen részeitől elválik, s zava-
ros volta elmúlik. Az érez megtisztul a tűzben. Meg-
tisztúl a homokon és kövecsen átcsepegetett víz. 3) Átv.
ért. erkölcsi mocsokból kimossa magát. V. ö. TISZ-
TUL.

MEGTIZEDEL, (meg-tizedél) ősz. áth. Valami-
nek tizedrészét, járandóság vagy illeték gyanánt ki-
veszi. Megtizedelni a kévés gabonát, a szüretelt mustot.
V. ö. TIZED.

MEGTÍZSZEREZ, (ineg-tizszéréz) ősz. áth. Va-
lamely mennyiséget tízszer annyira szaporít

MEGTOKOSODIK, (meg-tokosodik) ősz. k. Táj
divatosan ám. megpelyhesedik. Megtáltosodtak már a
madárfiak.

MEGTOLD, (meg-told) ősz. áth. 1) Valamely
testnek terjedelméhez hozzá ad valamit. Az fingnék
rövid ujját megtoldani. A szűk nadrág szárát megtol-
dani. .Egy hüvelyknyivel megtoldani a ruha alját. Meg-
toldani a bajuszt, az Üstökbe font hajat. 2) Bizonyos
idő folyamát, vagy az időben történő dolognak tartá-
sát megnyújtja. A szUnhónapokat néhány nappal meg-
toldani. Az éjjeli mulatságot egy két órával megtoldani.
3) Bizonyos műhöz, mint egészhez függelék gyanánt
ragaszt valamit. V. ö. TOLD.

MEGTOLDOZ, (meg-toldoz) ősz. gyak. áth. Va-
lamit több helyen, vagy többeket megtold. A k&pexy
gallérját, szárnyait, és alját megtoldozni. Az öszvetsd-
radt padlódeszkákat megtoldozni. V. ö. MEGTOLD.

MEGTOLLASODEK, (meg-tollasodik) ön. k.
Mondjuk madarakról, midőn tollaik megnövekednek.
A verebek meztelenül kelnek ki, s azután tollasodnak
meg. Átv. ért. tájdivatosan ám. meggazdagszik, meg-
szedi magát.

MEGTOLLÁSZ, (rneg-tollász) ősz. áth. Tollait
meg- vagy kitépdesi. Általán ám. megtépász.

MEGTOLLAZ, (meg-tollaz) ősz. áth. Egy vagy
több tollal ékesít valamit. MegtoUami a süveget, kai
pagot.

MEGTOLMÁCSOL, (ineg-tolmácsol) ősz. áth.
Mint tolmács megmagyaráz, vagy értelmez valamit.
Te értesz (őrlikul, tolmácsold meg nekem, mit akar ve-
lem ez a török. V. ö. TOLMÁCS.

MEGTOLÚL v. —TOLUL, (meg-toldl) öaz.
önh. Mondjuk mozgásban levő némely testekről, mi-
dőn bizonyos pont körűi egymásra nyomulnak, s ba-
lomra vagy sűrűn öszvegyülnek. Megtolúli fejében a
vér. A csatorna szájában megtolúlt az istap. V. ö. TO-
LUL.
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MEGTOMPÍT v. —TOMPÍT, (tneg-tompit) ősz.
áth. Eszközli, hogy ami éles volt, tompa legyen. A
kemény (t kövecset fáid megtompüja a szántóvasat,
HottsiMs használat megtompítja a, kést. Átv. ért. az
érzéki idegeket, s illetőleg az észnek felfogó, és ítélő
erejét kellő fogékonyságoktól megfosztja. Az erős fény
megíomptíja a látidegeket. A rétsegeskedét, bujálkodás
megtompüja át észt. V. o. TOMPA.

MEGTOMPÚL v. —TOMPUL, (meg-tompúl)
ősz. önh. Éle, metsző, hasító ereje elvész. A köbe vá-
gott fejtté megtompul. Átv. ért. az érző idegek, és
észnek fogékonyaága megfogy. V. ö. TOMPA.

MEGTOP, (meg-top) ősz. áth. Toppanva, rá-
lépve megnyom, megüt valamit. Haragjában megtopta
a földel. Máskép : megtoppant.

MEGTOPIK, (meg-topik) 'ősz. k. Tájdivatosan
ám. leguggol, lekukorodik.

MEGTOPPAN, (meg-toppan) ősz. önh. A le-
ütött talp alatt topp hangot ad. Megtoppan lába alatt
a föld, a hidpalló.

„Itt megtoppant paripája,
É* egy nagyot horkantott."

Kisfaludy S.

MEGTOPPANT, (meg-toppant) ősz. mivelt.
Eszközli, hogy valami megtoppanjon. Lábával meg-
toppantotta a földet. V. ö. TOPPAN.

MEGTORHAD, (meg-torhad) ősz. önh. A szé-
kelyeknél ám. megrothad.

MEGTORKOL, (meg-torkol) ősz. áth. Valakit
torkánál fogva megszorít, megfakgat, megfojt

MEGTORLÁS, (meg-torlas) ősz. fn. Állapot,
midőn bizonyos testek megtorlanak. Jégnek, hófuvat-
nak, homoknak megtorlása. Gyöke : megtorlik. Külön-
bözik : megtör ólat.

MEGTORLASZT, (meg-torlaszt) ősz. áth. Esz-
közli, hogy bizonyos testek egymásra tornyosod] anak.
A sűrű hidlóbak megtorlasztják a zajló jeget. Az droiz
meglorlasttja a zátonyok körül az iszapot. V. ö. TOR-
LASZT.

MEGTORLIK, (meg-torlik) ősz. k. Mondjuk
leginkább viz vagy szél által hajtott testekről, midőn
bizonyos akadály által feltartóztatva egymás fölé
tornyosodnak, és megállanak. A sziget orrán, a záto-
nyon megtorlik a jég. Az öblös partok mellett megtorlik
a fövény, az iszap. Az árkok partjainál megtorlik a
nófuvatag. V. ö. TORLIK.

MEGTOROL, (meg-torol) ősz. áth. Koszát rosz-
szal, hántást hántással fizet vissza, megboszul, s mint
mondani szokás, valamit másnak torkára forraszt. V.
ö. TOR, TOROL.

MEGTOROLÁS, (meg-torolás) ősz. fn. Cselek-
vés, melynél fogva valakit, illetőleg valakinek tettét
megtorolok. Gyöke a cselekvő megtorol, s különbö-
zik tőle a szenvedő állapotot jelentő megtorlás. V. ö.
TOROL és TORLIK.

MEGTORPAD, (meg-torpad) ősz. önh. Elavult
ige, s ám. valamin fennakadva megáll. Rokon a meg-
torlik igével.

MEGTORPAN, (meg-torpan) ősz. önh. Legug-
gol, lekukorodik.

MEGTÖKÉL v. —TÖKÉLL , (meg-tökól) ősz.
áth. A régieknél igen gyakran eléjön véghezvitt, el-
vegéé, befejez értelemben. „Ezeket akarják megtökél-
leni" (consumare). „Megtökéllik (perficient) , mely
parancsoltatott őnekik." „Hol tökélletted meg miie-
det ? ... (ubi fecisti opus ? Mind a Bécsi codexben).
„Hogy megtökélljem (perficiam) ő dolgát." „És hogy
megtőkéllenének (perficerent) méndeneket." „És a
napok megtökélvén" (consummatísque diebus. Tatrosi
codez). „És azt amit gondoltam lehetőnek meglenni,
tökéljem meg" (Góry-codex). Megerősít értelemben
is : „Tökéllj meg engemet (confirma me) Uram, Iz-
raelnek Istene!" (Bécsi codez).

MEGTÖKÉLETIK, (meg-tökéletík) ősz. külsz.
A régieknél ám. elvégeztetik, beteljesíttetik vagy be-
teljesedik. „Megtökélletnek (perficientur) te benned
azok, mellyek mondattak te neked úrtól." „Mikor
azért vöttö volna Jézus ezeket monda : „Megtökélle-
tett" (consummatum est. Tatrosi codez). „Hogy az
írás megtökélletnéjek." (Nádor-codex). V. ö. MEG-
TÖKÉL.

MEGTÖKÖSÍT v. —TÖKÖSIT, (meg-tökösít)
ősz. áth. Tökössé tesz. V. ö. TÖKÖS, és MEGTÖ-
KÖSÖDIK.

MEGTÖKÖSÖDIK , (meg-tökösödik) ősz. k.
Köznépies nyelven ám. tökössé lesz, tökzacskója le-
ereszkedik, megszakad. Nyitra vidékén: meghúrosodik.
Átv. ért. a Balaton vidékén mondják a szilvagyü-
mölcsről, midőn száraz-meleg nyárban időnek előtte
megkékttl, és lehull.

MEGTÖKÖSÜL v. —TÖKÖSÜL, (meg-tökö-
sttl) ősz. önh. L. MEGTÖKÖSÖDIK.

• MEGTOLT, (meg-tölt) öíz. áth. Általán vala-
mely üres helyet, nevezetesen öblös tért vagy edényt,
vagy akármiféle testet teli rak, teli önt, teli mer stb.
Megtölteni a hordót borral, a zsákot butával, a kortót
vitáéi. Megtölteni a gyomrot étellel. A pipát megtölteni
dohánynyal. Megtölteni ás ágyút, a púikat. Különösen
ám. bizonyos tért földdel, vagy másféle testtel meg-
hord, fölemel. Kavicscsal, homokkal megtölteni az or-
szágutat. Frissen hordott földdel megtölteni a gödröt
udvart. L. TÖLT.

MEGTÖLTÖGET, (meg-töltöget) ősz. gyak.
áth. Folytonosan, vagy többeket tölt meg valamivel.
Megtöltögetni az Üres hordókat. Megtöltögetni a vendé-
gek poharait. V. ő. MEGTOLT.

MEGTÖLTÖZIK, (meg-töltözik) ősz. k. Legin-
kább eszemiszomra vonatkozik, s ám. telides teli eszi
és iszsza magát, torkig jól lakik. Átv. ért. meggaz-
dagszik, erszényét, szekrényét pénzzel, kincsekkel
raegtölti.

MEGTÖLTÖZKÖDK, (meg-töltözködik) ősz.
k. L. MEGTÖLTÖZIK.

25*
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MEGTÖM, (meg-töm) ősz. áth. Rokon a megtolt
igéhez, mennyiben mindkettőben alapfogalom a telitég;
de abban különböznek, hogy a megtolt csak kütíerje-
delmi teliséget, a megtöm pedig belterjedelmi sokasá-
got is jelent, pl. több liszt fér a zsákba, ha megtömik,
mint ha csak egyszerűen megtöltik. Az utat elosxör
megtöltik, atutdn megtömik. Töltsd meg a pipámat, de
igen meg ne tömd. Tudnivaló, hogy valamely üreget
csak oly testekkel lehet megtömni, melyek rugalma-
sak, s a nyomásnak engednek. V. ő. TÖLT és TÖM.

MEGTÖPED v. —TOPOD , (meg-töped v.
-topod) ősz. önh. Mondják némely leves gyümöl-
csökről és bogyókról, midőn igen elérnek, vizes ré-
szeik kirepülnek, s bőrük megaszik, és megranczoso-
dik. Megíöped a ttölö, a tolva, a füge.

MEGTÖPIK, (meg-töpik) ősz. k. L. MEGTÖ-
PED.

MEGTÖPÖRÖDIK, (meg-töpörödik) ősz. k.
Mondják gyümölcsökről, és némely más, kivált állati
testekről, midőn nedveik kiszáradnak, kifolynak, s
héjaik, illetőleg bőreik összezsugorodnak, megránczo-
sodnak. Astalóban megtöpörödik a gyümölcs. Megtö-
pörödntk a tíolvasttott stalonna rostjai. A vén ember
bőre megtSporödik. V. ö. TÖPÖRÖDIK.

MEGTÖR, (meg-tör) ősz. áth. Többé-kevésbé
mereven keménységű valamely test részei között az
öszveroggést bizonyos erőszaktétel által felbontja,
melyet különösen törésnek nevezünk. Megtűrni mo-
ssárban a sót, IcUltiben a kendermagot. Kalapdetcsal
megtűrni a kSvet. Stekerekkel megtörni a göröngyöt utat.
Fogakkal megtörni a diót, mogyorót. Megtörni a jeget,
átvitt értelemben is. Megtörni a fénysugárí, midőn
azt réssutosan valamely átlátszó testre és testen ke-
resztül vezetik. Átv. ért. az emberi akaratra és el-
határozottságra vonatkozólag ám. azok szilárdságát
megrontja, megszünteti, vagyis eszközli, hogy az ellen-
benyomásnak engedjenek, bóduljanak. Lelki érijét
meg nem törhette a tok ssenvedés. Makacsságát a ki-
állhatotton kintótterek végre megtörték. Megtörni a
kényuralmat. A régieknél annyi is mint elront, elbont
„Megtöröm én csűrömet" (destmam horrea mea. Tat-
rosi codez). „Ez ezt monda, hogy megtörheti Isten-
nek templomát" (Nádor-codex). V. ö. TÖR.

MEGTÖREMLIK, (meg-töremUk) ősz. k. A
hullám a part- vagy sziklához, vagy más kemény
testhez vágódik, s ott öszvecsik (die See oder Welle
brandet).

MEGTÖRHETETLEN, MEGTÖRHETLEK,
(meg-törhet[et]len) ősz. mn. Mondjuk emberről, ille-
tőleg emberi kedélyről, akaratról, mely elszántságá-
ban, eltökélésében, föltételeiben hajthatatlan, s min-
den erkölcsi és anyagi erőszak daczára állhatatos
marad. Megtörhetetlen jellem, makacsság.

„Megtörhetetlen zsarnok, mely előtt
A gyáva, mint a bátor meghajol."

Az áldozat Vörösmartytól.

MEGTÖRIK, (meg-törik) ősz. k. Részei azon
erőszakos működés által, melyet törésnek nevezünk,
megbomlanak, s öszvetartó szilárdságuk elmúlik. Kü-
lönösen a hullámról szólva ám. megtöremlik (l- est);
és a hajókötélről ám. megmacskásodik. Mondják a
hajóról is : A hajó megtörik (scheitert). Továbbá a
fénysugárról, midőn rézsutosan valamely átlátszó testre
esik, és részben azon keresztül hat stb. Átv. ért mond-
juk az akarat határozatairól, s illetőleg emberről,
midőn szilárdsága bizonyos ellennyomásnak engedni
kénytelen. V. ö. TÖRIK.

MEGTÖRNYŐSÖDIK, (raeg-törnyöeödik) , 1.
MEGTÚROSOD1K ; és MEGRÜHESEDIK. V. ö.
TORNYOS.

MEGTÖRÖDIK, (meg-törődik) ősz. belsz. Foly-
tonosan tartó, vagy több oldalról ráható erőszakos
nyomás által részei elvesztik szilárd merevenségöket,
vagy épségöket A kerekek alatt megtörödií a görön-
gyöt út. A szekéren ét rázós utón stállüotl gyümölcsök
megtörSdnek. Átv. ért. lelki szilárdsága, vagy elhatá-
rozottsága, erélye gyakori ellennyomás által meghaj-
lik, engedelmessé leszen, s mások akaratához simái
A nyakat ember it néha megtörSdik. Használják testi
erőről is, s ám. sok viszontagság, betegség, szenve-
dés, agg kor stb. által meggyöngül, megnyomorodik.
A folytonos és nehét munkában egészen megl9r8d8tt. A
borról is mondják, midőn állásban vagy vitelben meg-
zavarodik.

MEGTÖRÖL, (meg-töről) ősz. áth. Bizonyos
testhez azért dörgöl egy másikat, hogy fólsainérSl
letisztítson valamit Ruhával megtorolni a poros on-
tott. Mosdás után kendövei megtorolni a ketet, arctól.
Zsíros a nád, töröld meg. Tenyerével megOfr&Üe á-
zadt homlokát. Töröld meg át orrodat. Töröld meg a
szemedet, és ne sírj. „És kezdé megmosni ő tanejtvá-
nyinak lábait és megtörlcni. * (Tatrosi codez). V. ö.
TÖRÖL.

MEGTÖRÖLGET, (meg-törőlget) ősz. gyak. áth.
Valamit több oldalról, vagy gyakran, vagy többeket
megtöröl. Fürdés után megförölgetni a testet. Megtö-
rölgetni a tányérokat. TörSlgesdmtg poros könyveimet.
V. ö. MEGTOROL.

MEGTÖRPÍT v. —TÖRPIT, (meg-törpít) ősz.
áth. Eszközli, vagy okot ad rá, hogy valamely állati
vagy növényi test törpévé fajuljon el. V. ö. TÖRPE.

MEGTÖRTÜL v. — TÖRPÜL, (meg-törpnl)
ősz. önh. Szoros ért rendes magasságából egy réss
eltörvén, megkisebbedik. MegtSrpül a fa, ha hegyét
le- vagy eltörik. Széles ért az állati vagy növényi
test a maga nemében igen alacsonynyá fajul. Némely
családok ivadékai megtörpülnek. V. ö. TÖRPE.

MEGTÖRT, (meg-tört) ősz. mn. Minek mereven
szilárdságú részei bizonyos erőszak által megbomlot-
tak. Motsárban megtört só. Stekerek által megtört gö-
röngyök. Átv. ért mondják a kedélynek, akaratnak
azon állapotáról, midőn az ellenhatás előtt meghajlik,
midőn szilárdsága, erélye megszűnik. V. ö. MEGTÖR
és MEGTÖRIK.
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MEGTÖRTÉNHETŐ, (meg-történhető) ősz. mn.
Ami semmi tekintetben nem lehetetlen, különösen,
mi a körülményekhez képest, és némely előzmények
után megélhetik. V. ö. MEGTÖRTÉNIK.

MEGTÖRTÉNIK, (meg-történik) ősz. k. Bizo-
nyos időben létre jön, valósággá leszen. Szoros ért.
oly eseményekről mondjak, melyek mintegy véletle-
nül, váratlanul tűnnek elé, melyeknek az illető előz-
ményekkel való öszvefüggését nem látjuk. Ami meg-
történt, ás ellen már nem tehetünk. Az it megtörtéihe-
tik , hogy ...Az toka sem fog megtörténni.^. ö. TÖR-
TÉNIK.

MEGTÖRÜL, 1. MEGTOROL, és v, ö. TÖRÖL.

MEGTRÁGYÁZ, (meg-trágyáz) ősz. áth. Bizo-
nyos földet trágyával meghord, megkever, hogy ter-
mékenynyé tegye. Megtrágyázni a szántóföldeket, a
szSISket, a kerteket. V. ö. TRÁGYA.

MEGTRÉFÁL, (meg-tréfál) ősz. áth. Valakit
tréfával rászed, megcsal, nevetség tárgyává tesz, vagy
megtorol. Van, ki különös örömet lel beimé, ha má-
tokat megtréfálhat. Várj várj, majd megtréfállak én
étért. V. ö. TRÉFA.

MEGTUD, (meg-tad) ősz. áth. Valaminek va-
lósága felől ismeretet, vagy meggyőződést szerez ma-
gának. Tegnap tudtam meg, hogy Péter meghalt. Meg
kell tudnom, ha igaz-e, hogy mezei jószágomat elverte a
jég. Amint megtudom, hogy üt vagy, legott siettem lá-
togatásodra. Néha ám. megkérd, vagy kérdést tesz va-
lami felöl. Menj a poriára, ét tudd meg, nem kaptam-e
levelet. Tudd meg a bérkocsistól, hány órakor indul. V.
ö. TUD.

MEGTUDAKOL, (meg-tudakol); I. MEGTU-
DAKOZ.

MEGTUDAKOZ, (meg-tudakoz) ősz. áth. Több-
féle kérdéseket téve, vagy többeket kérdezve vala-
mely dolog valósága felől ismeretet, bizonyosságot,
meggyőződést akar szerezni. A családnak minden kS-
rtíményeit megtudakozni. A helybeli lakotoktól megtu-
dakolni valakinek magaviseletét.

„Engem küldtek téged látnom,
Lakóhelyedet megtudakoznom."

Csáti Demeter.
V. 8. TUDAKOZ.

MEGTUDAKOZÁS, (meg-tudakozás) ősz. fn.
Kérdezősködés a végett, hogy valamit megtudjunk.
V. ö. MEGTUDAKOZ.

MEGTUDAKOZIK, (meg-tudakozik) ősz. k. Ré-
giesen aih. tudakozódik. „Megtudakozik életökrei
(azaz életökről. Nádor-codez).

MEGTUHAD, (meg-tuhad) ősz. önti. Megtorlik,
halomra gyűl. Megtuhad a folyó homok. Ritka hasz-
nálatú ige. V. ö. TUHAD.

MEGTUHASZT, (meg-tuhaszt) ősz. áth. Meg-
torlaszt, felhalmoz.

MEGTUHUL, (meg-tuhúl); 1. MEGTUHAD.

MEGTÜNYÚL, (meg-tnnyúl) ősz. önh. Ember-
ről mondjuk, midőn az életerőnek lankadsága miatt
restté, dologtalanná, munkakerülővé lesz. V. ö.
TUNYA.

MEGTÚR, (mcg-túr) ősz. áth. Szoros ért he-
gyes-ormányu állatokról mondják, midőn a földben
vagy más lágy testtömegben likakat, hézagokat fúr-
nak. A vakandok megtúrja a kertet. A disznók meg-
túrják az udvart, a ganéjkupaczot.

MEGTÚROSODIK, (ineg-türosodik) ősz. k. Szé-
les ért. az állati testen törés, zúzás következtében eves
seb keletkezik. Az ökör nyaka meglúrosodik az igalö-
réttSl. Szoros és szokott ért. a hámtól vagy nyereg-
től megsebesedik. Megtúrosodik a ló háta. V. ö.
TÚR, fn.

MEGTÚROSODIK v- —TURÓSODIK, (meg-
tdrósodik) ősz. k. A tej vagy tejföl egyik része túróvá
alakúi. Nyárban hamar megtúrósodik a tej. Átv. ért
a szája töve tisztátalanság miatt megpárlik, és túró-
szinü fehérré lesz.

MEG1ÚROZ, (meg-túroz) ősz. áth. Túróssá tesz.
Meglúroeni a ló hátát. (Szabó D.).

MEGTÚROZ v. —TURÓZ, (meg-túróz) ősz. áth.
Túróval meghint, megtolt valamely eledelt. Megtú-
rózni a metéltet, a csuszát, ganczát, galuskát. Megtá-
rózni a táskát.

MEGTURZIK, (meg-turzik); 1. MEGTÚROSO-
DIK.

MEGTŰR, (meg-tűr) ősz. áth. 1) Megszenved
valakit, némi kénytelenségből engedékeny valami
vagy valaki iránt Máskép : eltűr. 2) Valamit réte-
gekre öszvehajtogat.

MEGTÜREMLIK, (meg-tűre ml ik) ősz. k. Va-
lamin rétegek, gyfiremlések képződnek. .

MEGTÜRKÖL, (meg-türköl) ősz. áth. Türkével,
azaz szarvával megöklel, megdöf.

MEGTÜZ, (meg-tüz) ősz. áth. 1) Valamit tűvel,
nevezetesen gombostűvel megakaszt Megtiísni a, gal-
lért, hogy a szél ne lebegtesse. 2) Tűvel varrva meg-
hímez. Holmi női piperéket megtüzni. 3) Szakácstűvel
a húsba szalonnaszálakat húzkál. Megtűrni a nyulat,
pulykát, kappant.

MEGTŰZDEL, (meg-tüzdel) ősz. gyak. áth. Va-
lamit több oldalról, több helyen, vagy többfélét meg-
tűz. Gombostűvel megtűzdelni a podgyászoló ruhát. Sza-
lonnával megtűzdelni a vadhúst. V. ö. MEGTÜZ.

MEGTÜZESÉDIK, (meg-tűzesédik) ősz. k. 1)
Szoros ért valóságos tűzze alakúi. Az égő parázs kS-
zOttavas megtilsesedik. 2) Szélesb ért a tűz melege
vagy nap heve annyira általjárja, hogy szinte égető
erejű lesz. Az erősen fűtött kályha megtüzesedik. 3)
Átv. ért mondják némely sebekről, fakadásokról, per-
senésekről, midőn lobos állapotban vannak, s tűz gya-
nánt vöröslenek.

MEGTÜZESÍT v. —TÜZESIT, (meg-tüzesít)
ősz. áth. Eszközli, hogy valami tüzessé legyen. Meg-
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tütetíteni a verni való vasat. MegtUtetíteni a bélyeget,
a vatalét.

MEGTÜZÖGÉL T. — TÜZÖGÉL, (meg-tíizö-
gél) ősz. áth. L. MEGTŰZDEL.

MEGTÜZÖGET T. —TÜZÖGET, (meg-tnaöget)
ősz. gyak. áth. L. MEGTŰZDEL.

MEGUCSÓDEK, (meg-ncsódik) ősz. k. Régiesen
pl. a Nádor-codexben ám. felocsódik.

MEGUDVAROL, (meg-udvarol) ősz. átb. Vala-
kinek udvarolva jelenti ki, hogy tisztelettel viseltetik
iránta. Megudvarolni a szép hölgyekéi. V. ő. UDVA-
ROL.

MEGUGAROL, (meg-ugarol) ősz. áth. Az ugart
felszántja. Tárgyeset nélktil ám. az ugarlást bevégzi.
V. ö. UGAROL.

MEGUGAT, (meg-ugat) ősz. áth. Szoros ért a
kutyanemtt és fajú állatokról mondják, midőn valakit
v. valamit ugató hangon megtámadnak. Át idegent meg-
ugatja a* őrei. Az igen jelentéktelen emberről azt tartja
a közmondás: hogy a kutya sem ugatja meg. A komondor
nem tokát törődik vele, ha megugatja a kit kujya. Megve-
tö'leg mondják emberről, ki harapós, irigy kutyaként
sértő szavakkal támad meg másokat, kiről azt szok-
ták mondani : ebugatdt nem hattik mennyországba.

MEGUGRAT, (meg-ugrat) ősz. mivelt. Valakit
v. valamit kényszerít vagy ösztönöz, hogy ugorjék.
Tánctban megugratni a leányt. Megugratni a paripát.
Tréfásan szólva ám. valakit ijesztés, fenyegetés, vagy
épen verés által is kényszerít megfutni, megszökni.
V. ö. UGRIK, UGRAT.

MEGUGRIK, (meg-ugrik) ősz. k. Felszökve,
talpaival a földet elhagyva kimozdul helyéből. Külö-
nösen ám. valamitől tartva megszökik, elsurran, elillan
stb. A tolvaj megugrott a nyomotok elöl. V. o. UGRIK.

MEGÚJÍT v. —ÚJÍT, (meg-újit) ősz. áth. 1)
Valamit olyanná alakít, mintha új volna. Megújítani
a romlott hátat. 2) Valamit ismételve tesz. Megújítom
szivet kívánásomat, keretemet. 3) Fölfrisít, új erőt ad.
A csendes álom megújította lankadt testemet. V. ö.
ÚJÍT.

MEGÚJUL v. —ÚJUL, (meg-újúl) ősz. önh. 1)
Új alakot ölt, olyanná leszen, mintha most először ké-
szült volna el, vagy lett volna meg. Tavastkor meg-
újul a termettet. 2) Ismét létezni kezd. Elmúlt fáj-
dalmai megujultak. Megújult a behegedt teb. Megújul
a hold, midőn egészen besötétedctt tányéra ismét fény-
lem kezd. Atv. ért. lankadás, faradság után új erőre
kap. A nyugalom után egétten megújultam. V. 8. ÚJ,
ÚJUL.

MEGUN v. — UN, (meg-dn) ősz. áth. Kedélye vala-
mit terhesnek, alkalmatlannak érezni kezd, s mint olyat
magától eltávolítani vágy. Megunni a hoststat ülést,
a tok bestédet. Megunni a falusi életet. Megunni a
hivatalt, stolgálatot. Megunta ás én lovam a nyarga-
látt. (Népd.). E gyutölt embert megunta tettem, lelkem.

„Ha meguntam életemet,
Korán halni mért félek V

Kisfaludy S.

Viszszaható névmással ám. boraszatja az időt, nem
talál mulatságot Némely ember, ha maga van, meg-
unja magát.

„Ha megunom magam a pusztába,
Befordulok a szomszéd csárdába."

V. ö. UN.
Népdal.

MEGÜNAKODIK, MEGUNAKOZIK , (ineg-
unakodik v. — unakozik); 1. MEGUNATKOZIK.

MEGUNATKOZIK, (meg-unatkozik) ősz. k. Ke-
délye nem talál oly mulatságot vagy foglalkodást,
mely által az időt kellemesen eltölthetnó; hosszú
neki az idő. Üres bestédü emberek tártatágában meg-
unatlcotni. V. ö. UNATKOZIK.

MEGUNDOKÍT, (meg-undokít) ősz. áth. Vala-
mit undokká, utálatossá teszen ; megfertőztél. Túr-
hával, okádékkal, ganajjal megundolctíani a szobát. V.
ö. UNDOK.

MEGUNDORODIK, (meg-undorodik) ősz. k. Va-
lamely undok, utálatos, fertőzetes tárgynak láttára,
vagy hallatára, vagy valamely bűztől, íztől, tapintat-
tól oly viszszataszító énés támad benne, mely gyom-
rát főikeveri, s gyakran csömört, vagy más betegsé-
get okoz. Genyes, fekélyet tett látásától megundorodni.
Büdös, rohadt, tisztátalan ételtől megundorodni. V. ö.
UNDORODIK.

MEGURAL v. — URAZ, (meg-ural v. -urai)
ősz. áth. Valakit úr gyanánt megtisztel, úr csímmel
szólít, úgy fogad, műt urat. A jegytől át egét* fal*
meguralja. Nem tetttik neki, ha kendetik, t ott kívánja,
hogy meguralják.

MEGUROZ, (meg-uroz) ősz. áth. Régiesen ám.
meglop.

MEGÚSZ, (meg-úsz) ősz. önh. Tárgyesetes vi-
szonynéwel ám. bizonyos vizet úszva bejár. A Dunát
ott i* meguststa, ahol legtzéletebb. V. ö. ÚSZ.

MEGÚSZTAT, (meg-úsztat) Ősz. mivelt Vala-
mely állatot a vízbe terel, vagy visz, hogy megúuason
benne. Megúsztatni nyírét előtt a juhokat. A kocsit meg-
úsztatja a lovakat. Megusttatni a bolhát ebet. V. ö.
ÚSZTAT.

MEGUTAL v. —UTÁL, (meg-útál) ősz. áth.
1) Valamit undok, csúnya, csömörletes, gyomorke-
verő dolog gyanánt magától eltaszít, vagy kerül;
megundorodik valamitől. Megutálni a tüttátalan la-
kot, büdös ételt. 2) Erkölcsi érzelme fölgerjed valaki-
nek v. valaminek aljassága, elvetemcdettsége, gonosz-
sága ellen , s nem csak nem viseltetik vonzalommal
hozzá, hanem inkább magától eltaszítja és megveti.
Megutálni a hízelgő, ét ttolgalelkU embereket. A Tatrosi
codczben ám. elmellőz. „A követ, kit a rakok meg
utáltának (neglexerunt), ez lőtt a szegeletnck fejese-
tében." V. ö. UTAL.

MEGÚTÁLTAT v. —UTALTAT, (meg-úíáltat)
ősz. mivelt Eszközli, okozza, hogy megutálunk vala-
kit vagy valamit. Undok magaviselete által meg&tál-
tatta magát.
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MEGÜDVÖZÍT v. —ÜDVÖZÍT, (meg-üdvözít)
088. áth. Boldoggá, különösen egészségessé teu.
„Tekéncs, te hűtőd megfidvözejtett (salvum fecit)
tégedet, és legottan láta" (t i. a vak. Tatrosi codex).
Szoros ért. e földi lét után a mennyei boldogságban
részelteti.

MEGÜDVÖZÜL v. — ÜDVÖZÜL, (meg-üdvö-
zül) ősz. önh. 1) Egészséges leszen. „Hogy ha én
ő ruháját illetendem, megüdvözölök" (Tatrosi codei).
Szűkebb ért. 2) e földi élet után a mennyei boldog-
ságot megnyeri.

MEGÜGYEL, (meg-ügyel) ősz. áth. L. MEG
VIGYÁZ.

MEGÜHÖDIK, (meg-übcdik) ősz. k. Elrohadva,
avasodva megbüdösödik. V. ö. ÜHÖDIK.

MEGÜHÖG, (meg-fihög) ősz. önh. Szabó D.
szerént ám. megühödik. L. MEGÜHÖDIK.

MEGÜL, (meg-ül) ősz. önh. 1) Valahol Ülve
marad, folytonosan Ül. Mozdulatlanul, óraszámra
megül egy helyen. Tárgyesetes viszonynéwel: megülni
a lovat, ám. rajta járni, nyargalni, s le nem esni róla.
Helyesebben ,megfill' alakban szent nap gyanánt tar-
tani , ünnepi tiszteletben részesítő!, megünnepelni.
Megállni a vasárnapot, az ünnepet ám. megszentelni,
vagyis szolgai munkától tartózkodva, az egyház ren-
delete szerént ajtatoskodni. Ez utóbbi értelemben
azért helyesebb: üli, mert ez ám. Udl; s a régieknél,
pl. a Nádor-codexben ez alakban is eléjön : „És én
napomat fldli." V. ö ÜLL.

MEGÜL, névutó; 1. MEGÖL.
MEGÜLEPEDIK, (meg-ülepédik) ősz. k. I.

MEGÜLEPSZffi.
MEGÜLEPSZIK, (meg-filepszik) ősz. k. Vala-

mely híg testnek idegennemü, s nehezebb részei las-
sanként elválnak, és a fenékre szállanak. A csöbörben
megülepstik a víz, vagyis, a fövénye, szemetje leszáll.
Megülepszik az új bor söprSje. Átv. ért mondjuk em-
berről, midőn bizonyos kort elérvén, érettebb, higgad-
tabb gondolkozásává lesz.

MEGÜLL, (meg-fill) ősz. áth. 1. MEGÜL, (2).
MEGÜNNEPEL, (meg-ünnepél) ősz. áth. 1)

Valamely napot az egyház parancsa szeréül ünnep
gyanánt megszentel. Urunk születése, halála, föltárna-
ddta, mennybemenetele napját megünnepeljük. 2) Vala-
mely eseményről jeles napot bizonyos szertartások
által tiszteletben tart. Az egyetem alapításának évnap-
ját megünnepelni. V. ö. ÜNNEP.

MEGÜRESEDIK, (meg-üresédik) ősz. k. Ami
előbb bizonyos tért, különösen valamely öblöt be-
töltött, az most kifogy belőle, s az illető hely hiún
marad. Megüresedik a zsák, ha kitöltik belőle a búzát.
Megtlresedik a csapra vert hordó. Megüresedik az er-
szény.

MEGÜRESÍT v. — ÜRESIT, (meg-ürcsít) ősz.
áth. Eszközli, hogy bizonyos tér vagy öböl üressé le-
gyen. Mtgüresíteni az erszényt. MegürfsUeni a szobát.
Itt a meg fölcserélhető ki igekötövel. V. ö. ÜRES.

MEGÜRÍT, (meg-ürít) ősz. áth. Eszközli, hogy
azon tér, illetőleg öböl, mely teli volt, űrt, azaz hé-
zagot képezzen, miben semmi sincsen (a levegőt ki-
véve). Egyébaránt egyértelmű vele a megüresü. Más-
kép : kiürít.

MEGÜRÜL v. —ÜRÜL, (meg-ürfil) ősz. önh.
Valamely térből vagy öbölből mind kifogy, kimegy,
kifoly stb. ami benne volt, ami előbb hézagait betöl-
tötte. Megürül a teli pohár, ha varnak belb'le. Megürül
az étterem, ha a vendégek elmennek. Különösen, vala-
mely szakbeli foglalatosság, hivatal, szolgálat stb. il-
lető személy nélkül szűkölködik. Megürült a püspöki
szék. A fStörvényszéknél három bírói szék megürült. V.
ö. ÜRÜL.

MEGÜRÜLÉS v. — ÜRÜLÉS, (megürttlés) ősz.
fű. Állapot, midőn valami megürül, különösen, midőn
bizonyos szak- vagy hivatalbeli foglalatosság illető
személy nélkül van. V. ö. MEGÜRÜL.

MEGÜRÜLT, (meg-ürült) ősz. mű. 1) Amibeu
semmi sincs, minek előbbi tartalma elfogyott, eltűnt.
A megürült hordókat kitisztítani. A megürült zsákokat
rúdra akasztani. 2) Bizonyos szakra, hivatalra stb.
szükséges személy nélkül szűkölködő. A megürült hi-
vatalokat betölteni. A megürült kanonoki székekre érde-
mes férfiakat ültetni.

MEGÜSTÖKÖL, (meg-üstököl) ősz. áth. Vala-
kit üstökénél fogva megránczigál, megczibál. V. ö.
ÜSTÖK.

MEGÜSZKÖSÖDIK, (meg-üszkösődik) ősz. k.
Égés által vagy után valamely test üszőkké válik. V.
ö. ÜSZŐK.

MEGÜSZÖGÖSÖDIK, (meg-üszögösödik) ősz.
j k. 1) Tájdivatosan ám. valamely égő test üszöggé
! válik; de ez helyesebben megüszkösödik. 2) Mond-
ják növényekről, különösen gabonákról és kukoriczá-
ról, midőn meglepi a ragya. MegilstögVsVdött a buta.
V. ö. ÜSZÖG, és ÜSZŐK.

MEGÜT, (meg-üt) ősz. átíi. 1) Kézzel, ököllel,
vagy képbeli eszközzel sebesen, és bizonyos ellenerőt
adva, megillet valakit v. valamit, mi ha ismételve tör-
ténik, megver. Haragból megütni valakit. Bottal meg-
ütni a lusta szamarat. Meg ne üs», mert különben ro-
stul jársz. Lábát megütötte a szegletkőbe. Fejét meg-
ütötte a falba. Ide-oda hadaráeva megütötte a kezét.
Viszszaható névmással ám. testének valamely réssé
megűtődik. Sötétben tapogatódévá megütötte magát. Vi-
gyázz, meg ne üsd magadat a köbén. 2) Mondják né-
mely külső behatásokról, melyek hirtelenül és erősen
lepik meg az érző idegeket. Erős bű* ütötte meg az
orromat. Fülét megütötte az ágyú hangja. Innen, meg-
ütötte a szél, megütötte a guta ám. hirtelen, és erős
megrázás következtében testének egy része megbé-
nult, vagy életereje egészen megszűnt; megütötte a
mennykö, a villanyerő sérvet, bénulást, vagy halált
okozott neki. Innen átv. ért. megütötte a hőség, a hőbb'
(öWly) a gabonát, ám. szemét elfojtotta, elszárította. 3)
Megütni a mértéket, ám. a termetnek bizonyos magas-
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•ágát elérni. Nem lehette katonává, mert nem UtSd meg
a mértéket. 4) Kártyajátékban fólebbvaló lapot vetnek
ai alábbvalóra.

MEGÜTKÖZÉS, (meg-fitközés) ősz. fn. 1) A
kedélynek vagy erkölcsi érzelemnek azon kellemetlen
állapota, midőn valamiben megütközik, megbotrán-
kozik. 2) Az ellenségeskedő hadak, vagy csapatok
tényleges szembekelése, hogy megverekedjenek. V. ö.
MEGÜTKÖZIK.

MEGÜTKÖZIK, (meg-ütközik) ősz. k. 1) Egyik
ellenséges hadsereg a másikkal tettlegesen öszszecsap,
hogy megverekedjék. 2) Átv. ért. kedélyét vagy er-
kölcsi érzelmét kellemetlenül, s viszszataszítólag érinti
valami, különösen oly dolog, mely véletlenül tűnik
elé, vagy oly tett, mely az elkövető személyhez illet-
len. Marasztaló, és állapító ragu viszonyneveket vonz.
Mindnyájan megütköztünk benne, midőn részegen láttuk
öt. Ne Ütközzetek meg rajtam, hogy ily állapotban lát-
tok. A sfSrszálhasogató ember minden csekélységben meg-
ütközik. V. ö. MEGBOTRÁNKOZIK.

MEGÜTLEGÉL, (meg-ütlegél) ősz. áth. Vala-
kinek ütlegeket osztogat; megdönget, megver. V. ö.
ÜTLEG.

MEGÜTŐDIK, (meg-ütödik) ősz. belsz. 1) Va-
lamely erősebb mozgásban levő test egy másikkal
érintkezésbe jővén, viszszahatást szenved. A hajó meg-
títödött a hidlábba. A vifdör megiltödött a Icátkávába.
2) Átv. ért valamiben vagy valamin megütközik, kel-
lemetlen viszszahatást érez. V. ö. MEGÜTKÖZIK.

MEGÜTÖGET , (meg-fitöget) ősz. gyak. áth.
Többszőr, gyakran megüt, megver. Néha az alapcse-
lekvésnek gyöngítő, kicsinyítő értelmet ad, s ám. gyön-
gébben, aprózva üt V. ö. MEGÜT.

MEGÜVEGÉZ, (meg-üvegéz) ősz. áth. Üveggel
ellát, valamibe üveget metsz. Megttvegetni az ablak-
rámákat. Megüvegesni a látcsSket.

MEGÜVEGÜL, (meg-avegttl) ősz. önh. Üveggé,
vagy üvegformává alakúi. Bizonyáé föld- és kSnemek
a hutakemencxében megilvegttinek. Az öntött estikor meg-
üvegül. Átv. ért megüvegülnek a szemek, midőn élénk-
ségeket vesztve megmerevednek, s mintegy üveghez
hasonlókká lesznek.

MEGÜZ, (meg-ttz) ősz. áth. Folytonosan hajtva,
abajgatva megkerget, megzaklat V. ö. ŰZ.

MEGÜZEKÉDIK, (meg-özekédik) ősz. k. Mond-
ják tehénről, midőn nemi ösztönét a bikával párosulva
kielégíti; másként: megfolyat v. megfolyatik.

MEGÜZEN, (meg-Uzen) ősz. áth. Élő szóval egy
harmadik által a távollevőnek tudtára ad valamit Ha
el akart* jönni hoaánk, Uxend meg elSbb valakitől. Nem
találtam senkit, aki által szándékomat megüzenhettem
volna.

MEGÜZÖL v. —ŰZÖL, (meg-űzöl) ősz. áth.
Kriza J. szerént a székelyeknél ám. megszagolni (a
virágot). Üzöldsze meg. V. ö. ŰZ, ŰZÖL.

MEGVACZOGTAT, (meg-vaczogtat) ősz. miv.
Eszközli, hogy vaczogjon, vagy keczegjen. A hideg
megvactogtatta a fogát.

MEGVADÁSZ, (meg-vadász) ősz. áth. Bizonyos
tért, vadakat keresve és űzve megjár. Megvadátsni a
pagonyt, a cserjét, a* erdőt.

MEGVADÍT, (meg-vadít) ősz. áth. Eszközli,
vagy okot ad rá, hogy valaki vagy valami vaddá le-
gyen, vagyis úgy viselje magát, mint a vadak szoktak,
hogy a társaságot kerülje, hogy az idegenek elől fos-
son stb. Kemény bánás által megvadiíani a gyermeket.
V. 6. VADÍT.

MEGVADUL, (meg-vaddl) ősz. önh. A társas,
nyájas életet kerülve, és szelídebb erkölcsökből, szo-
kásokból kivetkőzve olyanná leszen, mint a vadak.
A pusztai magányéletben mind a* emberek, mind a Ma
állatok fífbbé-kevfsbbé megvadulnak. V. ö. VAD.

MEGVÁG, (meg-vág) ősz. áth. 1) Valamely éles
eszköznek sebesebb neki feszítése, neki indítása által
bizonyos tömör testet megnyit, vagyis hézagot csinál
rajta, megsérti, megsebesíti. A favágó megvágta fej-
ttévei a lábát. A méttáros megvágta kezét a taglóval.
2) Éles eszközzel apróra, darabokra választ valamit
Megvágni a juhoknak való takarmányt. Megvágni a
dohányt. Megvágni a tüxrevaló fát. Megvágni a ma-
lomkövet, ám. vágó kalapácscsal éles rovatokat csi-
nálni rajta. 3) Szélesb ért. nagy érővel, s akármily
eszközzel megüt, megcsap. A métzáros homlokon vágja
meg át ökröt. A kocsis ostorral megvágja a lovai. Átok-
mondatok : mennykS vágja meg l f éne vágja meg! V. ö.
VÁG és METSZ.

MEGVAGDAL, (meg-vagdal) ősz. gyak. áth.
1) Valamit több helyen, több ízben megvág. Karddal
megvagdalni ás ellenfélt. 2) Több részekre vág. Meg-
vagdalni a főzni való tököt. Megvagdalni a kotbástba
való húst. V. ö. MEGVÁG.

MEGVAGYONOSODIK, (meg-vagyonosodik)
ősz. k. Vagyona megszaporodik; meggazdagszik. V. ö.
VAGYON.

MEGVÁJ, (meg-váj) ősz. áth. 1) Valaminek
öblét, belét megkotorja. Megvájtam a zsebemet, hogy
valamit találjak benne. Vájd meg a füledet, ha ssfr van
benne. Megvájni a fogak közét. 2) Ásva, vakarva, ho-
rolva, vésve stb. nyilast, öblöt csinál valamely testen,
máskép : kiváj. Megvájni a faderekat, hogy vábt, vagy
teknS legyen belől f. Megvájni a döbSnbeK sajtot. V. ö.
VÁJ.

MEGVAJAZ, (meg-vajaz) ősz. áth. Vajjal meg-
ken, vagy leönt. Megvajatni a kenyérszeletet. Megva-
jasni a kOleskását. V. ö. VAJ.

MEGVÁJDOZ, (meg-vájdoz) ősz. áth. Többször
vagy több helyütt megváj. Különösebben Kriza J.
szerént a székelyeknél ám. a tüzet felszítani, vagy
szítogatni. A tüzet szénstitóval megvájdotni, hogy job-
ban égjen. Máskép ugyanott : megvarizsál v. hárítsál.

MEGVÁJKÁL, (meg-vájkál) ősz. áth. Többszőr
vagy több helyütt megváj. V. ö. MEGVÁJ.

MEGVÁJOL, (meg-vájol)ösz. átb. A sütni való
tésztát megdagasztja s kiszakasztja.
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MEGVAJUD1K, (meg-vajudik) ősz. k. Széles
ért. meglankad, ereje elfogy. Szoros ért. mondják ter-
hea aszszonyról, midőn a megrohanó szülési fájdal-
mak egész erejétől megfoszták. V. ö. VAJÚDIK.

MEG VAKAR, (meg-vakar) ősz. áth. Éles taggal,
vágj eszközzel valamely testnek felszínét, héját, bő-
rét, kérgét stb. megtisztítja vagy megsérti. Késsel meg -
vakarni a halat, a retket, a répát. Megvakarni a csá-
váit bőrt. Megvakarni a lovat. Különösen, a viszkető
testet körmeivel megbuzogatja. Megvakarni a fejet.
Megvakarni a vittketd talpát. V. ö. VAKAR.

MEGVAKÍT v. —VAKÍT, (meg-vakít) ősz. áth.
Embert, vagy más állatot vakká tesz, szeme világát
elveszi, megtompítja; szemét kiszúrja, kisüti, stb. Má-
sodik Béla királyunkat még kit korában megvakítatták.
„Mert kiket a pokolnak tüze benyel, azokat a bízón
velagosságtól megvakejtja." (Nádor-codez). A kittel
lecsapó villám megvaktíhatja a nemeket. V. ö. VAK.

MEG VAKKAN, (meg-vakkan) 1. MEG VEK-
KÉN.

MEGVAKOL, (meg-vakol) ősz. áth. A falat úgy-
nevezett mészkóficzczal (malterról) meghányja, be-
húzza, megsimítja. A falakat először megvakolják, az-
után bemetseKk, vagy befestik stb. V. ö. VAKOL.

MEGVAKUL v. —VAKUL, (meg-vakúl) ősz.
önh. Vakká leszen, azaz szeme látó erejét elveszti.
Véntégére tok ember megvakul. Oly erősen nézett, majd
megvakult bele. A vén ctSdör vagy megvakul, vagy meg-
sánHU. (Km.). Megvakultál-e, hogy nem látod? V. ö.
VAK.

MEGVÁL, (meg-vál)ösz.önh. 1. MEGVÁLIK 1).
MEGVÁLÁS, (meg-válás) ősz. fii. Az együvé

tartozó, vagy viszonyban állott részeknek, feleknek
egymástól való elszakadása, eltávozása. Különösen
ám. elbncsuzás. A meg helyett használható el ige-
kötő is.

MEGVÁLASZT, (meg-választ) ősz. áth. 1) Töb-
bek közöl a magák nemében kitűnőket, vagy egyező-
ket kiszedi, külön osztályozza. Megválasztani a leg-
jeUttbb írók müveit. 2) Többek között különbséget
tesz. Megválantja ás embereket, t nem társalog min-
denkivel. 3) Valamit végképen elhatároz vagy kitün-
tet. Majd az idő válatttja meg, hajó-e vagy rótt. Meg-
válatttja a próbavizsgálat, lei mit tud. 4) Többek kö-
zöl bizonyos hivatalra, szolgálatra kiszemel, vagy uyil-
váno« szavazat által kinevez valakit. A falu kiStOntége
megválattíotta öt bírónak. Át egyesület megválatttotta
Snt elnökének. V. ö. VÁLASZT.

MEGVÁLIK, (meg-válik) ősz. k. 1) A vele szo-
ros viszonyban, öszveköttetésben, kapcsolatban levő-
től elszakad, eltávozik, elbúcsúzik. A férjhez menő le-
ány megválik (vagy helyesebben : megvál) ttUlöitöl.
Keservesen vált meg jó barátaitól. A rótt hátasok meg-
váltak.

„Ha a földi vígságtól megváltam,
Sátorodba intél csendes alkonyidon."

A melancholia. Berzeen\ itől.
AKAD. HA0Y SZÓTAB IV. KÖT.

Itt a meg köz szokás szerént el igekötővel fölcserél-
tetik. 2) A többi közöl elhatározódik, vagy végered-
ményre nézve kitűnik. Nem tokára megválik, ki nyeri
meg a pert. Megválik, ki az erősebb. Itt is a meg ám.
el, pl. Majd meg- v. elválik, hány igákkal telik. (Km.).
V. ö. VÁL, VÁLIK.

MEGVALL, (meg-vall) ősz. áth. Valamiről el-
ismeri és nyilvánítja, hogy úgy van, hogy nincs kü-
lönben ; nem tagadja; meggyónja. A kérdőre vont tol-
vaj megvallotta át időt ét helyet, ahol lopott. Valid
meg igatán, nem vettél resti a gyilkosságban t A töre-
delmet lelkű keresztény megvallja bűneit. Meg kell val-
lanom, hogy ily jól már régen nem mulattam.

„Megváltanám, hogy már is szeretek."
Vörösmarty.

V. ö. VALL.

MEGVALLÁS, (meg-vallás) ősz. fn. Nyilatko-
zás, midőn megvaltunk valamit V. ö. MEGVALL.

MEGVÁLOGAT, (meg-válogat) ősz. gyak. áth.
Különös figyelemmel, és többeket megválaszt, t i.
tekintettel az illető tárgyak jelesebb tulajdonságaira.
A testőrseregbe megválogatni a legszebb, legtermetetebb,
ét leghívebb legényeket. V. ö. VÁLOGAT.

MEGVALÓSÁGOSODIK, MEGVALÓSODIK,
ősz. k. 1. MEGVALÓSUL.

MEGVALÓSÍT v. —VALÓSIT, (meg-valósít)
ősz. áth. Valóságra juttat. Ami ét előtt csak eszmeként
lebegett vala előttünk, megvalósította.

MEGVALÓSUL v. —VALÓSUL, (meg-valósúl)
ősz. önh. Valósággá lesz, valóságra jut, valamiről ki-
tűnik, vagy köztudomásra jut, hogy valóban úgy van,
mint gyanították, vagy eleve hitték, hiresztelték, hogy
igazán megtörtént. Csakugyan megvalósult, amit már
régóta rebesgettek. Amit néhány évvel ezelőtt lehetetlen-
nek hittünk, íme megvalósult. V. ö. VALÓ, VALÓSUL.

MEGVÁLT, (meg-valt) ősz. áth. Ami másnak
hatalmába vagy birtokába jutott, különösen amit va-
laki erőszakkal magáévá tett, azt egy valaki bizonyos
díjon viszszaveszi, vagy az erőszakos hatalom alól ki-
szabadítja, megmenti. Megváltani a foglyokat. Erköl-
csi és keresztény hittani ért. mondjuk Krisztus Jézus-
ról, hogy az emberi nemzetet megváltotta, azaz kín-
szenvedése, és halála által a bűn és örök kárhozat
rabságától megszabadította. Viszszaható névmással
ám. magát bizonyos csapástól vagy terhektől fizetés,
vagy bárminemű adózás által mentesíti. A város nagy
töretétől váltotta meg magát, hogy át ellenség Jtamitvá
ne égette. Ezelőtt néhány évvel több jobbágyhelytég meg-
váltotta magát át úrbéri tartottatoktól. V. ö. VÁLT.

MEGVÁLTÁS, (meg-váltás) ősz. fn. Cselekvés,
melynél fogva valakit v. valamit megváltanak. A ha-
difoglyok megváltására küldött követek. Továbbá, meg-
menekülés, megszabadulás, melyet ama cselekvény
létre hoz. Megváltásunk napja elérkfsett. V. ö. MEG-
VÁLT.

26



403 MEGVÁLTÁSI—MEGVÁLVA

MEGVÁLTÁSI, (meg-váltási) ősz. mn. Megvál-
tál niető, arra vonatkozó. Megváltán ár. Megváltán
föltételek.

MEGVÁLTÓ, (meg-váltó) öez. fa. Nemesebb,
keresztény hittan! ért az emberi testbe öltözött má-
sodik isteni személy Krisztus Jézus, ki a bttn és lelki
kárhozat fogságába esett emberi nemzetet szentséges
tanai által az erény ösvényére térítette, s halála ál-
tal a büntető Isten haragját kiengesztelvén, mindnyá-
junkat az örök boldogság elnyerhetésére képesek-
ké tett.

MEGVÁLTOZÁS, (meg-változás) ősz. fn. Bizo-
nyos állapotnak, illetőleg talajdonságnak megszűnése,
s helyette egy másnemünek, vagy épen ellenkezőnek
eléállása. V. ö. MEGVÁLTOZIK.

MEGVÁLTOZHATATLAN, MEGVÁLTOZ-
HATLAN, (meg-változhat[at]lan) ősz. mn. 1) Szélesb
ért. amit megváltoztatni nem szabad, vagy jelen kö-
rülményekben nem lehet, nem tanácsos, minek úgy
kell maradnia, amint van. E* urunknak megváltozhatat-
lan akarata. E* a legfőbb törvénynek megváltozhatatlan
Ítélete. 2) Szorosb ért aminek szükségképen úgy kell
léteznie, amint létezik, aminek lényegéhez tartozik,
hogy mindig ugyanaz maradjon. Megváltozhatatlan
igazság. Határozóként ám. megváltozhatlanul.

MEGVÁLTOZIK, (meg-változik) öss. k. Előbbi
állapota, illetőleg tulajdonsága megszűnvén, helyette
másnemfivé, vagy épen ellenkezővé alakúi, pl. ha a
víg ember szomorúvá lesz, azt mondjuk róla, hogy
kedve megváltozott; ha a derült égre felhők vonulnak,
megváltónk ás id8. Sok megváltozott néhány év alatt,
azaz máskép van, mint azelőtt. V. ö. VÁLTOZIK.

MEGVÁLTOZTAT, (meg-változtat) ősz. mivelt
1) Eszközli, hogy valaki v. valami megváltozzék. Sok
embert megváltoztatnak a körülmények. Előbbi életmód-
ját, elveit megváltoztatta. Amit megváltoztatni nem le-
het, legjobb elfelejteni. (Km.). 2) Különösen, haszná-
lat végett mással cserél föl valamit. Megváltoztatni a
lakait. Megváltoztatni a bútorok elhelyezésit. Ás új
gazda az egén házirendet megváltoztatta. V. ö. VÁL-
TOZTAT.

MEGVÁLTOZTATHATLAN , (meg-változtat-
hatlan) ősz. mn. Amit megváltoztatni nem lehet, vagy
nem szabad, vagy nem illik, vagy nem tanácsos. V.
ö. MEGVÁLTOZTAT.

MEGVÁLVA, MEGVÁLVÁN, (meg-yálva v.
-válván) ősz. ih. A régieknél igen gyakran eléjön ,ki-
veVén' értelemben. „Mert senki nincs rokona, tőledtöl
megválván" (excepto te. Bécsi codex). „És Istent éntő-
lemtől megválván ne tudj." „És szabadító én tőlemtől
megválván nincs." (Ugyanott). „A levelektől megvál-
ván (praeter fólia) semmit nem leié." (Tatrosi codex).

• „Gyermektől megválván megkcresztele két negyven
ezor embört.'' (Nádor-codex). A köznép ma is mondja:
„Vigyen el az ördög, telkedtől megválva." Aki va-
lamely csínynyel vádoltatik, így szokta magát men-
teni : „gaz ember aki tette, mástól megválva."
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MEGVÁMOL, (meg-vámol) ősz. áth. Valamiből
ásón tartozás, vagy adó nemét, melyet különösen Tan-
nak nevezünk, kiveszi A molnárok megeámolják át
örleni való gabonát, vagy a kitt litttet. Különösen, a
hidakon, utakon az átkelőket megfizetteti. Bégente a
nemet embert nem vámolták meg. Átv. ért ingyen, ön-
kényesen, lopva, vagy erőszakkal elvisz más jószá-
gából valamit A hűtlen nyomtatók jól megvámoltak a
gabonát. V. ő. VÁM.

MEGVAN, (meg-van) ősz. állapotige. 1) Élnem
veszett, el nem kelt, el nem fogyott, rendes állapotá-
ban és minemüségében folyvást tart Megvan-e még
a pénted t Ökrei még megvannak, de lovait eladta. Mi
etak megvagyunk ahogyan úgy. Ugyanezen értelemben
használtatik a többi időkben és módokban is. Órája
tegnap még megváló, t ma ninet meg. Tavai még mind
a négy lovad megvolt. Ha megőrződ pénzedet, ezután
it meglét*. Hej ha most megvolna, amit elfecséreltem.
2) Néha ám. megtaláltatott, s oly birtokra vagy tárgyra
vonatkozik, mely megszűnt, vagy szunőfélben volt,
de ismét elékerült Hála Istennek megvan a pénzem,
melyet elvesztettem. Megvan az ellopott Unó. 3) Fogva
van. Megvan a ztivány.

„,, Megvagy", így szól a leány örömmel,
Elfogván a szállongó lepét;

„„Megvagy", így szól a vadász, gyönyörrel
A leányra nyújtva jobb kezét "

Szép Ilonka. Vörösmartytól.

4) Megesik, megtörténik, eléadja magát Megvan néha,
hogy neki búsulja magát. 5) Élünk vele, midőn azt
akarjuk jelenteni, hogy valami elkészült, vagy végre-
hajtatott Megvan ! Megvan a költemény, etak nyom-
tatni kell. A varrattal már megvan a szabó, etak a va-
salás van hátra. Ez is megvan, csak meg ne tudják.
(Km.). V. ö. VAN.

MEGVÁNYAD, (meg-ványad) ősz. önh. Ványadt
lesz, gyengülés miatt elfonnyad. V. ö. VÁNYAD.

MEGVÁNYOL, (meg-ványol) ősz. áth. Úgyne-
vezett kallóban a posztót, nevezetesen az abát és
szűrt tömöttebbé teszi. Átv. ért valakit megvdnyoM
ám. jól megdögönyőzni, megrakni. V. ö. VÁNYOL.

MEGVÁR, (meg-vár) ősz. áth. 1) Bizonyos he-
lyen marad mindaddig, mig a kinek jönnie kell, vagy
jövőben van, oda nem érkezik. Megvárlak a vámház-
nál, azután együtt menjünk. Feküdjünk e fa old, ét
várjuk meg, kik jönnek ott. 2) Valaminek, ami követ-
kezni fog, vagy következhetik, bizonyos időt vet, s
előtünését figyelemmel taripa. Megvárom, mi lett a
dologból. Meg keU várni a dolog kifejletét, azután
Ítélni róla. V. ő. VÁR, ige.

MEGVARACSKOSODIK, (meg-varacakosodik)
ősz. k. Varacskos lesz, varacskot vagy varacskokat
vesz magára. Megvaractkotodott a dinnye.

MEGVARADZIK, (meg-varadzik) ősz. k. Mond-
juk állati testről, midőn bőrén úgynevezett varak ke-
letkeznek. V. ö. VAR.
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MEGVÁRAKOZTAT, (meg-várakoztat) ősz.
mivelt Valakit kényszerít, hogy várakozzék; a ren-
delt helyre és időre meg nem jelen. Te ugyan meg-
várakottattál bennünket, ám. sokáig késtél. V. ő.
VÁRAKOZIK.

MEGVARASODIK, (meg-varasodik) ősz. k. L.
MEGVARADZIK.

MEGVARÁZSOL, (meg-v'araiBol); lásd: MEG-
BÜVÖL.

MEGVARIZSÁL, (meg-varizsál); lásd : MEG-
VÁJDOZ.

MEGVARR, (meg-varr) ősi. áth. Tulajd. ért
holmi ruhaneműt, vagy szövetből való késmüvet stb.
varira elkészít Megvárni a ctitmát, nadrágot, mel-
lényt, dolmányt. Megvárni a tsakot, függönyt. Átv.
ért mondják hajóról is, midőn hézagait közbecsipte-
tett mohval, és úgynevezett eszkábákkal betömik.
V. S. VARR.

MEGVASAL, (meg-vasal) ö«z. áth. 1) Valamit
vassal megerősít, vassal behúz. Megvasalni a tzekeret.
Megvasalni a hordókat. 2) Láncara ver. Megvasalni
a rabokat. 8) Úgynevezett vasalóval a ruhát kisimítja,
máskép : mtgtégld*. V. ö. VASAL.

MEGVÁSÁROL, (meg-vásárol) ősz. áth. Árúba
bocsátott jószágot valakitől megvess. A konyhára való
edényeket a gatdatstony, a foldmivelithe* kellő ttertsá-
mokat a gasda vásárolja meg. V. í. VÁSÁROL.

MEGVASAZ, (meg-vasaz) öaj. áth. L. MEG-
VASAL.

MEGVÁSIK, (meg-vásik) Ősz. k. Széles ért va-
lamely keményebb, szilárdabbféle test fölsrine dör-
zsölés által megkopik. Megvásik a brék síné. A ISet
megvátik a keréktől. A vcu i» megválik idővel. (Km.).
Szorosb ért valaminek éle megkopik, vagy fogékony
ereje megszűnik. Megvetik a kard, a két. Megvárnak
a fogak, midőn valamely fanyar ízű étel vagy ital úgy
elzsibbaiztotta, hogy rágásra legalább ideiglen nem
képesek. Itt a meg fölcserélhető el igekötővel.

MEGVASTAGÍT, (meg-vastagít) ősz. áth. Vas-
taggá, Lemossa, zömökké, tömötté alakít, vagyis okot
ad rá, hogy olyanná legyen. Kallóban megvastagítani
a pontét. A kényelmet jó élet megvastagította tettedet.
V. ö. VASTAG.

MEGVASTAGODIK, (meg-vastegodik) ősz. k.
Vastaggá alakul, megizmosodik, tömötté, zömökké
leazen. Némely fűidben a sárgarépa igen megvastago-
dik. Miolta nem láttalak, igen megvastagodtál. V. ő.
VASTAG.

MEGVASTAGSZIK, (meg-vastaguik) ősz. k.
L. MEGVASTAGODIK.

MEGVASTAGÚL, (meg-vastagúl) őse. önh. L.
MEGVASTAGODIK.

MEGVÉD, (meg-véd) ősz. áth. Valakit v. vala-
mit bfsonyos rosztól, csapástól, veszélytől stb. akár
őrkftdoleg, alár tettleges segítség és ellenállás által
megótalmaz. A derék vitetek megvédtek 'letérőket ás

ellene' rohanó ellenségtől. Megvédni a hazát. V. ö.
VED, áth.

MEGVEDELMEZ, (meg-védelmez); 1. MEG-
VÉD.

MEGVEDLIK, (meg-vedlik) ősz. k. Bőrét, sző-
rét, tollat, szóval állati mezét elhányja, s újat ölt he-
lyette. Megvedlenek a madarak, midőn nyártájban tol-
laikat hallatják. Tavaukor megvedlenek a kígyók. V.
ö. VEDLIK.

MEGVÉGEZ, (meg-végez) ősz. áth. A régiek-
nél ám. bevégei.

MEGVÉHETETLEN, (meg-véhetetlen) ősz. mn.
1) Ami oly erősített, vagy oly hozzáférhetlen fekvésű,
hogy ostrommal kézrekeríteni nem lehet Megvehetet-
len magas vár. Komárom várát megvehetetlennek mond-
ják. 2) Akit megvesztegetni, s mintegy pénzen, aján-
dékon megvenni nem lehet Megvehetetlen bíró. V. ö.
MEGVESZ.

MEGVEHETŐ, (meg-véhető ősz. mn. 1) Amit
erőszak, ostrom által hatalomba keríthetni Ét a vár
könnyen megvehető. 2) Akit pénzzel, vagy más áron
meg lehet vesztegetni. Megvehető bírák, titztvitelök. 3)
Mondjuk áruról, mely nem drága, melynek jutányos
árát meg lehet adni.

MEGVÉHETŐSÉG, (meg-véhetőség) ősz. fn.
Azon tulajdonsága valakinek, melynél fogva meg le-
het őt vesztegetni.

MEGVEKKEN, (meg-vekken) ősz. önh. Meg-
űtödésben ,vek', mély hangon ,vak' hangot ad magá-
ból. Székely szó. Úgy leesett, hogy ugyan megvekkent
(Kriza J.). Szokottabban: megvakkan vagy megnyekken.

MEGVÉKONYÍT v. —VÉKONYÍT, (meg-vé-
konyít) ősz. áth. Vékonynyá alakít, vékonyra metsz,
lapít, sodor stb. Ellentéte : megvastagít. Megvékonyí-
tani a stéget, hogy a likba férjen. A tűrnek való vas-
rudat pó'relylyel megoékonytíani. V. ö. VÉKONY.

MEGVÉKONYODIK, (meg-vékonyodik) ősz. k.
Vékonynyá alakúi által. Mily vastag karjai voltak, t
hogy megvékonyodtak. Át ércxlemez megvékonyodik, ha
kinyújtják. A ló megvékonyodott (meghurkant Szabó
D.). V. ö. VÉKONY.

MEGVEMHESÉDIK, (meg-vembesédik) ősz. k.
Mondják lónemü állatokról, midőn megsárlanak, és
csikót fogannak. A kanctalovak, ét kanczastamarak
megvemhetednek. V. ö. VEMHES.

MEGVEMHEZIK, (meg-vemherik) ősz. k. A
kanczaló vagy szamár megcsikózik.

MEGVENDÉGEL, (meg-vendégél) ősz. áth. Ere-
deti szoros ért. oly jövevényt, vagy idegen személyt,
ki háza köréhez szorosan nem tartozik, étellel itallal
ingyen ellát, lakomával fogad, és megtisztel. Megven-
dégelni ás utatokat, barátinkat, szomszédainkat. Meg-
vendégelni a névnapi kVuOntSket.

„Herczeg azt igen örfilé,
A követet megvendéglé."

Csáti Demeter.
26»
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Alkalmazott ért. mondják az úgynevezett vendégfo-
gadósokról is, kik a hozzájok szálló idegeneknek bi-
zonyos dyért szolgálnak étellel itallal. V. ö. VENDÉG.

MEGVENDÉGÉLÉS v. —VENDÉGLÉS, (meg-
vendégelés v. -vendéglés) ősz. fh. 1) Szoros ért a ven-
dégnek ingyen lakomával való fogadása, megtisztelése.
9) Alkalmazott ért. a nyilvános fogadóba, vagy úgy-
nevezett vendéglőbe szálló személyek ellátása étellel
itallal, bizonyos díjért.

MEGVÉNHÉDIK, (meg-vénhedik) ősz. k. Vén
korra jut, életének javán túl esik, életkora hanyat-
lóban van.

MEGVÉNHESZIK v. — VÉNHÖSZIK, (meg-
vénheszik v. -vénhöszik) 1. MEGVÉNHÉDIK.

MEGVÉNÍT v. —VÉNIT, (meg-vénít) ősz. áth.
Vén korra juttat, vagy olyanná tesz, milyenek a vé-
nek lenni szoktak. Mit a* idő hoz létre, azt az idő meg
i» véniti. A sok bú, ét nyomor, időnek előtte megvénÜeUe
St. V. 6. VÉN.

MEGVÉNÜL v. —VÉNÜL, (meg-vénttl) ősz.
önh. 1. MEGVÉNHÉDIK.

MEGVER, (meg-ver) ősz. áth. 1) Embert, vagy
más állatot haragból, boszuból, büntetésül, többször
és érzékenyen megüt Megverni a rósz gyermeket, a
lopáson kapott tolvajt. Megverni a lomha, vagy szilaj
barmot. Kézzel, bottal, kötéllel, korbácscsal megverni
valakit. Innen átv. ért. mondják Istenről, midőn bün-
tet Megverte St az Isten. Verje meg az Isten mind a
kél hetével. (Km.).

„Gyermek királyt s hadvezért, ki
Erejénél többet mer,
Ad az Isten a nemzetnek,
Haragjában kit megver."

Kisfaludy S.

A részeg emberről tréfásan mondják : megverte ötét
a maga keze, és megverte a bor. 2) Valamely lelketlen
testet erősen ütögetve megpuhít, megtöm, öszveszorít
stb. A szakácsok megverik a kemény húst. A nádatok
sulyokkal megverik a nádat. A kévekötők megverik a
bekötött zsuppot. 8) Mondják égből hulló testekről, mi-
dőn kárt tesznek valamiben. Megvert bennünket ás
esS. A vetéseket megverte a ragya, a jég. 4) Valakit
szemmel megverni a köznép hiedelme szerént, ám. me-
reven nézésü, bámuló szemekkel megigézve, bizonyos
nyavalyát okozni. Leginkább a kis gyermekek, mint
gyöngébb idegzetüek, megigézéséről mondják. V. ő.
VEB.

MEGVERÉGET, (meg-vereget) ősz. gyak. áth.
Gyakran, vagy aprózva, és gyöngébben, kevesebb
erővel, és harag nélkül, sőt néha hízelegve ütöget meg.
Megveregetni a poros ruhát. A tiszt megdicsérte a köz-
legényt, és megveregette a vállát. V. ö. MEGVER.

MEGVEREKÉDIK, (meg-verekédik) ősz. k. Két
ellenkező fél egymást viszonyosán veri. Különösen
harczban, vagy párviadalban valakivel megvív. Mi-

után megverekedtek volt, ismét tíbélOÜttk. V. ö. VE-
REKEDIK.

MEGVÉRÉSÉDIK, (meg-véresédik) ősz. k. Ve-
res szint ölt, veressé leszen. Arcta, orra megveresedelt
a sok bortól.

MEGVÉRÉSÉDIK, (meg-vérésédik) ösz.k. Vér-
től megfoltosodik, vérrel megkeveredik. A gyilkos keze
és ruhája megvéresedett. V. ö. VERÉS.

MEGVÉRÉSÍT, (meg-vérésít) ősz. áth. Vérrel
befoltoz, bemocskít, vagy olyanná tesz, mintha véres
volna. A tagló mészáros megvérestíi kezét és ruháját.
Azt tartják, hogy bitonyos fttoek megvéresttik a tehén
tejét.

MEGVÉRÉ8ÜL, (meg-vérésül) ősz. önh. L.
MEGVÉRÉSÉDIK.

MEGVÉRÉZ, (meg-véréz) ősz. áth. 1) A testet
úgy megsérti, hogy vér foly belőle. A töoisek megvé-
rezték a kezét. A szabó ujját megvérezte a 01. 2) Vér-
rel meghint, befecscsent, befoltoz, beken.

MEGVÉRHÉNYEGESÉDIK, (meg-vérhényege-
sédik) ősz. k. Verienyegessé lesz. V. ö. VÉRHÉ-
NYEGES.

MEGVÉRHÉSYESÉDIK, (meg-vérhényesédik)
ősz. k. Verhenyess*, azaz igen vékony veressé leszen.
A szőke haj és baj'uz megverhenyesedik. Némely rost
festékü sötét posztik idővel megverhenyesednek. V. ö.
VÉRHÉNYES.

MEGVÉRHÜDIK, (meg-vérhüdik) ősz. k. Mond-
ják igás baromról, midőn tüdőgyuladásba esik, melyet
fülön való érvágáisal szoktak orvosolni. Székely táj-
szó. V. ö. VÉRHÜDIK.

MEGVÉRMESÉDIK, (meg-vérmesédik) ősz. k.
Vérmessé, telivéiüvé leszen; a vér elfutotta. Megvér-
mesedett a szeme. (Szabó D.).

MEGVÉS, (meg-vés) ősz. áth. Vésve, azaz éles
eszközzel likat, hézagot vájva megcsinál valamit Meg-
vésni az ajtót, h»gy a zár bele menjen. V. ö. VÉS.

MEGVESSZÖZ, (meg-vesszőz) ősz. áth. Vesi-
szó'vel megver ralakit v. valamit. Különösen, a hadi
törvény szerént elitélt katonát bizonyos számú, és
két sorba állított társai közöttök fel s alá jártában
vesszővel meztelen hátba verik.

MEGVESZ, MEGVESZ, (meg-vesz v. -vész) ősz.
önh. Úgynevezett dühkórságba, vagyis víziszonyba
esik, megdfihödik. Forró nyárban, és nagy stomjuság-
tól megvesmeí a kutyák. Az ember is megveszhet, ha
dtíhSs eb megmarja. Széles ért. valamely erős indulat
nagy hatalmat gyakorol rajta. Mérgében majd megve-
szett. Talán megvesztél, hogy ügy házsártoskodolf V. ő.
VESZ v. VÉSZ, önh. Különbözik a zárt e- vei hangzó
Megvesz.

MEGVESZ, (meg-vész) ősz. áth. 1) Bizonyos
árut határozott, vagy kialkudott dijon megvásárol,
magáévá tetz. Vedd meg ezt a lovat, oda adom stáz
forintért. Ht olcsón adod, megveszem. Azé a jószág, old
megvette. 2) Bizonyos jognál fogva, vagy erőhatalom-
mal magáéra tesz valamit Megvenni valakin az adót-
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tagot. Ti* forintommal tartozik, » nem bírom megvenni
rajta. Rohammal megvenni a várt.

„Némettói mert megvevék ,
Fegyverekkel övékké tevék."

„Egyiknek neve Buda vala ,
Ki ez országot megvette vala."

Csáti Demeter.

3) Átv. ért. mondjuk hidegről, midőn valamit megfa-
gyaszt. Majd megvett át Isten hidege.

„Megvette a hideg már benne az ikrát."
Csokonai.

Különös szólásmódok Kriza J. szerént a székelyek-
nél : megvenni a disznónak a szakáját, a tyúknak a
pípját (pípjét). Megvenni át égő épületet ám. megmen-
teni (a Tisza vidékén sem ismeretlen). Megvette nötil,
ám. elvette (megfelel az ,eladó leány' szónak, mert
ami eladó, azt megveszik). Megvette a felnit, ám.
félelmessé tette magát előtte.

MEGVESZEKÉDIK, (meg-reszekédik) ősz. k.
Megdübödik; valaminek bírásáért bőszülésig esenke-
dik. Nagy mérgében megvetteleedeU. Majd megvetzeke-
dik érte. Vettekedf meg (= dühödj meg, veszsz meg.
Szabó D.). V. 6. VESZEKEDIK.

MEGVESZÉS, (meg-veszés) ősz. fn. Szoros ért
cbnyavalya, ebdüh, víziszony, mely marás vagy nyál
megfertőzése által más állatra is elragad. V. ö. MEG-
VESZ, öuh.

MEGVESZETT, (meg-veszétt) ősz. mű. Megdtt-
hödött, úgynevezett cbdfihbc, vagyis víziszonyba esett.
Stomjuságtól megvettett eb. Dühöt eb harapásától meg-
rettett ember.

MEGVESZKŐDIK, (meg-veszkődik); 1. MEG-
VESZEKÉDIK.

MEGVESZT, (meg-veszt) ősz. áth. Ám. elveszt.
Megveszteni valakit, pl. méreggel. (Szabó D.).

MEGVESZTEGET, (meg-vesztéget) ősz. gyak.
áth. l) Valakinek erkölcsi érzelmeit rósz elvek és példák
által megfertőzted, megrongálja. Megvesztegetni ás ifjú-
tagot. A bűn maszlagéval megvetttegetni a* ártatlan szi-
veket. 2) Valakit pénzzel, adománynyal, Ígérettel, hi-
zelegve stb. rávesz, hogy hivatalához hfitelen legyen,
vagy általán valamely lélekismeret elleni tettet kö-
vessen el. Megvesztegetni a tanukat, a választókat, a
bírákat. V. 6. VESZTÉGET.

MEGVESZTEGETÉS, (meg-vesztégetés) ősz. fn.
1) Az erkölcsi érzelemnek általán vett megrontása,
megfertőztetése. Ifjúság megvetttegetését eszkotlo köny-
vek. 2) Különösen, akánninemtt adománynyal vagy
Ígérettel való elcsábítás a kötelesség szabta ösvény-
ről , vagy a lélekismeret sugallatától. V. ö. MEG-
VESZTÉGET.

MEGVESZTÉGETHETETLEN v. —VESZTÉ-
GETHETLEN, (meg-vesztógethet[et]len) ősz. mű.
Akit semminemű csábbal, rósz példával, adomány-
nyal, ígérettel stb., az erkölcs útjáról eltántorítani

nem lehet, kit rá nem bírhatni, hogy lélekismereté-
nek sugallata ellen cselekedjék valamit Megvesttegel-
heüen bírák, tornák.

MEGVESZTEGETHETŐ, (meg-vesztegethető)
ősz. mn. Akit meg lehet vesztegetni. A megveszteget-
hető bírákban nem lehet büni. V. ö. MEGVESZ-
TEGET.

MEGVESZTEGETHETŐSÉG, (meg-vesztéget-
betőség) ősz. fn. Megvesztegethető minőség.

MEGVET, (meg-vet) ősz. áth. 1) Bizonyos dol-
gokat kellőleg megcsinál, megtesz. Megvetni az ágyat,
ám. az elbontottat rendbeszedui. Megvetni valaminek
alapját. 2) Valamit erősen neki feszit, neki támaszt.
Megvetette a lábát. Megvetette a hátát. A tzekeret meg-
vetni, ám. hátul fölemelve jobbra vagy balra mozdft-
ni. 3) Valakit vagy valamit bizonyos erkölcsi utálat-
tal eltaszít magától, vagy föl sem vesz, figyelemre
sem tart méltónak. A jeUemtelen embereket megvetni.
Alávaló rágalmatokat megvetem. Némely bántalmakat
legjobb megvetni. Rostul tetten, ki a jó tanácsot
megveti.

MEGVÉT, (meg-vét); tájdivatos; 1. ELVÉT.
MEGVÉTEL, (meg-vetél) ősz. önh. Nőstényál-

latról mondják, midőn idő előtt veti el magzatját;
máskép : elvetél.

MEGVÉTEL, (meg-vétel) ősz. fn. 1) A vagyon-
szerzésnek azon neme, midőn bizonyos jószágot kial-
kudott áron magunkévá teszünk. 2) Valamely hely-
nek elfoglalása hadi erő, különösen roham által.
Sáncmak, várnak megvétele.

MEGVETÉMÉDÉTT,'(meg-vetemédétt) ősz. mn.
Mondják bútorrá, vagy akármiféle eszközzé idomított
fáról, midőn megvetemedik. Megvetemedett ajtó, padló.
V. ö. MEGVETEMÉDIK.

MEGVETEMÉDIK, (meg-vetemédik) ősz. k. A
bútorrá, vagy akármiféle eszközzé idomított, alkal-
mazott fa meggörbed, kinyomódik, mi akkor szokott
történni, ha nem volt eléggé kiszáradva, vagy ha
utóbb sok nedvesség járta által. Az új ajtó megvete-
medett, s nem lehet betárni. Az átázott padlódeszkák
megvetemedtek.

MEGVETEMÜL, (meg-vetemttl) ősz. önh. L.
MEGVETEMÉDIK.

MEGVETENDŐ, (meg-vetendő) ősz. mn. Ami-
nek becse nincsen, mi nem érdemes, hogy tiszteletre
vagy figyelemre méltassuk, mit úgy kell tekinteni,
mintha nem is volna. Ezek mind megvetendő haszonta-
lanságok. Szokottabban csak tagadólag használtatik.
Ez nem megvetendő körülmény, mert a dolog lényegéhez
tartozik. V. ö. MEGVET.

MEGVETEEÉDIK, (meg-veterédik) ősz. k.
Megromlik, megcsámporodik, megposhad. Megvetere-
dik a sokáig (levegőn) álló bor. (Szabó D.).

MEGVETÉS, (meg-vetés) ősz. fn. A kicsinylés-
nek, vagy nem gondolásnak azon neme, melynél fogva
valamit figyelem nélkül mellőzünk el; vagy oly do-
lognak eltaszítása magunktól, mely erkölcsi érzelmünk-
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kei nőm egyezik. Holmi becsVlettértö ajánlatokat meg-
vetettél vitsstautcuüani. V. ö. HEGYET.

MEGVETETT, (meg-vetétt) ősz. mn. 1) Bizo-
nyos helyre erősen oda tett, vagy feszített A jól meg-
vetett alapra (úton építhetni. Megvetett lábbal vívni.
Megvetett háttal vitz&anyomni, fentartani valamit. 2)
Akit vagy amit utálatból eltaszított valaki magától,
amit figyelemre méltónak nem tártnak. ÁM egén vá-
ro«tól megvetett cségéret etaló. Megvetett állapotban
élni. V. 8. MEGVET.

MEGYETÖLEG, (meg-vetőleg) ősz. ih. Valakit
v. valamit erkölcsi utálatból eltaszitva; figyelemre
érdemesnek nem tartva. Megvetöleg visttsavetni vala-
mely ajánlatot. Megvetöleg fogadni a jó tanáétól. Má-
tok irányában megvetoleg vitelni magát.

MEGVETTETÉS, (meg-vettetés) ősz. fii. Szen-
vedő állapot, melyben az van, kit mások erkölcsi
utálatból eltaszítnak maguktól, kit figyelemre nem
méltatnak, kinek személye iránt semminemű tisztele-
tet nem mutatnak. Köz mtgvettttétben élő usiorát.

MEGVÍ, (meg-vO ősz. önh. Valakivel megve-
rekedik. Különösen, fegyverrel, és harezban megküzd
valakivel. A becsületsértövel párbajban megvíni. Vív-
junk meg ás ellenséggel. Tárgyesetes viszonynévvel ám.
bizonyos helyet rohammal hatalmába kerít Megvíni
a várat.

MEGVIASKODIK, (meg-viaskodik) ősz. k. Tar-
tósb időig víva megmérkőzik, megküzd valakivel.

MEGVIASZOZ, (meg-viaszoz) ősz. áth. Viaszszal
megken, behúz, megragaszt Megviatsotni a otérnát.
Megviastotni a vaumat. Megviastotmi a hajat, a levelet.

MEGVIDÁMÍT v. —VIDÁMIT, (meg-vidámít)
ősz. áth. Bizonyos módon eszközli, hogy valaki vi-
dámmá legyen. A foglyot szabadulás reményével meg-
vidámítani. A bor megvidámitja a ssomorú szivet. Mint-
hogy a kedély vidámsága a testnek némi emelkedé-
sével nyilatkozik; innen a meg helyett fel is használ-
ható, felvidámtí. V. ö. VIDÁM.

MEGVÍDÁMODIK, ősz. k. L. MEGVÍDÁMÚL.
MEGVÍDÁMÚL v. —VIDÁMUL, (meg-vídá-

múl) ősz. önh. Kedélye bizonyos tetsző behatások kö-
vetkeztében vidámmá lesz. A jó hírre egészen megvi-
dámúlt. V. ö. VIDÁM.

MEGVÍDÍT v. —VIDÍT, (mcg-vídít) ősz. áth.
A kedélyt bizonyos tetsző benyomás által víggá teszi.
A megvidít és megvidámít között szorosan véve azon
különbség van, mely & víg és vidám között. Miről v.
ö. VÍG, VIDÁM.

MEGVÍDÚL v. — VTDÜL, (meg-vídúl) ősz. Önh.
Kedélye víggá leszen, előbbi komor vagy komoly
állapotából kivetkezik. A különbségre nézve, mely a
megmdU és megvidámúl közt létezik , v. ö. VÍG, és
VIDÁM.

MEGVÍGASZIK v. —VIGASZIK, (meg-víga
szik) ősz. k. 1) Széles ért a víg gyöknek tulajd. ért.
jelentése szerént ám. elébbi szomorú állapotából, rósz
kedvéből kivetkezve élénkké, derültté leszen, máskép:

meyvidámúl, megviddl. 2) A régi nyelvemlékek szerént
ám. betegségéből kigyógyul, mi csakugyan a kedélyt
viggá, vidámmá teszi. „És megvigaszikén gyermekem"
(etsanabitnr puer meus). Münch. v. Tatrosi cod. Máté.
8. „Kik fertezetes szellettől gyötretnek vala, megvi-
gasznak vala." (Luk. 6.). „Csak parancsolj a te áront
igéddel, és megvígaszik az én lelkem " (Dicverbo, ét
sanabítnr anima mea. Telegdi. Agendarins).

MEGVÍGASZT v. —VIGASZT, (meg-víga*zt)
ősz. áth. 1) A víg gyöknek tnlajd. értelme saerént ara.
a szomorú kedélyt viggá, derültté teszi. Mai szokás
szerént: megvigasztal, mint marosét marasztal, Atressf
hiresttel stb. 2) A régi nyelvemlékek nyomán ám. be-
tegségéből kigyógyít valakit, tehát közvetőleg viggá,
vidámmá tesz. „Én elmegyek, és megvigasztom ötét"
(ét curabo eum. Münch. cod. Máté 8.). „Reménked-
jél lányom, te hűtőd téget megvigasztalt" (fides tua
te salvam focit. Máté 9.). „Megvigasztom ő törödel-
méket" (sanabo contritíones eoram. Bécsi cod. Ozeas
xra.).

MEGVIGASZTAL v. —VIGASZTAL, (meg-
vigasztal) ősz. áth. Valakinek szomorú kedélyét föl-
deríti, midőn olyasmit mond, vagy tesz neki, mely
által újra neki vidúl, s könnyebben érzi magát Bix-
talva, jó reményt nyújtva megvigaKstalni a kesergSkel.
Segítséggel, adakozással megvigasztalni a kárvallotta-
kat. V. ö. VÍGASZTAL.

MEGVÍGASZTALHATATLAN v. — VIGASZ-
TALHATLAK, (meg-vígasztalhat[at]lan) ősz. mn. Ki-
nek kedélye oly szomorú, oly levert, ki oly remény-
vesztett, hogy egyhamar víg, derült nem lehel, ki a
szenvedett veszteségen, káron, szüntelen siránkozik.
Határozóként ám. megvígasztalhatlanul.

MEGVÍGASZTALÓDIK v. —VIGASZTALÓ
DIK, (meg-vígasztalódik) ősz. belez. Szomorú kedélye
bizonyos ellenbenyomások, biztatások, jó remények
által nekividúl, és földerül.

MEGVIGYÁZ, (meg-vigyáz) ősz. áth. Vigyázva
megkémlel, vagy megészlel. Máskép : megfigyel.

MEGVIGYOROG, (meg-vigyorog) ősz. áth. Vi-
gyorogva néz avagy hallgat meg. Némely félestü ntm-
dent megvigyorog.

MEGVÍHATATLAN, MEGVÍHATLAN, (meg-
víhat[at]lan) ősz. mn. Mondják oly helyről, különösen
erődről, melyet semminemű hadi erőszakkal bevenni
nem lehet Megvíhatlan vár.

MEGVILÁGÍT v. —VILÁGIT, (meg-vüágít)
ősz. áth. Valamely sötét tért, vagy testet világ alul
fényessé, derültté, vagy láthatóvá tesz. Át éjjeli tfi*-
veszély megvilágítja a* eget.

MEGVILÁGOSÍT v. —VILÁGOSIT, (meg-vi-
lágosít) ősz. áth. Eszközli, hogy bizonyos tér vagy
test világossá legyen. A világnak nagyobb terjedelmét,
vagy fokát jelenti, mint az egyszerű megvilágít. Atv.
ért. a gondolkodó, és vizsgálódó elmét oly állapotba
helyezi, melyben az illető tárgyakról tiszta, s megkü-
lönböztetett fogalmakat szerezhet. Megvüágotítani a*
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elmét. Itt A meg fölcserélhető föl igekötővel. Mondják
tárgyakról, B illetőleg fogalmakról is, midőn azokat
valaki könnyen fólfoghatókká, s beláthatókká teszi.
Afegvilágosítani valamely homályos tárgyat. Több pél-
dák idézete által megvüágositani valamely nyelvtani
stabalyt.

MEGVILÁGOSODIK, (meg-világosodik) ősz. k.
1) Valamely térnek vagy testnek homályos, vagy sö-
tét állapota megszűnik, s a látszerek által tisztán fel-
fogbatóvá leszen. Oyerlyagyujtatkor megvilágosodik a
sStét szoba. 2) Átv.ért. mondják az elméről és észről,
illetőleg a gondolkozó emberről, midőn valamely tárgy-
ról tiszta fogalma keletkezik.

„Mi ügy szólunk, hogy már megvilágosodtunk,
S nem látónk sok dolgot, melyben vakoskodtunk."

Bessenyei.

MEGVTLÁGTALANÍT, (meg-világtalanít) ősz.
áth. Világtalanná, azaz vakká teszen. Némely nyava-
lyák rntgoilágtalanühatják át embert. V. ö. VAK.

MEGVILÁGTALANODIK , (meg-világtalano-
dik) ősz. k. Világtalanná leszen, azaz megvakul. V. ö.
VILÁGTALAN.

MEGVILÁGTALANÚL, (meg-világtalanúl) 8sz.
őnh- L. MEGVILÁGTALANODIK.

MEGVIRAD, (meg-virad) ősz. önh. Éjnek el-
multa ntán piroslani kezd a hajnal. Bár esők már
megviradna, hogy utunkat folytathatnék. V. ő. VIRAD.

MEGVILÁGOSODIK, (meg-virágosodik) ősz.
k. Tulajd. ért valamely növényen vagy növényes he-
lyen virágok szaporodnak el. Megvirágosodnak áfák.
Tavatxstal a mezők, kertek megvirágosodnak. Átv. ért.
mondják borról, midőn tisztátalanul tartják, s fehér
penész foltok támadnak a fölszinén, megpimpósodik.

MEGVIRRAD, (meg-virrad) ősz. önh. L. MEG-
VIRAD.

MEGVISEL, (meg-visel) ősz. áth. Valamely ru-
haneműt folytonos használás, hordozás által elkoptat,
elszakgat Dolmányát, nadrágját, és csizmáit ügy meg-
vitelte, hogy kSnyokei, térdei, és lábujjai kilátszanak.
Átv. ért. bizonyos cselekvés, vagy szenvedés, vagy
állapot igen megrongálja az erőt. Megviselt bennünket
a táborozás. Megviselte St a tíz évi fogság. Téged is
megviselt a nyomoruság.

MEGVISGÁL, 1. MEGVIZSGÁL.
MEGVISZ, (meg-visz) ősz. áth. 1) Valamely tar-

tozást, adósságot az illetőhöz elvisz. Megvinni a M-
csőn kért pénzt, jószágot. Megvinni a hátralevő adót.
Itt a meg körülbelül ám. viszsza, maga pedig a visz
ige távolító értelemmel bír, s ellentéte a közelítő jelen-
tésű hot, innen a megvitt és meghoz közötti ellentét
2) Átv. ért. valamely hirt, vagy tudósítást, személye-
sen elmegy közölni valakivel. A kém megvitte a fö-
vezérnek, hogy ae ellenség vitzszavonulni kémül. A fu-
tárok nyakra főre sietnek megvinni a diadal hírét. V.
6. VISZ.

MEGVISZÁL, (meg-vissál) ősz. áth. Vékony
szálú bisonyoa testeket megteker, megsodor, megfo-
dorít Megviszálni a hajat. A beretvásoknál megviszálni
a szakált, ám. az első lehúzás ntán másodszor, és pe-
dig viszás irányban megberetválni, hogy a bőr annál
simább legyen.

MEGVITAT, (meg-vitat) ősz. áth. Kölcsönös
vitatkozás vagy feleselés által meghányvet

MEGVTTEL, (meg-vitel) ősz. fn. Cselekvés,
melynél fogva valaki bizonyos tartozását az illető tu-
lajdonoshoz oda viszi. Kölcsönnek, adótságnak meg-
vitele.

MEGVÍVÁS v. —VÍVÁS, (meg-vívás) ősz. fh.
Cselekvés, illetőleg küzdés, midőn valaki'az ellenfél-
lel megátkozik, megverekszik. V. Ö. MEGVÍ.

MEGVTVÖ, (meg-vivö) ősz. fn. 1) Személy, ki
bizonyos tartozást az illető tulajdonoshoz menve meg-
fizet, vagy viszszatérít t) Ki valamely hírt vagy tu-
dósítást közleni személyesen elmegy valakihez.

MEGVIZESÉDIK, (meg-vizesédik) ősz. k. Víz-
től nedvessé leszen. A mosók, kenderáztatók ruhái meg-
vizesednek.

MEGVIZESÍT, (meg-vizesít) ősz. áth. Vízzel
megnedvesít Kevesebb, mint megáztat, és valamivel
több, mint megvizet. Amit megáztatnak, azt a víz egé-
szen megjárja, amit megvizesítenek, az inkább csak
kUlsőleg leszen vizes, amit pedig megvizeznek, azt
vízzel keverik. Megáshatják a kendert, a gúzsnak való
veszszSt, az abroncsot, a kötélnek való szalmát. Megvi-
gestíik a ruhát vasaláskor. Megvizezik a bort, midőn
vízzel keverik.

MEGVIZEZ, (meg-vizez) ősz. áth. L. MEGVI-
ZESÍT.

MEGVIZSGÁL, (meg-vizsgál) ősz. áth. 1) Több-
félét részletesen, egyenként különös figyelemre vesz,
s mivolta felől tudomást szerez magának. Megvizs-
gálni a pénztárt, az illető számadásokkal együtt. Meg-
vizsgálni a gyógyszertárt, át oklevéltárt. A rendőrség
megvizsgálja a gyanús személy lakhelyét, szekrényeit,
irományait stb. A vámosok megvizsgálják a behozott
árukat. 2) Különösen valamely tényt minden körül-
ményeivel együtt biróilag kifürkész, 's valódi állása
felől tudomást szerez. 3) Valakinek bizonyos tanszak-
ból különféle kérdéseket tesz, hogy megtudja, ha bír-e
a kérdezett elegendő jártassággal s ismeretekkel,
vagy nem. Év végén megvizsgálni az iskolai tanulókat.
Megvizsgálni a lelkészt hivatalért folyamodó egyházi
személyt. V. ö. VIZSGÁL.

MEGVIZSGÁLÁS, (meg-vizsgálás) ősz. fn. Cse-
lekvés, mely által valamit vagy valakit megvizsgá-
lunk, hogy rolók bizonyos tudomásunk legyen. V. ö.
MEGVIZSGÁL.

MEG VIZSGÁLÓ AT, (meg-vűsgálgat) öss.gyak.
áth. Folytonosan vagy gyakran, vagy többeket meg-
vizsgál. Van némi kicsinyítő értelme is, midőn tárgyát
holmi aprólékosságok teszik.
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MEGVON, (meg-vou) fez. átb. 1) Szükséges,
vagy a kedélynek, érzékeknek kellő dolgot megtagad.
A fötvény megvonja mind magától, mind cselédeitől a
ttVktéget életágét. Égbekiáltó bűn az érdemlett dijt meg-
vonni a munkáttói. 2) Viszszaható névmással ám. ma-
gát meghúzza, azaz szűk korlátok közé szorítkozik.
Egy pusztai kunyhóban vonta meg magát. Vannak kS-
rülmények, midőn legtanáctotabb megvonni magát. Meg-
vonja magát, mint a téli csiga hajlékában. (Km.). 3)
Valamely testet egy másikon meghúz, megfen. Stt-
jon megvonni a beretvát. Aczélon megvonni a kést. V.
ö. VON.

MEGVÖRHÖNYEGESÉDIK, v. — VÖRNYE-
GESÉDIK, 1. MEGVÉRHÉNYEGESÉDIK.

MEGVÖRHENYESÉDIK, 1. MEGVÉRHENYE-
SÉDIK.

MEGVÖRÖSÖDIK, 1. MEGVÉRÉSÉDIK.
MEGZABÁL, (meg-zabál) ősz. önh. és áth. Szé-

les ért. mohó és sok evés-ivás által megterheli a gyom-
rát. Különösen mondják lóról, midőn némely kövér
füvek, pl. zöld lóhere, bükkön stb. felfújják. Midőn
áthatólag, tárgyesetes viszonynéwel használtatik, ám.
valamely eledelt mohón bekap. Megvető értelemben,
és csak aljas beszédben divatozik. Ti torkotok, már a
vacsorái rétet it megtaláltátok t V. ö. ZABÁL.

MEGZABÁLTAT, (meg-zabáltat) ősz. mivelt
Eszközli, hogy valamely állat a mohó evésben meg-
zabál. Megzabáltatni a lovakat. V. ö. MEGZABÁL.

MEGZABOL, (meg-zabol) ősz. áth. A lovat vagy
más állatot zabbal megabrakoljai E csárdánál etak
megitatok, t kévét szénát kapatok, de meg nem zabolok.
V. Ö. ZAB.

MEGZABOLÁZ, (meg-zaboláz) ősz. áth. A fel-
kantározott lónak, vagy más állatnak szájába zabolát
vet. Megzabolázni a paripát, a nyerget Vizáért, tzama-
rat. Átv. ért. a szilaj indulata, a kicsapongásra, en-
gedetlenségre hajlandó embert bizonyos erőszak által
némi korlátok közé szorítja, meghódítja, megszelídíti.
Mondjak magukról az indulatokról is, melyek az em-
bert szilajjá, kicsapongóvá teszik. Kemény fegyelem
által megzabolázni a szilaj ifjakat. Megzabolázni a ki-
csapongó indulatokat. V. ö. ZABOLA.

MEGZAJDÚL, (meg-zajdúl) ősz. önh. Zajt in-
dítva megmozdul. Mondják különösen megelégedetten
népről, midőn fellázad, fölzendül.

MEGZÁKÁNYOSODIK , (meg-zákányosodik)
ősz. k. Zákányossá leszen, azaz megmocskosodik, meg-
tisztátalanodik. Mondják különösen nedvekről, midőn
megzavarodnak, megnyúlósodnak, megsöprüsödnek
stb. Megtákányosodik a tisztátalanul tartott bor, a csti-
bOrben sokáig álló vi*. V. ö. ZÁKÁNY.

MEGZAKLAT, (meg-zaklat) ősz. áth. Minden-
felé űzve, kergetve, abajgatva, hajszolva mcgkinoz,
meggyötör, elfaraszt. Különösen mondják barmokról,
midőn kíméletlenül fárasztják, dolgoztatják, megfut-
tatják. Megtaklatni az igát lovakat, a paripát. V. ö.
ZAKLAT.

MEGZÁLOGOL, (meg-zálogol) ősz. átb. 1) A
kártevőnek bizonyos jószágát kárpótlásul hevenyében
elveszi. Megválogatni a tilosban vadaitokat. Megtálo-
golni a vételeken legeltető juhászokat, lovaitokat. A ku-
koríctalopdion rajta kapott tolvajt megtálogolni. Ez
esetben azt veszik el, mit a bűntettesnél találnak,
vagy ami rajta van, pl. szűrét, bundáját. 2) Akármi-
féle tartozás, különösen adó fejében valakinek bizo-
nyos ingó vagyonát biztosítékul -elveszi, pl. a vacfa-
zekat, az ágyneműket 3) Némely társas játékokban
valamely elkövetett hibáért az illetőtől elvesz vala-
mit, pl. kendőt, gyűrűt, s addig viszsza nem adja, míg
ez a ramért büntetést ki nem állja. V. ö. ZÁLOG.

MEGZÁPÚL v. — ZÁPUL, (meg-zápúl) ősz.
önh. 1) Legszokottabban mondják tojásról, midőn
hoszszas állásban megavúl, megromlik, megbüdösödik,
megáporodik. A tojást bizonyos idS alatt fel kell han-
nálni, különben megtápúl. 2) Mondják, de ritkábban,
avas fogakról is. V. ö. ZÁP.

MEGZARGAT, (meg-zargat) ősz. áth. Ormán-
sági szó, ám. megkerget. V. ö. ZARGAT.

MEGZAVAR, (meg-zavar) ősz. áth. 1) Valamely
hig testet keverés, rázás összevissza locsogtatás ártal
tisztátalanná, homályossá, habossá tesz, megtör. Bá-
nás által megzavarni a palactkban levS bort. Zurboló-
val megzavarni a vitet. 2) Szélesb ért. öszvekever, 5sz-
vebonyolít, rendetlenségbe hoz valamit Megzavarni
a fonáltzálakat. Megzavarni át ént. 3) Nyájat, csor-
dát, sereget stb. ide-oda űzve, kergetve, hajszolva ren-
detlen állapotba helyez, vagy az igás barmot fölötte
meghajtja. V. ö. ZAVAR.

MEGZAVARODIK, (meg-zavarodik) ősz. k. 1)
A híg test mozgás, keverés következtében elveszti
higságát, s homályossá, tisztátalanná leszen. Nagy ttél-
ben megzavarodik a víz. Megzavarodik a tzekéren szál-
lított bor. 2) Öszvekeveredik, őszvebonyolodik. A hám-
ból kirúgott lovak megzavarodnak. 3) Elméje oly ál-
lapotba jön, mely szerént a tárgyakat, s illetőleg esz-
méket egymástól elválasztani, s megkülönböztetni nem
képes. Ha ezen állapot folytonosan tart, és megma-
rad, ám. megtébolyodik, megbomlik. A tok búban, fs
csapástól megzavarodott az elméje.

MEGZAVARODOTT, <meg-zavarodott) ősz. mn.
1) Keverés, rázas, háuyás-vetés stb. által higságától
megjfosztott, tisztátalanná lett. Megzavarodott vít, bor.
2) Öszvebonyolodott, öszvekeveredett. Megzavarodott
lovak, hajókOtelek. 3) Észre, vagy általán elmei tehet-
ségekre vonatkozólag, ám. a különböző eszmék között
választani nem tudó, magát föl nem találó, vagy az
ész rendes útjáról egészen eltérő, megtébolyodott.
Megzavarodott elme. V. ö. MEGZAVARODIK.

MEGZAVAROSODIK, (meg-zavarosodik) ősz.
k. Mondják különösen nedvekről, midőn higságukat
vesztve tisztátalanokká, homályosokká, töröttekké,
söprűsekké stb. lesznek. A romlátnak indult bor meg-
zavarosodik. A víz megzavarotodik, ha a fenékitzapot
fölkeverik.
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MEGZAVABT, (meg-zavart) ősz. mn. Amit vagy
akit megzavartak. V. ö. MEGZAVAR.

„Ki tudja méltán festeni a huszárt
S bús arczulatját harcsai közt, midőn
A megzavart renden keresztül
Rontja magát dühödő haraggal ?"

Berzsenyi.

MEGZÉNDÜL, (meg-zéndül) ősz. önh. Zengeni
kezd, zengő hangon megszólamlik. Megzendül az ég.
V. ö. ZENG.

MEGZOKKAN, (meg-zokkan) ősz. önh. Vala-
mely kemény testhez érve, ütődve pl. a menő szekér
egy darab kövön átugorva vagy gödörbe lökkenve
,zok' hangot ad; magas hangon : megzokken.

MEGZOMÁNCZOL v. — ZOMÁNCZOZ, (meg-
zománczol v. -zománczoz) ősz. áth. Zománczczal el-
lát. V. ö. ZOMÁNCZOL.

MEGZÖCSKÖL, (meg-zöcsköl) ősz. áth. Zöcs-
kölve öszvetör, öszvezűz. V. ö. ZÖCSKÖL.

MEGZÖKKEN, (meg-zökken) 1. MEGZOKKAN.
MEGZÖLDÜL, (meg-zöldül) ősz. önh. Zöld szí-

nűvé leszen, zöld szint ölt. Tavatiszai megzöldUlnek a
metök. Meleg esS után megzoUiUnek a fakó rétek. Ned-
veuégtSl megzöldül a rét. V. ő. ZÖLD.

MEGZÖMÖC8KÖL, (meg-zömöcsköl) ősz. áth.
Zömöcskölve öszvetör, öszvezúz. V. ö. ZÖMÖCSKÖL.

MEGZÖMÖKÖSÖDIK, (meg-zömökösődik) ősz.
k. Zömök testű lesz (bevégzetten).

MEGZÖRDÜL v. — ZÖEDÜL, (meg-zördül)
ősz. önh. Valamely megmozdult, különösen rázkódva
mozgó test zSr hangot ad. Zivataros időben meg-
megtSrdtílnek az ablakok. Megzördül a szára* csalit,
midőn vad ugrik H belőle. V. ö. ZÖRÖG, ZORDUL.

MEGZÖRGET, (meg-zörget) ősz. mivolt Esz-
közli, hogy bizonyos test zörögjön, mi különösen ütés,
vagy rázás által történik. Éjjel megzörgetni az ablakot,
az ajtót, a kaput. V. ö. ZÖRGET, ZÖRÖG.

MEGZÚDÚL v. —ZÚDUL, (meg-zúdúl) ősz.
önh. Ajtftl4n ám. topma zugi hangon mozogni kezd.
Különösen mondják vízről, esőről, szélről, midőn se-
besen neki ered. Megtudni a* árvia, midőn valahol
gátot szakasztva kitör. Megtúdiil át erős tápor. Meg-
fídttt a fergeteg. Innen mondják azon testekről is,
melyeket a víz, vagy erős szél mozgásba hoz. MegzA-
dúl a malom. MegtádAl ás erdS a nagy kiáltástól. V.
ö. ZÚG, ZÚDUL.

MEGZUPÁL, (meg-zupál) ősz. áth. Megpufál,
megver.

MEGZURBOL, (meg-zurbol) ősz. áth. A vizet
fel- vagy megzavargatja, meggübüli.

MEGZÚZ, (meg-zúz) ősz. áth. Nyomkodva vagy
szorongatva, vagy ütögetve öszveront, öszvetör, meg-
morzsol, meglapít, stb. valamely testet Lábszárát meg-
snítía a kerék. A kocsirázás megtaltta a szilvát, stSlöt.
Megfúrni a kukoriczát ám. megmorzsolni. V. ö. ZÚZ.

AKAD. HAOT SZÓTAB. IV. KÖT.

MEGZÚZOSODIK, (meg-zűzosodik) ősz. k. Zúz,
azaz zuzmarás dér lepi meg. Ködös hidegben megzú-
zotódnak áfák. Megtuzosodott a bajsza. V. ö. ZÚZ.

MEGZÜL, (meg-zül, azaz meg-zürl) ősz. önh.
Danán túl, nevezetesen a Balaton vidékén és Keme-
nesalon ám. megélemedik, megkorosodik. Bodrogköz-
ben mondják a tehénről, midőn tőgye kiszárad. E
helyett: megtűri v. megtürlik, azaz megtzilrlik.

MEGZÜRLIK, (meg-zürlik) ősz. k. Tehénről,
juhról mondják, midőn tejök elfogy.

MEGZSÁKMÁNYOL, (meg-zsákmányol) ősz.
áth. Valakinek jószágát zsákmány gyanánt elragadja.
A* utonállókmegzsákmányoljákaz utasokat. V.ö. ZSÁK-
MÁNY.

MEGZSÁKOL, (meg-zsákol) ősz. áth. 1) Bizo-
nyos sűrű, seprüs nedvet zsákféle szöveten megszűr.
Megzsákolja a méhsert. (Páriz.). 2) Tréfásan ám. va-
lakit zsákkal hátba ver, s általán megpufái. Dunán
túl így is mondják : meglrezsákol.

MEGZSEBÉL, (meg-zsebél) ősz. áth. Szoros ért.
valakinek zsebéből kilop valamit. Magát megzsebelni,
ám. szert tenni sok pénzre, zsebeit mintegy megtölteni.

MEGZSÉMBESÉDIK, (meg-zsémbesédik) ősz.
k. Zsémbessé válik. Némely ember öregségére megzsém-
besedik.

MEGZSIBBAD, (meg-zsibbad) ősz. önh. Az ál-
lati testnek valamely tagja ideiglen elveszti mozgé-
kony és érző tehetségét. A szoros kocsiban megzsibbadt
a lába. Alvás közben a fej alá tett kéz néha megzsib-
bad. Máskép : elzsibbad. V. ö. ZSIBBAD.

MEGZSIBBASZT, (meg-zsibbaszt) ősz. áth. Esz-
közli, hogy a testnek valamely tagja, különösen a
kéz vagy láb megzsibbad. A folytonos és egyforma
feszültség megzsibbasztja a kart. V. ö. MEGZSIBBAD.

MEGZSINDÉLÉZ v. — ZSINDELYEZ, (meg-
zsindéléz v. -zsindelyez) ősz. áth. Valamit zsindellcl
megtetéz, befődelez. Megzsindelezni a házat. Gúnyos
népnyelven, midőn azt mondják valakiről : Okos em-
ber, jó volna a fejét megzsindetemi, azt jelenti, hogy
bolondul, vagy ostobául beszél.

MEGZSINEGÉL, (meg-zsinegél) ősz. áth. Vala-
kit zsineggel megfojt. A törököknél az előkelő embere-
ket halálbüntetésül régente meg szokták zsinegelni.

MEGZSINÓROZ, (meg-zsinóroz) ősz. áth. Vala-
mit zsinórral kivarr, beszeg, kiczifráz. Megzsinórotni
a dolmányt, a nadrágot, a csizmaszárt. V. ö. ZSINÓR.

MEGZSÍROZ, (meg-zsíroz) ősz. áth. Zsírral meg-
önt, megken, megkever. Különösen mondják ételek-
ről. Megzsirozni a kását, a káposztát, a pirított kenyeret.

„Vajazd meg neki,
Zsírozd meg neki,
Hadd legyen jó ize. Népd.

V. ö. ZSÍR.
MEGZSUGORGAT, (meg-zsugorgat) ősz. gyak.

áth. Fösvény ember módjára öszvegyüjtöget, és meg-
takargat valamit Amit több év alatt megzsugorgaíott,

27
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ott egy éjjel a tolvajok ellopták tőle. V. ö. ZSU-
GOBI.

MEGZSUGORÍT, (meg-zsugorít) ősz. áth. L.
MEGZSUGORGAT.

MEGZSÚPOL, (meg-zsúpol) ősz. áth. 1) Zsúp-
pal kirak, pl. vermet; vagy beföd, pl. házat 2) Átv.
ért megver, megpnfol.

MEGZ8ÚPOZ, (meg-zsúpoz) ősz. áth. L. MEG-
ZSÚPOL 1).

MEGZSURMOL, (meg-zsurmol) 1. MEGMOR-
ZSOL.

MEGZSÚROL, (meg-zsúrol); 1. MEGSÚROL.
MEGY, (1), (me-gy) önh. Rendhagyó igéink

egyike, melynek tiszta gyöke vagy gyökeleme me
megvan a szanszkrit: máj, latin: meo, finn: ménen
(mének), persa á-me-den stb. szókban is; s mint olyan
egy osztályba tartozik a tett, vét*, UK, vitt, hitt
igékkel, melyeknek te, ve, lé, vi, hi gyökeiből leszen
tehető : tehet, vehet, lehet, vihet, hihet, valamint a me-
ből mehet. Továbbá, valamint amazok fölveszik az én
szótagot, létt-én, vén-én stb., úgy ez is : megy-én. A
me harmadik személye mén, vagy tájdivatosan mén.
A megy tőigéből csak a megyek, a megnyújtott mégy,
és megyünk származnak; a többi idő- és személyra-
gokat a mén töige veszi föl, sőt másképen a föntebbie-
ket iá, úgymint: mének (v. megyek, tájdivatosan :
mengyek), menti, szokottabban : mén, (a tiszta me
gyöktől, me-ett), mén (v. mén), menünk (v. megyünk),
menték, mennek ; első múlt: mének, ménéi, méné stb.;
második múlt: mentem, mentél, ment stb.; jövő: me-
nendék, menendett, menend stb.; parancs.: menj; ha-
tártalan : menni ; óhajtó : mennék, mennél, menne; ré-
szesülő : menő, ment, menendS. 1) Szoros ért. lábain
lépve bizonyos helyről tovább-tovább halad. Sebeién,
lattan, tántíkálva menni. Egyenesen, majd jobbra,
majd balra térve menni. Faluról váróiba, váróiból fa-
lura menni. Rétre, szőlőbe, hegyre menni. Templomba,
tanodába, ttinhátba menni. Ki kapálni, ki szántani, ki
aratni megy. Mentén menni ám. sietni, folyvást menni.
Bemenni a hátba. Kimenni a mezőre. Kimenni ás ud-
varból, a határból. Fölmenni a toronyba, a magái hegyre.
Lemenni a dombról. Lemenni a völgybe. Elmenni a tár-
tatágból. Vistttamenni a» elhagyott helyre. Átmenni a
hídon, át erdőn, a viten, a táron. Tilosba mennek a
lovak. Vitre megy a ctorda. A juhok a kolompot ürü után
mennek. Különbözik tőle a jön , hogy ez közeifinkbe
való mozgást vagy érkezést, a megy pedig távolodást
jelent (nem egészen ily viszony létezik a német kom-
mén és gehen között), pl. egyik jön, marik megy. Tegnap
jötMnk, i ma már megyünk. Honnan jöttök, ét hová
mentek t A megy igében tehát alapfogalom a távolo-
dás , a J0n-ben pedig a közeledés; ezért nem mond-
hatjuk : menj ide hottám, hanem : jöjj ide ; vagy nem
mondhatni: jöjj innen tőlem, hanem : menj innen tőlem ;
és mást jelent -.jövök hoztad, mást ismét: megyek hot
tád; amaz azt teszi, hogy a beszélő távolról megin-
dulva már a másik személy közelébe érkezett; ez pedig
hogy még a távolban van, és most indul, vagy közeled-

ni kezd a másik felé. De ha valamely távolsági pont
mint megérkezési hely tűzetik ki, akkor a jön ige hasz-
nálható, pl. Eljott-e Petire, mikor ott leitek t Amint
oda jöttünk (érkeztünk) iimerőieink legott élőnkbe «-
ettek. Miért nem jöttél te it ódat De ezen esetben is
a távol hely közeledési pont gyanánt álL — A jár
és megy között pedig azon különbség van, hogy az
első gyakori, ismételt, vagy folytonos mozgást, A megy
pedig egyszerű távozást jelent, p. aki templomba jár,
az gyakran, vagy többször megy oda, aki templomiba
megy, az csak egy izbon teszi azt. V. ö. JÁR. 2)
Szélesb ért bizonyos helyről kiindulva tovább ha-
lad, vagy mozog, akár lépve, akár repülve, akár úszva,
akármiféle mozdony által stb. Kocsin, lóháton, gyalog,
hajón menni. Férjhet menni. Megy a kocsi, ha faissdi.
Megy a hajó, ha a vi» vagy ítél vit». A Dunán tok
jég megy. 3) Mint mozgást jelentő ige, átv. ért hasi-
náltatik oly cselekvések, vagy állapotok kifejezésére,
melyek többé-kevesbbé mozgásra, vagy távolodásra,
vagy haladásra vonatkoznak, a) Erőszakos mozgást
jelent e mondatokban : Neki menni valakinek ám. meg-
támadni. Még át ördögnek i» neki megy. Rajta menni
át ellenségen ám. megrohanni.
„Üstökbe ment (kapott) Jancsi csatlós a kocsissal."

Csokonai.

b) Haladás, vagy bizonyos állapotra jutás fogalma
van ezekben: Megy át idő. Megy-e a munka í Bi* a lat-
tan megy. Sehogy sem megy. Nem <így megy át. Jól
megy dolga. Rossul megy a ionom. Nem megy a keres-
kedés. Annyira mentek, hogy egymás hajába kaptak.
Éten emberrel semmire sem lehel menni. Jóval többre
mehettt vele. Nagyra menni. Fölmegy, lemegy a gabona
ára. Sok kévét tokra megy. (Km.) Egy évi kiadása ete-
rekre megy. Át építésre minden pinté ráment. Merre
megy ét át út t c) Sajátságosak az ily mondatok : El-
ment át ette, a sUtnivalója. Elment a haja, a tzSre, ám.
kihullott. Sok dolog feledékenylégbe megy. Át semmikép
nem megy a fejébe, ám. eszével nem fogja fel, vagy
nem akarja hinni. Fejébe ment a bor, ám. megrésze-
gedett Beszéde oda ment ki, hogy... Ét a mellé megy,
amit te mondtál, ám. oda tartozik, olyanforma. El-
ment tőle a gyerek (időnek előtte). Sok vér ment el tSU.
Kárba ment minden költsége. Keményítik füstbe ment,
ám. eltűnt. Tüske ment a lábába, ám. akadt E tsákba
két mérü belemegy, ám. belefér. Félre ment, ám. szük-
ségre ment.

MEGY, (2), fa. 1. MEGGY.
MEGYASZÓ, falu Zemplén m.; helyr. Megya-

ttó-ra, —n, —ról.
MEGYE, (t), (me-gy-e) fa. tL megyét. 1) Vonal,

mely bizonyos földterület mentében elhúzódik s azt a
legközelebbi földterülettől elválasztja, és határ gya-
nánt szolgál. Különösen azon szalagforma majd szé-
lesb, majd keskenyebb földköz , melyet a szántóföl-
dek, szőlők, kertek hosszában két felől parlagon szok-
tak hagyni, egyik dűlőtől a másikig. Az Uy megyét
többször a földhöz szántják s helyét egyszerű bariz-
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davonal pótolja; ez tájszokásilag : metgye. V. S.
ME8GYE. E szerént a megye nem egyéb, mint ha-
tár, • minthogy est ősi szokás szerént lépve, s körül-
járva jelelik ki, innen e szó gyöke a megy ige (vala-
mint a járásé jár), s a megyének kijelölése csakugyan
határjárásnak mondatík. 2) Polgári ért. ám. várme-
gye, azaz a magyar birodalom kezdetén behozott al-
kotmány szerént, a magyar korona országainak na-
gyobb-kisebb területű, bizonyos vártól elnevezett, s
önálló igazgatási és törvénykezési hatóságot, a király-
tól rendelt ispán (főispán) vezérlete alatt szabadon
választott tisztviselők és bírák által gyakorló állomá-
nya. Magyaromági, erdélyi, itlavonorstági vármegyék.
Pút vármegye, Komárom vármegye. Ujabb szokás sze-
rént a vár szót szeretik elhagyogatni, pl. Vat megye.
Gy8r megye. 3) Egyházi ért. határozott földterületen
lakó, és bizonyos főpap, d. m. püspök, érsek, főének
stb. lelkész! igazgatása és hatósága alatt levő hivek
gyülekezete, valamint azon föld terűié t, mely én az illető
hivek laknak. Értelei megye, pütpöki megye, föapátí me-
gye, egyházmegye. Szélesb ért néhntt, pl. a barkóknál,
egyes lelkészek pásztorsága alá rendelt hivek gyüleke-
zete, szokottabban idegen, vagyis latin nyelvből kölcsö-
nözve : plébánia. Szerb nyelven metya, tótól medta
szintén határt, közeget jelent, de ezek rokonaikkal
egyfittvagy a magyarm«0ye szóból, vagy a latin médium-
ból eredtek, melynek meo gyöke közös a magyarral,
mert médium ám. intervallum pro meando, átmenni
való közeg. A szláv nyelvekben ezen gyök nem ismeretes.

MEGYE, (2), falu Sáros m., helyr. Megyé-re,
—n, — rM.

MEGYEBELI, (megye-béli) ősz. mn. Megyéből
való.

MEGYEBIRÓ, (megye-bíró) ősz. fn. A gömöri
barkóknál ám. a plébániára felügyelő templomatya.

HEGYECSUHA, (megye-csuha) ősz. fn. Barkók
tájnyelvén ám. egyházi palást. (Plnviale).

MEGYEELNÖK, (megye-elnök) ősz. fn. Elüljáró
a megyében.

MEGYEFA, falu Baranya m.; helyr. Megyefá-
ra, —n, —ról.

MEGYEFŐNŐK, (megye-főnök) ősz. fn. Elül-
járó a megyében (Comitatsvorstand).

MEGYEHÁZ, (megye-ház) ősz. fn. A polgári
ért. vett megyének, mint igazgatási és törvénykezési
hatóságnak középülete, máskép : vármegyehát, v. vár-
megye háta.

„Felszállott a páva,
Vármegye házára" Népd.

V. 5. MEGYE.
MEGYEHIDA, falu Vas m.; helyr. Megyehidá-

ra, —n, —ríl.
MEGYEI, (megy-ei) mn. tt. megyei-t, tb. —ék.

Megyéből való; megyéhez tartozó; megyét illető.
MEGYEJÁRÁS, (megye-járás) ősz. fn. Hivata-

los látogatás, melyet egyházi megyéjébe az illető fő-
pap, vagy helyettese teszen.

MEGYÉK, 1. MEGY, (1) alatt.

MEGYÉN, (me-gy-én) Önh. L MEGY, (1).
MEGYEORVOS, (megye-orvos) ősz. fn. Tiszti

orvos, kinek fő kötelessége az illető vármegye köz-
egészségi állapotára ügyelni.

MEGYER, faluk Nógrád, Somogy, Szála m.,
BÉKÁS- ,Pest,NAGY—,Komárom,TÓT—, Nyitra,
PÓCS—, Pest, VAS—, Szabolcs, KÁPOSZTÁS—,
puszta Pest, KIS—, puszta Győr m.; helyr. Megyer-
re, —én, —rSl.

MEGYERCS, fala Komárom m.; helyr. Megyercr
re, —én, —rSl.

MEGYERI, puszta Pest m.; helyr. Megyeri-be,
—ben, —böl.

MEGYÉS v. MEGGYES, faluk Sáros, Vas, pusz-
ta Tolna m., BODZÁS—, Arad, NYÍR—, ARA-
NYOS—, Szatmár, TAGADÓ—, Bihar m.; helyr.
Megyet-re, —én, —röl.

MEGYÉS, (me-gy-e-es) mn. tt. megyés-tv. —ét,
tb. —ék. Egyházi ért. megyére felügyelő. Megyét
pütpVk, különböztetésül a ceimtetes püspöktől. Megyét
pap, kinek plébániája vau. Megyét egyhát, ám. plé-
bánia. V. ö. MEGYE.

MEGYESFALVA, erdélyi falu Maros sz.; helyr.
—falvá-ra, —n, —ról.

MEGYE8-IREG, puszta Tolna megyében; helyr.
—Ireg-re, —én, —rSl.

MEGYETÖRVÉNYSZÉK, (megye-törvény-szék)
ősz. fn. Az egész megyére vonatkozó, vagy egész me-
gyében működd birói testület.

MEGYÉZ, (me-gy-e-ez) áth. m. megyé»-tem, —tél,
—étt, pár. —e. Megye nevű határvonal! húz, vagy
kijelöl. Megyémi a tagotstályban jutott rétieket. A
ttomstédok elmegyétik egymás birtokait. Kimegyétni a
stántóföldnek stánt telket.

BiEGYÜNK, 1. MEGY, (l) alatt.
MÉH, (1) fn. tt. méh-et, hann. szr. —e, kicsiny.

méhecske. 1) Köz ismereti! szárnyas rovar, mely sej-
tekből álló mesterséges lakot készít magának viasz-
féle anyagból, s azt bizonyos növények virágairól
gyűjtött mézzel megtölti. Stelid v. kerti méh, mely az
úgynevezett méhesekben különös kezelés és táplálás
alatt tenyészik. Vad méh, mely molyhosabb, nagyobb
és feketébb, s az erdőkben szabadon lakik. Nádi méh,
mely a szerhák nádjaiba rakja sejtjeit, és mézét Méz-
gyűjtő méh, v. dolgot méh, mely a virágokról szedi és
sejtjeibe rakja a mézet Dúméh, mely más méhek ka-
sába vagy fészkébe jár mézet lopni. Hereméh, mely a
dolgozó méhnél nagyobb s fulánktalan. Ezt a méhek
hímjének tartják, és minden kasban találtatik bizo-
nyos számmal. V. ö. HERE. Mi elemzését illeti, azon
szavaink közé tartozik, melyekben a vég h gyöngéd
utóleh, mint a moh, doh, roh, düh, rtlh, vagy mint a
j a fej, hij, paréj, karéj, a v a lév, bév, hév, nyüv stb
szókban. Az éles mé, úgy látszik, ezen rovarnak vé-
kony hangját utánozza. Ily véleménye van Adelung-
nak a rokon hangú német Biene, régiesen : bt, Mr»,
és imme nevekről. A finnben Fábián István szerént
mehi vagy meri ám. méz, és mehiUtinen ám. méh.

27'
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MÉH, (2) fn. tt. méh-et, hann. szr. —e. Zacskó'
forma bőredény a nőstény emlős állat, különösen az
asszony! nem medenczeüregében, melyben a magzat
megfoganszik, és megszületéséig benne marad. Máskép:
anyaméh, s népnyelven megfordítva méhanya. Magta-
tot méhébe fogadni, méhében hordozni. Kimaradt a méhe
ám. magtalanná lett. Vetteti volna át anyja méhében.
Lettéit, lettállt a méhe. Molnár A. szerént van kicsi-
nyítője is : méhecske. E szó egész alakjára nézve a ro-
vart jelentő méh-htz hasonló, s alapfogalomban csak
akkor egyeznék vele, ha egyezés! pontul a mozgást
jelentő me gyököt vennők a köznép! nők azon véle-
ménye szerént, hogy a méh bizonyos kórállapotban
ide-oda mozogni, s majd fölebb majd alább szállani
szokott, innen a panaszkodó mondás : jaj, lettállt a
méhanyám, vagy, jár a méhanyám. Azonban valószí-
nűbbnek látszik, hogy a méh tulajdonkép ám. béh a
benséget jelentő be megnynjtva be gyöktől, mint a ré-
gies fe, közdivata fej tájdivatosan fé a fékStS szóban,
s valamint a fé (caput) szóból lett fék (capistrum),
ügy keletkezett a be gyökből Uh, és a b hangot ro-
kon szervtt m ajakhanggal felcserélve méh. Egyébiránt
hogy a & és m mint ajakhangok fölcseréltetnek, több
példák tanúsítják, mint: bekeg mekeg; bankó mankó ;
banya Baranyában manyó ; bám mám, bogy mogy ; ma-
dár, badar v. badács stb. E szerént a méh eredetileg
béh jelentené a nőnemnek azon bentS hüvelyét, v.
edényét, mely a magzatot betdrja.

MEHALA, falu Temes m.; helyr. Mehalá-ra,
—n, —ról.

MÉHÁLLÁS, (méh-állás) ősz. fn. Széles ért.
méhes ház. Különösen azon emeltebb állvány, melyre
a méhkasokat, v. kaptárokat szokták helyezni.

MÉHANYA, (méh-anya) ősz. fii. Köznépies nyel-
ven ám. méh, a nőben. Dunán tűi a harmadik sze-
mélyraggal : méhanyája, pl. Megindult a néhányája.
Fáj a méhanyája. V. ö. MÉH, (2).

MÉHRAJ, (méh-baj) ősz. fn. Általán, akánnily
fájdalom vagy betegség a nőnem méhében, pl. jnéh-
görcs, méhláz, méhrák, méhszakadás, méhdfih stb.

MÉHBALZSAM, (méh-balzsam) ősz. fh. Bal-
zsamféle gyógyszer a méhbaj ellen.

MÉHBEFOG ADÁS, (méhbe-fogadás) ősz. fa.
A nőstényállatnak, különösen nőszemélynek állapota,
midőn a himmagot méhébe veszi s teherbe esik tőle.

MÉHBENHAGYOTT, (méhben-hagyott) ősz.
mn. és fa. Mondják magzatról, ki még anyja méhében
volt, midőn a* apja meghalt, apja halála után szü-
letett gyermek. (Posthumus). Méhbenhagyott Láttló,
Albert király fia. Máskép : árvaaeUlött.

MÉHBÉR, (moh-bér) ősz. fa. Széles ért. bér vagy
adó, melyet a méhtartástól fizetni keli. Némely or-
szágokban ezt a méhesgazdák a szomszédoknak fize-
tik, kiknek kertéibe, vagy földjeire járnak a méhek.

MÉHCSIPÉS, (méh-csipés) ősz. fa. Tulajdonkép
szúrás, bökés, melyet a méh fálánkjával teszen, mely
mérges lévén, ideiglenes hólyagot húz a bőrön.

MÉHCSÖ, (méh-cső) ősz. fii. 1. MÉHKÜRT.
MÉHDÖNGÉCSELÉS v. — DÖNGICSÉLÉS ,

(méh-döngécselés v. —döngicsélés) ősz. fa. A méh-
rovaraak gyönge, finom hangja, szózata.

„Lágy déli szellő volt ringatom ,
Méhdöngicsélés elaltatom."

Garay J.

MÉHDÜH, (méh-dtth) ősz. fa. Görcsös és lázas
kórállapot oly nőszemélynél, kit a nemi közösülés
ösztöne túlságosan ingerel s vágya kielégíthetlen.

MÉHE, tájdivatos kiejtés a szokottabb méh he-
lyett. L. MÉH, (1).

MÉHEJT, a székelyeknél divatos, és ám. mely
helyt? hol?

MÉHEKDŐ, (méh-erdő) ősz. fa. Erdő, melyben
vadméhek tenyésznek, vagy melyben szelíd méheket
itt-ott lerakott kasokban szaporítanak.

MÉHES, (1), (méh-es) mn. és fh. tt méhtt-t v.
—ét, tb. —ék. Méhekkel bővelkedő, méheket tartó,
tenyésztő. Méhes vidék, erdő. Méhes gatda. Mehet kap-
tár. Midőn főnévül használtatik, tt. méhet-t, tb. —dk. 1)
Személy, ki méheket tenyészt, máskép : nékem. 2)
Ház vagy állás, vagy kert, melyben méheket tenyész-
tenek. A méhett virágsó növényekkel kortilUlUtni. Kerti,
erdei mehetek.

MÉHES, (2), erdélyi falu Kolos m., KIS—,
NAGY—, puszták Arad m.; helyr. Méhet-re, —én,
—röl.

MÉHÉSZ, (1), (méh-ész) fh. tt. méhétt-t, tb. —ék,
harm. szr. — e. 1) Általán, méhekkel bánó, vagy mé-
heket tenyésztő személy. 2) Harkálynemü madárfaj,
mely leginkább méhekkel táplálkozik. (Merops api-
aster).

MÉHÉSZ, (2) falu Torna m,; helyr. Mékétt-re,
—én, —röl.

MÉHÉSZBORZ, (méhész-borz) ősz. fa. Afrikai
borzfaj, mely vadméhek mézével táplálkozik. (Urana
mellivorus).

MÉHÉSZET, (méh-ész-et) fh. tt. méhéttet-ét, harm.
szr. —e. A gazdászat azon neme, mely méhek tenyész-
tésével, s illetőleg viasz és méz termelésével foglal-
kodik.

MÉHÉSZGAZDA, (méhész-gazda) ősz. fh. Gazda,
ki a méhtenyésztést mint különös iparágat ttzi és gya-
korolja.

MÉHÉSZJOG, (méhész-jog) ősz. fh. 1) Jog, mely-
nél fogva valaki méheket tenyészthet, különösen va-
lamely községnek erdejében. 2) Azon jogok, illetőleg
törvények öszvege, melyek bizonyos országban a méb-
tartásra, s a méhészetre vonatkoznak.

MERÉSZKEDIK, (méhész-kédik) k. m. mékén-
kéd-tem, —tél, —étt. Méhészetet ttz, méhtenyészté*-
sel foglalkodik.

MÉHÉSZKÖNYV, (méhész-könyv) ősz. fh. Gaz-
dasági könyv, mely méhek tenyésztésére vonatkozó
oktatásokat tartalmaz.
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MÉHÉSZMEDVE, (méhész-medve) öez. fii. Ki-
sebb faja medre, mely különösen szereti, éó felfürké-
szi az erdei mézet Egyébiránt a méz általán kedves
eledele a nagyobb fajú medvének is.

MÉHÉSZSÉG, (méh-ész-ség) fn. tt méhéstség-
ét, harm. szr. —e. L. MÉHÉSZET.

MÉHÉSZSEPKA, (méhész-sipka) ősz. fn. Beczés
kelméből vagy drótból csinált sipkaféle fej- és arcz-
takaró, melyet a méhészek kivált rajeresztéskor köt-
nek föl, hogy a falánksznrások ellen mentek le-
gyenek.

MÉHÉSZTÖRVÉNY, (méhész-törvény) ősz. fn.
A méhészgazdákra, és méhtartásra vonatkozó törvény.

MEHET, (me-het) a .megy' igének lehető for-
mája, s ám. képességgel bír menni; különösebben ám.
meglehetős.

MÉHFÁJÁS, (méh-fiájás) ősz. fn. Fájdalom vagy
betegség a nőnemnek azon belrészében, melyet méh-
nek nevezünk.

MÉHFÉC8KENDŐ,(méh-fécskendtf)ösz.fn. Se-
bészi csöves eszköz, mely által a kóros női méhbe va-
lamely hígnemü gyógyanyagot belő veinek.

MÉHFOLYÁS, (méh-folyás) ősz. fű. A nősze-
mély nemző részének azon kóros állapota, midőn bi-
zonyos fehér nedv foly ki belőle, máskép : fehérfolyás.

MEHFÜ, (méh-ftt) ősz. fn. A kétföbbhímesek se-
regébe, és fedetlen magvak rendébe tartozó növény-
nem ; csészéje aszd, két ajakd, a felső lapos, az alsó
hegyes, némelyiket virágzás után szőrök zárják be,
bokrétájának felső ajaka boltos szabású. Máskép :
metélte. (Melissa). Fajai : etitromteagu, nagyvirágu,
hegyi méh/Ü. Nevét onnan vette, mert virágaiból a mé-
hek különösen szeretnek gyűjteni. A köznép még metei
méhffí-nek nevezi a bugás csipkepittyet (nepeta pan-
nonica), és erdei méhfU-neí az édes mozsárvirágot
(melittís melissophyllum).

MÉHGÖRCS, (méli-görcs) ősz. fn. A női m éh-
nek nyavalyája, mely különösen görcsökben jelenkezik.

MÉHGÖRCSÖS, (méh-görcsös) ősz. mn. Méb-
görcs nevű nyavalyában szenvedő. MéhgSrcsSs nü. V.
ö. MÉHGÖRCS.

MÉHGYÜMÖLCS, (méh-gyümölcs) ősz. fn. Méh-
be fogadott magzat, ivadék. Képes kifejezés.

MÉHHAJLÉK, (méh-hajlék) ősz. fn. Hajlék,
mely alatt a méhkasokat tartják; máskép : méhes,
méhhát.

MÉHHAJTÓ, (méh-hajtó) ősz. fn. Bizonyos szer,
melyet ha a teherbe esett nő bevesz, a méhébe fogant
magzat időnek előtte elmegy tőle.

MÉHHÁZ, (méh-ház) ősz. fn. Különös szabályok
Bzerént épített, elrendezett, s méhek tartására szánt
épület.

MÉHHERE, (méh-here) ősz. fn. 1. HEREMÉH.
MÉHHURUT, (méh-hnrnt) ősz. fű. Görcsökkel

járó száraz hurut, mely bizonyos méhnyavalyának
eredménye.

MÉHHÜVELY, (méh-hfively) ősz. fn. Tágas,
hártyás, meggőrbedt, s kevéssé lapos cső a nősze-
mély medenczeüregében, a végbél és húgyhólyag kö-
zött. (Vagina nteri.)

MÉHI, falu Gömör m.; helyr. Méhi-be, —ben,
—Wtt.

MÉHISZAM, (méh-iszam) ősz. fn. A nőszemély
méhének kóros állapota, midőn ez, mint mondani szok-
ták, leszáll v. leesik. V. ö. ISZAM.

MÉHIVADÉK, (méh-ivadék) ősz. fn. 1) Méhbe-
fogadott magzat, méhgyümölcs. 2) A méh nevű ro-
varnak fia, fajzata, raja.

MÉHKAPTÁR, (méh-kaptár) ősz. fn. Különféle
alakú és anyagú köpü, bődön vagy kosárféle, alant
nyiltöblii, oldalt kis ablakkal ellátott edény, melyben
a szelíd méhek sejtjeiket építik, s mézet gyűjtenek
bele. Máskép : méhkas, v. méhkSpü, v. méhkelencee.

MÉHKAS, (méh-kas) ősz. fn. Szoros ért vessző-
ből font és sárral betapasztott kaptár. V. ö. MÉH-
KAPTÁR.

MÉHKASSZÉK, (méh-kas-szék) ősz. fn. L.
MÉHPOLCZ.

MÉHKELENCZE, (méh-kelencze) ősz. fn. L.
MÉHKAS.

MÉHKENYÉR, (méh-kenyér) ősz. fn. A méznél
valamivel keményebb, de kevesbbé édes eledel, melyet
a méhek saját táplálásukra készítenek.

MÉHKERÉK, falu Bihar m.; helyr. —kerék-re,
—én, —r&l.

MÉHKÉRŐ, (méh-kérő) ősz. fn. Csapformaesz-
köz, mely a méhhüvelybe tétetik vagy a havi tisztu-
lás előmozdítása vagy a méhsérv elhárítása végett.

MÉHKIRÁLYNÉ v. —KIRÁLYNŐ, (méh-ki-
rály-nő) ősz. fn. Hoszszabb, és valamivel nagyobb testű
méh, mely egy-egy raj fejének és vezérének tartatik.
Egyébiránt arról, ha tojik-e vagy nem, valamint ál-
talán a méhek szaporodásának és szerkezetének tit-
kairól, a természettudósok illetőleg méhészek nincse-
nek egy véleményben.

MÉHKOSÁR, (méh-kosár) ősz. fn. L. MÉHKAS.

MÉHKÖPÜ, (méh-köpü) Ősz. fn. L. MÉHKAP-
TÁR.

MÉHKÜRT, (moh-kürt) ősz. fn. A nőszemély
méhének két oldalán levő hártyás csövek, melyek a
méhhüvely oldalszögeibe nyitnak, s a petefészektől
elszakadt és megfogant hólyagosakat a méhbe vezetik.
(Tubáé Fallopii).

MÉHLÁZ, (méh-láz) ősz. fn. 1) Némely méhbaj-
jal párosult láz. 2) Forró láz neme, mely, mint állít-
ják, a nőszemélynél a nemi közösülés túlságos ingere
által támad. Rokon hozzá a nfhdtíh.

MÉHLEPÉNY, (méh-lepény) ősz. fn. 1) A gyer-
mek szülése után elmenő lepényforma burok. 1. MAS,
fn. 2) Növénytanban, a magnak azon tenyésző két
hasábja, melyek csírázáskor levélkékké alakulnak.
(Cotyledones).
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MÉHMAGZAT, (méh-magzat) ősz. fa. A nőstény
emlős állatnak, nevezetesen nőszemélynek méhébe fo-
gadott, s az élet csirájában létező ivadék. (Embryo).

MÉHNYAK, (méh-nyak) ősz. fa. A riőszemély
méhének alsó, és hengerded végű része. (Cerrix átéri).

MÉHPÉNZ, (méh-pénz) ősz. fa. 1. MÉHBÉR.
MÉHPILIS, (méh-pilis) ősz. fn. Növénynem az

ölhimesek seregéből, és egyanyások rendéből; bokré-
tája töltséres, alul szoros nyaka, s ez ül egy gömbö-
lyű pilisen, mely a magzatot magába cárja, s utóbb a
magra nő, és annak bejára lesz. (Mirabilis). Fajai:
délignyitó (m. jalapa), és hostndnydku (m. longiflora).

MÉHPOLCZ, (méh-polcz) ősz. fa. Polczféle áll-
vány vagy emelvény, melyre a méhkasokat állítani
szokták.

MÉHPÖFETEG, (méh-pöfeteg) ősz. fa. Taplóne-
mfi, pőfeteghez hasonló kóros képződmény a női méhben.

MÉHRAJ, (méh-raj) ősz. fa. Egy sereg méh,
melyek együtt, azaz egy fészekben vagy kasban, kap-
tárban ebiek, építenek, mézeinek. Különösen oly méh-
sereg, mely szaporodás által megsokasodva s a többi-
től elválva egy királynő vezérlete alatt tovább száll,
és külön lakhelyet keres. A méhrajt elfogni ét kaiba
erettteni, vagy verni. V. ö. RAJ.

MÉHRAJZÁS, (méh-rajzás) ősz. fa. Az ifjú méh-
ivadéknak azon mozgalma, midőn seregesen fölkere-
kedve születése helyét elhagyja, s új lakot keres.

MÉHSÉR v. —SÖR, (méh-sér v. -sör) ősz. fa.
Ital neme, mely forrás által mézből s még némely más
híg testek vegyüléséből készül. Vittel, borral, árpa-
lével, tetettél kéittíett méhter.

MÉHSÉRV, (méh-sérv) ősz. fa. A nőszemély
méhének azon kórállapota, midőn az a méhhüvelybe
leszáll, vagy a méhhüvely belső hártyája megpety-
httdik, és lelóg. Máskép: méhittam. (Prolapsos uteri).

MÉHSZÁJ, (méh-száj) ősz. fn. Nyilas a nősze-
mély méhének nyakán.

MÉHSZAKADÁS, (méh-szakadás) ősz. fn. L.
MÉHSÉRV.

MÉHSZARVAK, (méh-szarvak) ősz. tb. fa. L.
MÉHKÜRT.

MÉHTANYA, (méh-tanya) ősz. fa. Méheskert
és méhház a szabad mezőn vagy erdőben.

MÉHTARTÁS, (méh-tartás) ősz. fa. L. MÉH
TENYÉSZTÉS.

MÉHTELEK, falu Szathmár m.; helyr. Méhte-
lek-re, —én, —röl.

MÉHTENYÉSZTÉS, (méh-tenyésztés) ősz. fa.
A gazdaságnak azon neme, mely méhek tartásával,
és szaporításával, illetőleg viasz- és méztermeléssel
foglalkodik.

MÉHTESTVÉRÉK, (méh-testvérék) ősz. tb. fa.
Ugyanazon anyától született, anyui testvérek.

MÉHTETEM, (méh-tetem) ősz. fa. Húsos kinö-
vés, kór képződmény, mely néha a nőszemély ménében
támad.
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MÉHTÜKÖR v. —TÜKÖR, (móh-tttkör) ö«z.
fa. Bábák és szfilészsegédek eszköze, melylyel a
méh száját felnyitják, hogy a holt magzatot kivegyék
belőle stb.

MÉHÚREG, (méh-üreg) ősz. fa. A nőszemély
méhének öble, belső tere. (Cavitas uteri).

MÉHÜSZÖQ, (méh-fiszög) ősz. fa. 1) A méh-
ben támadó húsos kinövés, máskép : méhtelem. 2)
A méhben megromlott magzat.

MÉHÜTÉR, (méh-fitér) ősz. fa. Ütér, mely a
köldökntérből ered ki, és gyakran a közép végbélnt-
érből származik, s kactkaringósau a méh oldalához
tekeredik. (Artéria uterina).

MÉHVÍZKÓR, (méh-víz-kór) ősz. fa. Vízkórféle
bántalom a nő méhében.

MEJÉK, (mej-ék, azaz mell-ék) fa. tt mejék-ét,
harm. szr. —e. A. székely takácsok, és szövő nők nyel-
vén azon fonal, melyet az osztovátán a fejfára főite-
kernek, és onnan beeresztenek a nyüstbe, s ezt má-
sutt föl vagy beereatÖ-neí, vagy «*xS2-nak nevezik.
Azon fonal neve pedig, melyet a vetélővel a mejékbe
öltenek : ontok, vagy bélfonal. Innen a példabeszéd,
mikor a házasok rosznl ebiek, s mindenik hibás, és
együtt veszekeszuek : egyik ontok, a maiik mejék. £•
értelmezés szerint az ontok v. bélfonal jelenti a szö-
vetnek keresztben fekvő, a mejék pedig hosxasában
elnyúló fonalát, és így valószínű, hogy a mejék erede-
tileg mellék, minthogy a szövetnek mellékét vagy me-
netét képezi.

MEJJ, tájdivatos kiejtésü fa. Szokottabban L
MELL; és MELLY.

MEJJÉK, tájdivatosan ám. mellék; 1. ezt
MEJJESZT, tájdivatos; 1. MELLYESZT.
MEK, kecskehangot utánzó gyökszó, melyből

mekeg és mekken származnak.
MEKÉG, (mek-ég) gyak. önh. m. mdctg-te.ru,

—tél, —M. Különösen és kizárólag a kecskéről mond-
ják, midőn mek mek hangon kiáltoz. Hangváltozattal
bekig. Legjobban egyezik vele a szintén hangutánzó
gyökü német meckern. Ikerítve : ekég-mekég.

MEKÉGÉ8, (mek-ég-és) fa. tt. mekégét-t, tb.
—ék, harm. szr. —e. A. kecskének mek mek hanga
szólása.

MEKÉGTET, (mek-ég-tet) mivelt. m. mtkégttt-
ttm, —tél, —élt, pár. mekégtett. Mekegni késztet, kény-
szerít.

MEKÉNYÉS, falu Baranya m. helyr. Mekényéf
re, —éh, —röl.

MEKKEN, (mek-v-en v. mek-k-en) önh. m. ntdt-
ken-t. Mek hangon elkiáltja magát Tulajd. ért kecske
hang, de átvitten mondják emberről is, midőn nyekken.

MEKKORA, kérdő névmás, mely által valami-
nek terjedelmi vagy számbeli nagysága felől tudako-
zódunk, s ám. mily nagy t pl. mekkora karejt tzeljeJc
a kenyérMflt Mekkorára nőttek két év alatt át otíovd-
nyok t Mekkora számú hadsereg vonult el határtokon t
Néha hasonlat gyanánt használtatík, pl. mekkora
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(amily nagy) te vagy, akkora (oly nagy) én is lettek,
ha felnövök. Amekkorát kért*, akkorát adok. Innen az
tetszik ki, hogy e szóban alapfogalom főleg a térbeli
nagytág ; ennél fogra ha alkotó részéül azon kor szót
veszszük, mely időbeli nagyságot jelent, ügy átvitt
értelemmel bírna, minthogy a növekedő testek minél
korosabbak, aránylag annál nagyobbak szoktak lenni.
Azonban valószínű, hogy itt a kora ám. gora, s az
egéaz szó taa.meggora a nagyot jelentő gór, megnyújtva
gór gyöktől. V. 5. GÓR, GAR. Az első k vagy csak
nyomatosság végett csúszott bele, s eredetileg mekora
T. me-gora, t i. itt a me azon gyök, melyből a mely
ét menyi névmások származtak ; vagy lehet mely-kora
is. V. ö. MELY.

MEKKORASÁG, (mekkora-ság) fn. tt. mekko-
ratág-ot, hann. szr. —a. Valaminek kérdés alatt levő
nagysága. Szoros ért. különbözik tőle a mennyiség,
mely tnlajdonkép kérdés alatt levő sokaságot jelent,
amaz tehát az egészet öszvesen és egység gyanánt,
emez pedig mint több részekből állót veszi tekintetbe.

MEL, elvont gyöke meleg szónak-és származé-
kainak. V. ö. MELEG.

MEL, elvont törzsök, melyből 1) mélt, méltó,
mutat, méltatlan, méltói, méltótág, stb. erednek. Elem-
zésere és jelentésére nézve 1. MÉLT. 2) Azon mii
törzsök, melyből a méla, mélatág, méláz származik.
V. ö. MÉLA.

MÉLA, (mé-el-a) mn. tt. mélái. Eredetileg oly
ember, ki szájtátva néz, bámul; megfordítva máié,
honnan málészájn ám. bámuló, szájtátí, mamiasz,
bamba, bambám, bacza. Mindezekben alapfogalom a
szajtátongás, melyet a nyílt a, illetőleg nyílt e fejez
ki. Nemesebb ért bizonyos helyre vigyázva néző, mi
sok embernél szájtátva szokott történni. Ily értelme
van e versben :

„A vadász ül hosszú méla lesben."
Vörösmarty.

Továbbá ám. gondolatokba merült, vagy búskomor
gondolkozása. Ezen értelemben is alapfogalom a tátva
maradt száj. Gyöke a nyílt mé, vastag hangon ma,
melyből el képzővel lett az elavult ige méel, mű, s
ebből az igenév : meló méla, valamint másfelől a ma
gyökből mái, máié (máié). A mélán görög szó (ám.
fekete) a ,melancholia' szóban csak történetes talál-
kozás. Jobban egyezik a török meltd szóval, mely ám.
bús, szomorú. Hogy a magyarban a mé tátott szájat
jelent, kitetszik a gúnyolódok szokásából, mely ezé-
rént a bámészkodó embert utánozva így szobiak :
miét v. mi! mit bámulsz f V. ö. MÁL, (1), és MA-
LÉ, (2).

MELABÚ, (méla-bú); 1. BÚSKOMORSÁG.
MÉLABÚS, (méla-bús); 1. BÚSKOMOR.
MÉLÁK, fa. tt. mdák-ot, hann. szr. —ja. Nagy

fejű és széles szájú mészároskutya. Innen átv. ért.
emberre alkalmazva ám. nagy szájú. Valószínű, hogy
egy eredetű a tátott szájat jelentő méla szóval s ere-

detileg mélák, képzésre pedig hasonló a fonák, tudák,
buvák szókhoz. V. ö. MÉLA.

MÉLAKÓR v. —KÓRSÁG, (méla-kór v. -kór-
ság) 1. BÚSKOMORSÁG.

MÉLAKÓROS, (méla-kóros) 1. BÚSKOMOR.
MÉLASÁG, (me-el-a-ság) fn. tt. méUuág-ot;

harm. szr. —a. 1) Bámészkodó tulajdonság, bamba-
ság, szájtátiság. 2) Feszült figyelmesség bizonyos
tárgyra, vagy gondolatokba merültség, vagy búsko-
morság. V. ö. MÉLA.

MÉLÁZ, (mé-el-a-az) önh. m. méláz-tam, —tál,
—ott. 1) Szájtátva tölti az időt, bámészkodik. Semmit
sem tesz, csak méláz. Mit méláztok, nincs dolgotok t 2)
Nemesb ért. valami után bámulva vagy figyelmezve
néz. Méláz a vadász, midim vadat les, ét vár. 3) Me-
redten gondolkodik, vagy búsul.

MÉLÁZÁS, (mé-el-a-a-az-ás) fn. tt. mélátát-t, tb.
—ok. Cselekvés midőn valaki méláz.

MELEG, (mel-eg) mn. tt. meleg-et. E szó jelenti
azon érzést, mely akkor támad bennünk, midőn vagy
a nap heve éri testünket, vagy tűzhöz vagyunk közel,
vagy akármiféle belső hevülésre gerjedünk, melynek
nagyobb fokai: hévtég, forrótág, alsóbb foka langyos-
ság, ellentéte pedig hideg. Innen szoros ért. melegnek
mondatik minden test, mely ilyetén érzést támaszt,
vagy melyet akármiféle tűznek ereje áthatott, pl. nyári
meleg napok. Meleg kályha, meleg szoba. Meleg levegő.
Meleg vfe. Meleg ételek. Meleg fürdő. Szélesb ért. mond-
juk különféle rnhanemüekről, melyek a testtől a hi-
deget elzárják, s annak természeti hévfokát mintegy
megőrzik. Meleg köntüs, kezlyil. Meleg köpeny, nadrág.
Átv. ért. mondjuk kedélyről, midőn valami iránt rész-
vevő érzéssel viseltetik, vagy működéseiben bizonyos
jótevő élénkséget tüntet ki. Meleg szívvel, meleg indu-
lattal fogadni valakit. Innen oly emberről, ki közö-
nyös, ki részvétlen, azt mondjuk, hogy se hideg se
meleg. Használtatik főnévül is, mint elvont önálló
tárgy, pl. lágy meleg. Meleg van. A déli szelek mele-
get hoznak. A nagyon befutott ttobából kierettteni a
meleget. Sajátságos mondatok az Uyek : Melegében kell
a vasat verni, azaz addig, mig meleg. Melegében tenni
valamit, azaz, semmit sem halogatva, tüstént. Melegé-
ben enni a lángott, a túrót lepényt. A csatának épen
melegére érkeztünk, azaz, midőn legélénkebben folyt.

E szó gyöke : mel, az ég pedig képző, mint a
hideg szóban. Eredetileg, egynek látszik vü gyökkel,
világ szóban, minthogy kivált a nap és tűz világa és
a melegség együtt járnak. A finn nyelvben rokon
hozzá: pylatop, és pallaw, a wotjákban : pyl, az ui-
guri török szójárásban : buljan. Ha pedig gyökelemül
a me hangot veszszük, a magyarban rokona a legme-
legebb földnemet jelentő mese (mész). Ily fogalmi és
gyökrokonság látszik lenni a latin calidus és calx kö-
zött. Vagy talán a szájtátó me (mee) teszi e szónak alap-
ját, minthogy az állat általán, midőn melege van, száj-
tátva lihegi ki belső tüzet. Ily kilihegésre mutat a hé
hő szók természete is, valamint ellenben a A» és hu,
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mint a hideg és hűvös szók gyökei, a fázó embernek
azon szokását utánozzák, mely szerént a belső mele-
get viszszatartja, és viszszahúzza.

MELEGÁGY, (meleg-ágy) ősz. fn. Kertészek
nyelvén ám. deszkák közé szorított, jóféle ganejjal
kevert fold, melyet rendesen üvegtáblákkal takarnak
be, hogy még tavasz előtt holmi kerti növényeket te-
nyéezszenek benne. Melegágyban termett taldta, retek.
Melegágyba vetett magok.

MELEGCSE, (mel-eg-cse) mn. tt. melegetét. A
,meleg' szó kicsinzője. L. MELEGÉCSKE.

MELEGÉCSKE, (mel-eg-écs-ke) mn. tt. meleg-
écskét. Kissé meleg, kis mértékben meleg.

MELEGEDIK, (mel-eg-éd-ik) k. 1. MELEG-
SZIK.

MELEGEN, (mel-eg-en) ih. Meleg állapotban.
Melegen tartani valamit. Melegen adni fel át ételt. A
kenyeret melegen enni nem jó. V. ö. MELEG.

MELEG-FÖLDVÁR, érd. falu Doboka m.; helyr.
— Földvár-ra, —ön, —ról.

MELEGGYÜJTŐ, (meleg-gyűjtő) ősz. fn. Esz-
köz, vagy készülék, mely által a nap melegét neve-
zetéé mértékben együvé lehet vonni, mi különösen
több üvegtábla öszveállitása által is történhetik.

MELEGHÁZ, (meleg-ház) ősz. fn. Kerti ház,
mely oly czélszerfiieg van építve, hogy benne télen
által azon növényeket el lehessen tartani, sőt tenyész-
teni is, melyek a külső hideg léget ki nem állják. A
virágokat SsttSl tavaszig meleghátban tartani.

MELEGHEGY, falu Gömör m.; helyr. Meleg-
hegy-re, —én, —rSl.

MELEGÍT, MELEGÍT, (mel-eg-ít) áth. m. me-
legtí-étt, pár. —s. Bizonyos testet meleggé tesz. Vi-
tet, ételt melegíteni. A nyári nap sugarai megmelegítik
a levegőt. A fűtött kemencéé megmelegüi a szobát. A
szetté* italok megmelegítik a gyomért. V. ö. MELEG.

MELEGÍTÉS, MELEGÍTÉS, (mel-eg-ít-és) fii.
tt. melegítés-1, tb. —ék, harm. szr. —e. Cselekvés,
mely által bizonyos test meleggé tétetik. Stobamele-
gitét. V. ö. MELEGÍT.

MELEGÍTÉSI v. MELEGITÉSI, (mel-eg-ít-és-i)
mn. tt. melegítést-1, tb. —ék. Melegítésre vonatkozó,
melegítést illető.

MELEGÍTŐ v. —MELEGÍTŐ, (mel-eg-ft-ő) mn.
és fn. tt. melegítőt. Aki vagy ami melegít. Különösen
melegítő eszköz. AgymelegítS.

MELEGSÉG, (mel-eg-ség) fn. tt. melegség-ét,
harm. szr. —e. 1) Azon hatás, melyet érzünk, midőn
melegünk van, s melynek nagyobb fokai, héség és for-
róság. Külső, belső melegséget éretni. A nagy melegség
miatt ellankadni. Átv. ért. élénk és részvéttel járó kedé-
lyi állapot. 2) Bizonyos testnek állapota, vagy tulaj-
donsága, mely amaz érzést támasztja bennünk. Nyári
napnak, Hitnek melegsége. Át emberi testnek termelteti
melegsége. Kemencte, fűtött stoba melegsége. Ez érte-
lemben a melegség fogalma viszonyló, (relativum)

mert ami egynek meleg, az másnak nem az. Y. ö..
MELEG.

MELEGSZIK, (mel-eg-sz-ik) k. A többi
idők ragozásait a melegedik tőige veszi föl; melege-
dém, melegedtem, melegedendem, melegedjél, melegedni,
melegedném. 1) Érző lényre vonatkozólag ám. testét
a melegség általjárja, s annak hatását érzi, vagy ma-
gát melegíti. Fűtött bemeneténél melegedni. Bundába
takaródtott, hogy megmelegedjék. Aki a füsGSt nem sttn-
vedheti, nem melegszik. (Km.). 2) Érzéketlen testekről
szólva ám. bizonyos fokú melegséget vesz be magába.
Melegsnk a fűtött stoba. Melegszik a tüthöt tett vb.
A nyári nap sugaraitól megmelegszik a levegő1.

MELEGTARTÓ, (meleg-tartó) ősz. mn. Általán
mondjuk oly testekről, melyek a bevett melegséget
egyhamar kiröpülni nem engedik. Melegtartó kemen-
cte. Melegtartó ruhanemük. A megfőtt köleskása na-
gyon melegtartó.

MELEGÜL, (inel-eg-ül) önh. m. melegul-t. Mond-
ják akármiféle testről, midőn meleggé lesz. Igekötők-
kel : átmelegül, fSlmelegíll, kimelegül, megmelegüi. Kü-
lönbözik a melegszik igétől abban, hogy ez tárgyila-
gos és viszszaható értelemmel is bír, pl. melegedjünk
itt a tű* mellett, ám. melegítsük magánkat; ellenben
a melegül alanyi értelemmel bír, midőn mintegy ma-
gában az alanyban van oka a melegségbe jutásnak
és így csak önhatólag idézi elé a testnek azon álla-
potát, midőn a melegséget magába veszi és meleggé
leszen. A szónok bestédé tárgyától áthatottam fölmele-
gül, nem : fOlmelegstik.

MELEGVÉRÜ, (meleg-vérü) ősz. mn. Minek
meleg vére van. MelegvérU állatok. A négy lábú em-
lős állatok, és a madarak melegvérUek. A halak hideg-
veritek. Szorosb és átv. ért. mondjuk emberről, kinek
oly testi és kedélyi alkotása van, melynél fogva kön-
nyen élénk érzelmekre. különösen haragra gyulád,
szokottabban : heves vértt, tiltes vérü, v. terméstetü, v.
indulatú.

MELEGVÍZ, puszta Gömör m.; "helyr. — eb-
re, —én, — r f f l .

MELEGYE, falu Kraszna m.;'helyr. Melegyé-
re, —n, —röl.

MELENCZE, (1) túl a Dunán divatozó tájszó
a szokottabb, és elemzésileg helyesebb medencéé, tata
mosdóedény helyett. 1. MEDENCZE.

MELENCZE, (2) falu Torontál m.; helyr. Me-
lencté-re, —«, —rKl.

MELENCZÉS, (melencze-es) fn. tt. melenctés-t,
tb. —ék. Személy, ki az úgy nevezett török zenében
a melenczéket (réz tányérokat) összeveri.

MELENGET, (mel-eng-et, v. mel-en-g-et). átb.
m. melenget-íem, —tél, —étt, pár. melengess. Valamit
lágymeleggé tesz. A becsusztatott n a kicsinyezésnek
mellékfogalmát látszik rejteni magában, a g pedig a
cselekvésnek némi gyakoriságát, és folytonos voltát
fejezi ki, s ám. lassan, fokozatosan de nem nagy mér-
tékben tesz meleggé valamit Kezek kötött melengetni
a hideg pohárvitet.
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MELENGETÉS, (mel-eng-et-és) fii. tt. melen-
getés-t, tb. —ét,' hann. szr. —e. Cselekvés, midőn
gyöngén melegítünk valamit. V. ö. MELENGET.

MELL, (1), fa. tt mett-et, hann. szr. —e. Az
emberi és állati deréknak elöl 4116, s többé-kevesbbé
kidomborodó része, mely az emberi testben a nyak-
tól kezdve a rövid bordákig terjed. Széléé, nzük, dom-
ború, lapos, beetelt mell. Kinyomni, kitolni a mellet.
Valakit mellhez szorítani, mellbe v. mellen Ütni. Szű-
kebb ért jelenti a mellüreget, a benne levő belré-
Bzekkel együtt, pl. az ily mondatokban : szorul, a mel-
lem. Nyalka lepi a mellemet. Gyönge a melle, azaz tü-
deje. Még szűkebb ért. a mellnek két oldalán levő
húsos kidndorodások, kivált a nőnemnél. Ezeket a ma-
gyar különösen c*dc«-nek, vagy emtö'-nek nevezi, me-
lyek t i. az anyatejnek elválasztására rendeltetvék. V.
ö. CSŐCS, EMLŐ. Átv. ért képviseli azon érzelme-
ket, melyek elszántságra, s bátorságra mutatnak. Fér-
fias mellel neki szegülni a veszélynek. Erős mellel fo-
gadni a csapátt. Innen használtatik sziv helyett is.
Fájdalmában storúl a melle. Dagad mellem a nagy
orOmtSl. Szinte képes kifejezéssel mondjuk a ruhának
azon részéről, mely a mellet takarja. A lónemü álla-
tok mellét a magyar különösen szügy-neí, a szarvas-
marhákét szegy-neí nevezi. Mi e szó eredetét illeti,
valószínű, hogy gyöke azon el, melyből az első, elül,
előtt származnak, minthogy a mell csakugyan többé-
kevesbbé előre nyomni. Képzésre nézve hasonlatban
áll a toll főnévvel, melynek törzsöké tol. s ebből lett
erdélyiesen tolu v. talu, Mátyásföldén tollú, közebb
szokás szerént toll; hasonlóan az el gyökből keletke-
zett éli}, elü, ett, s m előtéttel mell. Ezen elemzéssel
tárgyilagos ösavefüggésben állanak az dűl hátul, előre
hátra ellentétek. Sőt figyelmet érdemel az is, hogy
bizonyos gyermekjátékokban, midőn valamely fiú töb-
bek közöl kiolvas valakit, először önmagán kezdvén
az olvasást s mellét megütve, így szól : ellem béliem,
mi ismét másféle olvasásban : egyem begyem, azaz btf-
gyem. E szerént az ett és mell épen oly változatok,
mint az ekeg mekeg, v. ekeg bekeg, ingó bingó, Meg billeg,
anya monya, stb. Más vélemény szerént az egyszerű
mel a benne létező hangok (m és l) szerént is úgy te-
kinthető mint maga az emel ige, ettől lett emeli), emelü
vagy az első hang elhagyásával : melü vagy melj;
innen ez jelent általában valamely emelkedettet, dom-
borodottat, különösen az állatvilági test domborodott
elörészét Ismét mások szerént mett betüáttétellel s
némi változtatással ám. emlő.

MELL, (2), (men-vel ? öszvébbhúzva : men-1,
mel-1) elvont törzsök, melyből mellém, melléd, mellé,
tovább mellett, mellől névutók származnak. Minthogy
ezen származékokban alapfogalom azon irány, vagy
vonal, mely bizonyos testnek oldala mentében húzó-
dik el: innen ezek törzsöké mell egészen különböző je-
lentésű- és eleműnek látszik, mint a deréknak elörészét
jelentő mell. T. i. Valamint a fOlOtt alatt,fölé alá név-
utók törzsöké a föl, és ál, hasonlóan származtathat-
nak a mellett és netté szók az egyszerű mel törzsöktől,

AKAD. IU8T SEÓTlB IV. KOT.

mely talán ==/<«, honnét feleség, felem, feled stb., sőt
vei rag is, és mely ragozásban az l hangot megkettőzteti,
mint a tájdivatos föUebb, beüebb,kiUebb, az eredetibb/ft-
lebb,belebb, killebb helyett; ilyen a tájdivatos töllem,nál-
lam. E szerént a mellé, mellől, mellett, mellesleg szókban
az egyik l csak nyomaték gyanánt hangzanék. Vagy pe-
dig a mel eredeti értelmét is tekintve, valószínű, hogy
egy gyökü a megy v. mén igével, (sőt épen magától a
mén igétől származott, és egészben így volna tájdivato-
san : menőéi, megrövidülve : men-l és az n is Mé haso-
nulva : mell), s ám. menetel; mert pl. Duna mellett ám.
Duna menve vagy menett, vagy mentében; Duna
mellől ám. Duna meneteltől vagy Duna mentétől; s
Duna mellé ám. Duna mente elé vagy mentéhez. Ezen
értelemre mutatnak a mellék és mellö* származékok
is, pl. Vágmették, Vág menetelék vagy Vágmente, és
mellőzni valamit ám. menetelben előzni, tova menni,
mellette részvét nélkül elmenni, mentünkben elkerülni.

MELLÁR, puszta Fehér m.; helyr. MeUár-ra,
—ön, —ról.

MELLBAJ, (mell-baj) ősz. fn. Általán minden-
féle fájdalom, betegség, mely különösen a mellet, és
mellrészeket bánija.

MELLBALZAM, (mell-balzam) ősz. fn. Balzam,
melyet mellbajok ellen gyógyszerül szoktak használni.

MELLBETEG, (mell-beteg) ősz. mn. és fn. Ki
valamely mellbajban szenved.

MELLBETEGSÉG, (mell-betegség) ősz. fn. A
mellnek kóros állapota.

MELLBODOR, (mell-bodor) ősz. fn. Pipereféle
bodor az üngök mellén, mely fodrosán varrott fino-
mabb gyolcsból áll, vagy hasonló nemű pipere a mel-
let takaró női öltözék részén.

MELLCSONT, (mell-csont) ősz. fn. Porczogós
csont a mell közepén, melynél az oldalbordák öszve-
jönnek.

MELLDAGANAT, (mell-daganat) ősz. fn. Kó-
ros daganat a mellben, különösen a tüdőben.

MELLDESZKA, (mell-deszka) ősz. fn. Némely
mesterembereknél deszkadarab , melyet bizonyos
munka alatt melleikhez szorítanak, pl. a kádárok, mi-
dőn nagy fúróval dolgoznak, hogy a fúró nyele mel-
leiket ne nyomja.

MELLDOLMÁMY, (mell-dolmány) ősz. fn. A
mellhez különösen a nőknél szorosan álló kurta dol-
mányka.

MELLÉ, (mell-é) névntó, mely megfelel e kér-
désre hová t s alanyeset után áll, pl. folyó mellé épí-
teni a falut. Út mellé fákat Hitetni. Személyragozva :
mellém, melléd, melléje, mellénk, mellétek, melléjek.
Mint belyjelentő azon irányra vagy vonalra mutat,
mely valamely test, vagy tér mentében húzódik el,
vagy is annak szélét, vagy oldalát legközelebbről
érinti, pl. part mellé kötni a hajót ám. a part oldalá-
hoz vagy széléhez. Ház mellé húzni magát ám. ház olda-
lához, vagy széléhez. Elemzését illetőleg 1. MELL, (S),
elvont törzsök. Átv. ért. szoros viszonyra, és öszveköt-
tetésre mutat, pl. kenyér mellé jó a tojt, azaz kenyér-

28
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rel. Egyik párttól má»ik mellé ntgodni. Hát te ki mellé
állsz t tata, kivel tartaaz, vagy kinek fogod pártját ?

MELLED, (mell-ed) önh. m. meUed-tem, —tél,
—t. Mondják madarakról, midőn melltollaik kihulla-
nak, máskép : koppod, v. ö. MELLESZT.

MELLEDZIK, (mell-ed-ez-ik) k. m. melledz-tem
v. ütem, —tél v. —ettél, —élt. htn. —ni, v. —eni.
Szoros ért. ám. melltollait elhullatja. Afettedzenek a
verebek, a ludak. Szűkebb értelemmel bír, mint az
általános tollhullást jelenté vedlik. V. ö. MEL-
LESZT.

MELLEDZŐ, (mell-ed-ez-ö) fn. tt meUedzot. A
mellet takaró ruha. Ölj alkatú tájszó mint övedzb'.

MELLEK, falu Bars m.; helyr. Mellek-re, —én,
— rSl.

MELLÉK, (mell-ék) fn. tt. mellék-ét, harm. szr.
—e. 1) Azon tér, vagy térvonal, mely valamely test,
vagy térség mentében elhúzódik, s azzal közvetlenül
érintkezik. Ha* melléke. Kert mellékére Ültetett fák. Út
mellékén megállni és kifogni. 2) Különösen vidék, vág}'
tájék, mely valamely test vagy tér hoszszában némi
távolságra terjed el. Ez értelemben leginkább a pa-
takok, folyók, és tavak körül és mentében fekvő he-
lyeket jelenti. Duna melléke. Ér melléke. Répeze mel-
léke. Balaton melléke. 3) Ami bizonyos fő dologhoz
mintegy odajárni, vagy ami a dolog lényegéhez ugyan
nem tartozik, de azzal kapcsolatban áll, szóval mi
önállólag nem létezik, hanem mint másnak adaléka,
toldaléka, függeléke, járuléka stb. Ez értelemben ösz-
vetéve használtatik, s a fő dolgot jelentő szó előtt áll,
pl. meüékadő, meüékctél, mellékfal, mellékjövedelem,
meüéktzoba stb. Elemzésére nézve 1. MELL, (2), elvont
törzsök.

MELLÉKADÓ, (mellék-adó) öaz. fn. A rendes
adón kívül kivetett kisebbféle, különös czim alatti adó,
mely rendesen a főadó nagyságához mért arányban
osztatik fel.

MELLÉKÁG, (mellék-ág) ősz. fn. 1) A növé-
nyek, nevezetesen fák azon ágai, melyek nem köz-
vetlenül a törzsökből sarjadnak ki. 2) Átv. ért. az
úgynevezett nemzetségi fán azon származási rend,
melynek tagjai, illetőleg ivadékai a törzsök apától
nem egyenes (lemenő) vonalban veszik eredetüket;
máskép : oldalág (linea collateralis).

MELLÉKAJTÓ, (mellék-ajtó) ősz. fn. A főaj-
tón kívül egy másik kis ajtó, vagy a kapu mellett levő
ajtó a gyalogok számára.

MELLÉKAROK, (mellék-árok) ősz. fn. Kisebb-
féle árok, melyet a fő árok mentében húznak.

MELLÉKASZTAL, (mellék-asztal) ősz. fii. 1)
Kis asztal, melyet egy másik nagyobbhoz tesznek. 2)
Nagyobb éttermekben, pl. a kolostorokban, intéze-
tekben azon asztal, melynél a növendékek esznek,
vagy nagyobb urasági házaknál, az udvari cselédek,
és tisztek asztala. Ide tartozik az úgynevezett gyer-
inekasztal is.

MELLÉKCZÉL, (mellék-czél) ősz. fn. Czél, me-
lyet valaki a fő czélon kívül elérni akar, s mely ez-
zel öszvefüggésben áll.

MELLÉKCZIKK v. — CZIKKELY, (mellék-
czikk v. -czikkely) ősz. fn. Czikk, mely egy fő czikk
mellett foglal helyet.

MELLÉKCSELEKMÉNY, (mellék-cselekmény)
1. MELLÉKTÖRTÉNET.

MELLÉKDARAB, (mellék-darab) ősz. ín. Da-
rab, mely egy másikhoz tartozik, s azzal együtt bi-
zonyos egésaet tesz. Át égett kenyérhez még egy mel-
lékdarabot adni, hogy a rendet adag meglegyen.

MELLÉKDOLOG, (mellék-dolog) ősz. fn. Mel-
lékes dolog, mi a fő dolog lényegéhez nem tartozik,
mi a fődolog lényegének megváltoztatása nélkül el-
maradhat. Ctak ezt tegyük meg, a többi meüékdolog.
A* osztrák polgári törvény azon meüékdolgot, mely va-
lamely ingatlan dolog olynemü tartozékát testi, hogy a
nélkül a fő dolog nem használható, jogi értelemben mti-
tfn ingatlannak tekinti.

MELLÉKEL, (mell-ék-él) áth. m. mellékéit. Va-
lamely dologhoz, különösen irományhoz, némi járulék
gyanánt hozzá csatol, hozzátesz valamit Közelítő ragu
viszonynevet vonz. Folyamodványhoz mellékelni át il-
lető okmányokat. A hírlapokhoz holmi hirdetményeket
mellékelni. A levélhez pénzt mellékelni.

MELLÉKÉLÉS, (mell-ék-él-és) fn. tt melléké-
lét't, tb. —ék, harm. szr. —f. Cselekvés, melynél
fogva valamit mellékelünk. V. ö. MELLÉKEL.

MELLÉKÉLET, (mell-ék-él-et) fn. tt meUékr-
letét. L. MELLÉKLET.

MELLÉKÉLMÉNY, (mell-ék-él-mény) fn. tt.
meUékélmény-t tb. —ék. L. MELLÉKLET.

MELLÉKÉPÜLET, (mellék-épület) ősz. fa. Épü-
let, mely a fő épületnek lényeges, nélkülözhetetlen
részét nem teszi, mely amahhoz csak hozzá van ra-
gasztva.

MELLÉKEK, (mellék-ér) ősz. fn. A fő ér men-
tében elvonuló kisebbféle ér.

MELLÉKÉS, (mell-ék-cs) mn. tt. meüékét-t, v.
—ét, tb. —ék. A dolog lényegéhez nem tartozó, a fő
dolog után álló, mi épenséggel el is maradhat Mel-
léket tárgyakkal bibelSdni, a fS dolgot pedig elhanya-
golni. V. ö. MELLÉK.

MELLÉKÉSEN, (mell-ék-és-en) 1. MELLES-
LEG.

MELLÉKÉSLEG, (mell-ék-és-Ieg) 1. MELLES-
LEG.

MELLÉKÉSSÉG, (mell-ék-és-ség) fn. tt mellé-
kétség-ét, harm. szr. —e. Mellékes állapot vagy tulaj-
donság.

MELLÉKÉST, (mell-ék-cs-t) ih. A székelyek-
nél (,mejjékest, alakban), ám. egy vonalban. Mellékeit
mentem vele. (Kriza János).

MELLÉKESZKÖZ, (mellék-eszköz) ősz. fn. Má-
sod rendű, okvetlenül nem szükséges, csak némileg
segítő eszköz.
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MELLÉKETEL, (mellék-étel) ösa. fii. Étel,
melyet magán enni rendesen nem szoktak, hanem egy
másikkal együtt, pl. a talata mtUékÜd a Mthöt. A
mártás mellékltei a húthot. Általán mellékételek az
úgynevezett kenyér mellé valók, pl. vöröshajma, túró,
sajt

MELLÉKFAL, (mellék-fal) ősi. fa. 1) Vala-
mely épület mellé rakott fal, pl. támasztékul. 2) Azon
falak, melyek valamely épületnek széleit, vagy bizo-
nyos helynek oldalát teszik, pl. a parthoz, vagy gát-
hoz rakott fal.

MELLÉKFALU, GYÖNGYÖS—, falu Somogy
m.; helyr. MeUékfah-ba, —bon, —Ml.

MELLÉKFASOR, (mellék-fa-sor) ősz. fa. Fa-
sor, valamely térvonal mentében, pl. az utak, folyók,
árkok mellett.

MELLÉKFÖLTÉTEL, (mellék-fól-tétel) ősz. fa.
L. MELLÉKHATÁROZAT, 2).

MELLÉKFÉRJ, (mellék-férj) ősz. fa. 1) Az
olasz dötbto kifejezésére alkalmazható szó, mely alatt
oly férfi értetik, ki más feleségének nyilvános udvar-
lásokat és szolgálatokat teszen, pl. színházba, vagy
sétatérre kíséri stb. 2) Férfi, kivel valamely házas nő
tiltott szerelmi viszonyban él.

MELLÉKFIÓK, (mellék-fiók) ősz. fa. Kisebb-
féle fiók egy másik nagyobb, vagy fő fiók mellett.
Iroaatal meüékfiőkjai.

MELLÉKFOGALOM, (mellék-fogalom) ősz. fa.
Fogalom, mely bizonyos fő fogalomból foly, s azzal
összeköttetésben van. így a melUk szóban fő foga-
lom a menés mozgás stb. bizonyos tárgynak oldala
mellett; az alárendeltség, csekélyebb nemüség, pedig
mellékfogalom.

MELLEKFOGLALATOSSÁG, (mellék-foglala-
tosság) ősz. fa. Foglalatosság, melyet valaki rendes
hivatása, mestersége, szolgálata stb. mellett, mint
azokhoz nem tartozót gyakorol. Némely gyakorló or-
vot mellékfoglalaiostágul kertéttkedik.

MELLÉKFOLYOSÓ, (mellék-folyosó) ősz. fa.
A fő folyosónál kisebb, vagy az épületnek félre fekvő
oldalán levő folyosó.

MELLÉKFONAL, (mellék-fonal) ősz. fa. 1.
MEJÉK.

MELLÉKFÜRT, (mellék-fürt) ősz. fa. A haj-
fodorításnál ám. kisebb, rövidebb hajffirt.

MELLÉKGALY, (mellék-galy) ősz. fa. A mel-
lékágon növő észőldellőgaly. V. ö. MELLÉKÁG, 1;.

MELLÉKGÁT, (mellék-gát) ősz. fa. A vízépí-
tésben, a fő gát mentében épített gát.

MELLÉKHAGYOMÁNY, (mellék-hagyomány)
ősz. fa. Kttlönö* hagyomány, a végrendeletben kitű-
zött főbb hagyományon kívül.

MELLÉKHASZON, (mellék-haszon) ősz. fa. A
fő czélul kitűzött hasznon kívül azon haszon, mely
amannak mintegy járuléka, vagy toldaléka, mely
amabból származik.

MELLÉKHATÁROZAT, (mellék-határozat) ősz.
fa. 1) L. MELLÉKITÉLET. 2) Szerződéseknél oly
kikötés, mely annak lényegéhez nem tartozik, pl. adag-
vevésnél a foglaló.

MELLEKHÁZ, (mellék-ház) ősz. fa. 1) Ház,
mely egy másiknak oldalával határos; szomszédház.
2) Ház, mely egy másikhoz tartozik, mint annak ki-
egészítő része.

MELLEKHERE, (inellék-here) ősz. fa. 1. MEL-
LÉKTÖK.

MELLEKHIVATAL, (mellék-hivatal) ősz. fa.
Kisebbféle hivatal, melyet valaki a fő hivatalon kí-
vül visel.

MELLEKHOLD, (mellék-hold) ősz. fa. Fény-
tünemény , midőn a valódi holdon kívül és látszólag
annak közelében a levegő gőze által a holdhoz ha-
sonló alakzat tűnik elé. (Paraselene.).

MELLÉKI, (mell-ék-i) inn. tt meUéki-t, tb. —ék,
Bizonyos tér mentében, vagy oldalán fekvő, létező,
lakó. Leginkább vizek, úgymint folyók, tavak, tenge-
rek neveivel kapcsoltatik öszve, pl. dunamelUiü, ba-
latonmelléin, tengermeUéki. Vdgmelléki magyarok. Ér-
meUétí borok. TutameUéki vármegyék.

MELLÉKIRAT, (mellék-irat) ősz. fa. A derék-
irathoz csatolt, s azzal bizonyos öszvefüggésben levő
irat.

MELLÉKITÉLET, (mellék-Ítélet) ősz. fa. 1)
ítélet, melyet a bíró nem az egész ügyre, hanem csak
némely pontjára nézve hoz. 2) Peres ügyekben azon
bírói határozat, mely nem az ügy érdemére vagyis
velejére vonatkozik, hanem az illető feleknek csak
az eljárásra vonatkozó utasítást ad. (Sententía inter-
locutoria). Az újabb perrendtartások szerént ez máj-
nem ítéletnek hanem végzésnek hivatik.

MELLÉKÍZ, (mellék-íz) ősz. fa. íz, melyet va-
lamely test tulajdon és rendes izén kívül bír, pl.
midőn valamely bornak hordóíze, vagy valamely édes
gyümölcsnek némi kesernyés íze van.

MELLÉKJEGY, (mellék-jegy) ősz. fa. Jegy,
melyet nagyobb meghatározás és megkülönböztetés
végett a főjegy mellé tesznek, pl. mellékjegyek a hang'
tanban, melyek nem a hangjegyek kulcsánál, hanem
közvetlenül egyes hangjegyek mellett, mint hozzájok
tartozók állanak. Általán a mellékjegy fogalmához
tartozik, hogy több rokon tárgyak között elválasztó
különbséget tegyen.

MELLÉKJEGYZÉS, (mellék-jegyzés) ősz. fa.
Jegyzés, mely valamely nyomtatvány, vagy irat mellé
nagyobb felvilágosítás, vagy figyelmeztetés, vagy ész-
revétel stb. gyanánt tétetik. Át elolvasott könyv «*ékit
mellékjegytétekkel beírni.

MELLÉKJÓSZÁG, (mellék-jószág) ősz. fa. A
derékjószághoz járulék gyanánt tartozó jószág, mely
amannál kisebb, s annak alája van rendelve.

MELLÉKJÖVEDELEM, (mellék-jövedelem)
ősz. fa. Jövedelem, melyet valaki a rendes jövedel-
men, illetőleg tiszti díjon, szolgai béren stb. kívül kap.

28*
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MELLÉKKAMARA, (mellék-kamara) ősz. fn.
1) Kamara, mely egy másik mellett van, vagy vala-
mely lakhoz, szobához épített kamara. 2) Boncztani
ért. így neveztetnek a szivkamarák melletti üregek.
(Atria cordis).

MELLÉKKAPU, (mellék-kapu) ősz. fn. A fó
kapun kívül, vagy mellett létező' kapu valamely na-
gyobb kerített helyen, vagy épületen.

MELLÉKKÉRDÉS, (mellék-kérdés) ősz. fn. Kér-
dés, mely nem egyenesen a dolog érdemét illeti, de
azzal mégis némi öszvekötő viszonyban áll.

MELLÉKKERESKÉDES, (mellék-kereskedés)
ősz. fn. Kereskedés, melyet valaki egy másik nagyobb
mellett járulék gyanánt fiz.

MELLÉKKIJÁRÁS, (mellék-ki-járás) ősz. fn.
Mellékkapun, vagy mellékajtón, vagy mellékuton való
kijárás valamely helyről.

MELLÉKKÖLTSÉG, (mellék-költség) ÖV, fn.
Költség, a rendes és nagyobbféle költségen kívül.

MELLÉKKÖRÜLMÉNY, (mellék-körülmény)
ősz. fn. Körülmény, mely bizonyos dologgal távolabbi,
s nem szoros viszonyban áll.

MELLÉKLAP, (mellék-lap) ősz. fn. Hírlapok-
nál a fő lapok mellett megjelenni szokott kisebb ér-
dekű nyomtatvány, pl. a régi ,Jelenkor' politikai lap
mellett a .Társalkodó'.

MELLÉKLÉPCSÖ, (mellék-lépcső) ősz. fn. A
fő lépcsőnél kisebb és félrébb vagy hátrább helyezett
lépcső.

MELLÉKLET, (mell-ék-él-et) fn. tt. melléklet-ét,
harm. sz. —e. Általán, amit valamihez mellékelnek,
mint hozzávalót, vagy vele járót oda csatolnak. Kü-
lönösen így neveztetnek azon nyomtatványok, iromá-
nyok, okmányok, melyek valamihez adalékul, bizo-
nyítványul, felvilágosításul stb. szolgálnak. Hírlap-
hoz, folyamodványhoz csatolt mellékletek. V. ö. MEL-
LÉKEL.

MELLÉKMUNKA, (mellék-munka) ősz. fn. 1)
Munka, melyet valaki a rendes foglalatossághoz, hi-
vatalhoz, szolgálathoz tartozó munkán kivttl tesz. 2)
MŰ, nevezetesen elmemtt, vagy könyv, mely egy na-
gyobb műhöz tartozik, s annak némi járuléka, pót-
léka stb.

MELLÉKMÜ, (mellék-mii) 1. MELLÉKMUN-
KA, 2). f

MELLEKNAP, (mellék-nap) ősz. fn. Természet-
tan! ért. naphoz hasonló alakú tünemény az égen vágyig
légben, mely néha a valódi napon kivttl látszik, szivár-
ványféle színes gyűrű által körülvéve. (Perihelium).

MELLÉKNÉV, (mellék-név) ősz. fn. Nyelvtani
szoros ért. a beszédnek azon része, vagyis oly szó,
mely a főnév által jelentett személynek vagy dolog-
nak bizonyos tulajdonságát, minőségét fejezi ki, s
mintegy járulék gyanánt a főnévhez tartozik, pl. sánta
ember, magas hegy. Egyébiránt, mihelyest valamely
tulajdonságot jelentő szó kizárólag és önállólag bizo-
nyos személyre vagy tárgyra alkalmaztatik, legott a

főnevek sorába lép, pl. lakatot, aettalot, üveges, mi-
dőn mesterembert jelentenek. Némelyek azt állítván,
hogy ,melléknéV a német ,Beiwort* fordítása, helyette
,tnlajdonságnév' szót használják, de ez igen alkalmat-
lan hosszú szó, s a ,tulajdonnév' szóval könnyen ösz-
vér avarodhat ik, ha már új öszvetételt kell használ-
nunk, czélszerübbnek látnók a ,milységnév' vagy csak
.milynév' szót. V. ö. FŐNÉV.

MELLÉKNYERESÉG, (mellék-nyereség) ősz.
fn. Kisebbféle nyereség a főnyereségen kívül, vagy
mellett.

MELLÉKOK, (mellék-ok) ősz. fn. Nem lénye-
ges ok, mely az okozat eléidézésére elkerülhetleniil
nem szükséges, de a fő okkal némi öszvekőttetésben áll.

MELLEKOLDAL, (mellék-oldal) őse. fn. Átv.
ért. azon nézőpont, mely nem a dolog lényegére, vagy
érdemére vonatkozik egyenesen, s inkább csak kö-
rülményeit, és kfilviszonyait veszi tekintetbe.

MELLÉKOLTÁR, (mellék-oltár) ősz. fn. A fő-
oltáron kívül azon oltárok, melyek a templom olda-
lának mentében felállítvák, máskép : kisoltár, mely-
nek ellentéte: nagyoltár.

MELLÉKOSZLOP, (mellék-oszlop) ősz. fn. 1)
Nem magán álló, hanem az épülethez ragasztort osx-
lop. 2) A boltozat széleit tartó oszlopok között emelt
másodrendű oszlop.

MELLÉKÖRÖKÖS, (mellék-örökös) ősz. fn.
Örökös, ki a fő örökösön kívül valamely hagyomány-
ban részesfii, máskép : hagyományos. (Legataríns).

MELLÉKPÉNZ, (mellék-pénz) ősz. fn. Pénzbeli
jövedelem a rendes, és határozott, vagy szerződött
fizetési díjon kívül, milyen pl. a szolgáknak, cselé-
deknek úgynevezett borravalója.

MELLÉKRÉSZ, (mellék-rész) ősz. fn. Járulék
gyanánt valamely egészhez toldott, vagy tartozó rész ;
vagy, nem lényeges, nem alkotó rész.

MELLÉKROKON, (mellék-rokon) ősz. fn. Sze-
mély, ki egy másikkal csak mellékágon rokon, vagyis
ki azzal nem egyenes (lemenő) vonalon származik le
bizonyos törzsatyától.

MELLÉKROKONSÁG, (mellék-rokonság) ösa.
fn. Rokonság oly személyek között, kik egy törzs-
atyától, de nem egyenes vonalban, azaz, kik mellék-
ágon származnak le.

MELLÉKSARJ ADÉK, (mellék-sarjadék) ősz.
fn. Növénytani ért. sarjadék, mely valamely növény-
nek szétágazó, szétterjedő gyökereiről tenyészik.

MELLÉKSEGÍTSÉG, (mellék-segítség) ősz. fn.
Kisebbnemü vagy kisebb szükségeket fedező segítség.

MELLÉKSÉTASOR, (mellék-séta-sor) 1. MEL-
LÉKFASOR.

MELLÉKSZAG, (mellék-szag) ősz. fn. A test-
nek rendes, természeti szagán távul vagy mellett egy
másnemű szag.

MELLÉKSZÁNDÉK v. — SZÁNDOK, (mellék-
szándék v. -szándok) ősz. fn. A fő szándékon kivül
egy más szándék, melyet valaki a főczél mellett elérni
akar.
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MELLÉKSZÉL, (mellék-szél) ősz. fn. Szél, mely
nem egyenesen az ég négy tájpontjairól, hanem azok-
tól többé vagy kevesbbé távolodó irányban fuj, vagy
oly uél, mely néha-néha a fő szelén kivül és mellett
kevéssé távolabb iránypontról jön.

MELLÉKSZER, (mellék-szer) ősz. fn. A fősze-
ren kívül és mellett adatni vagy használtatni szokott
szer, mely amazt némileg elősegíti, vagy éldelhetöbbé,
vagy hatásosabbá teszi. Át ellenszenvi gyógymódban
a füsterekhez melléktzereket it stoktak adni.

MELLÉKSZEBEP, (mellék-szerep) ősz. fn. Szo-
ros ért. a színműben oly szerep, mely a színmű cse-
lekvényére kisebb befolyással van; másod vagy har-
mad rangú személynek szerepe. Átv. éri a valódi élet
színpadán kisebbféle befolyása és hatású részvevés
bizonyos működésben. V. ö. SZEREP.

MELLÉKSZÍN, (méltók-szín) ősz. fn. Halvá-
nyabb szín, mely az élénkebb főszín vagy alapszín
mellett mintegy árnyéklatot képez; vagy mely két
vagy több főszín keverékéből áll.

MELLÉKSZÓ, (mellék-szó) ősz. fn. 1. MEL-
LÉKNÉV.

MELLÉKSZOBA, (mellék-szoba) ősz. fn. Szoba,
mely egy másikból nyílik, honnan benyiló-n&k. is mon-
datik, mely a bejárástól nyiló föszobánál, vagy te-
remnél kisebb.

MELLÉKTÉTEL, (mellék-tétel) ősz. fn. A fő
tétel alá rendelt kisebbféle, csekélyebb nyomatéka
tétel. V. ö. TÉTEL.

MELLÉKTÖK, (mellék-tök) ősz. fn. Boncztani
ért. a hímtöknek, azaz herének hátsó oldalán fekvő,
s azzal Öszvefúggésben levő kisebbféle tök. (Epidi-
dymis).

MELLÉKTÖRTÉNET, (mellék-történet) ősz.
fn. Széles ért történet, mely egy más nagyobbik tör-
ténetnek folytában, mentében, vagy azt némileg meg-
szakasztva, vagy belőle mintegy alkalmilag kieredve
fordul elé. Különösen, a színmüvekben, és elbeszélő
költeményekben, pl. regényben, hőskölteményben, a
mű lényegéhez szorosan nem tartozó cselekvény, mely-
nek czélja azonban a fő cselekvény okait és eredmé-
nyeit felvilágosítani, miért is azzal némi viszonyban
kell állania. Ilyen Virgil Aeneiszében Trója megvé-
tele. (Episodiom).

MELLÉKUDVAR, (mellék-udvar) ősz. fű. Va-
lamely nagyobb épület fő udvarán kivül és mellett
egy másik udvar. V. ö. UDVAR.

MELLÉKÚT, (mellék-út) ősz. fű. A rendes fő
úton kivül, és mentében egy más út, mely amazzal
együtt végre egy czélhoz vezet

MELLÉKUTCZA, (mellék-utcza) ősz. fn. A fő
utcza mentében jobbra, vagy balra benyúló utcza, vagy
oly utcza, mely a főutczával ugyan egyenvonalban
nyúlik el, de a közlekedési úttól félrébb esik.

MELLÉK VÉGZÉS v. —VÉGZET, (mellék-
végzés v. -végzet) ősz. fn. Hatósági, vagy akármiféle
testületi tanácskozásnak oly végzete, mely bizonyos

mellékes tárgyban, nem a fő ügyié vonatkozólag hó
zatik.

MELLÉKV1TORLA, (mellék-vitorla) ősz. fn.
A fő vitorlának egyik, vagy másik oldalához feszített
vitorla, melyet kedvező szélfuváskor alkalmaznak.

MELLÉKVONÁS, (mellék-vonás) ősz. fn. Ál-
talán a fő vonás mellett és kivül húzott vonás, pl. a
delejtiín azon vonások, melyek a négy világtájt mu-
tató fövonások között állanak, s a melléktájakat mu-
tatják.

MELLELÖ, (mell-élő) ősz. fn. Egyedül a mel-
let betakarni való ruha, ujjak és bátdarab nélkül.
Alkotása e szónak olyan, mint a lovak szügyét fedő
aügy-dö szóé. Különbözik tőle : ingelö, és mellény.
V. ö. INGELÖ, MELLÉNY.

MELLÉNY, (mell-ény) fn. tt. meUény-t, tb. — ék,
harm. szr. —e. Kicsinyezve: mettényke. Ujabb alko-
tásu, s köz divatra kapott szó. Jelenti azon ujjatlan,
melltakaró, de hátdarabbal is ellátott, tehát a derekat
övedző, egyébiránt különféle szabású ruhafélét, me-
lyet közvetlenül az ing fölé szokás ölteni. Régente,
sőt a népnél még most is több vidékeken a német
Brustflek ut&nprustli, prutzlik, puruczka, vagy a szin-
tén német tájdivatos Leibei után lajbli, v. Idjbli, a
mellelö pedig pruezlajbli, Tisza mellett: derékravaló.

MELLÉNYRE, (mell-ény-ke) kicsiny, fn. tt.
meUénykét. Kisebbféle mellény, pl. a gyermekeké, vagy
milyet a nőszemélyek viselnek.

MELLES, (1), (mell-es) mn. tt. mellet-t, v. —ét,
tb. —ék. Nagyító ért kinek kitünőleg széles, vagy
domború melle van. Csontot, mellet legény. Mellet le-
ány, menyecske.

MELLES, (2), (mell-es) elvont törzsöké mellét-
lég szónak.

MELLESÉDIK, (mell-es-éd-ik) k. m. melleséd-
tem, —tél, —étt. Melle kitünőleg szélesedik, erősö-
dik, vagy domborodik. Különösen mondják nőszemély-
ről, midőn csöcsei neki dudorodnak.

MELLESLEG, (mell-es-leg) ih. 1) Bizonyos
irányvonalon kivül, de vele többé-kevesbbé egyha-
zamban, a fővonal közelében. A hadtereg egy része a
/Suton, a többi pedig mellesleg vonult el. 2) Nem fő
dolog gyanánt, csak némileg érintve, s mintegy oda-
vetve. Mellesleg legyen mondva. Mellesleg eléhozhatod
át én Ügyemet it. Mellesleg holmi apróbb dolgokat vé-
gezni. E szónak alapfogalmából kitűnik, hogy gyöke
ugyanaz, mely a mellett, mellé, mellől névutóké. E
szerént törzsöké melles, mely ám. oldalát, miért mel-
lesleg ám. oldalaslag.

MELLESLEGÉS, (mell-es-leg-és) mn. tt. mel-
lesleget-t, v. —ét, tb. —ék. 1) Aini néma fővonal irá-
nyában, hanem csak annak oldalán húzódik el. Mel-
letleget utakon járni. 2) Nem a fő dologhoz tartozó,
azzal csak némileg érintkező. Hagyjuk a melletleget
eltéréseket, t szóljunk a dolog érdeméhez.

MELLESLEGVALÓ, (mellesleg-való) ősz. mn.
L. MELLESLEGÉS.
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Ath. •. melUttt-étt,
Szoros ért a ma-

i>ih«k«t kitépi. Innen szélesb

, »elyWl hangváltozat-
végre meOettt, tájdivato-
w» melUdsUc, azaz tol-

tóteák tollaukodik, azaz
a* M és j» mint rokon azenrtt han-

o.v~. ̂ itvuwk, világos tanuk rí a móri part, mo-
. .j*. s.v**y»> M»<M* 4* fiütga stb.

UKl-LKTE, falw GSmör m.; helyr. MeUété-re,
H -U.

MKLLETT, (mell-ett) helyjelentő névutó, mely
•uv^wlwl o kórd&re, M t Személyragozva, mellettem,
,„,.;>a»J, M0tt«tt«, w«««ÍH»Ht, mellettetek, melleitek v.
<*. Jelouti aiou helyet vagy vonalt, mely a viszony-

uov Által jotentett tárgy oldalán, szélén, vagy menté-
hou Uitwik, fek»uk, elnyúlik stb. Erdő mellett fekoS
\t!y»ig. Yit mtlbtt legelő nyájat. Ez értelemben gyak-
itu> luu. m««<^et» v. mellékén, pl. Duna mellett elvo-
nuló «lt. K<ty nwtteM íato magyarok. Néha ám. *»vtó,
jj. *»va/oía mettatt a tenéneítel foglaUcodik. Jelent to-
vtkbbi uoros viszonyt, öszvefüggést, a viszonynév és
alUtmany között , pl. ki mellett haraeoltok f Feltzálal-
ni <u iga* Itgy mellett, azaz védelmére. E szerkezet-
ben : mind a mellett, v. mind e mellett, ám. annak v.
ounek dácsára. Mind a mellett, hogy tok baj érte, mégú
ja ktdve van. Ettenvetéteid fontotok, de mind a mellett
MÍMf* egétnen igatad. Használtatik a viszonynév után
vetve <• ily formán : hegynek mellette, v. mellette a hegy-
nek, de csak képesént, s a költíli nyelvben lehet vele
így bánni. V. ö. MELL, (2), elront törzsök.

MELLETTES , (mell-ett-es) mn. tt. meUettet-t,
tb. — ék. 1) Bizonyos személy vagy tárgy mellett,
vagy oldalán levő (Ad latus). Oly alkotása, mint he-
lyettet. 2) Nem a tárgy lényegéhez vagy érdeméhez
tartozó, de vele mégis némi viszonyban létezd; máskép :
melléket. A fS dolgon kiviíl holmi melletteteket is végetni.

MELLETTI, (meü-ett-i) mn. tt melletti- 1, tb.
—ék. Mellette levő vagy létezd. Duna-, titxamelletti
vármegyék.

MELLFA, (mell-fa) ősz. fn. Kerítésfa, korlátfa,
mely mellig ér, vagy neki döleszkedni való.

MELLFAJÁS, (mell-fájás) ősz. fn. Akáriniféle
mellbetegség által okozott fájás.

MELLFEDÉL v. —FÖDÉL, (mell-fedél v. -fö-
dél) ősz. fn. Melltakaró ruhadarab a nőnemnél, me-
lyet a mellény vagy ruhaderék elejére tűsnek.

MELLFEKÉLY, (mell-fekély) ősz. fn. Fekély
a mellben vagy tüdőben. (Vomica). V. ö FEKÉLY.

MELLFURÓ, (mell-fúró) ősz. fn. Fúró némely
kézmiveseknél, melynek nyelére mellel ráfekttsznek,
hogy erősebben nyomhassák.

MELLFÜZÖ, (mell-faző) ősz. fn. 1) Szalag vagy
zsinór, melylyel bizonyos mellrevalókat , különösen

úgynevezett női váltakat ösavefusnek. 2) Sebészek
fűzője némely melleérvek gyógyitáeakor.

MELLGYÓGYSZER, (mell-gyógyszer) ősz. fn.
Általán mindenféle gyógyszerek, melyeket akármi
mellbaj, mellfajdalom stb. ellen használnak.

MELLGYÚLADÁS, (mell-gyűladás) ősz. fn.
Gyuladásféle baj vagy betegség a mellnek valamely
részében, vagy belsejében, milyen pl. a tüdőgydladás.

MELLHAJTÓKA, (mell-hajtóka) ősz. fn. 1) A
mellrevalónak, vagy akáraely öltöny mellének azon
szárnya, melyet ki és be lehet hajtani, s ágy viselni.
2) Boncztani ért. így neveztetnek némely hártyák,
melyek bizonyos véredények nyilasait födik, milyenek
a szívkamarák fitérnyilásain levő félhold alakú haj-
tókák. (Valvulae semilunares).

MELLHÁRTYA, (mell-hártya) ősz. fn. Hártya,
mely belül a mellüreget takarja. (Pleura).

MELLHÁRTYAGYÚLADÁS , (mell-hártya-
gyúladás) 1. MELLHÁRTYALOB.

MELLHÁRTYALOB, (mell-hártya-lob) öu. fn.
Gyuladás a mellhártyában.

MELLHÚS, (mell-hús) ősz. fn. A mellcsonto-
kat takaró hús. A szarvasmarháknál különösen ttegy
a neve.

MELLINCZ, falu Szála m.; helyr. MeUinet-re,
—én, —rW.

MELLIZOM, (mell-izom) ősz. fn. A mell két
oldalán levő izmok. Beltö meüwom. (muteuUu tteruo-
costalit). Nagy melUtom (mutevlut peetoraUt major).
Kit mettitom (m. p. minor). V. ö. IZOM.

MELLKAS, (mell-kas) ősz. fn. Az egész mell-
nek üreges szervezete. Tágas,dombonl belapult melikat.

MELLKELEVÉNY, (mell-kelevény) ősz. fn
Kelevény a mell külsején, vagy belsejében. V. ö.
KELEVENY.

MELLKÉP, (mell-kép) ősz. fn. Festett kép vagy
dombormü, mely valamely személyt f ej tő l kezdve mel-
lel együtt ábrázol.

MELLKERESZT, (mell-kereszt) ősz. fn. Dísz-
kereszt, melyet valaki ékszerül, vagy mint érdemjelet
visel a mellén.

MELLLÁZ, (mell-láz) ősz. fn. Láz, mely a mell-
nek vagy tüdőnek bizonyos bajától veszi szárma-
zását.

MELLM1KIGY, (mell-mirigy) ősz. fn. BonoUni
ért. mirigy a mellben, vagyis csecsben. (Glandnlae
mammae). V. ő. MIRIGY.

MELLNÁDMÉZ, (mell-nád-méz) ősz. fn. Mell-
hurut ellen való, a megrekedt nyálkát feloldó szer
nádmézböl.

MELLNYAVALYA, (mell-nyavalya) ősz. fn. A
mellet, különösen tüdőket bántalmazó nyavalya.

MELLŐL, (mell-ő-el vagy mell-é-el), helymutató
névutó, mely megfelel e kérdésre: honnan t Személy-
ragokkal : mellőlem, mellőled, mellűié, mellWnk, mel-
lőletek, mellStítk. A viszonynevet alanyesetben hagyja,
s ám. azon oldalról vagy tájról, vagy helyről. mely
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bizonyos testnek vagy térnek szélén, vagy mentében
létezik. Duna mellől Titta mellé menni. Menj onnan a
fal mdlSl. Fölkelni ca antal mellől. Játtól meUSl ki-
títtni a lovakat. Szélesb ért. ám. akármily iránytól
távolodva, valamit odahagyva, valahonnan elválva.
A kazal melUU elkergetni a borjukat. A kerek atttal
mellül elrakni a ítélteket. A koetitlovak mellSl ménét
mellé rendelni a lovát*!. Egyik párt mellől a másikhoz
állam. Ilyen szerkezettel : hátnak mellőle, víznek mel-
lűié, csak csinyján, s egyedfii költői eléadásban lehet
élni. Hí e szó elemzését illeti, ügy látszik, hogy az
vagy mell-é-el-laSl húzatott össze, vagy hogy törzsöké
az elavult mellű vagy mellű, melyhez el képző' járulva
lett mellSel, öszvehuzva mellől; mint szintén a távo-
lodást jelentő el képző látszik rejleni a megöl, közöl,
belSl, felöl stb. névutókban. Y. 'ó. MELL, (2), elvont
törzsök.

MELLŐZ, (mell-ő-ez v. mell-é-ez) áth. m. mellőz-
tem, —tél, —ott, pár. —z. Valamit, mintegy elmenve
mellette, kikerül, s nem jön vele viszonyba, érintke-
zésbe. Leginkább átv. erkölcsi értelemben használta-
tik, s ám. félre tesz; eltávolít, ügybe sem vesz, nem
tart érdekesnek, fontosnak, s mint érdektelent vagy
kellemetlent elhagy. Jobbára el igekötővel fordul elé.
A betgedben némely dolgokat kéttakarva elmellőzni ám.
nem említeni. Az adott volánban a kérelem némely
pontjait elmellőtni ám. nem felelni rajok. Néha ám. a
többi közöl ki nem tüntet, meg nem különböztet. Több-
ttOr folyamodott hivatalért, t mindig elmellőtték. Ezen
ige képzése olyan, mint a helyremutató ide, alá, elő,
tétova törzsökből származott idéz, aláz, előz; tétovát
igéké, s eredetileg vagy mellét a métté törzstől, vagy
létezett hajdan mettS is, mint elé elő, a ebből keletke-
zett a mellőz. E szerént képzésre nézve hasonmása
volna : tetőz és tétét.

MELLŐZÉS, (mell-ö-ez-és) fa. tt. meUStét-t, tb.
—ék, bann. szr. —e. Cselekvés, mely által valakit
v. valamit mellőzünk, továbbá, azon állapot, mely
ama cselekvés eredménye, szabatosan (ámbár nem
divatozik): mellŐzet. V. ö. MELLŐZ.

MELLŐZHETETLEN , MELLŐZHETLEK ,
(mell-ő-ez-het[et]len) mn. tt mettőzheietlen-t, tb. —ék.
Amit mellőzni, azaz, kikerülni, elhagyni nem lehet,
mi bizonyos dologgal, állapottal stb. szükséges vi-
szonyban áll, mit meg kell tenni. Mellőzhetetlen meg-
tttkStét, etota. Mell&shetetlen ktftelettég. V. ö. MEL-
LŐZ. Határozóként ám. mellőzhetetlenül.

MELLŐZHETETLENÜL, MELLŐZHETLE-
NÜL, (mell-ő-ez-het[et]len-ül) ih. Elkerülhetetlenül,
szttkségképen. Ezt mellőzhetetlenül meg kell tenned.

MELLPAIZS, (mell-paizs) ősz. fii. Paizs, me-
lyet melltakaróul használnak, máskép : meüpánczél.
Szorosb ért a régi zsidó főpapok öltönyén a mellet
födő díszruha. A rovartanban ám. a rovar feje és de-
reka közt levő vastagabbféle rész, melyhez a szár-
nyak csatolvák.

MELLPÁNCZÉL, (mell-pánczél) ősz. fn. Pán-
czél, mely a mellet takarja, máskép : mellvért.

MELLPÉNZ, (mell-pénz) ősz. fn. Pénzt, vagyis
érmet ábrázoló dísz- v. érdemjel, melyet mellen vi-
selnek. (MedaUle).

MELLRÉSZ, (mell-rész) ősz. fn. Széles ért az
állatok mellének valamely része. Szorosb ért a szar-
vasmarha melléből kihasított darab hús, szokottan :
ttegy v. ttegye.

MELLREVALÓ, (mellre-való) ősz. fh. Ruha-
nemű, mely különösen a mellet takarja. Oly öszve-
tett szó, mint : nyakravaló, lábravaló. Újabb néven :
mellény. •

MELLSIPOLY, (mell-sipoly) ősz. fn. Sipoly-
féle betegség a mellen. V. ö. SIPOLY.

MELLSŐ, (mell-ső) mn. tt. melltö-t, tb. —ék.
Ami a mell előtt van; ellentéte : háttá, v. hátnltó.
Nyelvhasonlat szerént alkotott ujabb kori szó.

MELLSZALAG, (mell-szalag) ősz. fn. Általán
a mellruhán viselt szalag, pl. a nők mellszalaga. Kü-
lönösen, bizonyos rendjelek diszszalaga, melyet mel-
len szoktak viselni. A sebészeknél oly szalag, mely-
lyel a sérves mellet bekötik.

MELLSZÁRNY, (mell-szárny) ősz. fn. A halak-
nak azon szárnyai, melyek a fejnél két oldalt kevéssé
aláfelé látszanak.

MELLSZÍJ, (mell-szíj) ősz. fn. Szíj, mely va-
lamit a mellhez szőrit, vagy a mellet átköti.

MELLSZOBOR, (mell-szobor) ősz. fn. Szobrá-
szok nyelvén ám. mesterségesen képzett emberfej, a
mellel együtt véve.

MELLSZORONGÁS, (mell-szorongás) ősz. fn.
A mellnek kóros állapota, melynél fogva a lélekzés
megnehezül. Jelenti ezen állapotnak gyakoriságát,
vagy folytonosságát V. ö. SZORONG.

MELLSZORULÁS , (mell-szorulás) ősz. fn.
Ugyanazon kóros állapot, mely a mellszorongás, csak-
hogy ez a bajnak gyakori, vagy ismételt, amaz egy-
szeres voltát jelenti. V. ö. MELLSZORONGÁS.

MELLSZÖRP, (mell-szörp) ősz. fn. Általán,
mindenféle szörpnemü szer, gyógyszer, melyet bizo-
nyos mellbajok ellen használnak.

MELLTAJOK, (mell-tajok) ősz. fn. Kemény,
pajzsforma lemez, a tekenősbékák mellén.

MELLTAKARÓ, (mell-takaró) ősz. fn. Széles
ért akármiféle ruhadarab, mely a mellet födi, külö-
nösen, mely meghűlés ellen való.

MELLTAPASZ, (mell-tapasz) ősz. fn. Széles
ért. gyógytapasz bizonyos mellbajok ellen. Különö-
sen a nők fájós emlőire való tapasz.

MELLTEJ, (mell-tej) ősz. fn. Mellbajok ellen
használt gyógyszer neme, tejalakban készítve. (Emul-
sio pectoralis).

MELLTISZTÍTÓ, (mell-tisztító) ősz. mn. Álta-
lán, mi a mellet, a tüdőt holmi rósz nedvektől meg-
tisztítja. AfeUtittttíógyógytterekfitalok. (Expectorantia).

MELLTU, (mell-tü) ősz. fn. Tttféle eszköz, vagy
ékszer, melylyel a mellruhát megtüzik, illetőleg a
mellet díszítik. Arany, gyémántot meUtíí.
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MELLTYŰ, (mell-tyü) fű. tt. melUyü-t. A köz
divata kettyü hasonlatára alakított új szó s ám. mell-
rnha, melltakaróul alkalmazott posztó-, vászon-, bőr-
stb. darab.

MELLUSZONY, (mell-uszony) ősz. fii. 1. MELL-
SZÁRNY.

MELLÜREG, (mell-üreg) ősz. fa. Üreg vagyis
öblös tér a mellcsontok, oldalbordák és hátgerincz
között, melyben a szív, a tüdő stb. fekfisznek.

MELLÜREOVÍZ, (mell-üreg-víz) ősz. fa. Azon
víznemü kóros nedv, mely bizonyos vízkór kifejlődése-
kor a mellüregben öszvegyfil.

MELLVAS, (mell-vas) ősz. fa. Mellet takaró
pánczél vasból, máskép : melléért.

MELLVASAS, (mell-vasas) ősz. fa. Mellvassal
födött, takart, fölszerelt; vértes. Mtttvatat nehéz lo-
vagok. V. ö. MELL VAS.

MELLVÉD, (mell-ved) ősz. fa. A várerődítés-
ben így nevezik a falúak, s bástyának felső részét,
mely mintegy mellig ér, s az illető örseregnek vedül
szolgál az ostromlók lövései ellen.

MELLVÉDFAL, (mell-véd-fal) ősz. fa. 1. MELL-
VÉD.

MELL VÉRT, (mell-vért) ősz. fa. L. MELLVAS.
MELLVÉRTES, (mell-vértes) ősz. mn. és fa. 1.

MELLVASAS.
MELL VEZETÉK, (mell-vezeték) ősz. fa. 1.

TÁPCSŐ.
MELLVÍZKÓR, (mell-víz-kór) ősz. fa. A víz-

kórnak azon neme, midőn a víz a mellüregbe gyűl
öszve.

MELL VÍZKÓROS, (mell-víz-kóros) ősz. mű.
Ki mellvízkórban szenved. Melloítkóros betegek.

MELLVÍZKÓRSÁG, (mell-víz-kórság) ősz. fa.
1. MELLVÍZKÓR.

MELLY, fa. 1. MELL.
MELLY, névmás, 1. MELY.
MELLYÉK, fn. 1. MELLÉK.
MELLYES, mn. 1. MELLES.
MELLYESZT, áth. 1. MELLESZT.
MELLYIK, 1. MELYIK.
MÉLT, (mél-t) elavult áth. melyből méltó, mélta,

méltán, méltalom, méltat stb. származnak. Törzsöké
mii v. mel, melyből t képzővel lett mél-t, mint a tű,
öl, kel, m, vál (ik), ál (ik) gyökökből tü-t, Sít, ktl-t,
kSl-t, vál-t, al-t (olt). Mi a mél törzsök eredeti jelen-
tését illeti, legvalószínűbb, hogy ugyanaz emel igével;
ugyanis ha a mél származékait öszvehasonlitjuk, az tű-
nik ki, hogy alapfogalom bennök emeltedét, mi szerént
mél v. mel ám. valamire emelkedik, mélt pedig ám. vala-
mire emel. De ezen alakban mint ige elavult, s he-
lyette a kettős cselekvést vagy miveltetést jelentő
méUat jött divatba, így keletkeztek a járt v. járat
helyett jár-tat; ült v. Met h. Ültet; bukt v. bukat he-
lyett buktat; nyugt v. nyugat h. nyugtat stb. E sze-
rént mélt eredetileg átható ige, s ám. valakit emelke-
dett állapotra, különösen erkölcsi fokra juttat, tisz-

teletre emel; de a belőle származott igeuév méltó ön-
hatólag használtatik, pl. tiszteletre méltó hazafi, aki
megérdemli, hogy tiszteletre emeltessék. V. ö. MÉLTÓ.
Az igeuevek értelmének ilyetén átalakulása nyelvünk-
ben igen divatos, mint iróasttal nem olyan asztalt
jelent, mely ír, hanem melyen írnak; ttdntó/öld, oly
föld, melyet szántanak, nem pedig, mely szánt; ilye-
nek : stakantókotár, váltópénz, katzálórét, vetőmag
stb. Ezen igéhez alhangu képzők és ragok járulnak,
de tudjuk, hogy az éles önhangzók, ú. m. t, i, é s e
mellett ez sokszor megtörténik nyelvünkben, mint az
l-re nézve a ctéda, léha, détua, béka, véka, méla, téxtla,
dévaj, séta, s több ily szók bizonyítják. Arra is van
elég példa, hogy némely törzs néha magas, néha mély
ragokat és képzőket vonz magához, pl. lik, likat,
likat, likatzt és lék, léket, léke* ; csittől és csittel; utál-
tán és esetten ; ébred és a székelyeknél: ibrad ; csira,
átírat, csirát, és Szabó Dávid-nál: csire, etirét, csiréz ;
derék (mn.), derekat és derékét stb.

MÉLTA, (mél-t-a) régies mn. fokozva : méltóbb.
Jelentésére nézve ugyanaz, mi az igenév méltó, azaz
érdemes rá, hogy bizonyos állapotra juttassák, külö-
nösen, hogy erkölcsi jutalma vagy büntetése érdeme
szerént kijárjon neki. Hogy méÜák (méltók) Ügyetek
eUávoztatnotok mind eteket. (Miinch. cod. Lak. 21.).
Méltókat (méltókat) vttttink mii müvelkedelönk sterént.
(U. o. 23.). Innen szármacik a határoló méltán, (mélta-
an), mint nx#tó-ból: méUóan ; fokozva, méltóbban (dig-
nius).

MÉLTALMA8, (mól-t-al-m-as) mn. tt méltal-
mat-t, v. át, tb. —o*. Bizonyos érdemhez mért, vagy
illendőségbe/, szabott, olyan, mint valaki megérdemli.
Méltalmaibánátmód, megkWnböttetés, tittteltt,j*talom.

MÉLTALMATLAN, (mé'l-t-al-m-atlan) mn. tt
méUalmatlan-t, tb. —ok. Méltalom nélkül való, *z ér-
demet vagy illendőséget nem tekintő, a kellő erkölcsi
tiszteletet elmellőző. Méltalmatlan (löljáró, ki alattva-
lóinak jó magamteletét Ügybe tem vetri. MéÜalmtUlan
úr, ki hil ttolgoját toka meg nem dictéri. A nép gyak-
ran méltalmatlan átok iránt, kik magukat érette fel-
áldották. V. ö. MÉLTALOM. Határozóikig ám. mél-
talom nélkül, méltalmatlanul.

MÉLTALMATLANSÁG, (mél-t-al-m-atían-aág)
fa. tt. méltalmallantág-ot, harm. szr. —a. Azon tény,
melyet valaki elkövet, midőn más iránt illő méltalom-
mal nem viseltetik. Ez inkább az erkölcsi gyöngéd-
ség, és érdem elismerésének hiányára vonatkozik, s
nem foglal magában oly sérelmet, mint a méltathmság.

MÉLTALMATLANUL, (mél-t-al-m-atlan-al) ih.
Méltalomra, érdemre vagy illendőségre nem tekintve.
Méltalmatlanul bántak velem.

MÉLTALOM, (mél-t-al-om) fn. tt méltóimat,
barm. az. —a. Oyöngédebb erkölcsi elismerése vala-
mely érdemnek ; illendőség, mely ly e l más iránt ha
nem is jogi, de erkölcsi kötelességből tartozunk, va-
lamint azon erkölcsi tisztelet, melylyel valakit
illetünk.
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MÉLTÁN, (mól-t-a-an v. mél-t-ó-an) ih. fokozva
méltóbban, v. méltóbban. Amint megérdemli, erkölcs
magaviseletébe* képest Méltán jutalmazni, büntetni,
dicsérni, rágalmazni valakit. „Méltán szenvedjük eze-
ket, mert vetkeztünk." (Káldi. Mózs. L k. 42. r.) v.
8. MÉLTA.

MÉLTÁNY, (mél-t-a-any) fa. tt méltány-t, tb.
—ok. Új alkotási! szó, méltányot, méltányol, méltány-
lás, méUánylat származékaival együtt Ami erkölcsi
érdemhez, különösebben bizonyos erkölcsi alaphoz
vagy illendőséghez (bár nem a szigorú joghoz) mérve
történik. Másképen : méUalom.

MÉLTÁNYLÁS, (mél-t-a-any-ol-ás) fn. tt. nél-
lánylás-t, tb. —ok, harm. szr. —a. Cselekvés, mely
által valamit méltányolunk. V. ö. MÉLTÁNYOL.

MÉLTÁNYLAT, (mél-t-a-any-ol-at) fh. tt. mél-
tánylat-ot, harm. szr. —a. Bevégzett cselekvés, mely
által méltányoltunk valamit. V. ö. MÉLTÁNYOL.

MÉLTÁNYOL, (mél-t-a-any-ól) áth. m. méltá-
*yol-t, v. méltánylott, htn. —m, v. méltánylani. 1)
Valamely tettnek erkölcsi érdemét erkölcsi kötelesség-
érzetből elismeri, s mint olyat bizonyos jutalomra,
tiszteletre érdemesnek tartja. V. ö. MÉLTANY. Mél-
tányolni a jó hazafiak áldozatkészségét. 2) Valamit il
lőnek tart, helyesel, megvallja, hogy méltán történik
valami.

MÉLTÁNYOS, (mél-t-a-any-os) mn. tt mélfá-
nyos-t, v. —át, tb. —ok. Ami méltán, érdemhez il
löleg történik, mi a gyöngédebb erkölcsi illendőséget
kielégíti. Méltányot fogadat, bánásmód. Méltányot
tisztelettel viseltetni az érdemes férfiak iránt.

MÉLTÁNYOSAN, (mél-t-a-any-os-an) ih. Mél-
tányos módon, illőleg, érdemhez mérve. V. ö. MÉL-
TÁNYOS.

MÉLTÁNYTALAN , (mél-t-a-any-talan) mn.
Méltány nélküli, érdemhez erkölcsileg nem mért; il-
letlen. Méltánytalan elmellötés. V. ö. MÉLTÁNY,
MÉLTÁNYOS. Határozóként ám. méltányra való te-
kintet nélkül.

MÉLTÁNYTALANSÁG , (mél-t-a-any-talan-
ság) fn. 1. MÉLTALMATLANSÁQ.

MÉLTÁNYTALANUL, (mél-t-ány-talan-ul) ih.
Méltányra való tekintet nélkül.

MÉLTAT, (mél-t-at) áth. m. méUat-tam, —tál,
—ott, pár. méltass. Valakivel érdeméhez illőleg bá-
nik, vagyis, a tiszteletnek, megkülönböztetésnek bi-
zonyos fokára juttatja, emeli. Hogy magasztalait je-
lent, kitetszik onnan, mert felható ragu viszonynevet
vonz, pl. hivatalra, tisztségre méltatni. Úri baráttá-
gára, bitodalnára méltatni valakit. Közelítő ragu vi-
szonynéwel ám. valahová menet, járat, juttat Át alsó
rendű vendégeket úri asztalhoz mutatni. Méltasd ide
ám. nyújtsd ide. Dolgokra vonatkozva ám. érdemes-
nek találja, hogy valamit tegyen vele. Levelemet öl-
vatásra sem méltatta. A külföldi utat arra sem mél-
tatta városunkat, hogy jegyzetei kVzt megemlítette volna.
Elemzésére nézve 1. MÉLT.

AKAD. HAOT MÓTÍB W. KOT.

MÉLTATÁS, (mél-t-at-ás) fa. tt méUatás-t, tb.
—o*, harm. szr. —a. Cselekvés, mely által valakit
valamire méltatunk. V. ö. MÉLTAT.

MÉLTATLAN, (mél-t-at-lan) mn. tt méUatlan-t,
tb. —ok. 1) Ki bizonyos megkülönböztetésre, elő-
mozdításra érdemetlen, nem méltó. Jutalomra, hiva-
talra méltatlan. A megrögzött gonosztevő méltatlan a
kegyelemre. 2) Illetlen, igazságtalan, meg nem érdem-
lett Méltatlan 'bánásmód, megvetés, elmellötés. Mél-
tatlan büntetet. Ne légy méltatlan át érdemet férfiak
iránt. Határozóilag ám. méltatlanul.

MÉLTATLANKODÁS, (mél-t-at-lan-kod-ás)[fa.
tt méltatlankodás-t, tb. —ok, harm. szr. —a. Cse-
lekvés, midőn valaki másokkal méltatlanul, illetlenül,
igazságtalanul bánik.

MÉLTATLANKODIK, (mél-t-at-lan-kod-ik) k.
m. méltatlankod-tam, —tál, —ott. Állapító ragu vi-
szonynéwel ám. valakin olyasmit követ el, mit meg
fiem érdemlett, illetlenül bánik valakivel, igazságta-
lan iránta. A diódáimat ellenség gyakran ás ártatla-
nokon méltatlankodik.

MÉLTATLANSÁG, (mél-t-at-lan-ság) fa. tt
méltatlanság-ot, harm. szr. —a. 1) Azon sértő tény,
mely által valaki érdeme nélkül megbántatik. Az Ül-
dözőbe vett hazafiak tok méltatlanságot szenvednek. 2)
Tulajdonság, melynél fogva valaki érdemetlenné teszi
magát valamire. Méltatlansága miatt elmellötötí hiva-
talnok.

MÉLTATLANUL, (mél-t-at-ían-ul) ih. Nem ér-
dem szerént, a nélkül, hogy méltó volna. Méltatla-
nul dicsérni, gyalázni, Jutalmazni, büntetni valakit. Mél-
tatlanul bánni valakivel. V. ö. MÉLTATLAN.

MÉLTÓ, (mél-t-ó) mn. tt mélíó-t. Eredetileg
igenév, az elavult mélt törzsöktől. V. ö. MÉLT. 1)
Felható ragu viszonynéwel ám. valamire érdemes, és
pedig erkölcsi magaviseleténél fogva. Tiszteletreméltó
férfiú. Jutalomra, dicséretre, előléptetésre méltó vitetek.
Feddésre, büntetésre méltó. Szeretetre méltó gyermekek.
2) Erkölcsi tekintetben valakihez illő. E* rangodhoz,
állasodhoz méltó cselekedet volt. Hoztad méltó emberek
társaságát keresd. 3) Határtalan módú viszonyigével
ám. érdemes, megérdemli. Méltó hallani öt, mily szépen
szónokol. A ritkaságok gyűjteményét megnézni való-

méltó. Erről szólam sem méltó. A vén eb ugatására
méltó kitekinteni. (Km.). A Nádor-codezben annyi is
mint kegyes, kegyelmes : „Hogy az úristen legyen
méltó (dignetur) a te szarándékoddal és irgalmassá-
fot tenni.." Hogy a méltó szóban alapfogalom az er-
kölcsi emelkedés, 1. MÉLT. Ugyan ily fogalmi rokon-

ság szerént a hellénben áfoi ám. vezetem, vezérlem;
érdemesnek tartom, és a^tog, érdemes, méltó.

MÉLTÓKÉPEN, (méltó-képen) ősz. ih. L. MÉL-
TÓLAG.

MÉLTÓL v. MÉLTÓL, (mél-t-ó-ol v. mél-t-ol)
áth. m. méltól-t. Elavult igealak, melyből a szinte el-
avult méUóltatik, s méltóUcodik eredtek. Egy értelmű a

méltat igével, s ám. méltóvá tesz valamire. Benigna
29
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asszony, vagyis Kinizsyné imakönyvében : „Méltól-
jál meg hallgatnod engömet." A Nádor-codeiben :
„Méltóina S neki megjelenteni." A Bécsi codexben :
„És méltóinál engemet zarándok némberiet esmerned."
A Bécsi codeiben és Kinizsyné imakönyvében mintha
ikes ige volna : méltólik.

'MÉLTÓLAG, (mél-t-ó-lag) ih. Valakinek érde-
meihez mérve; illő módon.

MÉLTÓLKODIK, (mél-t-ó-ol-kod-ik) k. m. mél-
tólkod-tam, —tál, —ott. Némely régieknél, pl. Kini-
zsyné imakönyvében ám. méltói; 1. ezt.

MÉLTÓLTAT, (mél-t-ó-ol-tat) mivelt. Elavult
ige, ám. a mai méltóztat, azaz méltat, érdemeinél fogva,
vagy kegyelemből valamire juttat L. MÉLTÓZTAT.

MÉLTÓLTATIK, (mél-tó-ol-tat-ik) elavult k.
A Góry-codexben 48. 1. Hogy méltóUatnék nekie meg
jelonteni, ugyan azt jelenti, mit a mai divatos méltóz-
tatík. A Nádor-codezben azt is teszi : méltó legyen.
„Igaz hitbe méltóltassék temiattad (teáitálad) meg
erösűlni.u V. 6. MÉLTÓL.

MÉLTÓSÁG, (mél-t-ó-ság) fa. tt. méltótág-ot,
harm. ezr. —a. Általán, a tiszteletet követelő' érdem-
nek nagysága, sokasága, fensége. Ide tartoznak mind-
azon külső'jelek és tulajdonságok, melyek a magasabb
nemű érdemnek kitüntető bélyegei. Az erénynek, ön-
megtagadásnak, feláldozásnak méltósága előtt megha-
jolni. E nagy férfiú arctan, s minden léptén, nyomán
bizonyos méltóság ömlik el. Méltótággal teljét maga-
tartás. Különösen jelenti az embernek az oktalan ál-
latok fölötti lényegét. Emberi méltóság. Az emberi ész-
nek méltósága. Polgári és társadalmi viszonyban ám.
magas rang, mely különös tiszteletet igényel. Vi-
lági, egyházi méltótág. FS méltóságra jutni, emelkedni.
Akármety dicsőséges méltóság tidSoel megvénül. (Km.)
Második, és harmadik személyben mint rangczim
használtatik oly egyének irányában, kiket a méltósá-
got nevezet megillet Méltóságod alázatos szolgája. Ké-
rem Méltóságtokat. Ö méltósága, a megyei főispán. A
megyei piltpOk 8 méltósága. Nagy melléknévvel ösz-
vekötve : nagyméltóságu a belső titkos tanácsosok
críme (ezcellentissimus) ; f& melléknévvel pedig : fö-
méttóságu a nem uralkodó házból való herczegek czfme
(celsissimus). V. ö. MÉLTÓSÁGOS.

MÉLTÓSÁGOL, (mél-t-ó-ság-ol) áth. ín. mél-
tóságol-t. Valakit ,méltóságos' czímmel illet vagy
tisztel.

MÉLTÓSÁGOS, (mél-t-ó-ság-os) mn. tt méltó-
ságos-t, v. — át, tb. —ok. 1) Általán, méltósággal
bíró, ki belérdemeinél fogva, mint mások fölött levő
vagy fenséges külsejénél fogva bizonyos tiszteletre
gerjeszt Méltóságot magatartásu, erktilctU, beazédil,
arctu, tekintetű férfi. 2) Tárgyakra alkalmazva ám.
nagyszerű, fenséges, a maga nemében bámulatos, te-
kintélyes. Méltóságot ó kori egyház. Méltóságáé Duna.
3) Társadalmi ért. rangczim, mely bizonyos főrangú
születésUeket, és hivatalnokokat illet, milyenek a)
a grófok és bárók; b) a püspökök, s némely más fő-

papok, pl. a pannonhegyi főapát, a jászói prépost;
c) a főispánok; d) a cs. kir. kamarások, udvari ta-
nácsosok, alsóbb királyi törvényszékek elnökei, Hét-
személyestábla közbirái stb.

MÉLTÓSÁGOSAN, (mél-t-ó-ság-os-an) ih. Oly
módon, mely bizonyos erkölcsi méltóságra mutat; fen-
ségesen, nagyszerűen, tiszteletet gerjesztőleg; pom-
pásan, fényesen; magas ranghoz, álláshoz illöleg. V.
ö. MÉLTÓSÁGOS.

MÉLTÓSÁGOST, (mél-t-ó-ság-os-t) ih. Eléfor-
dul Kinizsyné imakönyvében : „Méltóságost engem
meghalgass", hol ám. kegyesen vagy kegyelmesen ;
valamint ,méltó' szónál is láttuk hogy régente azt is
jelentette: kegyes, kegyelmes. Alkotására nézve olyan
mint örömest, vegyest.

MÉLTÓZTAT v. MÉLTÓZTAT, (mél-tó-oz-tat)
mivelt m. méUóztat-tam, —tál, —ott, pár. méUóatats.
Megegyezik vele az elavult méltóitól, s ám. valamire
méltat, érdemeinél fogva, vagy kegyelemből valamire
juttat, vagy fölemel valakit A fejedelem a jelet fér-
fiakat különös kegyelmére méltóztatta. Hasraáltatik táj-
szokásilag rövidített o- val méltoetat.

MÉLTÓZTATIK, MÉLTOZTATK, (mél-tó-oz-
tat-ik) k. m. méUóztot-tam, —tál, —ott, pár. méltós-
tatsál. Kegyelemből, hajlamból, jóakaratból méltónak
tartja tenni valamit. Nemesebb ért mondatik feje-
delmi, vagy fő rangú személyekről. Ö Felsége méltoz-
tatott bennünket magot látogatásával megörvendeztetni.
Méltoztatiék Nagyságod e folyamodványt elfogadni.
Udvariasságból kínáló, vagy kérő ige gyanánt hasz-
náltatik alsóbb rendű személyek irányában is, tessék
helyett. Innen származhatott az ily hibás beszéd-
mód : méltoztaisék aa úrfnak) leUlni, minthogy a tes-
sék tulajdonító ragu viszonynevet vonz : tették ön-
nek leülni.

MELY, (1), (me-ly) kérdő névmás, melléknévi
minőségben ; melynek közelebbi gyöke : me ; s rokona
a kérdő mi t és ennek származéka a kérdő mily f A
lényeges különbség a mely és mily között az, hogy
,mely' alanyra, ,müy' pedig az alany minSségére vo-
natkozik; a ,mely' azt kérdezi: ki vagy mi f a ,mily' pe-
dig azt tudakozza -.miféle tulajdonságú t A ,mely* kér-
désnek megfelel : ez v. ős, a ,mily'-nek : üy v. oly,
vagyis, az első kérdésre az alanyt határozzuk meg, a
másodikra az alanynak minőségét, tulajdonságát. A
,mely'-nek latinul quis, quae, quidt nem égésien fe-
lel meg, mert a magyar ,mely* mindig csak mellék-
névileg használtatik ; ,mily' latinul : gualis f A mely
nagyobb határozottság okáért ik raggal: melyik f a
mily nyomatosabban : milyen? pl. mely váróiban la-
kói t Melyik fürdőbe menjek a nyáron f Mily tájék tet-
szik neked legjobban f Milyen borok teremnek a budai
hegyeken f Tájszokásilag, kivált túl a Dunán mondjak :
mellyen, mellen. Országosan is használtatik a mely
és mily ugyanazon értelemben, midőn az illető tárgy
tulajdonsága kitétetik, pl. mily magas, v. mely ma-
gas az a fa f Mily nagy v. mely nagy a Duna állaga f
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Hasonlóan egyaránt divatosnak a latin quam értelmé-
ben, pL mily v. mely hamar elmúlik ás idő ! Mily v.
mely népen megtanultál énekelni ! Mily v. mely lattan
foly o munka! Mily v. mely nagy különbség van e
két tettvér kötött ! Mily v. mely iniégre jutottunk ! E
példákból látszik, hogy mindkettőben valami határo-
zottat jelentő alapfogalom rejlik, vagyis a miségnek
vagy minőségnek meghatározása forog kérdésben, s
e> alapnál fogra legvalószínűbb, hogy az ly képző
nem egyéb, mint a meghatározó minőséget jelentő u
U, mely megfelel e kérdésre mily v. minS tulajdon-
sága, jegyű, bélyegfi ? stb., pl. fekete szemű, csonka
kézit, vörös hajú, réz födeltt, stb. E szerént elemezve:
nte-U, m»-it, me-v, mi-v, me-j, mi-j, me-l, mi-l, me-ly,
mi-ly. (A kösdivatn minS öszve van vonva ebből: mi-
nemU). Dy hasonlat szerént lett a közeire matató t
gyökből»'-«, i-v, i-j, i-l, i-ly, i-ly-en; a távolra matató
o gyökből «-«, o-v, o-j, o-l, o-ly, o-ly-an. Ilyen a pa-
lóczoknál divatozó au, av, eü, év, a köz szokása ál,
el, helyett, pl. aufold, avhadnagy, etiment vagy evment.
Így fejlődtek ki a ki, be és f e gyökökből a kiü, beil,
fai, végre kil, bel, fel; mert ezek eredeti értelemben
minőséget jelentő melléknevek, pl. kil- v. kül város
ám. ki-ü város, bel részek ám. be-ü részek, fel had-
nagy ám. f tű v. öszvevonva fő hadnagy. Hogy mi a
valóságos és tiszta gyök, mutatja az, hogy főnévként
csak ez használtatik, midőn ragoztatása: minek, mire,
miket, mitől, miben, miként, mikor stb. V. ö. MILY.

MELY, (2), (me-ly, eredetére ugyanaz a kérdő
,mely' névmással); viszszaható névmás, tt. mely-et.
Határozott dologra vonatkozik, ellenben mai bevett
szabály szerént a személyt viszszahozó : ki, pl. a vi-
rág, melyet küldSttél volt, elhervadt. Éten atttalt, me-
lyen írok, nem adhatom oda. Szolgám, kiben oly igen
bitek, megcsalt. Eltávozott már át ellentég, kitol úgy fél-
tünk való, Öszve szokott tétetni mint minden visszahozó
névmás az a matató szócskával is : amely, amelynek,
amelyet stb. Egyébiránt eredetére nézv v. ö. MELY,
kérdő, és MI, viszszahozó névmásokat.

MELY, (3), (me-ly) határozó névmás, mely sze-
mély és dolog elébe egyaránt tétethetik, és pedig elül
a matató szócskával; pl. amely ember tokot betsél, ke-
vetet tetx. Amely f/A stüleit nem tiszteli, mátok iránt
sem viseltetik titttelettel. Amely dologba kaptál, ott
folytaid. Amely könyvet adtál, már elolvattam. Hasz-
náltatik ezen öszvetételekben is : bármely, akármely,
némely, valamely, temely. Elemzésére nézve 1. MELY ;
és v. ö. KI névmást.

MÉLY, mn. tt mély-et. 1) Ami bizonyos fölvett
lapályhoz képest a föld középpontja felé alámegy,
alanyilik; ellentéte magot, csekély, lapot, igényét.
Mély tenger, folyó, tó. Mély bánya, akna, kút, gSdör,
árok. Mély fekvésű vidék, völgy. Mély alapot vetni a
hámok. Három lábnyi mély gödröt, tie »lnyi mély ku-
tat atni. 2) Ami bizonyos kiilponttól meszsze bemegy,
benyúlik. Mély has, mely meszsze befelé nyúlik. Mély
erdő. Mély tteb, mély itb. Mély távoltág. Edényekről
ssólva, ám. magas öblii. Mély tál, mély kád, mély válu

stb. 3) Atv. ért. ami erkölcsileg bizonyos magasság-
ról alászáll, lebocsátkozik. Mély íitztelet, alázat. Mély
hadidat. Kesergő indulatokra vonatkozólag ám. igen
elmerült, egészen leverő. Mély bánat, mély fájdalom,
mély keserv, mély. sóhajtás, mély értét, mély gyász, mély
stomorútág. Mondatik álomról is, melyből fölébredni
nehéz. Mély álomba merülni. Mákony által mély ál-
mot ereszteni valakire. Mély lélektetet venni, ám. a mell-
üregnek fenekéről nehezen színi föl a levegőt. Az elme
munkálatait illetőleg ám. alapos, a dolgok végső okai
és elvei körfii járó, aeokra viszszamenő. Mély est,
mély gondolatok, mély fontolgatás, mély értelem, mély
ismeretek. Néha ám. igen elrejtett, beláthatatlan. Mély
titok. Itteni mély bSlesetég. 4) Képes kifejezéssel mély
hang, midőn azt leeresztjük, ellentéte : magot. Mély
hangon énekelni, beszélni, játszani. Használtatik főnév
gyanánt is, mélység helyett. A tenger mélyére lebo-
ctátleozni. Megmérni a kút mélyét. E f oly ónak mélyét
meglábolni nem lehet. Mind ezen jelentésekből az tet-
szik ki, hogy a mély szóban alapfogalom az aláttál-
lás, lefelé hajlát, menés. Miért legvalószínűbb, hogy
gyöke azon me, melyből megy, mén származik, és tör-
zsöké az elavult me-el, mél, mintegy menel, azaz tó-
rább-tovább megy, innen lett az igeneves mélS, méh,
méli, végre mély, azaz menetelü, meneteles. Ily hang-
és fogalomrokonság látszik a hellén fta&vi; (mély),
és fintixo (megyek) között

MÉLYED, (mély-ed) önh. m. mélyed-tem, —tél,
—élt. Valamely mélységbe merül, mélységbe hat vagy
hatol; mélyen jár, pl. a hajó; különösen használta-
tik átv. értelemben, pl. gondolatokba mélyedni ám.
mély gondolatokba merülni.

MÉLYEDÉK, (mély-ed-ék) fn. tt mélyedéket.
Valamely mély vágaték, vagy vájadék.

MÉLYEDÉS, (mély-ed-és) fn. tt. mélyedét-t, tb.
—ék. 1) Mélységbe merfilés, mélységbe hatás, vagy
hatolás. 2) Mélyen járás, midőn hajó neműről van
szó. 3) L. MÉLYEDÉK.

MÉLYEDÉSI, (mély-ed-és-i) mn. tt. mélyedé-
ti-t, tb. —ék. Mélyedést illető, mélyedésre vonatkozó.
Mélyedéti ttám, mélyedén jegy, a hajósoknál a hajó mé-
lyedését meghatározó szám vagy jegy (Taachangs-
nummer, Taachungsziffer).

MÉLYELMÜ, (mély-elmfl) ősz. mn. Kinek gon-
dolatai a dolgok vizsgálatában, megfontolásban, okos-
kodásban igen elmerültek. MélyelmU tudót, természet-
búvár, bölcsész.

MÉLYELMÜSÉ0, (mély-elműség) ősz. fn. A
gondolkozó embernek azon állapota, vagy tulajdon-
sága, melynél fogva gondolatai, s okoskodásai nem
maradnak a tárgyak fölszinén, hanem azokat alapo-
san kikutatni, s megismerni törekesznek.

MÉLYEN, (mély-en) ih. Mély módon. V. ö.
MÉLY. Használtatik mindazon viszonyokban, melyek-
ben maga a mély, pl. mélyen fekvő völgy, vidék. Mé-
lyen lettáUani a tenger fenekére. Mélyen behatni át
erdifbf. Mélyen bevágott seb. Mélyen ásott kút. Mélyen
tisztelni valakit. Mélyen bánkódni, keseregni, gyáttolni.

29*
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Mélyen elalunni. Mélyen gondolkodni, fontolgatni, okos-
kodni. Mélyen énekelni stb.

MÉLTE3ZT, (mély-észt) ith. m. mélyestt-étt
htn. —m T. —ént. Mélységbe vagy mélyre bocsát,
merít Hajót mélyestteni ám. terhelés által mélyebb
járatává tenni. Átv. ért. gondolatokba mélyültem ám
mély gondolatokba meríteni vagy sfilyeszteni.

MÉLYFÖLD, (mély-föld) ősz. fn. Az ország
némely vidékein ám. mérföld. Jelentésére és elemzé-
sére nézve 1. MÉRFÖLD.

MELYE, (mely-h) fa. tt melyh-et, harm. szr.
—e. A madártoll szárából kinövő pehelynemfl szálak.
Úgy látszik, zpelyh változata. V. ö. PELYH, MOLYH.

MÉLYHANG, (mély-hang) ősz. fn. Legalsóbb
és legerősebb nemű férfi vagy női énekhang. Küld
nősen, valamely több hangú ének- vagy zeneműben a
legmélyebbik férfihang. (Basso). Az utóbbi névre
alkalmazás azért nem felel meg a tárgynak, mert
mindenik férfi vagy női énekhangnak vannak magas
közép és mély fokozatai. Szerintünk /?a*«o-nak gordó
volna legjobb neve.

MELYIK, (mely-ik) kérdő névmás, tt melyik-e/.
Fölveszi az egy birtoku többes személyragokat :
melyikünk, melyiktek, melyikük. Élünk vele, midőn a
többi közöl egyet különösen meghatároztatni kérünk.
Melyik köttetek a legidősebb t Melyiktek akar velem
jönni t Melyik szobába rakjam le holmimat t Melyik ru-
hámat vegyem ma felt Midőn ezen szókkal: bár, akar,
né, vala öszvetétetik, határozatlan jelentéssel bír, pl.
bármelyik utctába menjek, mindenütt sár van. Akár-
melyik lovamat stivesen átengedem. Némelyik ont véli,
hogy e» könnyű dolog. Valamelyik közületek menjen ki
a rétre. Semelyik ám. egyik sem.

MÉLYÍT, MÉLYÍT, (mély-ít) áth. m. mélytí-étt,
pár. —*, htn. —ni v. —eni. Mélylyé tesz, mélyen
leás, bevág, bemetsz. Mélyíteni a kutat, hogy több vi-
tet adjon. A vümosások mindinkább mélyítik át árkokat.

MÉLYÍTÉS, MÉLYÍTÉS, (mély-ít-és) fn. tt.
mélyítét-t, tb. —ék, harm. szr.—e. Cselekvés, midőn
valamit mélyítünk. V. ö. MÉLYÍT.

MÉLYKÚT, falu Bács, puszta Fehér m.; helyr.
Müybít-ra, —ön, —ról.

MÉLYMÉRŐ, (mély-mérő) ősz. fn. Egyik végén
ólomneheiékkel ellátott zsineg, melylyel a vizek mély-
ségét szokták mérni és meghatározni.

MÉLY-NÁDAS, falu Temes m.; helyr. —Nádas-
ra, —ön, —ról.

MÉLYREHATÓ, (mélyre-ható) ősz. mn. A do-
log mélyét, alapját fürkésző, értő.

MÉLYSÉG, (mély-ség) fn. tt. mélység-ét, harm.
sir. —e. l) Bizonyos tárgynak, nevezetesen helynek
tulajdonsága, melynél fogva mélynek mondatik, vala-
mint ezen tulajdonságnak mértéke és foka. Tengernek,
tónak folyónak mélysége. Völgynek, kútnak, ároknak,
aknának, bányának mélysége. Négy lábnyi, Mst Obtyi
mélység. Megmérni a tfngtr mélységit. 2) Atv. ért ér-
telem, bánat, fájdalom mélysége, ám. szivnek fenekéig

leható ereje. Álom mélysége. Estnek, gondolatnak mély-
sége, ám. a dolgok alapjáig, végső elvéig menő tulaj-
donsága. Itteni böleseség, titkok mélysége, ám. elrejtett,
beláthatatlan állapota. Szorosb ért. jelenti a víztö-
megnek oly helyét, mely különösen alantabb fekszik.
(Abyssus).

MÉLYSÉGES, (mély-ség-és) mn. tt mélységét-t,
Y. _e<( tb. -—efc. Fokozva nem használtatik, mert
már magában igen mélyet jelent Mélységes tenger.
Mélységet pokol feneke. „Mindenem alászáll a mély-
séges pokolba." (Káldi. Jób 17. 16.). V. ő. MÉLY,
MÉLYSÉG.

MÉLYTISZTELETÜ, (mély-tiszteletfl) ősz. mn.
Ki megérdemli, hogy mély tisztelettel viseltessünk
iránta. Mélytis*telet& férfi, Kata.fi. Használtatik udva-
rias szólító czímül is : Mélytisttektü tír / v. uram l

MÉLYÚT, (mély-út) ősz. fn. Völgyi út a kétfelül
emelkedő, s egymást közelérő hegyek, halmok, vagy
partok között A hegyek és halmok kőit kivölgyelt
utat Győr vidékén különösen forognak is nevezik,
minthogy rendesen görbe hajlású szokott lenni, pl.
Pannonhegye körül : bádi horog, éesi horog.

MÉLYZET, (mély-ez-et) fn. tt. mélysel-éí, harm.
szr. —e. Mesterségesen csinált, vájt, ásott, vésett stb\
mélység, befelé nyílás. Bánya, akna, alagút mélytett.
Válu mélytete.

MÉN, (I), elvont törzse a régies mend, maidén
(mai divat szerént: mind, minden) szókuak és szárma-
zékaiknak. L. MIND alatt

MÉN, (2), 1. MEGY, ige.
MÉN, (1), 1. MEGY, ige.
MÉN, (2), fn. tt. mén-t, v. —ét, tb. —éle, harm.

szr. — f, v. —jé. Hím ló, vagy szamár, ép, hereieden
állapotban, alsóbb nyelven: monyas, v. csddOr. Ha kü-
lönösen tenyésztésre használtatik: hágó mén. Költfii
nyelven jelent általán paripát. Stilaj méneken stáyuí-
dotó vitetek.

.Bár miként kiáltoz, hő ne! hő ne!
Húzza őt a csepegőbe méné."

Cz. Remete Péter.

Mi e szó elemzését illeti, valamint monyas a mony,
csődör a cső, (csév, esek) gyököktől, mint ezen hím-
állat lényeges jegyeitől vette nevét; valószínűen a
mén szóban is oly minőség alapfogalma rejlik, mely
a hímállat tulajdona. Véleményünk szcrént gyöke ásón
me, melyből a megy, és mén származnak. A me oly
tiszta gyök, mint a test, vestt Üst igékben a te, ve, U,
mint a me-het származékából kitűnik. A me gyökből
keletkezett az igeneves meo v. mee, ösrvevonva mé,
mint veS, vő, vé{ neö, no, né; fe,feS, /S, fét ás * pedig
kifejlett hang, mint nrf-ből lett nén, tó-ből lett
tén,p\. ténféreg, így lett az eleve eleven, mereve mere-
ven, halává halavan halavány, ő ön, é én (ego), ke
'tény, s több mások. E szerént mén ám. menő, (kan-
ócára menő), hágó, mely utóbbi szó ez értelemben
szintén divatozik. Ezen alapfogalomban rokon houi
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a kúton levő min v. meny, vagyis azon rúd, mely a
kútagas hátára fektetve felnyúlik, fölmegy. Innen
lehet megfejteni a Ménfő elöhegy nevét is Győrvár-
megyében, mely épen ott fekszik, hol a Bakonyság J
legkulsőbb foka kezdődik, tehát azon szelíden emel-
kedő halom, mely kezdetét teszi a bakonyi oromzat-
nak az úgynevezett magyarországi kisebb sík* ág fe-
IfiL Valamint tehát a vicéknél a/8 azok eredetét,
kezdetét teszi, pl. Tapolczafb', Sárfö, hasonlóan Ménfő,
ám. a menetel keidete, eleje a Bakonyság felé. A mén
megvan az ostormén nevű cserjét jelentő szóban is,mely-
nek veszszőji ostornyélhez hasonló sudarnak,miszerént
a rtyél v. nyel és mén v. meny rokonértelmüek, mert
amaz gyöke a meglágyított né v. ne mely növést, föl-
felé sarjadzást jelent, milyen a falevél, a gyümölcs
nyele, és a kukoriczanyél, sőt a szerszámok nyele is
hasonlat szerént úgy tekintetik mintha az illető szer-
szám kinövése volna.

MÉNBÉR, (mén-bér) öm. fa. Bér, melyet a
méntől fizetnek, midőn valamely ktaczát meghág, va-
lamint a hágó bikától fizetett díjat Wfcop<<*«.nek nevezik.

MÉNCS, fn. tt ménes-ét, l. MÉCS.
MÉNCSÉBÉDIK, (méncs-ér-éd-ik) k. m. mén-

ctéréd-étt. Mondják szemekről, melyek a sok ivás vagy
sírás következtében mécs (ménes) gyanánt kiveresed-
nek, vagy ferdén pislognak. Ha valami nem tetstik
neki, mindjárt elméncteredik, mondják az elkényesfilt
anyás gyermekről, aki ha kedvét be nem töltik, mind-
járt mérgesen sír, és száját elvonva rút képet csinál.
(Kriza J).

MENCSHBLY, falu Veszprém m.; helyr. Menet-
kely-re, —én, —rol.

MÉNCSIKÓ, (mén-csikó) ősz. fn. Csődör csikó,
hím csikó, melyet ki nem heréitek. A nőstény neve:
kanctaeiikó.

MEND, MENDEN, régiesen a mai mind, nhtden
értelmében : „És mend paradizumben valov gyimöl-
esöktől monda neki élnie." „Nem heon (= csupán)
magánek, gye mend fajának halálot evek." Régi halotti
beszéd. „Meghírhevék mend a földön." „Menden ország
önnön benne megoszlatott, megpusztóltatik." Münch.
cod. E szóban azon éles e rejlik, mely némely sza-
vainkban i-vel cserélődik fel, mint : geleszla giliszta,
*uget mget stb., 1. Második Köt. 6. 1. Eredetére néz-
ve lásd : MIND.

MENDE, fala Pest m.; helyr. Mcndé-re, —n,
—rSl.

MENDÉGEL, (men-ed-ég-el) gyakori, önh. m.
mendégel-t. Folytonosan, de kényelmes, nem siető
léptekkel megyén. A mesés elbeszélésekben nagy di-
vata van. Mentek, mentek, mendegeUek. Ez igében két-
szeres gyakorlati képző létezik, ú. m. AZ ég és el;
hogy e második is bír folytonos, vagy gyakorlatos érte-
lemmel, tanúsítják a tépdel, szegdel, szeldel, járdái,
furdal, fával, ömöl stb. igék.Tájdivatosan: mendégü.

MENDEMONDA, (mende-monda) ikerített fn.,
milyenek száma nyelvünkben igen nagy. Ragokat

csak a második vesz föl: mendemondát, mendemondák
stb. Alaptalan, szájról szájra adott vak hir, haszontalan
mesebeszéd. Nem kell minden mendemonddnakjhitelt
adni. Piadi, fonóháti mendemonda. & csak mendemon-
da. Ilyféle értelemben használtatik a temondad, és te-
mondádtág. Alsóbb nemei : Kcsüocti; tricsitracti,
teretura, tere/ere. Ily alkotásnak : hetlakotla, ctele-
csala, kelakóla, genyegttnya, retyerutya stb.

MENDÖ, a Góry-codexben meddő (ám. termé-
ketlen) helyett áll: „Más feleséget hoza és ez mendü
len." Az n csak közbeszuródott, mint ugyanezen co-
dexben .maradjon* helyett marangyon' áll.

MÉNÉ, MENI, régies Írásmód szerént ezek
helyett: mennyi, és mihelyt.

MENEDÉK, (men-ed-ék) fn. tt. menedék-ét, barm.
szr. —f. 1) Állapot, melyben az van, ki bizonyos
bajtól, veszélytől eltávozott, továbbá azon hely, hová
valaki a bajtól, veszélytol távozva elvonult, és ahol
biztosan van. Üldözői előtt nincs sehol menedéke. Hol
keressek menedéket ily vettélyben • BvAot menedéket
találni. A vadon erdők sűrűjében keresni menedéket.
Innen átv. ért jelent oly irományt, mely valakit bi-
zonyos kötelezettségtől felold, szabaddá tesz, milyen
pl- «. kifizetett adósságról adott nyugtatvány, melyet
a régiét ̂ jene^ífcfeüiS-nek is neveztek ; jelent továbbá
oly irományij-qjely bizonyos helyre utazónak hiteles
biztosítékot ad, ̂ y^ semmi bántalma nem leszen,
némely régieknél, miniKi^itainü giuievfl a német
Oeleitsbrief után. 2) Hágó, vag .̂̂ ,
vezető út, melyen fölmenni kényelmeset^ jjjpen

nedékes ám. meneteles. E második jelentésből v
hogy gyöke a tovább haladást tevő mén; de ugyan-
ezen értelem és gyök rejlik az első pont alatti mene-
dékben is, mert bizonyos baj ellen menedéket keresni,
ám. attól elmenni akarni, és menedéklevelet (nyugtát)
adni valakinek ám. a kötelezettet feloldani, s mintegy
szabad menetelt engedni neki; menedékkvéttel utamti,
ám. szabadon menve. Elemezve: men-ed-ék az elavult
méned törzsöktől, mint a marad, halad, enged, töred,
szöved stb. önható vagy elvont törzsőkőktől : mara-
dék, haladék, engedek (eny), töredék, sztoedék stb. V. ő.
MENT, MENTSÉG.

MENEDÉKES, (men-ed-ék-és) mn. tt méné-
dékés-t, v. —ét, tb. —ék. Amin fölmenni nem nehéz,
meneteles; ellentéte : meredek. Különben a menedéket
és lejtSs egy viszonyban vannak, mert ami menedékes
a fölmenőnek, ugyanaz lejtős a lemenőre nézve, tíe-
nedékes hegyoldal. Menedéket mélyut, hágó, lépcső.

MENEDÉKESEN, (men-ed-ék-és-en) ih. Ké-
nyelmesen hajolva fölfelé. Viszonyban áll vele : lej-
tősen. Menedékesen fölvetetS, és lejtősen alánálló he-
gyi ttó. V. ö. MENEDÉK, MENEDÉKES.

MENEDÉKESSÉG, (men-ed-ék-és-ség) fn. tt
menedékéstég-et, harm. szr. —e. Az emelkedett hely-
nek tulajdonsága, vagy állapota, melynél fogva ké-
nyelmesen lehet rajta fölmenni. Viszonyban van vele
a lefelé menésre vonatkozó lejt&sség.
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MENEDÉKGÖDÖR, (menedék-gödör) ősz. fa.
Gödör, vagy lik, hovi az üldözőbe vett vadak, neve-
zetesen rókák menekülni, és elbújni szoktak.

MENEDÉKHELY, (menedék-hely) ősz. fii. Szé-
les ért. minden hely, hová az üldözött ember, vagy
vad elbuvik üldözői elől. Szorosb ért. törvény vagy
szokás által szentesített hely, hol az oda menekvő
Üldözött emberek a bántalom ellen biztosítva vannak.
Ily menedék helyeket tűzött ki Mózses bizonyos bűn-
tettesek számára, az üldözők boszuja ellen. A régi
hellén és római korban, sőt a keresztény világban is
léteztek ily sérthetien menedékhelyek. (Asylum).

MENEDÉKIRAT, (menedék-irat) I. MENE-
DÉKLEVÉL.

MENEDÉKLEVÉL, (menedék-levél) ősz. fn. 1)
A régieknél és Szabó Dávidnál is nyugtatvány, mely
által valaki az adóssági, tartozási kötelességtől stb.
fölmentetik. 2) Szabad útlevél, mely a járókelőt bán-
talom ellen biztosítja, s engedelmet ad neki bizonyos
helyre vagy helyekre menni, és ott tartózkodni. V. ö.
MENEDÉK.

MENEKÉDÉS, (men-ek-éd-és) fh. tt. menekf-
dé»-t, tb. —(t, harm. szr. —e. Némi szenvedő álla-
pottal párosult cselekvés, illetőleg törekedés, mid*1

valaki bizonyos bajtól, veszélytől, üldözéstől -egsza-
badulni iparkodik. V. ö. MENEKÉDIK.

MENEKÉDET, (men-ek-éd-e*> &»• «• meneké-
detet. A Tatrosi codexben a>»- mentség.

MENEKÉDIK, (-««n-ek-ód-ik) k. m. menekéd-
fa. fái MI. Bizonyos bajtól, veszélytől, üldö-
zfa*K> «'«>• szabadulást keresve eltávolodik, eliparko-
dik. Minthogy ezen ige a honnan t és mitől t kittit f
továbbá a hova f kérdésekkel áll viszonyban : innen
egyfelfil távolító és leható vagy kiható, másfélül kö-
zelítő vagy felható és beható ragu viszonyneveket
vonz, pl. Mentégéitől jó barátihoz menekedik. Budá-
ról Bécsbe, a honból idegen ortzágba menekedni. Atv.
ért. bizonyos tehertől, kötelezettségtől, ügytől, be-
tegségtől stb. szabaddá lesz. Adóttágtól, kelletlen hi-
vataltól, uolgálattól megmenekedni. RögtVtt, ét eladóit
fejfdjdtomtól nem vagyok képet menekedni.

MENEKSZIK, (men-ek-esz-ik) k. Rendhagyó
ige, minthogy ily alakban csak a jelentő mód jelen
idejében ragoztatík, többire nézve a menekedik áll
helyébe. A menekvS igenév, és menekvés fn. sajátsá-
gos származásnak. Hasonló tulajdonságnak a cselek-
szik, törekttik, több másokkal együtt. L. MENEKÉDIK.

MENEKÜL, v. MENEKÜL, (men-ck-ttl) önh.
m. menekült. L. MENEKÉDIK.

MENEKÜLÉS, v. MENEKÜLÉS, (men-ek-ül-
és) fn. tt. menekUlért, tb. —ék. L. MENEKVÉS.

MENEKVÉS, (men-ek-v-és) fn. tt menekvéft,
tb. —ék, harm. szr. —e. Hasonló alkotásnak : cte-
lekvét, tSrekvét, nyugvát, fékvet, alvát, evét, ivat, és
több mások, melyeknek törzsökéiből az tt képző el-
marad, és pedig vagy minden pótlék nélkül, mint a
régieknél ólát, fékét, nyugat; alvát, félevét, nyugodt

helyett, vagy v által helyettesítve, mint föntebb. Ér-
telmére nézve 1. MENEKÉDÉS.

MENÉL, (men-él) gyakor. önh. m. menü-t.
Molnár A. szótárában fordul elé, ezen értelemben:
mendegél, járkál. Élt vele Pázmán, Kalauzában, só't
maiglan élnek vele a palóczok. Egyébiránt az ily
végzetfi, s gyakorlatot jelentő igék eredetileg rövidek,
mint mendegél, járdogal, futosgal, keresgél; tehát
amaz is menet, mely csak egyszerű gyakorlatot je-
lent, midőn a mendegél igében kétszeresen forddl elé,
t. i. az ég és el képzőkben. Hasonló alkatú a járat
ige is, mely a Tisza mellékén van szokásban.

MENÉS, (mén-és) fn. tt. ménét-1, tb. —ék, harm.
szr. —e. Azon folytonos mozgás, melyet a lábain
haladó állat helyről helyre tesz. Fölveszi mind azon
igekötőket, melyeket a törzsige mén, pl. kimenet, be-
menet, fölments, lemenét, elmtnét, átmenet, ttétmenét,
öttvemenés stb. öszvetéve : férjhetmenét, hazamenét,
hasmenés, ttembemené'. Menetre sürgetni, bütatni, me-
netben akadályát** valakit. Jelent bizonyos czélnl ki-
tűzött utat •*• Még egy menetem >-an, melyet el keH
négesn**. V. ö. MEGY és JÁRÁS.

MENÉS, (mén-és) fn. tt. ménét-t, tb. — ék, barm.
szr. —e. Szoros ért. szaporításra szánt, igátlan kan-
czákból álló, s egy vagy több hágó ménnel ellátott
lónyáj. Ciáttári, királyi, bábolnai, metöhegyeti, wro-
dalmi ménetek. Menetből kifogni a csikót. Azon kerí-
tett hely a szabadban, hová a ménest időnként be-
hajtják, kardm, vagy okol. Ki a ménest őrzi, ctikót.
Szélesb ért valamely községnek együtt legelő lovai-
ból álló nyáj. A heverS lovakat Tdhajtam a, menetre.
A népmesékben holmi tündér ménesekről gyakran
fordul elé szó, melyekben rendesen a legkóczosabbik
a valódi tátos. A vasorni bábának rézménese van, mely
nem egyéb, mint lovakká alakult saját leányai, stb.

MÉNES, falu Arad m.; erdélyi falu Maros sz.;
helyr. Ménet-re, —én, —rSl.

MÉNESÁG, erdélyi fáin Csík sz.; belyr. Ménét-
ág-ra, —ön, —ról.

MÉNESÁG-ÚJFALU , erdélyi falu Csík sz.;
helyr. Ujfalu-ba, —bon, —ból.

MÉNÉSMESTER. (menés-mester) ősz. fii. Az
uradalmi nagyobb méneseknél felügyelő, ki a ménes-
sel bánó személyzetnek parancsol.

MÉNÉ88ZOLGA, (menés-szolga) ősz. fn. Széles
ért. mind azon személyek, kik a ménessel közvetle-
nül bánnak, azt legeltetik, őrizik stb. különösen : csi-
kósbojtár.

MENESZT, (men-esz-t) áth. m. menettt-éU, htn.
—ni v. —ént. Új szó, a mén igéből, s ám. valakit
küld, hogy menjen valahova; menni parancsol, bo-
csát. Mondják a felsőbbségek rendeletéről is: rendelt -
tét menettteni. A Bécsi codexben levő menetelek („és
meneszlek tégedet — sponsabo te — én magamnak
örökké") úgy látszik, hogy a t kihagytával ám. me-
nettílek ; de lehet menyesldc is; V. ö. MENYEZ.
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MENET, (men-et) fa. tt. menet-ét, harm. szr.
—«. Menés, elvont és végrehajtott állapotban véve.
A menés inkább folytatásban levő, be nem végzett
haladást jelent, a menet pedig azon tettet fejezi ki,
mely a menés eredménye. Ily viszony van az irat és
irat, mivelkedét és mivelkedet, stb. között, pl. háta
menetkor találkoztam barátommal ám. azon idő alatt,
midőn haza mének. Hazamenetkor teáiéit sem leltem a
hasban ám. midőn már honn voltam, tehát menésemet
bevégeztem. Egyébiránt a nyelvszokás ily szabatos-
ságra nem mindig ügyel. Vétetik határozóként
is, mely esetben a midőn v. mikor kapcsolóval felold-
ható , pl. hazamenet megáztam ám. midőn haza men-
tem. Menet jövet senkit sem láttam, ám. mikor mentem
és jöttem. Ezen értelmezésből az tűnik ki, hogy itt a
menet igazán részesülő ménéit, milyen a régi nyelvben
divatozott, és pedig rágós állapotban is, pl. a Tatrosi
bibliában : „És látá satanast, mennyből lehutlotta"
„Jézus azért, hogy látá őt siratta; „ "Úr mikor lát-
tunk tégedet ékezetted, és etettünk tégedet, tzomja-
tattad, és veneréket adtunk teneked stb. E szerént
divatozik ma is: mentemben, mentedben mentében ; régi-
esen volna, menettem menetied, menetté. És így me-
net jövet megástam, ám. menett jövett, v. ment jött
(midőn mentem jöttem) megáztam.

MÉNÉT, 1. MENYÉT.
MENETEL, (men-et-el) fn. tt menetel-t, tb.

—ék, harm. szr. —e. Körülbelül ám. menet; az el
vagy csupa kihangzó toldalék, vagy bizonyos belter-
jet és nyomatékot kölcsönöz az alaptörzsöknek. Ilye-
nek : vit vitel, hit hitel, vét vétel, tét tétel, hivat hiva-
tal, rovat rovatai, s némely mások. Fölveszi a törzs-
igével járni szokott igekötöket, mint : oemenetel, ki-
menetel, fSlmenetel, íemenetel, elmenetel, visszame-
nttel. V. ö. MENET.

MENETELÉS, (men-et-el-és) mn. tt. menete-
lét-i, v. ét, tb. —ék. Mire nem nehéz fölmenni, nem
igen meredek, máskép menedéket. Viszonyban áll vele
a lejtős. Menetelet hegyi út, lépcső".

MENETJEGY, (menet-jegy) ősz. fn. 1. MENET-
LEVÉL.

MENETLEVÉL, (menet-levél) ősz. fn. Utazó-
nak az illető rendőrség által adott kisebb levél, mely-
nél fogva bizonyos időre és helyre szabad elmennie.
(Passirzettel). Különbözik tőle az útlevél, mely az
utas személyének körülményes leírását adja, s több
időre és helyre szól.

MÉNÉZ, (mén-éz) önh. m. ménéz-étt, v. mentett.
pár. —z. A kanczáról mondják, midőn mén után
sárlik.

MÉNFŐ, puszta Győr m.; helyr. MénfS-re, —n,
—rSl.

MENGUSZFALU , helység Szepes m. hely.
Mengutzfalu-ba, —bon, —Ml.

MENGYÉN, (men-gy-én). Némely tiszai vidé-
keken ám. a szokottabb megy v. megyén.

MENHÁRD, mváros Szepes m. helyr. Mén-
hdrd-ra, —ön, —ról.

MENHELY , (mén-hely) ősz. fn. 1. MENE-
DÉKHELY.

MENÍT, (men-it) áth. m. menti-élt, pár. —«,
htn. —ni, v. —ént. Valamely tagnak csuklóját rendes
helyzetéből kimozdítja, máskép: kiitzamií. Lágyítva :
menyit. Jobbára ki igekötövel használjuk. Félre lép-
vén bokában IcimenÜette a lábát. Gyöke a helyből
mozgást jelentő mén, s ám. menővé tesz, régiesen
mondanók : meno-t, v. mené-t, v. menejt.

MENKÖ, tájdivatosan ám. mennykő; 1. ezt.
MÉNLÓ, (mén-ló) ősz. fa. 1. MÉN, (2).
MENNÉL, (men-nél) ksz. melynek a viszony-

mondatban megfelel az annál, tehát kapcsoló ereje
van. Mennél títebb, annál frítebb, mennél hotztzabb,
annál rotzabb. (Km.). Mennél többször olvasom e köny-
vet, annál inkább tetszik. Mennél korábban, annál jobb.
Ugyanezen értelemben használtatik a minél is pl. mi-
nél előbb, annál jobb. Minél vénebb, annál gonoszabb.
E példákból kitetszik, hogy első része mely szó, éhez
a nél rag járulván lesz melynél s az ly hasonulván :
men-nél, mint mi-böl mi-nél rokon értelmű szó. V. ö.
MELY, kérdő névmás. Midőn önállólag, viszonymon-
datos annál nélkül használtatik, akkor valószínűleg
öszve van húzva a mendnél, azaz mindnél szóból s
méntől (mindtől) szóval fölcserélhető, pl. Mennél előbb
ott légy ám. mindnél előbb. Mennél hamarabb végezd
munkádat ám. mindnél hamarabb, (omnium citissime).
Iparkodjál mennél jobban felelni ám. mindnél jobban.
A mind t. i. régiesen ménd, honnan mentői azaz mend-
tSl is származik, pl. mentői jobb ám. mendtől jobb,
mindennél jobb, mentői hamarabb ám. mendtől hama-
rabb, mindennél hamarabb. A Müncheni codexben:
mentői gonotzb, pessimus ; mentői utolbtzer novissime,
mentői nagyobb, maximos, v. ö. MÉNTŐL. Hogy a men-
nél, annyi mint az öszvehnzott melynél, azért való-
színű, mert az ly a nyi rag előtt is átalakul ebben:
mennyi =» mely-nyi.

MENNY, fn. tt menny-et. A többes mennyek
vagy a latin coeU szerént képeztetett, vagy talán nem
más, mint a régies menny-ég, menny ég, s a véghangot
megkeményítve : mennyek. Köz szokás szerént majd-
nem egy értelemben vétetik az ég főnévvel, honnan
mennydörgés, és égdörgét egyet jelentenek. Szabato-
sabban ,ég' alatt azon tér értetik, mely kivált de-
rült időben magas kéklő boltozat gyanánt a föld fö-
lött kiterülni, s kőröskörül erre lehajtani látszik, s
mely a földdel együtt véve a köz szójárás szerént a
mindenségnek öszvegét teszi, innen az ily mondatok:
Égre földre eskllsmk, azaz mindenre. Sem eget sem föl-
det nem lát, ám semmit sem. Az ég alatt a föld
tanén, nincsen olyan árva, mint én. (Népd.). Néha el-
lentétül használtatnak, pl. toUönbosnek egymástól,
mint ég ét fold, mintha égből pottyant volna alá, stb.
Az ég tehát magában foglalja mind azt, mi a fold
körén kivül létezik, nevezetesen, mennyire fölöttünk
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lenni látásik. A ,menny' szűkebb jelentésű, különö-
sen az égnek amaz elrejtettebb, magasabb része, melyet
nem latunk, s melyben csaknem minden isteni tanok
szerént a felsőbb szellemi lények, s a megholtak fid-
vözfilt lelkei laknak. Innen : az imádkozó magyar
nem mondja: Mi atyánk ki vagy egekben, hanem men-
nyekben. ÁM Itten mennyben lakik. Krittlut méné men-
nyekbe, » onnan letten eljövendő. Mária mennybeme-
netelt. ÁM idvetültek lelkei mennybe mennek. Mennyei
öröm, boldogtág. E tekintetben nyelvünk szabatosabb
más nyelveknél, melyekben az ég és menny ugyan
azon szóval neveztetnek, mint a latinban coelum, a
németben Hímmel, a szlávban nebo. Kitetszik ebből,
hogy a legújabb korbeli egély religio helyett nem
szerencsés alkotása, mert a hitvallási tanok a menynyel
vannak szoros viszonyban, s helyesebb volna talán
az idvély, v. idveny, mert minden hitvallás végczélja
az ide, és idvestiét. A Tasi Gáspárnál és Konyádnál
eléforduló menny-ég is oda mutat, hogy a menny az
égnek csak egyik része, és pedig a szellemek maga-
sabb lakhelye.

A menny a régi halotti beszédben munhi, azaz
mönhi, a parszi vagy régibb persa nyelven : mainho.
Révai szerént Ant. Lit Hung. 286. 1. szintén hasonló
hozzá a lapp muenje, és Klaproth szótára szerént a
mordwin-finn műnen, a wotják inmyn, a megfordított
wognl nianma, és szamojéd mim. Véleményünkkel a
menny szó vagy a fenn, tájdivatosan fenny (= fenni)
szó módosulata, az / ajakhang m szintén ajakhanggá
változván , (v. ö. F betű) ; vagy pedig gyöke azon
mén, mely különösen emelkedést, magasra hágást is
jelent, mint a meneteles, menedéket, mén, meny szár-
mazékai mutatják, (v. ö. MÉN, 2); s e gyökből lett a
részesülő: menü, méné, ment, lágyítva: menye, menyi,
mint menüi, menyül. Az első vélemény hihetőbb. Hogy
minden esetre a ,magas' értelme rejlik benne, meg-
tetszik a ,mennyég' öszvetett szóból, mely ellentét-
ben áll a ,levegőég' szóval, emez a légköri, amaz pe-
dig a fensőbb eget jelentvén. Bibliai nyelven is ma-
gastágbeli ám. mennyei. Valaminek mennyetele ám.
legmagasabb föle, teteje. ,Menyő' vagy nyomatékosan:
,mennyő' vagy ,mennye', alakját fentartotta a menyei v.
mennyei származék, melynek törzsöké világosan meny-
nye, pl. mennyei bor, mennyei eledel, mennyei ke-
nyér. A régi halotti beszédben munhi, azaz mönhi ala-
kot találjuk, mely, mint Révai jól vévé észre, mellék-
név, mint ég égi, föld földi, tehát mönhi ország ám.
mőnnyi (vagyis mennyei) ország; s ez alakban,
ha aggodalmasan ragaszkodnánk is az Írásmód-
hoz, a h betfihang könnyen kimagyarázható; t. i.
akár fenny = fenni v. fennil, g az ti v-vé változván:
fennv (mint van is fenyv törzs), akár menő = menü =
menő származtatás vétessék alapul, a v A-val könnyen
fölcseréltethetett, miként magában ezen halotti beszéd-
ben is ttVmtVkhel ám. etömtökvel, de általában is ta-
pasztalandjuk e változást, ha nyelvünk azon tulajdon-
ságára figyelünk, mely szerént a v és A mint rokon-
azervü hangok fel szoktak cseréltetni, pl. posvad pos-

Aad, pcsoed pesAed, puma pur&a, kurva czurfcó (kur-
hó), suvad suAad, sóvár soAár, kőmíves (Mátyásföldén:)
kőmíAes, kova koAa stb.

MENNYBELI, (menny-béli) ősz. mn. 1) Menny-
ben lakó. Mennybeli tteUemek. Különösen mint főnév
jelenti magát n Istent Dictütég a magot memnybeU-
nek. Máskép : magattágbeli. 2) Ssélesb ért. mennyhez
tartozó, arra vonatkozó, mennyei. Mennybeli díetotég,
örök boldogság.

MENNYBEMENET v. —MENETEL, (menny-
be-menet v. -menetel) ősz. fn. Bibliai ért. felszállás a
mennybe, mint az Isten által az idvezültek számára
rendelt helyre. Kritttus mennybemenetele, melynek in-
nepét a magyarok áldozó csütörtöknek is nevezik.
Mária mennybemenetele, mint innep, máskép és azokot-
tabban : Nagyboldogatttony napja.

MENNYDÖRGÉS, (menny-dörgés) ősz. fn. Mint-
egy gördülve harsogó erős moraj a légben, mely för-
geteg, zivatar, vagy köznyelven égi háború alatt ren-
desen a villámlást követve hallatszik. Máskép : égdör-
gét, lágyabban: égtengés. Mattét villámlás ét meimy-
dörgét kötött hirdette ős Itten törvényeit. Nagy menny-
dörgés kötött lecsapott a mennykS. Átv. ért de nem
szabatosan, igen erős moraj, pl. ágyúk mennydörgéte;
vagy igen nagy haragból fakadó hangos káromkodás,
pl. lett mennydörgét, ha megjön a gatda.

MENNYDÖRGŐ, (mennydörgő) ősz. mn. Szo-
rosan csak a lecsapó villámról, mennykőről mondják:
mennydörgő mennykö. Szélesebb ért mennydörgő felhő,
égiháboru, förgeteg, ágyuk, lövések. Átv. igen hara-
gosan, vagy erélyes hangon kiáltozó. MennydörgS
uavakkal megkorholni, lehurogatni valakit. Mint fS-
név ám. Jupiter tonant.

MENNYDÖRGŐS, (menny-dörgős) ősz. mn. Va-
lamivel nyomatékosabb kifejezés mint a mennydörgő,
kivált a korholásban és káromkodásban. Ottön bele
a mennydörgőt mennykS! Mennydörgőt adta tér.. .te!
Midőn emberre alkalmaztatik ám. igen szigorú, na-
gyon haragos, kurucz ember. Mennydörgőt ember a*
a pandurhadnagy. V. ö. MILLINGÓS.

MENNYDÖRGÉSEN, (menny-dörgősen) 5u.
ih. Átv. ért igen nagy haragra fakadva, erősen kiál-
tozva, szigorúan. Mennydörgőben letfidni valakit.
Mennydörgösen káromkodni.

MENNYDÖRÖG, (meimy-dörög) ősz. gyak. önh.
1) A villanynyal terhelt felhő erős, harsány, s mint-
egy a légben végig gördülő morajjal hangzik. Nagy
M égi háború, folyvást villámlik, és mennydörög. 2)
Átv. ért. mennydörögnek az elsütött ágyúk, pattan-
tyúk; mennydörögnek a magasról legördülő, vagy
lőporral fölvetett sziklák. 8) Emberre alkalmazva ám.
erős, kemény, harsány hangon, haragosan, vagy igen
erélyes fenyegető szóval kiáltoz.

„Szebb, oh szebb, a nép véneinek sorában
Hatalmas szózattal menny dörgeni."

Kazinczy Ferencz.
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Ez értelemben tárgyesetes viszonynéwel is hasz-
náltatik, pl. átkokat meimydSrögni a hazaárulók-
ro. Vészt (s halált mennydtfro'gve neki rohanni a*
ellenségnek.

MENNYE, (menny-e) elavult főnév, mely a men-
nyei melléknévben ma is él, s ám. az egyszerű menny.
Azon szók osztályába tartozik, melyek különböző
•zojárásokban a véghangzót majd elvetik, majd han-
goztatják, mint any anya, ap apa, aty atya, nén néne,
báty bátya, öcs öcsé, húg buga, csév cséve, góg (gőg)
gége, zúz zdza, méh méhe, máj mája, stb. V. ö.
MENNY.

MENNYÉG, (menny-ég) ősz. fn. Mennyország,
az idvezfiltek hazája. Találjuk e szót többek között
a Nádor-codezben, Tasinál, Komjátinál stb. Talán a
többesül használt mennyek is nem más mint a kemé-
nyebb véghanggal kiejtett mennyég, v. menny ég. Ez
öszvetétből egyszersmind kitűnik, hogy a menny és
ég nem egészen rokonszók, t i. a mennyég alatt
az égnek csak egy, még pedig legfensőbb része ér-
tetik; s a legalsóbb levegSég. V. ö. MENNY.

MENNYEI, (menny-e-i) mn. tt. mennyei-t, tb.
—ék. 1) Mennyben lakó, mennyhez tartozó, azt il-
lető, arra vonatkozó. Mennyei karok. Mennyei dicsS-
ség, öröm. Mennyei szék. Mennyei boldogság. Mennyei j
kenyér, ám. manna, vagy oltári szentség. Mennyei
bor, a régiek isteni itala (nectar). 2) Égi.

„Szőke fodor felhők, hattyúi az égnek,
Úsznak vala tükrén a mennyei kéknek."

Arany.

Átv. ért szellemi vagy érzéki nagy gyönyörűséggel
járó. Mennyei élvetet, állapot, mulatság. Karjaid kO-
tStt lenni mennyei öröm nekem. Néhutt : menyei.

MENNYEISÉG, (menny-e-i-ség) fn. tt. mennye-
iség-ét, harm. szr. —e. Mennyei állapot, valamely
nemesebb szellemi, lelki gyönyörnek mennyei tulaj-
donsága.

MENNYEZ, (menny-ez) áth. m mennytz-tem,
—tű, —étt, pár. —e. Átv. ért. valamely szobának,
teremnek, vagy valamely nyugvó helynek tetejébe
boltozatos függönyt, mintegy mennyet csinál. Men-
nyesni a* <iiri teremeket. Mennyesni át ágyat, a kirá-
lyi saéket.

MENNYEZET, (menny-ez-et) fh. tt mennye-
tet-ét, harm. szr. —e. 1) Az ég boltozata, mely a
föld fölé emelkedni, s azt ívded alakban körülvenni
látszik. 2) Szövetből készült födél az ágyon, széken,
stb. Ágy mennyezete, királyi Kék mennyezete. 3) Ilye-
tén födél, mely alatt bizonyos egyházi vagy polgári
braepélyeken a főszemélyt vezetik. Templomi, püs-
pöki meanyeeet. A fejedelem fényes mennyezet alatt
tartotta a bemenetet. 4) A teremnek, szobának belső
födele, bevakolva, festve,.vagy holmi szövetekkel di-
Bcesftve.

MENNYEZETÉI,, (menny-ez-et-él) áth. 1. MEN-
NYEZ.

AKAD. KAOT SZÓTÍB IV. KOT.

MENNYEZETÉS, (menny-ez-et-és) mn. tt meny-
nyezetés-t, v. —ét, tb. —ék. Mennyezettel ellátott,
vagy ékesített. Mennyetetet ágy, fejedelmi szék. Meny-
nyttetes teremek. V. ö. MENNYEZET.

MENNYEZETT, (menny-ez-étt) mn. tt. mennye-
zétt-et. Amit mennyeztek, minek mennyezete van. V.
ö. MENNYEZ, MENNYEZET.

MENNYGÖRGÉS, a régieknél, pl. a Bécsi co-
dezben ám. mennydörgés.

MENNYGÖRGO, némely régieknél, pl. a Ná-
dor-codezben e helyett: mennydörgő.

MENNYI, (1), (me-n-nyi T. mely-nyi) számkérdő
névmás, tt mennyi-1, tb. —ék, vagy helyette azon
én (an) képzőt veszi föl, mely a számnevekhez szokott
járulni: mennyien v. mennyin, v. tájdivatosan : mennyen,
mint : ketten, tizen, százan, ezerén, sokan, kevesen, szá-
mosan, néhányan, melyek inkább csak határozók.
Gyöke vagy azon me, melyhez legközelebb rokon a
kérdő mi, tehát szinte kérdő jelentéssel bír, a nyi pe-
dig sokaságot jelentő képző, mi szerént eredetileg
me-nyi, vagy me-nye, mint többek közt a Müncheni
codexben : „Menye béresek bővölködnek kenyerek-
kel én atyám házában!;" „Mcnyeszer akartam te fi-
aidat egybe győjtenem!" egyébiránt ugyanott a
mai szokás szerént kettőztetve is eléjön : ,,Kezde pré-
dikálni, mennyeket ő neki tött volna úr." (Quanta
fecisset); vagy pedig — mivel a régiek helyesírását
sem következetesnek, sem döntőnek nem tekinthet-
jük — az első rész már mely szóból módosult az ly,
ny előtt szintén ny-vé hasonulván : mely-nyi, meny-
nyi. A Debreczeni Legendáskönyvben minye, mely-
ben ,mi' a törzs; tehát úgy látszik, hogy mind a két
törzs (mi és mely) megállhat, melyek különben is közel
rokonértelmttek. Altalánosjelentése: mily nagy számú?
mily sok ? Megfelel neki a határozatlan annyi ennyi,
vagy bizonyos szám, vagy mérték által meghatáro-
zott valami, pl. Mennyi pénzed van f Annyi, hogy
beérem vele egy ideig. Mennyi árut hoztál t Ennyit
ni! Mennyi gabonád termett t Ezer mérő. Mennyi
adót fizetsz f Száz forintot Valamely sokaság kifeje-
zésére használtatik nem kérdő mondatokban is, ami-
dőn a mutató a szócskával öszve is köttethetik. Meny-
nyit vagy amennyit te adsz, annyit én is adok. Egé-
szen határozatlanok ezek : amennyi annyi, mennyire
annyira, mennyit annyit, stb. Midőn a hozzá tartozó
alany elhallgattalak, akkor ennek ragait fölvéve fő-
névmásul áll, pl. Mennyivel termett az idén kevesebb
borod, mint tavait (mennyi akóval). Mennyinek főzzön
a szakács t (mennyi embernek). Mennyire (mennyi
földre) megy el a gSzkocsi egy nap alatt f Mennyiért
adnád oda lovadat f (forintért). Mennyibe került éten
új háef (költségbe). Midőn szorosan szám vagyon kér-
désben, helyette állhat a hány f pl. tavai hány ember
halt meg falutokban? Hány üc*e bort ittál meg? V.
ö. HÁNY ? Öszvetéve : akármennyi, oly számmal,
vagy mértékkel, amennyivel tetszik; valamennyi, oly
amik, vagy akik vannak, mindnyájan; semennyi. Mi-
dőn két viszonyos fogalmat vagy mondatot köt öszve,
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akkor iá megfelel neki az annyi, pl. mennyi v. amennyi
ha*, annyi ttokat. (Km.). Mennyi v. amennyi a pénzed,
annyi a becsületed.

MENNYI, (2), (menny-i) régies mn. a ma szo-
kott mennyei helyett: ,,mennyi harmattal" (róre coeli.
Müncheni codez). „És adnak földi jelenségeket és
mennyieket." (Bécsi codez).

MENNYIBE , (mely-nyi-be) ih. Mily sokba,
mennyi pénzbe, költségbe stb. Mennyibe került az
utazásod l

MENNYIBEN, (mely-nyi-ben) ih. Élünk vele, mi-
dőn bizonyos föltétel, mérték, vagy meghatározás
mellett helybehagyunk vagy állítunk, vagy tagadunk
valamit, pl. mennyiben vagy amennyiben e terv mű-
tanilag helyet, annak végrehajtását magam it ajánlom.
Különbözik tőle azon mennyiben, mely fő név helyett
áll a mondatban, pl. mennyiben van ezen új ház f
(mennyi költségben, pénzben). V. ö. MENNYI.

MENNYIEN, (mely-nyi-en) ih. Hányan, mily
számmal? Mennyien vagytok f Köz szokás szeréut csak
személyekre vonatkozik.Máskép : mennyint és hányan?

MENNYIFÉLE, (mennyi-féle) ősz. mn. Élünk
vele, midőn azt akarjuk tudni, mily sok különbség
van azok között, kik vagy mik bizonyos nem, vagy
osztály alá tartoznak. Mennyiféle ttójárát van a ma-
gyar nyelvben f Mennyiféle divatot látni a kalapok-
ban t Mennyiféle bankjegy van forgóiban f Mennyi-

féle katonát látni egy táborban ! Máskép : hányféle.
MENNYIN, (mely-nyi-n) ih. 1) Hányan, mily

számmal, mennyien. Amennyin vagyunk, mind elme-
gyünk. Mennyin voltatok ás ebédnél f 2) Mily áron,
mily drágán. Mennyin adod ott a paripát t Mennyin
vetted éten óráit V. ö. MENNYI. Nem kérdő mon-
datban fölvehetí a mutató a szócskát is : amennyin.

MENNYIBE, (mely-nyi-re) ih. Mily meszsrire,
mily távolra. Mennyire van még ide Pett t Nem tu-
dom mennyire érhetünk el ma. Vonatkozik időbeli tá-
volságra is, pl. mennyire kaptál ttabadtágot t ám.
mennyi időre. Mennyire halatztod még át adóttág
megfizetését t Midőn bizonyos cselekvéssel van viszony-
ban, jelenti annak folytatott állapotát, vagy sikerét,
eredményét. Mennyire vagytok már át építettel t Nem
kérdő mondatban maga elé veheti a mutató a szócs-
kát is : amennyire. Ezen öszvetételben, annyira men-
nyire v. fordítva, mennyire annyira, értelme : meg-
lehetősen, türhetőleg, imfgyamúgy, nagyjában, né-
miképen, pl. mennyire annyira elvégettük meséi műn'
kánkat. Mennyire annyira ctak megvolnánk.

„Minden nap, minden nap jó borral kell élni,
Mennyire annyira, mennyire annyira meg kell

részegedül."
Bordal.

MENNYISÉG, (mely-nyi-ség) fn. tt. mennyi-
tég-ét. Szám, vagy mérték, mely bizonyos sokaság-
nak megfelel, vagyis meghatározza, hány, vagy mek-
kora rokonnemtt egységekből áll valami. A bevétel

ét kiadat mennyitégét forint- ét krajctárttámra föl-
vetni. A gyapjú mennyitégét máztával, a borét okával
megmérni. Folytonos mennyilég (quantitas continua)
mely valamely testnek hoszszát, szélét, vagy mélysé-
gét jelenti. Elttórt, elváló mennyitég (quantítas dis-
creta) mely egymástól elváló egységek sokaságát ha-
tározza meg, milyenek a gabona, gyümölcs stb. A
mértaninak tárgya a folytonos, a ttdmtané a* elvéit
mennyitég. Szélesebb, és általános ért. határozatlan
sokaság. Nagy mennyiségű árucikkeket ttáüítani a vá-
sárra. Át áruknak inkább milyenségére mint mennyi-
ségére tekinteni.

MENNYISÉGTAN, (mennyiség-tan) ősz. fn.
Tudományos rendszer, mely a nagyságok meghatáro-
zásáról tanít (mathesis, mathematíka) s két fő része
van : tistta és alkalmazott mennyiségtan. A tiszta meny-
nyiségtannak ismét egyik része a számok nagy-
ságáról, másik a tér nagyságáról értekezik; a határo-
zott számok nagyságáról szóló rész különösebben :
számtan (Arithmetica), a határozatlanokéról : betű-
vetéttdn (Algebra); a tér nagyságáról szóló rész :
mértan (Geometria).

MENNYISÉGTAN!, (mennyiség-tani) ősz. mn.
A mennyiségtanra vonatkozó, azt illető.

MENNYISÉGTANILAG , (mennyiség-tanilag)
ősz. ih. Mennyiségtan! tekintetben; mennyiségtan!
pontossággal (mathematice).

MENNYISÉGTUDOMÁNY, (mennyiség-tudo-
mány) ősz. fn. L. MENNYISÉGTAN.

MENNYISZÉR, (mennyi-szer) ősz. ih. kérdés,
mely sokszorozó jelentésű s ám. mily sokszor ? hány-
szor ? hány izben ? ugyanazon egységet hányszor is-
mételve ? mily gyakran ? Mennyiszer áll meg a gót-
hajó Pett ét Béét között t Mennyitser voltál már Bu-
dán f Mennyitser mondjam még, hogy hallgattatok.
Mennyitter intettem Sí, de hiába. Nem kérdő mondat-
ban maga elé veheti a mutató a szócskát is : ameny-
nyitser.

MENNYKŐ, (menny-kő) ősz. fn. tt. mennykS-
vet, v. mennykot, tb. mennykVcek. E kifejezés betü-
szerént véve azt gyanittatja, hogy eredetileg nem
azt jelentette, mit a latin fűimen, melynek különben
is ,villám' a neve, hanem a légből ritka tünemény
gyanánt lehulló köveket (aerolithos). A köznép hie-
delme maiglan itt-ott bizonyos fekete szinfi s egy-két
ökölnyi nagyságú kövekről azt tartja, hogy menny-
kövek. Innen köz szokás szerént, de átv. ért így
hivják a villanynyal terhelt felhőből nagy ropogáasal
leütő, és romboló tüzet, melynek valódi költői szel-
lemű, s az ősi hitregén alapuló neve : Isten nyila v.
Isten haragja. Leginkább Üt, etap, sújt, vág igékkel
használtatik. Leütött a mennykS. MennykS etapja meg.
MennykS vágja meg. Üsté meg a mennykS. Teltet, Ián-
ötöt, ropogót, mennydörgőt, vetteti mennykS; ttárat
mennykS, mely nem gyűjt Köz nyelven, kivált a ha-
ragvók szájában mint átkozódó kifejezés gyakran
eléfordűl. Néha azonban csak bámulásra, megütkö-
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zésre, vonatkozik, pl. mi a mennyül t Hová menny-
kSbe mégysz arra f Néha ám. a maga nemében erős,
kemény, szilárd, különös, meglepő. Mennykő ember
a* a te bátyád. MennykS gyerek. Mennykő dolog biz-at!

„Oh, más magyar kar mennyköve villogott
Atilla véres harcsai kőit"

Berzsenyi.

„Mennykő vág oda, hol lesuhint szablyája Lehelnek."
Cznozor, Augsbnrgi ütközet.

MENNYKŐCSAPÁS, (menny-kő-csapás) OBI.
fij. Axon csapás, melyet a villanynyal terhelt felhő-
ből ropogva lesurranó égi tűz valamely testre teszen.
Mennyköctapástól megrepedt fák. Képet kifejezéssel,
véletlen bal esemény, mely az illetett ember egész
valóját megrázza, lelki erejét, és kedélyét mintegy
földre sújtja.

MENNYKÖFOGÓ, (menny-kő-fogó) ősz. fn. L.
VILLÁMHÁRÍTÓ.

MENNYKŐÜTÉS, (menny-kő-ütős) ősz. fn. 1.
MENNYKŐCSAPÁS.

MENNYKÖVEZ, (menny-kövez) ősz. önh. Az
ősi bitregék szerént Jupiter mennykövezett, midőn
tüzes nyilait szórta az égből. Közönséges ért. menny-
kövez a villanynyal terhelt felhő. Átv. ért. vészszel
fenyegető szavakat dörög. Demosthenes a nettekről
mennykövezett a macedónt tiarnok ellen. Néha ám.
mennykő szóval átkozódik, káromkodik, s olyan mint:
adíág, teremtette*.

MENNYLÉG, (menny-lég) ősz. fn. Finom, vé-
kony, tiszta lég, a földnek gőzkörén túl, mely a ter-
mészettudósok véleménye Bzerént az égi testek közötti
tért betölti. (Aether).

MENNYORSZÁG, (menny-ország) ősz. fii. Ke-
resztény hittani ért. azon tdlvilági hely, hol az üdvö-
zöltek az Istent színről színre látják, s örökké tartanJó
boldogságot élveznek. Ellentéte pokol, az örök kár-
bozatra átkozottak tartózkodási helye. Bibliai nyel-
ven paradictom-naí is mondatík. Ma velem lettem a
paradictomban, Idvezítőnk szavai a megtért latorhoz.
Mennyországba menni. Boldogok a titzta tnvüek, mert
Övék a mennyország. A latin regnum coelorwn szerént
az egyházi magyar nyelvben máskép : mennyek országa.
Ugyan bibliai ért. jelenti az igaz hívők gyülekezetét,
az anyaszentegyházat is. Ez értelemben veszi pl. Id-
vezítőnk, midőn Így szól : „Hasonló mennyeknek or-
szága a mustármaghoz," mely hasonlat abban áll,
hogy valamint a kisded mustármagból idővel ágas,
és elég magasra növekedő cserjefa leszen; hasonlóan
a kevés tanítványokból álló társulat idővel nagy gyü-
lekezetté szaporodik. Átv. ért e földön lévő hely,
vagy állapot, melyen vagy melyben igen boldogok-
nak érezzük magunkat. Ét valóságot mennyország.

„Enyém a mennyország
Nem kell más boldogság." Népd.

E szót is, mint más nagyszerű kifejezéseket, a kö-
zönséges szokás gyakran csekélyebb tárgyakra is
vesztegeti.

MENNYÜTÉS, (menny-ütés) ősz. fn. Némely
régieknél ám. mennykő-ütés. Hasonlóan, mennyiUS
kő ám. mennykő. Már, úgy látszik, egészen kiment a
divatból.

MENNYÜTŐKŐ, (menny-ütő-kő) ősz. fn. Né-
mely tájbeszédben és Szabó Dávidnál is ám. mennykő.

MENŐKÉ, (men-ő-ke) kicsiny, fn. tt menőkét.
Tréfásan ám. ménesi viszketeg, midőn valakinek nincs
maradása, nyugta egy -helyen. Benne van a menüké.
Élnek vele Győr vidékén, talán másutt is.

MENŐLÉPŐ, (menő-lépő) 1. SZÖKÖLÉPŐ.
MENT, (1), (men-t) mn. tt. ment-et. Általán,

valamiféle bajtól, rosztól szabad, távollevő. Különö-
sen személyre vonatkozólag ám. bizonyos bajtól, te-
hertől, a kedélyre viszásan ható, vagy veszélyes do-
logtól szabad állapotban létező. Adótól, adóstágtól
mentnek lenni. Ment vagyok minden gyanútól. Ment
vagy-e már a katonaságtól. Dolgokra vonatkozva :
kártól, romlástól, viatol, tűitől, rablástól ment vagyon.
Azon körülmény, hogy e szó távolító ragu viszonyneve-
ket vonz, nyilván oda mutat, hogy alapfogalom benne
a távolodás, minél fogva gyöke a mén ige, melynek
részesttlője men-t, tehát bűntől ment ember ám. oly em-
ber, ki a bűntől eltávozott, mintegy elment; mentté
teszlek a büntetéstől, ám. eszközlöm, hogy büntetés
nélkül elmehess. Magában értetik, hogy mind ezen
esetekben a ménéi fogalma átv. értelemben használ-
tatik. V. ö. MENT, (2).

MENT, (2), (men-t) áth.m. ment-étt, pár. — s, btn.
— ni, v. —ént. Valamely bajtól, veszélytől, gonosztól
szabaddá tesz. A beteget a haláltól megmenteni. TÜM-
tSl víztől megmenteni a helységet. Kimenteni valakit a
veszélyből. Isten mentsen minden gonosztól. Különösen,
bizonyos vád ellen védelmez, s azt mintegy elhárítja
magától. A vádlott menti magát. A gyükossági gyanú
alól kimentette magát. Mentsd magadat, ha tudod.
Néha ám. bizonyos kötelezettségtől felold, s mint-
egy szabadon mozogni, menni enged. A szoros fegye-
lem alól felmenteni át ifjúságot. Ezen igében alap-
fogalom a távolodás, mert részént kiható, részént tá-
volító ragu neveket vonz, s gyöke mén, melyhez a
tevést vagy miveltetést jelentő t képző járulván, lett
men-t, azaz menővé, távolodóvá tesz, pl. büntetéstől
megment ám. eltávolít így képződtek a pattan, dur-
ran, csattan, törren önhatókból, a pattant, durrant,
csattant, torrent áthatok, így az elavult ölik, omik,
örotfc, romik, himik, hinik (inik) törzsökökből az alt
(alnt, olt), omt, Omt, romt, himt, hint, hintó (ingó, intáló
kocsi) stb. Ugyan a mén gyöktől származik a ment
igével legrokonabb viszonyú menedék, megmenik.

MÉNT, (mi-ént) régies ksz. a ma divatozóbb
mint helyett; 1. ezt

MENTA, MENTA, fn. tt mentát. A kétfőbbhí-
mesek seregéből és fedetlenmagvúk rendéből való
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uövénynem; bokrétája négy metszésit, hímszálai szer-
teállók, magva négy a csésze fenekén. (Mentha). Fa-
jai : bárting-, zöld, kereklevelti, fodor, gyapjút, viti,
czitrom-, borsot, tarlói, árokparti, csombor menta.

MENTE, (1), (men-t-ö) fn. tt. mentét. Kicsiny.
mentécske. Sajátlagos szabású, ámbár a divat szerént
különfélekép módosítható nemzeti felső öltöny, melyet
vagy felőlivé, vagy mint díszruhát palástul, panyó-
kán dolmány fölött szokás viselni. A mentének ren-
des kellékeihez tartozik, hogy szövött kelméből,
prémzett, melegebb bélléssel ellátva, és zsinórom vagy
paszomántos legyen. Különbözik a dolmánytól, mert
ez nem prémes, a zsinóros ködmentöl, mert ennek kel-
méje bőr; hasonlóan részént szabása, részént kelméje
más, mint a subáé, bundáé, köpenyé, szűré stb. Disz-
mente. Hotzszú mente. Kurta v. kurucz mente, mely
csak csípőig ér. Papi mente, bokáig érő. Bókát mente,
rókaprémes, rókamállal bélelt. Kanczamente, már a
divatból kiment, elül kétfelé nyílt szabású kurtaféle
díszmente, melynek szárnya alól kis pilingáju kocz-
perd, vagy úgy nevezett gyikleső kandikált ki. Női
mente. Huszáros mente. Közelebb az ing, mint a mente.
(Km.). Szettel bélelt mente. Eztlst lánczot mente.

Ha fölteszszűk, mi legvalószínűbb is, hogy a
mentének eredeti rendeltetése a testet melegen tar-
tani, önként azon gondolatra jövünk, hogy ezen szó
a ment igének részesülője mentő t. i. ruha, öltöny,
mely a testet különösen a hideg ellen menti, meg-
óvja s a mente csak módosított alakja. Figyelmet ér-
demel, hogy a ruhanemüek és öltözékek nevei nagy
részben részesülők, pl. ó S végzettel, lábravaló, nyak-
ravaló, csákó, borító, bulázó, kötő, kendő, kesskenS,
fejkötő,/Űző, tüezS, övedző, czipS ; a e szintén részesü-
lök épzövel : suba, ctuha, bunda, guba, haczuka, gálya,
csizma, dóka, kucsma, kapcza, párta, pongyola, ttok-
nya, zeke, czipe, sőt valószínűleg utóhanggal megtol-
dott részesülők ezek \s,~ kötény (kötő, köte) topán,
ködmen, dolmány, dókány, köpeny, kaczagány. Ezen
hasonlat alá tartoznak a lovakra való : gyeplő, hatló,
nyakló, takaró, ajató stb. Képzésre nézve a ment e szóhoz
hasonlók a hintó hinta, fintó finta, otztóvetö elrontva :
osztováta, e helyett osztavete, kendŐ-fendő kende-fende,
terlő-pertő terte-perte, kóló-vető kótya-vetye stb.

A latin mantilium, manteUum-bd\ származott
franczia manteau, spanyol mánia, olasz manto és man-
tello, valamint a német Mantel hasonlók ugyan a ma-
gyar menté-bős, de amazok általán köpenyféle nyak-
bavetőt jelentenek.

MENTE, (2), (men-t-e) birtokragos igenér, s
fölveszi a többi személyragokat is. Még ben raggal is
toldva : mentemben, mentedben, mentében, mentünkben
stb. körülírva : midőn mentem, mentél stb. A régi-
eknél más raggal is : „A hova szokta vala mentét"
(Nador-codex) azaz : szokott vala menni. Ma is szo-
kásban van : mentere hagyni azaz szabadon menni
hagyni, magára hagyni.

MENTEGALLER, (mente-gallér) ősz. fn. Gal-
lér a mentén.

MENTÉGET, (men-t-ég-et) gyak. áth. m.
téget-tem, —tél, —étt. Bizonyos vádat, gyanút, bajt,
terhet, kelletmetlenséget mástól vagy magától elhá-
rítani holmi okoknál fogva iparkodik. Még senki tan
vádolja, már is mentegeti magát. Akit szeretünk, men-
tegetni szoktuk. Tunyaságát betegséggel mentegeti. Hiába
mentegeted magadat, mert tudjuk, hogy eljöhettél volna.

MENTÉGETÉS, (men-t-ég-et-és) fn. tt. meníége-
lét-t, tb. — ék, harm. szr. —e. Cselekvés, nyilatkozás,
melynél fogva mást vagy .magunkat valami ellen
mentegetjük. V. ö. MENTÉGET.

MENTÉGETŐDZÉS, (men-t-eg-et-öd-Sz-és) fo.
1. MENTEGETŐZÉS.

MENTÉGETÖDZIK , (men-t-ég-et-öd-öz-ik)
belsz. 1. MENTEGETŐZIK.

MENTEGETŐZÉS, men-t-ég-et-ő-z-és) fo. tt.
mentégetozét-t, tb. —ék, harm. szr. —e. Körülmé-
nyesebb, és hoszszasabb nyilatkozás, szabadkozás,
mely által valaki mentegeti magát. V. ö. MENTE-
GETŐZIK.

MENTEGETŐZIK, (men-t-ég-et-ö-z-ik) bélsz-
ín, mentegetőt-tem, —tél, —Ott, pár. — fél. Minden-
féle keresett okokkal, és ürügyökkel valamely vád,
gyanú, vagy teher ellen mentegeti magát, szabad-
kozik. Ez igében kétszeres gyakorlat rejlik, s kü-
lönbözik tőle az egyszerű gyakorlatos menteget, mely
azonfelfil átható is.

MENTEGOMB, (mente-gomb) ősz. fn. Külön-
féle anyagú és alakú gombok, milyeneket a menté-
ken viselnek. Arany, ezüst, aczél, selyem mentegomb.
Tojásdad, gömbölyű, lapos mentegomb.

MENTEKÉZÉS, (men-t-e-kéz-ós) fo. tt mente-
kézés-t, tb. —ék, harm. sz. —e. Működés, mely által
valaki bizonyos vádtól, gyanútól, tehertől, bajtól stb.
mentté leszen. V. ö. MENTEKÉZIK.

MENTEKÉZIK, (men-t-e-kéz-ik) k. m. mcn-
tekez-tem, —tél, —itt, pár. —tél. Bizonyos vádtól,
gyanútól, tehertől, bajtól szabadkozik, szabaddá teái
magát. Hála Istennek, kimentekeztem a vád alól. Sza-
kasztott oly alkotásu, mint a bontakozik. Különbözik
tőle a mentegetődzik, mert ez csak törekvést jelent
a megszabadulásra, ellenben aki mentekezik, az va-
lósággal megszabadul, mint ami bontakozik, a be-
bonyolult állapotból kibomlik.

MENTEKÖTŐ, (mente-kötő) ősz. fo. Láncz,
vagy zsinór, mely a mentét, ha kivált panyókán vi-
selik, vállon vagy nyakban öszvetartja.

MENTELÍNCZ, (mente-láncz) ősz. fo. 1. MEN-
TEKÖTŐ.

MENTEN, (men-t-en) ih. Ment, azaz bizonyos
bajtól, veszélytől, gonosztól szabad állapotban. Lak-
háza elégett, de csűrei menten maradtak a tüztSl. En-
nek törzsöké az átható ment.

MENTÉN, (men-t-én) ih. Tűstént, folyvást, leg-
ott A gyökigével párosniva nyelvűnk egyik sajátsá-
gát képezi. Mentén menj. Mentén mentek. Hogy ebben
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a második e az d-vel rokon hang, tehát zártabb, mű-
ta^Ja a megfelelő ön és vastaghangu ön, pl. jöttön
jön, folyton foly, nem : jöttén, folytan. Gyöke mén, azaz
megy.

MENTEPREM, (mente-prém) ö«r. fn. Próui,
mely a mentenek szegélyét teszi. Fékeié báránybőr-
bSl, nyeltből, rókabőrből való menteprém. 1. PRÉM.

MENTÉRE HAGY, 1. MENTE (-2) alatt
MENTES, (men-t-es) mn. tt mentes-t, v. — ét,

tb. — e/t. Valamely bajtól, veszélytől, gonosztól, teher-
től stb. ment állapotban létező. Kármentes. Adómén-
itt. Tufountet ha*. Törzsöké ment, s valamint ez, úgy
származéka is távolító ragu viszonyneveket vonz. Ve-
ttélytSl, katonaságtól mentet. A cselédek sem mentesek
az adótágtól.

MENTÉS, (I), (men-t-és) fn. tt. mentés-t, tb.
— ék, harm. szr. —e. Cselekvés, mely által valakit
v. valamit mentőnk. Öszvetéve : kimentés, megmen-
tén, fölmentéi. V. ö. MENT.

MENTÉS, (2), (men-t-és v. mente-es) mn. tt.
mentés-t v. —ét, tb. —ék. Mentével ellátott, mentét
viselő. Mentés huszárok. Hostszwnentés papok. V. ö.
MENTE.

MENTÉSEN, (men-t-ö-es-en) ih. Mentét öltve,
vagy palástul viselve. A díszmenetre mentésen megje-
lent urak.

MENTESÍT v. MENTESÍT, (men-t-es-ít) áth. m.
menUsÜ-étt, pár. —*, htn. —ni v. —eni. Mentessé
tesz valamitől. Különösen bizonyos bajt, kárt, veszélyt
elhárít. Tűz víz ellen mentesíteni holmi jószágot. Bi-
zonyos föltételek alatt a történendő kár pótlását ma-
gára vállalja. Az úgynevezett biztosító társulatok némely
károk ellen mentesítik az ületö'ket. Néha ám. bizonyos
teher, szolgálat, tartozás alól kiváltságképen felsza-
badít. A szülék egyetlen fiait mentesíteni a hadi szol-
gálattól. V. ö. MENTÉS.

MENTESÍTÉS, v. MENTESÍTÉS, (men-t-es-
ít-és) &. tt. mentesüés-t, tb. —ék, harm. szr. —e.
Cselekvés, mely által valakit vagy valamit mentessé
tesznek. Egy újonnan keletkezett társulat a baromvész-
ből eredhető kár mentesítését magára vállalta. V. ö.
MENTES, MENTESÍT.

MENTESSÉG, (men-t-es-ség) fa. tt mentesség-
ét, harm. szr. —e. Bizonyos tehertől szabad állapot,
kiváltság. Legújabb időben a nemesek adómentessége
megszűnt. Vámmentesség, vámfizetéstől szabad állapot.
V. ő. MENTÉS.

MENTEUJJ, (mente-njj) ősz. fa. A mentének
sípjai, melyekbe a karok mennek. Monda szerént
„Toldi Miklós a menteujjban buzogányt, és golyókat
hordozott"

MENTEZSEB, (mente-zseb) ősz. fn. Zseb a
mentén, leginkább belül.

MENTHETETLEN, MENTHETLEK, (meu-t-
het-et-len) mn. tt meníhetetíen-t, tb. —ék. Akit, v.
amit menteni nem lehet Különösen, holmi alapos
vádakkal annyira terhelt, hogy lehetetlen belölök ki-

tisztulnia. Menthetetlen hanyagság, kihágás. Továbbá,
kitől v. mitől bizonyos kárt, veszélyt, terhet stb. elhá-
rítani nem lehet. Menthetetlen beteg. A* ellenségtől ment-
hetetlen vár. A hajót úgy megrongálta a tengeri vész,
hogy menthetetlen. Határozóként ám. menthetetlen mó-
don, menthetetlenül.

MENTHETETLENÜL, (inen-t-het-etlen-ül) ib.
A nélkül, hogy megmenteni, megszabadítani lehes-
sen, minden erőködés és védelmezés daczára. Menl-
hetetleniU el kell vesznünk. Menthetetlenül a hóhér pal-
losa alá kernltok.

MENTHETŐ, (men-t-het-ő) mn. tt. menthető-t.
1) Vád ellen védelmezhető, nem annyira terhelt,
hogy a vád alól felszabadítani ne lehessen. Bűne né-
mely szelídítő körülmények tekintetéből menthető. Végső
szükség miatt némileg menthető eledettopás. 2) Akit v.
amit bizonyos bajtól, veszélytől megszabadítani le-
hetséges. Erős töltés által az árvíztől megmenthető a
város. Veszélyes sebe miatt nem menthető a haláltól. V.
ö. MENT.

MENTHETÖLEG, (men-t-het-ő-leg) ih. Ment-
hető módon. V. ö. MENTHETŐ.

MENTŐ, (men-t-ő) mn. és fa. tt. mentíí-t. Va-
lami ellen védelmező, valamitől szabadító. Mentő gá-
takat húzni az árviz ellen. Mentő beszéd, mentő írás,
mentő szerek. Haláltól mentő orvosi, sebészi műtét.
KármentS edény, melyet borlehnzáskor a csap alá
tesznek. Mint főnév jelent személyt, vagy átv. ért.
dolgot is, mint szabaditól, védelmezőt. Legyetek men-
tőim a veszélyben. Hajótöréskor egy szál deszka lett
mentőm. Mentőmül a vádló ellen téged kérlek meg.

MENTŐ ABRONCS, (mentő-abroncs) ősz. fa.
Széles vas abroncs, melyet szükség esetén a teli hor-
dóra húznak, midőn t. i. a rendes abroncsok megtá-
gultak, vagy szétpattantak.

MÉNTŐL, (mind-tői, t. i. mind, régiesen mend szótól)
ih. mely mindig másod fokú melléknév előtt állva
ennek főfokát képezi, pl. mentői hamarabb ott légy.
Mentői előbb, mentői szaporábban. Megfelel neki a
főfokot képző lég ; de a régieknél e helyett a mentői
divatozott, pl. Máté 12. „így leszen e mentői go-
noszb nemzetnek." 18. „Eli pedig meggonoszbejtand
egyet e mentői kttssebbek közöl" (de minimis). Márk
12. „Mendenektöl utóiban meghala a némberi és."
(Omnium novissime. Müncheni v.Tatrosi codez). „Men-
tői első" és Mentül előszer" (Debreczeni legendás-
könyv). Ezek, és több hasonló helyek öszveállításá-
ból kitűnik, hogy a fenn kitett szónak törzse mind,
régiesen mend, és hogy mentői ám. mendtSl, mindtől,
tehát mentői szebb ám. mindtől szebb, mindennél
szebb. A régiek nál nél helyett hasonlításokban,
mint a rokon tatár és mongol nyelvekben, a tói tői
ragot használták. Hogy a d legalább kiejtéskor, ren-
desen elhagyatik, mutatja a minnyájan, e helyett,
mindnyájan. Abaújban a Hernád völgyén ma is mond-
ják : nagyobb tőlem, szebb tőlem az általánosabb di-
vatu nálam helyett Hibás szokás által használják
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néhutt mennél vagy minél értelemben pl. mentül lOb-
bet kérem, annál kevesebbé fogad ttot. Mondjuk ugyan
ezt iá, minél vagy mennél hamarabb ott légy, de ily
értelemben szintén ám. mindnél vagy mendnél. El-
lenben ha így szólunk : minél több, annál jobb, ak-
kor a viszonygyökök : mi (quod), és a* (iá), latinul:
quo plut, eo melius.

MENTŐSZEE, (mentő-szer) ősz. fn. Valamely
szer, mely a nyakba függesztve vagy a test más ré-
szén hordozva az azt viseld hiedelme ezerént ötét
valamely betegségtől vagy büvöléstöl megóvja. (Amu-
letum).

MENTS, v. MENTSEN, (men-t-s v. men-t-s-én)
indulatszó gyanánt használt kifejezés, s nem egyéb,
mint a ment igének parancsolója, mely az Isten szó-
val párosulva ovakodást, mentegetődzést, félelmet je-
lent. Menti léten l dehogy tettem azt. Itten mentten
meg!

MENTSBÉR, (mente-bér) ősz. fn. Váltságbér,
melyet ad valaki, hogy bizonyos bajtól, veszélytől,
gonosztól, megmeneküljön. Sajátnemfi öszvetétel,
mint a fogdmeg-ember. Tudniillik nyelvünk nagy haj-
lékonysága néha az igéket is nevekké alakítja, pl.
eszem-iszom ember; nincs itten te hajbe (menj be), te
hajki (menj ki); bántja a felit stb.

MENTSÉG, (men-t-ség) fn. tt. mentség-ét, harm.
szr. —e. 1) Azon okok öszvesége, melyeknél fogva
valaki magát, vagy mást, bizonyos vád ellen igazolni,
valamely gyanútól kitisztítani törekszik. Alapot,
alaptalan menttég. Kielégítő, meggyőző, vádat elhárító
mentlég. Mit hotasz föl mentségedül f Nem tok ment-
tég kell át igazsághoz. (Km.). Képes kifejezéssel : fa-
gyos menttég, mely a vádlott iránt meleg részvétet
nem gerjeszt; kopasz menttég, melynek nincsen fo-
gódzója ; ellentéte: hajas menttég, midőn a mentege-
tődzőnek van mibe kapaszkodnia; él e kifejezéssel
Vajda Sámuel L K. 620. 1. 2) Állapot, melyben va-
laki veszélyen, bajon kivül érzi magát, menedék.
Mentséget kéretni át üldözök Mén. Nincs mentség, bi-
zonyos a halál.

MENTSVÁR, (ments-vár) ősz. fn. Erős, az el-
lenség rohanása ellen biztosított, vagy a hátráló se-
regnek menedékfil- szolgáló vár. A Balatonnak éj-
szaki oldalán belül van Menet- v. Mentthely nevű hely-
ség, mely valószínűleg onnan vehette nevét, hogy el-
rejtett völgyi fekvése által menedékhelyül szolgált a
török világban.

MENTVÉNY, (men-t-vény) fn. tt. mentvény-t,
tb. —ék, harm. szr. —e. Okmány, iromány, mely va-
lakit bizonyos kötelezettség teljesítésétől fölment.
Püspöki mentvény mellett előleget kihirdetet nélkül
öszveadni a hátattártakat. Böjtoléslöl felszabadító
mentvény. (Dispensatío)

MÉNÜL, MÉNÜL, (men-ül) önh. m. meniU-t.
Az állati test csuklóiról mondják, midőn valamely
külső erőszak által rendes helyzeteikből kimozdulnak,
kisikamlanak. Rendesen ki igekötővel jár: lumenül.

Félre Itjcén kimenUlt a lába bokában. Máskép: fieta-
modik, iszamik, iszamodik. Gyöke a mozgást jelentő
mén. Ugyanezen alapfogalom rejlik az élénkebb jelen-
tésű iet és itt gyökökben, honnan icteg, ittánkol stb.
Lágyítva : menyül.

MENÜLÉS, MENÜLÉS, (men-fil-és) fn. tt mm-
tílés-í, tb. —ék harm. szr. —e. A csuklónak kimoz-
dulása, kicsnszása rendes helyzetéből. LábmenOUt,
karmentilés. V. ő. MÉNÜL.

MENÜLT, (men-ül-t) mn. tt mentílt-et. Csukló-
jából kisikamlott, kicsúszott ífenült láb. Valiban tí-
menult kar. MenUlt lábat helyre tenni.

MENY, (men-i v. men-ő) fn. tt. meny-et, harm.
szr. —e. Kicsinyezve menyecske. 1) így nevezi az
apa és anya azon nőt, kit fiók feleségül vesz. Kinek
két hátat fia van, menye is kettő van. Kegyelmed menye,
(azaz fiának neje) ttép ét jó attttony. Leányának szó-
lott, de menye is érthft belőle. (Km.). Menyem nem le-
ányom, vöm nem fiam. (Km.). 2) Némely tájakon, ne-
vezetesen Mátyus földén, az öregebb férfi testvér sa-
ját öcscsének feleségét szintén menyének hívja, el-
lenben a fiatalabbik férfi édes bátyjának nejét <fn-
gyá-nsik. nevezi, miszerént az ángy és meny oly vi-
szonyban állanak, mint báty és öcs, nén és húg. Ugyan
ezen viszony van a nagybátyák, és nnokaöcsék fe-
leségei között, vagyis a nagybátya unokaöcscsének
nejét menyének czímezi A meny, férjének apját ipá-
nak, anyját napának mondja. Ipám uram, napom
aszszony. 3) Szoros ért. férjhez menőben levő, jegy-
ben járó nő, különösen hajadon leány, s ez értelem-
ben hozzá tétetik : aszszony, menyastszony. Szemérmet,
mint a menyattstony. (Km.). Hugóm attttony, ma
meity aszszony, holnap aststony, holnap után komám-
attttony. (Gúnydal). Ha azon népies szójárást vési-
szűk, mely szerént a leány férjhez megy, v. mén, ön-
ként eszünkbe ötlik, hogy a meny gyöke mén, mely-
ből lett igenév menő, méné, meni, s öszvébbhdzva meny,
mi szerént menyaszszony ám. (férjhez) menő aszszony,
a férfi pedig, ki feletéget vett, vti azaz ve-8 = vevS, a
vett igétől. A törökben is gébnek ám. kelek, megyek,
és gelim ám. meny; a finnben ménen ám. mének, és
miniű (minié) ám. meny. Hogy nyelvünkben az ige-
neves képző # majd e-re, majd t-re, valamint az ó hol
a-ra, hol i-re változik, akárhány példa van rá; 1.
Ó, ő igenévképző.

MENY, fn. tt. mény-t, v. —ét. Az úgynevezett
gémes kntakon azon rúd, mely egy szegnél fogva az
ágas közé szorulva nyugvó állapotában fölfelé áll;
Másképen, nyíl, csiga, gém. Ennek felső végéről lóg
le a sudár v. ostor, melyhez kankalék által a vödröt
akasztják. Elemzésére nézve 1. MÉN, fn.

—MENY, névképző, mely igékből képez főne-
veket, múlt : ered-meny, keret-meny, néha közbevetett
önhangzóval, szül-e-mény, sUt-e-mény. Vastaghangon:
mány, pl. aVcot-mány, tart-o-mány, ir-o-mány stb.
Elemzését illetőleg 1. Élőbeszéd, 143.1.

MENYASSZONY, (meny-asszony) ősz. fn. Szo-
ros ért oly nő, akár hajadon leány, akár özvegy, ki
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valamely férfival jegyben jár. Öszvekelés után már
aszszony, vagy menyecske. V. ö. MENY és ARA.

MENYASSZONYAJÁNDÉK , (meny-asszony-
ajándék) ősz. fn. Ruha, ékszer, vagy más ingó va-
gyon, melyet férjhez menetelkor szülei, rokonai, férje
stb. az urának adnak.

MENYASZSZONYI, (meny-aazszonyi) ősz. mű.
Menyaszszonyt illető, ahhoz tartozó, arra vonatkozó.
Menyaststonyi ajándék, koszorú, ruha. V. ő. MENY-
ASZSZONY.

MENYASZSZONYSÁG , (meny-aszszonyság)
ősz. fn. Állapot, melyben valamely nő vagyon el-
jegyzésétífl kezdve öszvekeléseig. Menyatztxonytágd-
bon hűtlenné lett nS. Menyasutonysága sokáig tartott.
Kimutatja majom a menyasfstonyságát. (Km ). Hasz-
nálhatni megszólítás! czímül is. Amint menyaststony-
ságodnak tetőik.

MENYECSKE, (meny-ecs-ke) kettöztetett ki-
csiny, fn. tt menyeokét. Szoros ért. férjhez nem ré-
gen ment, fiatal nő. Sugár, karcsú, kaeakias, nyalka
menyecske. Jó férfi hóna alól ugrik ki a kövér me-
nyecske. (Km ). Batárija magát, mint a* elohasu me-
nyecske. (Km.).

„Mondd meg nekem szelidecske,
Leány vagy-e, vagy menyecske?"

Népdal.

Egyébiránt kedvező, hizelgési nyelven a nyájaskodó
magyar nép megadja e czimet korosabb nőnek is,
midőn menyecske-as*tzony-ntik nevezi. Tréfás osztá-
lyozással, a férjezett nő huszadik évétől negyvenig
menyecske, negyventől hatvanig asszonyság, hatvanon
tűi banya. Különös, hogy a székelyeknél rósz hírben
álló, megesett személyt jelent, midőn a többi erdélyi
magyaroknál szokott jelentését megtartja, pl. ügyet
menyecske. Egyébiránt országszerte is, midőn azt
mondják valamely férfiról, hogy menyecskét, e szót
menyecske, gyanús értelemben veszik. V. ö. MENY.

MENYECSKÉS, (meny-ecs-ke-es) mn. tt. me-
nyectkét-t, v. —ét, tb. —ék. 1) Menyecske szokásn.
Menyecskét vitelét. Különösen, nyalka, pípes, hegyes,
kaczkias. A néninek még igen menyecskét járása van.
2) Oly legényről mondjak, ki a gyanús menyecskéket
azeretgeti, szerelemben kicsapongó. Menyecskét le-
gény nem örömest hátasodik. (Km.). Nyersebb kifeje-
zéssel : kurvát, és a székelyeknél csakugyan kizáró-
lag ily értelme van. V. ö. MENYECSKE.

MENYEQZÖ, 1. MENYEKZŐ.
MENYEGZÖS, MENYEGZŐSKÖDIK stb. L.

MENYEKZŐS, MENYEKZÖSKÖDIK stb.
MENYEKE, puszta Veszprém m.; helyr. Menye-

ké-re, —n, —rSl.
MENYEKÉZÉS, (meny-ek-éz-és) fű. tt. menye-

ketés-t, tb. —ék, harm. szr. —e. A. házassági öszve-
keléat megelőző szertartások, és lakomák tartása. A
Tatrosi codezben : menyeketet. V. ö. MENYEKÉZIK.
Alkotására olyan mint, barátkozás, ellenkezés, fe-
lekezés, figyekezés stb.

MENYEKÉZET, (meny-ek-éi-et) fn. tt menye-
kétetét. L. MENYEKÉZÉS.

MENYEKÉZIK, (meny-ek-éz-ik) k. m. menye-
ká-tem, —tél, —ét t. Szoros ért. a nő férjhez menő-
ben van, s az öszvekeléshez bizonyos szertartások,
úgymint elbucsuzás, esküvés, lakozás által készül.
Szélesb ért. mondatik mind a két nemről, midőn az
egybekelés! előinnepet megülli. Gyöke meny, melyből
gyakorlati képzővel lett menyeketik, mint barát barát-
kozik , ellen ellenkezik , fél felekezik, ügy figyeke-
zik stb.

MENYEKÉZŐ, vagy a Debreczeni Legendás-
könyv szeréiit: MENYEKÖZÖ, 1. MENYEKZŐ.

MENYEKZET, (meny-ek-éz-et) fn. tt. menyek-
tétét. L. MENYEKZŐ.

MENYEKZIK, 1. MENYEKÉZIK.
MENYEKZŐ (meny-ek-éz-ő) fn. tt menyebti-t.

Eredetileg részesülő, vagy melléknév. Általán mind
azon szertartások, és vigalmak, melyek az új háza-
sok öszvekelésének alkalmával történnek. A menyekző
lényeges része a lakodalom; járulékai: tánczvigalom,
különféle játékok, tyúkverő stb. Három négy napig
tartó menyelatS. KánabelimenyektS. MenyektSre vSfilek
sfokíák hint a vendégeket. A menyekzői lakomának
neve különösen lakti. A régieknél még gyakran me-
ny ekezS : „Lőnek menyekezők" (nuptiae factae sünt.
Tatrosi codex). ,Menye0ző' (g-vel) hibás írás.

MENYEKZŐDAL, (menyekző-dal) ősz. fn. Az
új házasok öszvekelésére vonatkozó dal. (Epithala-
minm).

MENYEKZŐÉJ, (menyekző-éj) ősz. fn. 1) Éj,
melyben a menyekzői lakomát, tánczvigalmat üllik.
2) Ej, melyen az új házasok először öszvekelnek. Ez
csaknem országos népszokás szerént, a legszigorúbb
télben is vagy a házpadláson, vagy hideg kamarában
történik, hová a násznép zenével, s némi szertartá-
sokkal kíséri a jegyeseket.

MENYEKZŐI, (meny-ek-éz-ő-i) mn. tt menyek-
föi-t, tb. —ék. Menyekzőhöz való, azt illető, arra vo-
natkozó. Menyektői lakoma, fene, mulatság, szokások.
Menyekzői versek, melyekkel a vőfélek mulattatják a
vendégeket

MENYEKZŐNAP, (menyekző-nap) ősz. fn. Nap,
melyen a menyekzőt tartják. Több vidékeken bevett
népszokás szerént ezt leginkább kedden szeretik tenni,
vagy kezdeni, s ha mód és idő van hozzá, csütörtök
estig folytatni. Csakhogy a régi menyekzői népszo-
kások is napról napra jobban kimennek divatból.

MENYEKZŐRUHA, (menyekző-raha) őse. fn.
1) A jegyesek, különösen a menyaszszony diszöltö-
zete a menyekző napján. 9) Szélesb ért díszesebb
öltözet, melyben a nászvendégek a menyekzőre meg-
jelennek. „És láta ottan embert, nem ruháztál me-
nyekezőruhával." (Münch. cod. Máté 22.) Káldinál :
menyektos ruha. Karolinái: menyegzSi ruha.

MENYEKZŐS, (meny-ek-éz-ő-es) mn. tt. me-
nyekzös-t, v. —ét, tb. —ék. Menyekzőhöz való, tartozó,
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arra vonatkozó, Menyektős ének, ruha, nép. Menyek-
tSs has.

MENYEKZÖSKÖDEK, (meny-ek-éz-ő-es-köd-ik)
k. m. menyekzőskSd-tem, —tél, —««. Menyekzői mu-
latságot, vigalmat, lakomát űz. Át ügyet náamagyok,
ét vőfélek farsang hoszstant menyekzősIeSdnek. Eleget
menyekzöskSdött, mert fiait meghátasüotta s leányait
férjhez adta.

MENYÉT, (meny-ét) fh. tt. menyét-ét, harm.
szr. —e. Ismeretes, karcsú testű, mintegy lábnyi hosz-
szd, s majorok körül tartózkodni szerető ragadozó
négy lábú állatocska, mely egerekkel, apró madarak-
kal, baromfiakkal tojással táplálkozik. Termetére
hasonló a görényhez, de szőre tarkább és szebb. (Mus-
tela vulgáris L.) Nőstényét népnyelven menyétasz-
Mony-nak hívják. Valószínű, hogy nevét fürge moz-
gásától, futásától kapta, mi szerént gyöke mén volna,
melyből lett menő, méné, menye, s ( utóhangzással
menyet menyét, így képződtek a szintén állatokat
(nem elvont cselekvéseket) jelentő kuvat, evet, kerecset
szók is, melyek eredetileg, Jcuva, kuvó = ku hangon
kiáltó; eve evő, v. eoiczkelő, azaz mozgékony tulajdonsá-
gától, vagy onnan, hogy szüntelen eszik, rágicsál, má-
gicsál; ierec«e= iere*ő,köröső, tata körösen röpködő.
V.ö. KERECSEN. A menyét szóban a második e szabá-
lyon kívül nyúlt meg, mint ezekben: fuvát, korczolát,
porgolát, korlát a rövid o. V. ő. HÖLGY.

MENYÉTBŐR, (menyét-bőr) ősz. fn. A menyét-
nek tarka szőrű bőre, melyet ruhabéllésnek vagy
prémnek használhatni. .

MENYÉTSZÍNÜ, (menyét-színü) ősz. mn. Olyan
színű, mint a menyét szőre, mely fölül barnás, alul
fehéres.

MENYEZ, (meny-ez) áth. m. menyes-tem, —tél,
—itt, pár. —z. Szenvedője : menyeztetik. 1) A haja-
don leányt férjnek jegyzi el. E hajdan divatozott he-
lyes alkotásu szót méltó volna újra feléleszteni. A
Müncheni codexben olvassuk : „A férfiúnak menye-
zett szűzhöz." (ad virginem desponsatam viro. Luk.
I.). „A neki menyezett nehézkes feleségével" (cum
desponsata sibi mxore praegnante. Luk. II.). 2) Menyé-
nek hí, czímez. Olyan mint komát, kende*. Ha az apa
valamely leányt fiának szánt, már előre menyezi,
szüleit pedig nászozsa, azaz nászurának, nászaszszo-
nyának czimezi.

MENYHAL, (meny-hal) ősz. fh. Sikamlós bőrű,
nagy fejű, és poczokos halfaj. (Muraena anguilla).
Valószínű, hogy nevét sikamlós testétől kapta. Innen
származtatja Adelung is a német Aal és Aalranpe
szókat Erre vonatkozik a latin anguilla is. E szerént
menyhal ám. a kezek közöl kimenő, kisikamló hal.
Ilyetén mozgékonyságról neveztettek a étik, gyík és
az átvetett hangzata kígyó. Ily értelemre nézve rokon
hozzá a menyét. Több más állatok neveiben is alapfo-
galom a mozgékonyság, mint: futrinka, szalonka, bil-
legény, lepke, ürge, fürj stb.

MENYHÁRT, (mennyiben a héber mélek-tö\
származtatható, ám. királyi); férfi kn. tt. Menyhárt-ot.

Állítólag a három keleti bölcs: (Gáspár, Menyhárt,
Boldizsár) egyikének neve. Máskép : Menykért, ki-
csinyezve : Menyit*.

MENYHE, falu Nyitra m.; helyr. Menyké-rt,
—n, —röl.

MENYÍT; MENYÜL, 1. MENÍT; MÉNÜL.
MENYŐ, falu Külső Szolnok m.; helyr. Me-

ny v-re, —n, —rSl.
MENYÖD, puszta Fehér m.; helyr. Afenyöd-re,

—ön, — rSl.
MER, (1), gyök, melyből különféle osztályú, de

egy alapfogalom alá tartozó származékok erednek,
1) Mint elvont gyök, föl- vagy kifelé nyomuló, to-
luló, keményen neki feszülő, dagadó, hathatósan el-
lenálló mozgást, irányt, állapotot, vagy erőszakot je-
lent ezekben : mered, meredek, meredekség, mert-
dé», meredez, meredt, mereng, mereszt, aterestkt-
dik, merevedik, merevedett, mereven, mereoentí, mert
vénül, merevenlég, merevül, merevít, merő, merően.
Alapértelemben megfelelnek nekik a latin riget, hor-
rét, turget, surgit stb. 2) Mint önálló ige (audet) átv.
ért. az indulatnak, lelki erőnek ellenálló törekvését
jelenti ezekben : mérést, merészel, merészlet, merész-
ség, meréstkedik, merény, merényel, merénylet. Alap-
hangra nézve megfelel neki a latin : ferug (honnan
a franczia : far), ferox, procax, továbbá a német
frei, frech (hollandul: vrek) stb. Ez önálló szót külön
czikk tárgyalja. 3) Valamely testen ki- és betörő,
által- s kiható erőnek alapfogalma rejlik ezekben :
mer (haurít), merít (mergit), merül (mergitur), mer ékít,
(merga, pertica), mereggyő. L. szintén külön czikk alatt.

Mindezekben egyik sarkhang a hangok leg-
erősbike, az r, mely körűi az alapfogalom módosítá-
sai forognak, s általános jelentésök : feszült erőszak*
törekvés, ellenállás valamely irányban. Mind gyök-
hangra, .mind alapfogalomra közel rokonai : ér, mely-
ből ered, erő, erőkSdik, továbbá bér, melyből ben,
bérien, berzenkedik stb. származnak; ide tartoznak
fermed, per, verseng, ver, nyer stb. Mennyiben fölfelé
dagadást, emelkedést, feszülést jelent, rokonai az r
leglényegesb hangot megelőző előtétekkel a fölfelé
álló, magasan lévő erkély, eresz, a vastag hangú őr,
orj, orom, M hórí, óriás hórias (óriás), gór góré, mór
morj, torlik, tornáét, torz, torzonbon, borzad, toronyi
a növést és növényeket jelentő erdő, eresttvény, berek,
cserje, haraszt, sarj, tarjadtik, sarju, serdül, serken,
serte, serény, sor stb.

MER, (-2), öuh. m. mer-t. Mint átható határo-
zott alakban is ragoztatik, s tárgyesetes vissonyne-
veket vonz. Széles ért bátorsága van, bizonyos aka-

i dálynak, vésznek ellenállani, neki menni. Ellentéte :
\fél. Különösen, erejének öntudatából el van tökéivé,
hogy tényleg legyőzze az ellenszegülő eró't Ily há-
rommal is, mint te, szembe merek szállni. Mernél-e át-
úszni a szélvészes Dunán t Át edzett régi vitet Kbbtt
mer az vjoncznál. Néha ám. daczból, indulatból, a le-
hető veszélyre, kárra nem gondolva vállalkozik va-
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lunire vakon elszánja magát Ó mer a golyók tápára
ellen it menni. Ki mer kotoUtek a vár fáidra mászni f
Aki mer a» nyer. (Km.). Tájdivatosan a törzsben mér
íi; innen: aki mér át nyer, méret*. A peraában Bereg-
szászi szerént mm ám. merész. V. ö. MER, (1). Vétkes
cselekvést jelent, midőn valaki a törvény, a bevett
•sokas és Hiedelem ellen daczol. Hogy mered áthágni
a törvényeket t Ki mer üt szólni, hol mindenkinek hall-
gatnia keüt Néha ám. nem fél, nem szégyenli magát.
Meg meri mondani, ami tzioén fektrik. És le ide mer»*
jihtni, hol annyittor meggyaláztak f Szelídebb ért. va-
lamit biztosan, alapos okoknál fogva állít, vagy tesz,
a dolog valósága, vagy síkere felől nein kételkedik.
Merem mondani, hogy úgy van. Nem merem állítani,
hogy a dologból Itt* valami. E becsülelet ttolgára
mindent rá mernék Mtni. Tájszokásilag főnévül is
használják merészség helyett Tenné, de ninet
meri.

MER,(3),áth. m. mtr-t, szenvedő: méretik. Higtest-
be valamely edényt bele márt, s kivesz belőle. A kaiból
vödörrel, a folyóból kortóval vizei merni. Kanállal ki-
merni a levett. Mondják más omlékony részekből
álló testekről is. A gabonát kimerni a veremből. A
ztákból egy lapietkára való litttet kimerni. Igekötők-
kel : bemerni, kimerni, fölmérni, lemerni. A csöbör-
ből kimert vizet a fazekakba bemerni. A leves habját
lemerni. Ezekből kitetszik, hogy ezen mer igében
alapfogalom oly erőködés, mely mindenféle irány-
ban hat, s e tekintetben rokona a latin mergit, emer-
git, ünmergit, tubmergit, ellenben a haurü ám. kime-
rít és bizonyos öbölbe zár, pl. haurire poculnm vini,
ám. az edényből torokba tölteni. V. ö. MER, (1).

MÉR, (1), elvont törzsök méreg szóbau és szár-
mazékaiban. L. MÉREG.

MER, (2), áth. m. mér-t, szenvedő : méretik,
növelt, méret. 1) Valamely ismeretlen mckkoraságot
egy más ismert mekkoraság által meghatároz. Külö-
nösen mértani ért. bizonyos pontról kiindulva, vala-
minek hosszúságát (illetőleg távolságát), v. szélességét,
v. magasságát, (illetőleg mélységét), kerületét stb. meg-
határozza. Lépettel, öllel, rof/el, ringgel, láncsetal, kö-
téllel, arattttal mérni. Földeket, réteket, vizeket mérni.
Pontot, vásznat mérni. Át utat, kél helynek egymáttól
távolságát kimérni. „És az mesterek avval mérik volt
az templomnak hoszjúságát, és szélességét, és magassá-
gát.1* (Régi magyar Passió). Kétttermérj egytter vágj,
(Km.). Innen átv. ért bizonyos tulajdonságokat mér-
tani vagy erőtaui arány szerént meghatároz. A lég
nyomátát,meleg»égét, a stettet italoknak f okát megmérni.
Bizonyos gép által a késnek stortíó erejét megmérni.
Szinte átv. ért. a különféle dolgok közti viszonyt,
és arányt öszvehasonlitja, egyezteti. A ruhát letthez
ttokták mérni. A jutalmat érdemhet mérjük. A munkát
kinek-kinek erejéhez kell mérni. Ez értelemben ám. stáb.
2) Hig, vagy széthhnlő részekből álló testek mennyi-
ségéthatározott nagyságú öblös edénynyel vagy edény-
félével meghatározza. A ttettet italokat okával, kupával,

AKAD. KAOT SEÖTÍB IV. «ÖT.

Hetével mérik. A gabonát vékával, mérttvel, utakkal
mérni. „Zsákkal mérik a sort, szitával a jó bort."
(Vőféli vers). A szilvát néhutt puttonnal, mátutt akó-
val mérik. 3) Valamely testnek sulymennyiségét bi-
zonyos ellensúlyozó eszközzel határozza meg, milye-
nek : mázsa, font, lat. A gyapjúi, szénát, dohányt ma-
ziiával mérni. A katonáknak font számra mérik ki a ke-
nyeret. A két utósó értelemben, midőn adás-vevésről
vau szó, mérni ám árulni, adui. A jó bor ilctéjét húst
krajctáron, a marhahúst titen mérik. Tréfásan és gú-
nyosan : kimérni valakinek át utat ám. elutasítani, eb-
rúdon kivetni.

A mér igéhez rokonok aszanskrit ma, és más*,
a hellén fiám (elavult törzs), és fürgém, a latin men-
turo, melior, a német messen, finn mddrddn. Minthogy
a meliri és métere, valamint a német metien és Mett-
ger igen rokon banguak, Adelung egyik véleményül
azt hozza föl, hogy ezen szókban közös alapfogalom
a metszés, hasítás (a magyarban is a mets* metél igék
gyöke ezen rokonsághoz tartozik); de figyelembe kell
venni, hogy a méla és metiri első szótaga hosszú , a
meto (aratok) igébeu pedig az e rövid, tehát külön-
böző értelmű gyökből származnak ; a két első gyöke
hihetőleg a meo meat meat igében rejlik, s talán a
magyar mér is a megy gyökéből keletkezett, me-er, v.
me-el, azaz valaminek hoszszuságát, távolságát menve,
lépve meghatározza, föltevén t. i. hogy az első mérés
neme a távolságnak meghatározásában állott s utóbb
egyéb irányok (üregek) és sulyok megtndására is
használtatott. Az is lehető, hogy a mér ám. mél, me-el,
vagyis hogy itt az eredeti l átalakult r hanggá, mint
isme, isméi, ismer, bollánkozik, botránkotik azaz erköl-
csileg botlik, Elitabelh, Erzsébet. Mér is mérföld szó-
ban tájdivatosau : mélfoldeü). Ez értelmezéssel egye-
zik incg Adelungnak második állítólagos véleménye,
mely szerént a messen ige közvetlen gyöke a régi
mffhen (mozogni); 1. Adelungnál: Metien.

MÉR, (3), tájdivatos, e helyett : mért v. miért.
MÉRA, ALSÓ—, FELSŐ—, faluk Abauj,

TÁRNA—, falu Heves m.; erdélyi falu Kolos m.;
helyr. Mérá-ra, —n, —ról.

MÉRÁG, falu Bihar m.; helyr. Mérág-ra, —<ro,
— ról.

MERCSE, falu Borsod m.; holyr. Mercté-re,
—n, —rül.

MERCSE, (1), 1. MÉRCZE.
MERCSE, (2), falu Ung ín.; helyr. Mérceé-re,

—n, —rSl.
MERCSINA, falu Krassó m.; helyr. Meretiná-ra,

—n, —ról.
MÉRCZE, (mér-cze) fn. tt. méretét, tb. méretek.

Űrmérték neme. A székelyeknél, négy kupás gabona-
mérő edény (hol a véka tizenhat kupás, tehát a mér-
cze itt a vékának egy negyed része). A Balaton vi-
dékén, fél pozsonyi mérő, melynek neve más vidé-
keken mécz, v. véka. Rokon h >zzá a német Mette, és
a tót mericta. V. ö. MÉR, (2).

31
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MÉRCZEMITILL, (mércze-mitill) ön. fa. A
biborcsigák egyik faja, melynek húsát megeszik. (Mi-
tilos modiolua).

MÉRCZEVÁM, (mércze-vám) ősz. fb. Vám, me-
lyet a malomba vitt gabonából az illető molnár vesz,
mi nem mindenütt egyező', jobbára mégis tizenhatod
rész, s a rámoló edény neve : finok.

MERCZÉZ, (mér-czéz) áth. m. mérctét-tem, —tél,
—étt, pár. —«. Mércze nevű űrmértékkel mér. Mér-
etetni a felmért gabonát.

MERCZIFALVA, falu Temes m.; helyr. — fal-
vá-ra, —n, —ról.

MÉRDÉGEL, (mér-d-ég-el) gyak. áth. m. -mér-
dégel-t. Folytonosan vagy lassan-lassan, vagy külö-
nös pontossággal mér, sulyozgat valamit. Holmi sie-
ttet italokat mérdegel t úgy élödik. SélakStben a* vt-
eták hontiát mérdegeli. Gyógyszereket mérdegelmi. V.
ö. MÉR, ige.

HERE, falu Hont m.; helyr. Meré-re, —n,
—ró?.

MERED, (mer-ed) önh. m. mered-t. 1) Vala-
mely rugalmas test feszülve, dagadva belülről kifelé
nyomul, tolul. Kínban, erSködétben merednek a ttemek.
A* erő«en Meó barom inai merednek. Tgekötőrel : föl-
mered, kimered. 2) Oly feszesen áll, ágy megdagad,
megkeményedik, hogy hajlítani, vagy benyomni nem
lehet Mered a gSi-cehúxta tett. Mered a fagyvette Mtt,
sár. Megmered. Pápa vidékén általán ám. torul, feszül.
3) Egyenest fölfelé emelkedik, s ezen irányban tar-
tósan megmarad. A haragot vadnak fölméred a ttSre,
serénye. Ez értelemben rokon hozzá a berted, borzad.
Innen átv. ért. mondjuk begyről, szikiáról, partról,
stb. melynek haránt él ős hajlása alig van, haiiem
függőlegesen emelkedik. A'.ipbangra (ár ér stb.) és
értelemre megegyeznek vele a latin ríget, horret, tur-
get, a német ttarr, tchroff, stb. V. ö. MER, (I).

MEREDEK, (1), (tner-ed-ek) mű. tt. meredeket.
Ami természeténél fogva, s folytonosan mered. Mond-
ják különösen hegyről, partról, szikiból stb., moly-
nek lejtője, haránit&ja, menetele nincsen, mely hajlás
nélkül emelkedik fölfelé. Meredek hegyek, partok,
tokiak. „Mint hegytetőre menve, úgy életünkben,
mentői (mennél) magasabbra érünk, annál merede-
kebb az út." (B. Eötvös József). Nyelvhasonlat sze-
rént meredeg v. mereteg, mint hervad hervatag, hígad
ingatag, férged fergete;-, p3ftV. pöffeteg stb., melyek-
ben az i,g ég képző, gyakorlati képességet és hajla-
mot jelent, s minthogy a magyar hangtan szerdát a
d és k, másfelől a t és y jajban öszhangzanak, innen
van, hogy nem mondjuk : hervadag, Icnkadag, hanem
hervatag, lankatag; s másfelől, mivel a mered meg-
tartja a d hangot, utána k következik, meredek, így
váltakoznak : foglaltai foglaifeodik, rakosc/íí/ n\kos-
kod-\k, kevéskéi keresierfik stb.

MEREDEK, (2), (mer-ed-ek) fn. tt. meredekét-
Jeremiás Sámuel szerént Eszék vidékén ám. nyilam-
lás, szegezéa, tehát mintegy meredés, megmeredés.
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MEREDEKÉ8, (mer-ed-ek-és) mn. tt merede-
két-1 v. — ét, tb. — ék. L. MEREDEK, (1).

MEREDEKSÉG, (mer-ed-ek-ség) fn. tt. tn«re-
dektég-ét, harm. szr. —«. Meredek, azaz lejtő nélküli,
egyenesen emelkedő magasság, vagy ilyetén tutaj -
donság. A hegynek meredeklége akadályotaa a f9ün+-
netelt. V. ö. MEREDEK.

MEREDÉ8, (mer-ed-és) fn. tt meredét-t, tb.
—ék, harm. szr. — «. Állapot, illetőleg beloselekvfe,
midőn valamely test mered. Szemeinek meredétíMl
látni, hogy eröködik. V. 8. MERED.

MEREDÉTT, (mer-ed-étt), 1. MEREDT.
MEREDÉZ, (mer-ed-éz) gyak. önh. m. meredem-

tem, —tél, —itt, pár. —». Gyakran vagy folytono-
san mered. Meredetö nemekkel némi valamit. A* in-
gerlett, fOböttOett vadnak t*6rt, tOrtéje meredt*. Atr.
ért meredeznek a magas hegyek, sziklák. V. 5. ME-
RED.

MEREDÉZÉS, (mer-ed-éz-és) ín. tt meredetéf-t,
tb. — ék, harm. szr. —e. Folytonos, gyakori, tartós
meredése valamely testnek. V. ö. MERED.

MEREDT, (mer-ed-t) mn. tt. meredt-et. Feszült,
kinyomult, hajlatlan állapotban levő. Meredt mák,
turnék. Meredt nyak, melyet hajtani nem lehet. Göres-
tSl, fagytól meredt ujjak.

MEREDTEN, (mer-ed-t-en) ih. Kifeszölten, baj*
latlanul, meredt állapotban. Kínjában meredten né*-
nek eteméi. V. ö. MEREDT.

MEREDTSÉG, (mer-ed-t-ség) fh. tt meredt-
tég-ét. Meredt állapot, másképen : merevemé'g.

MÉREG, (mér-ég) fh. tt mérget, harm. sár. — e.
Állati, növényi, vagy ásványi anyag, mely ha vala-
mely élő lény vérét áthatja, rendesen halált okoz.
Hirtelen, sebet méreg, melynek ereje legottan hat. Mér-

I get keverni, f8*ni, kétztíeni. Némely kígyók a mérget
í fogaikból eresztik ki. Méreg kóttoldttal it megért. (Km.;.
j Szélesb ért. 1) Minden, mi a testnek nagyon ártalma*,
J és veszedelmes. A mértéktelen nettet ital méreg a tetí-
\ nek. Éten bVuűAdt mocsár valódi méreg. PSrsenések,

daganatok alatt öszvegyttlö geny. KOnimméreg. Innen
átv. ért mi erkölcsileg káros eredményt szül. 2) Igen
erős harag, boszuság. Németül megfordítra : Gri***-

| Felforrt benne a méreg. Megett a méreg. Majd megpuk-
kad, v. megfakad t.térgében. L&dméreg. A líbábél ú
kitör néha a Mdméreg. (Km.). Kiadta, kiöntStte a mér-
gét. Méreglutu ám. mérges, daczos gyermek, íléreg-
zacckó ain. igen haragos ember. Méregdrága ám.
igen drága. Sok mérget nyel, azaz sok boszuságot ma-
gába fojt.

Hangra és értelemre legközelebb áll hozza a
magyarban még mirigy, a latínban trinw, és a finben
myrkky. Gyöke mér v. mer, vagy onnan kapta nevét,
hogy igen hathatós erejű s különösen maró tulajdon-
ságú, miszerént legközelebbi rokona mar ige, távo-
labbi rokona pedig erő; vagy ha alaptulajdonságul azt
veszszük, hogy a méreg hig folyó valami, rokon volna
azon szókkal, melyekben -az ír ér folyékonyát, hígat
jelent, milyenek nyirk, nyirkot, ír, *tir, nyers. Alko-
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tására nézve olyan mint féreg, kéreg, Mlyag stb., 1.
—OG, —ÉG, — ÖG, képző.

MÉRÉGÁR, (mérég-ár) ősz. fb. Túlságos ma-
gú ára valaminek.

MÉBEGBÜRÖK, (méreg-bürök) ősz. fa. Vize-
nyős helyeken termő, legtnérgesebb levtt bürökfaj; nö-
vénytani néven : gyilkot csomorika. (Cicuta virosa). V.
3. BÜRÖK.

MÉRÉGÉL, (mér-ég-él) áth. m. méregéit. L.
MÉREGET.

MÉREGET, (mer-ég-et) gyakor. áth. m. meré-
get-tem, —tű, —itt. pár. mer égett. 1) Gyakran, vagy
folytonosan merít Vitet méregetni a bitből. A levett
kanállal kimeregetni a tálból. A butát kőtárral kime-
regetni a veremből. Szokottabban : merOget. 2) Midőn
gyöke a feszülést jelentő elvont mer, ám. gyakran ki-
feazít, kinyom. Stemeit méregeti valakire. V. ö. MER, (l).

MÉREGET, (mér-ég-et) gyak. áth. m. méreget-
tem, —tél, —étt, pár. méregeti. Gyakran, vagy foly-
tonosan, vagy kicsinyesen mér valamit StántéfOlde-
ket, nyilatokat, háttelkeket méregetni. Bort, tért, hútt
méregetni. Átv. ért. valakit /nemmel méregetni ám. te-
tóttfl talpig nézegetni. V. ö. MÉR, ige.

MÉREGÉTETŐ, (méreg-etető) ősz. fh. L. MÉ-
REGKEVERŐ.

MÉREGETŐ, (mer-ég-et-ő) fa. 1)1. MERET-
TYÜ. 2) Mustmérö faedény, káforka.

MÉRÉGFOG, (méreg-fog) ősz. fn. A mérges
kígyónak azon foga, melyből a méregféle nedvet
kiadja.

MÉRÉGHÓLYAG, (méreg-hólyag) ősz. fn. Kis-
ded hólyag, melyben némely állatok mérge foglalta-
tik, pl. a kígyóknál a szájban, a méneknél a derék-
ban, hol fulánkjok vagyon.

MÉRÉGITAL, (méreg-ital) Ősz. fn. Ital, melybe
valaki mérget kevert azon szándékkal, hogy valakit
megöljön vele. Átv. ért. az idegeket igen megható,
eleinte fölizgató, utóbb ellankasztó szeszes ital.

MÉRÉGKEVERÉS, (méreg-keverés) ősz. fn.
Cselekvés, midőn valaki ételbe vagy italba mérget
vegyít, hogy valakit megrontson, vagy megöljön vele.

MÉRÉGKEVERŐ, (mérég-keverő) ősz. fn. Sze-
mély, ki haragból, buszúból, általán, ártalmas szán-
dékból valakinek ételébe vagy italába mérget vegyít.

MÉRÉGLABDAC8, (méreg-labdacs) ősz. fa.
Mérges anyagból készített labdacsok, pl. egereket,
patkányokat, csótányokat stb. pusztítani valók.

MEREGLE, v. MEREGLYE, (mer-eg-el-e) fa.
tt mereglét. 1) Hegyes karó, melyet különféle tarta-
lékul használnak, nevezetesen, villaforma faeszköz,
melylyel a petrenczébe rakott szénát szalmát felszur-
ják, és viszik; továbbá melyet a baglyák vagy ka-
zalok tetejébe ütnek, hogy a szél föl ne bontsa. Je-
lenti a felfutó bab vagy borsó mellé leszúrt karót is.
Máskép : merekle, v. lágyabban : mereklye, merekje. 2)
Tiszamellékén így nevezik azon nád, káka, vagy fa-

darabkákat, melyek a méthálók fölszinén úszkálnak.
Valamennyi értelemben a meredét, és merevenség alap-
fogalma alá tartozik, s törzsöké az elavult gyakor-
latos méreg, mely helyett ma mereng divatozik, s in-
nen lett méregéi szinte elavult, melynek részesülője
mereglö meregle t. i. mereven álló fa, honnan kitet-
szik, hogy a lágyító y nem lényeges benne. Egyéb-
iránt midőn a meregle ám. szénát szalmát felszuró
eszköz, mellékfogalmnl tekinthető benne a kiemelést
jelentő mer is.

MÉRÉGLISZT,(mérég-lÍ8zt) ősz. fa. Azon egérkő
v. mireny, mely az erezek égetésekor szürke lisztalak-
ban lerakodik. Továbbá, egérköföld, mely majd fe-
héres, majd sárgás, majd kékes, vagy feketés szinü.

MÉREG ÖLŐ, (mérég-ölő) ősz. fa. Minden, mi
a bevett méregnek ellenszere. MéregölSfö növénytani
néven : méregüli) ocinka (cynanchum vincetoxicum),
még köznapi nyelven máskép : fectkegyOkér. Méreg-
Siti titakvirág, a sisakvirágnak egyik faja (aconitum
anthora); köcnépi nyelven : targa risakfit, ttelid ti-
sakfií, ctuklyátfü.

MÉRÉGPOHÁR, (méreg-pohár) ősz. fa. Pohár,
melyben valakinek mérges italt nyújtanak. Átv. ért.
ideget fölötte ugató, ártalmas itallal telt pohár.

MÉRÉGPOR, (méreg-por) ősz. fa. 1) Poralak-
ban levő, porul beadott méreg. Egérkifböl való méreg-
por. 2) Porul készített szer a méreg ellen.

MÉRÉGSISAKVmÁG, (mérég-sisak-virág) ősz.
fa. 1. MÉRÉGÖLÖ.

MÉRÉGTAPASZ, (méreg-tapasz) ősz. fa. Gyógy-
tapasz, mely arra való, hogy a testből, nevezetesen
a sebből kihúzza a mérges genyt, vagy mérget.

MÉREGTUTU , (múreg-tutu v. -dndu, azaz
-duda ?) ősz. fa. A székelyeknél mondják a mérges
gyermekről, aki mérgében ordítva sír.

MÉRÉGÜZŐ, (mérég-üző) ősz. mn. Ami a test-
ben, vérben elterjedt mérget kihajtja, vagy ártalmat-
lanná teszi. MéregütS gyógytzerek.

MÉREGZACSKÓ, (méreg-zacskó) ősz. fn. Igen
mérges, vagyis haragos személy.

MÉREG YEN, (mér-egyen) ősz. fa. Mértani
arány, midőn valamely egésznek részei mind egy-
mással mind az egészszel öszveillenek. (Symmetria).

MÉREGYENES, (mér-egyenes) ősz. mn. Ami-
nek részei méregyenben vannak egymással. Méregye-
net épület. V. ö. MÉREGYEN.

MÉREGYÓ, erdélyi falu Kolos m.; helyr. Mere-
gyó-ra, —n, —ról.

MEREIBEN, (mer-ő-je-ben) ih. A székelyeknél
ám. merőben. Merös méretben ám. egészen. (Kriza J.).

MEREKJE, v. MEREKLE, v. MEREKLYE, 1.
MEREGLE.

MÉREM, falu Vas m.; helyr. Mérem-be, —ben,
—m.

MERÉN, ih. 1. MERŐN.
MERENG, (mer-eng) gyakor. önh. m. mereng-

tem, —tél, —étt, htn. —ni, v. —eni. Folytonosan
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merülő állapotban van. Leginkább átv. ért használ-
tátik, s ám. merően gondolkozik, vagy gondolatokba
mélyed, merül. E szóban a gyakorlatos ég képző n
közbevetett hangot is vesz fel, miiit hajlog hajlong,
fetreg fetreng, kéreg kereng stb. vagy az eng azo-
nosnak tekinthető ing (inog) igével.

MERENGÉS, (mer-eng-és) fn. tt. merengés-t,
tb. —ék, harm. «zr. —e. Mély gondolatokban uié-
lyedezés.

MERENGŐ, (mer-eng-ő) mn. tt. merengS-t,
Kinek kedélye mély érzelmekkel, vagy elméje mély
gondolatokkal foglalkodik. ViírlStmartynak „A meren-
göhöz" czimü jelet költeménye.

MERÉNKE, (mer-én-ke) fti. tt. merénkét A
•zékelyeknél Kriza J. szerént ám. merítő edényke.

MERÉNKÉDIK, (mer-én-kéd-ik) k. m. merén-
kéd-tem, —M, — étt. Kétkedve készül valamihez, pl.
átugrani az árkot. Székely ssó.

MERÉNY, (mer-ény) fn. tt. merényi, tb. —ék,
harm. szr. — e. Elvont értelmű szó, s jelenti az akarat-
nak elszántságát, melynél fogva valamit, nagy aka-
dályok és nehézségek daczára, tonni bátorkodik, ne-
vezetesen, midőn valamire vállalkozik. Használható
az idegen bravour helyett is, pl. hadi merény; vala-
mely hangszeren merénynyel játszani, azaz rendkívül
nehéz fogásokat ügyesen kivinni; merénydallam. Hasz-
náltatik rósz értelemben is, különösen a latin altftt-
talum szónak megfelelöleg.

MERENYE, faluk Somogy és Szála m.; helyr.
Merenyé-re, —n, —rSl.

MERÉNYÉL, (mer-ény-él) önh. m. merénye'l-t,
v. merénylett, htn. — ni v. merényiem. Valamely nehéz
kivitelű dologra elszántsággal vállalkozik. Erő felett
nem jó merényelni. Aki sokszor merényel, végre majd
beleveszt. V. ö. MERÉNY.

MERÉNYÉS, (mer-ény-és) mn. tt. merényés-t,
tb. —ék. Merénynyel járó, koczkázott feltételű, el-
szántságn. Merényet Ügyletbe, vállalatba kapni. V. ö.
MERÉNY.

MERÉNYKÉDIK, (mer-ény-kéd-ik) k. m. me-
rényke'd-tem, —tél, —itt. Merényt igénylő, merény-
nyel járó vállalatokkal foglalkodik, gyakran meré-
nyel. A bátor vitézek szeretnek merényktdni. V. ö.
MERÉNY.

MERÉNYKÉDŐ, (mer-ény-kéd-ő) mn. tt me-
rénykédö-t. Magát nehéz vállalatokra elszánni szerető.
Merénykedö vitetek. Merénykedö rablók, ntonáUók.

MERÉNYLÉS, (mcr-ény-el-és) fii. tt. merény-
lés-t, tb. —ék, harm. szr. —e. Cselekvés, midőn va-
laki valamit merényel.

MERÉNYLET, (mer-ény-él-ét) fn. tt. merény-
let-ét, harm. szr. —e. Azon tény, melyet valaki me-
rényből követ el, az elszánt vállalatnak eredménye.
Nagy merénylet volt tőled egyszerre három embert meg-
támadni. V. ö. MERÉNY.

MERÉNYLŐ, mer-ény-él-Ö) mn. és fű. tt. me-
rénylft-t. Ki merényből , magát H veszedelemnek

szánva vállalkozik valamire. Merénylő etatárok. Me-
rénylőket küldeni át ellenség nyugtalanüátára.

MÉRÉS, (mer-és) fn. tt.merét-t, tb. —e/t,harm.
szr. —e. 1) Midőn gyöke a bátor ellenállásra vonat-
kozó mer, ám. az akaratnak elszánása, eltőkéléae va-
lamely veszélyes tett végrehajtására. 2) Midőn mer
gyökének megfelel a latin haurit, ám. oly cselekvé»,
melynél fogva valamit mártás által kiveszünk. Vít-
merét. Méretben elfáradt a* itató gulyát. V. ő. MER,
gyök. ,

MÉRÉS, (mér-és) fn. tt. mérít-t, tb. —ék, ham.
szr. —e. Cselekvés, mely által valaki mér valamit.
Azon tárgyak neveivel, melyeket mérni szokás, öss-
vetett szókat alkot, pl. földméret, vízmérés, kegymérés :
bormérét, ttfrmérét; húsmérés, gabonamérés stb. Külö-
nösen árukra vonatkozólag ám. árulás, pl. pálinka-
mérés, bormérés. V. ö. MÉR.

MERÉSZ, (raer-ész) mn. tt merést-t, v. —ét,
tb. —ék. l) Erejének öntudatából, valamely nehézség-
gel, veszélylyel megküzdeni bátor, kiszámítva elszánt
Mérés* katona, tengeri hajós. Innen magára a végre-
hajtott cselekedetre átvéve : mérést ütközet, vállalat.
2) A veszélynek csupa indulatból, vakon neki rohand.
A fellázadt nép mérés* szokott lenni. 8) Ki a törvé-
nyeket vagy illedelmi szabályokat mellőzvén, s azo-
kat tartózkodás nélkül áthágva a köz erkölcsi és il-
lemi érzet ellen cselekedni nem átall. A féktelen em-
ber egyttersmind merész. Ez értelemben néha ám.
szemtelen. Merész tekintetet vetni valamely nSre, vagy
férfira. Merész megtzólilát, beszéd, tréfa. Arv. ért az
elme működéseire vonatkozólag ám. a szokott, rendes
elmejáráson tűi szárnyaló, meglepő, a maganemében
újféle. Merész gondolatok, állítatok. Mérést rílptU
képtelet.

MERÉSZ, (1), tájszokásos hangoztatás a szebb
és szabatosb mérést helyett; 1. MERÉSZ.

MERÉSZ, (2), (mér-ész) fn. tt merész-1, tb.
— ék. Szokottabban l. MÉRNÖK.

MERÉSZEL, (mer-ész-él) önh. m. merés*él-t, v.
merétzlétt, htn. —ni, v. merétzleni. Mint merész
jellemmel bíró kfsérleni vagy tenni bátorkodik vala-
mit. Mindazon értelmekben használtatik, melyekben
törzsöké a merész. Ki mérettel a vitézek kSzSl várfalat
másztii f A dtíhbs ember tokot merészel. Hogy meré-
szelsz szemembe így szólni f V. ö. MERÉSZ.

MERÉSZEN, (mer-ész-en) ih. Merész módon,
magát a veszélyek ellen elszánva, a nehézségekkel
daczolva. Merétzen neki menni az ellenségnek. Néha
ám. félre téve az illemet, szemérmet; szemtelenfii,
kihivólag. A megrögzött gonosztevő merétten tagad
mindent.

MERESZKÉDÉS, (mer-esz-kéd-és) fn. tt me-
rettkédét-t, tb. —ék. Állapot, midőn valaki vagy va-
lami merészkedik. V. ö. MERÉSZKEDIK.

MERESZKÉDÉS, (mer-ész-kéd-és) fű. tt me-
réstLSdés-t, tb. —őt. Cselekvés midőn merészkedünk.
V. ö. MERÉSZKEDIK.
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MERÉSZKEDIK, (mer-esz-kéd-ik) k. m. mt-
reukéd-tem, — Ül, — üt. Folytonosan feszülve ki-
nyomúl, kitágul, kinyúlik. Különösen mondjuk az
állati inakról, izmokról, tagokról. Meretxkednek a
megfettüett úrnőt. Seemei rám meretxkednek. Kép-
iemé olyan mint erenkedik , nyújtózkodik stb. Gyöke
azon mer, mely önállólag nem divatozik. V. ö. MER,

, .
MERÉSZKEDIK, (mer-ész-kéd-ik) k. m. me-

réakéd-tem, — tél, — itt. Merészen cselekedik, bátor-
kodik. V. ö. MERÉSZ, MERÉSZEN.

MERÉSZLÉS, (mer-ész-él-és) fb. tt. mérénlét-t,
tb. — ék, harm. szr. — e. Cselekvés, midőn valaki
merészel valamit. V. ö. MERÉSZEL.

MERÉSZLET, (mer-ész-él-et) fn. tt meréttlet-ét,
harm. szr. — e. Merész ember által merészséggel vég-
rehajtott cselekedet. A portyátó huszárok hadi me-
réMlettU elbenélni. V. ö. MERÉSZ.

MERÉSZLETÉS, (mer-ész-él-et-és) mn. tt. me-
rénUtés-t, v. — ét, tb. — ék. Merészlettel járó,
amihez különös bátorság, elszántság szükséges. Me-
rénletet vállalat.

MERÉSZSÉG, (mer-ész-ség) fii. tt. merétuég-ét,
harm. szr. — e. 1) Talajdonság, melynél fogva valaki
merésznek mondatik. íferétuégének többjeiéit adta.
2) Néha ám. merészlet, merész tett. Nagy méretűig
volt tSled üy lépett leírni, 3) Hiedelmet megvető,
Bzemtelenséggel párosult cselekvési bátorság. Enge-
deltm nélkül ide jönnöd micsoda merétttégtl V. Ö.
MERÉSZ.

MERÉSZSÉGÉS, (mer-ész-ség-és) mn. tt. me-
réntégét-t, v. — ét, tb. — ék. Igen nagyon, fölötte
merész. Meréttiéget megtámadáta a tokkal ttámotabb
ellentégnek. Körülbelül egy értelmű vele a vakmerő.

MERESZT, (mer-esz-t) áth. m. meretet-étt, pár. me-
retztt, htn. — m* v. — eni. Mertfen kifeszít, kinyom, kitol
valamit. Mondják az állati test tagjairól, inairól, izmai-
ról stb. A bokrot ló merettti föleit. A nemeit rám merettti.
Törzsöké az elavult, csangós kiejtésü meretz mellék-
név, s olyan mint kopott, dobat*, horpast, stb. 1.
—ASZ, —ESZ képző.

MERE8ZTÉS, (mer-eaz-t-és) fn. tt. meretttét-t,
tb. — ék, harm. szr. — e. Merő, mereven kifeszftése,
kitolása, kinyomása valamely rugalmas testnek vagy
tagnak. Nyakmeretttéi, itemmeretttét.

MÉRET v. MERÉTT, v. MERŐTT, (mer-ő-tt)
ih; A székelyeknél ám. merően vagy merőben. To-
vábbá .merőn' helyett is divatozik, tájszokásilag :
mer én.

MÉRET, (1), (mér-et) fn. tt. méret-ét, harm. szr.
— e. Azon mennyiség, melyet mérés által meghatá-
roztak, vagy kiszakasztottak. A feltgórt gabonából ős
eltö méretet malomba vinni. A nyomtatórét*t ugyan-
aton méretből adni ki valamennyinek. V. ö. MÉR, ige.

MÉRET, (2), (mér-et) mivelt. m. méret-tem,
— tél, — élt, pár. méreti. Meghagyja, parancsolja,
rendeli, hogy valaki mérjen. A helység méreti a kOt-

Ifgeltft ét réteket. A csapttékben egy itete bort, a tün-
tetnél két font húst méret magának. V. 5. MER, ige.

MÉRETLEN, (mér-et-len) mn. tt. méretlen-t,
tb. — ék. Amit meg nem mértek, minek mennyiségét,
vagy súlyát bizonyos mérték által meg nem határoz-
ták. Ctürben feUialmonott, méretlen gabona. MéreOen
gyapjú. V. ö. MÉR. Határozóként ám. méretlenül.

MÉRETLENÜL, (mér-et-len-ttl) ih. A nélkül,
hogy megmérték volna, méretlen állapotban. A ga-
bonát méretlettül betölteni a verembe.. V. ö. MÉR.

MERÉTT, 1. MÉRET.
MÉRETT , a régi halotti beszédben (méret) ám.

a mai mért vagyis miért.
MERETTYÜ, (mer-etty-ü azaz mer-et-ő) fn. tt.

merettyü-t. Rüdra kötött zsákháló a halászoknál, mely-
lyel a halakat a bárkából kimerik. Máskép: mereg-
gyS. Eredetileg : meretS, melyből lett mtretyö, nure-
tyil, merettyü, mint csikoltÓ csikoltyű, tárogató táro-
gatyú, pattantó pattantyü, csörgető csSrgetyű, per-
gető pergetytt stb.

MERETTYÜ, (mér-etty-ü azaz mér-et-ő) fn. tt.
mérettyüt. Mérő eszköz, különösen sulymérő.

MEREV, (mer-ev) mn. tt. merevet. Elvont tör-
zsök, melyből a mereven, merevenlég, merevül stb.
származékok erednek. Nem más mint a merő igenév
módosulata : merő s közbevetett hangzóval merev.
Újabb időben önállólag is használják mereutn helyett.

MEREVEDÉS, (mer-ev-éd-és) fn. tt. merevédéi-t,
tb. —ék, harm. szr. —e. Állapot, midőn valami el-
vesztvén rugalmasságát feszessé, hajlatlanná leszen.
Inak, tagok merevedéte. V. ö. MEREVEDIK.

MEREVEDETT, (mer-ev-éd-étt) mn. tt. merevé-
détt-et. Ami rugalmasságát vesztvén feszessé, hajlat-
lanná lett. Görcstől merevedett inak. Fagytól mereve-
dett tett. V. ö. MEREVEDIK.

MEREVEDETTEN, (mer-ev-éd-étt-en) ih. Me-
revedett állapotban, megfeszülve, rugalmasság nél-
kül, hajlatlanul. Fagytál merevedetten heverS kígyók.
V. ö. MEREVEDIK.

MEREVEDÉTTSÉG, (mer-ev-éd-étt-ség) fn. tt.
merevédétttég-ét, harm. szr. —«. Merevedett, rugal-
masság nélküli, hajlatlan állapot. Inak, itmok, tagok
merevedettlége.

MEREVEDIK, (mer-ev-éd-ik) k. m. mereved-
tem, —tél, —ét t. Rugalmas erejét vesztvén változat-
lan, feszes, hajlatlan állapotúvá lesz. Különösen az
állati tagok, inak, izmok ilyetén átalakulására vonat-
kozik. Bitonyot betegtégekben megmerevednek a tagok.
A kemény fagytól megmerevedtek tíy'aí. Ezen ige gyöke
a feszülést, keményedést jelentő mer, melyből lett
merd, mérv v. merev, innen : merevedik. Képzésre nézve
ezek is rokonokul tekinthetők : folyamodik, ftUamo-
dik, vetemedik, élemedik stb. A merevedik is ezen ha-
sonlat szerént meremedik volna, de a széphangzat mi-
att az elül álló m után a második m helyett inkább
v használtatik. Hogy e két hang mint középképzők
is felváltják egymást, matatják ezek és ilyenek: ál-
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kotdiny alkotmány, áüítoány álUtmány, keresvény
keresmény stb.

MEBEVÉDT, 1. MEREVEDETT.
MEREVEDTEK, L MEREVEDETTEN.
MEREVÉDTSÉG, I. MEREVÉDÉTTSÉG.
MEREVEN, (1), (mer-ev-en) mn. tt. mereven-t,

tb. —ék, v. —ék. Rugalmasságát vesztett, hajlatlan,
feszült állapotban létező. Mereven ketek, lábak. Kép-
zésre nézve teljesen hasonló hozzá az eleven, mely-
nek gyöke él, s régi alakja eleve, mint a régi halotti
beszédben eléfordúl : terömteve (teremte) eleve mi
itemUkOt Ádámot, hol az eleve ám. élő (vivens) t i. Is-
ten. A mereven is eredetileg mereve, az n csak utóhang-
zás, így képződtek : telén (föld) a kel, idegen ás ideg
(járkál, mozog), tehén v. tejen a tejik (tejet ad) igék-
től. Ezen én illetőleg ön többször megnyúlik, éa lá-
gyul, így leszen a hal (moritur) gyökből halává, ha-
lavány (az ,eleven* ellentéte), a ttVkik gyökből szőkévé
szökevény, jtf-ből jöveve jövevény, valamint a mere-
ven is tájszokásitag merevény. V. ö. — VÁNY,
—VÉNY, képző.

MEREVEN, (2), (mer-ev-en szintén a merev
torzstól) ih. Merevedve, merevedett állapotban.

„A hajnal elmegyen , az estve jön,
Gilicze mereven ül ágközön."

Vörösmarty.
Gyöngyösinél : mervén. L. MEREVEKEN.

MEREVÉN, (mer-ev-e-en) ib. Minthogy törzsöké
az elavult mereve, melyből én képzővel lett merevén;
tulajdonkép annyi volna mint merően, megfeszültén,
hajlatlanul. Hanem csak átv. ért. divatozik, s ám. oly
mindenestül, oly egészen, miből egyetlen egy sem
hiányzik, erdélyiesen : merőben, néhutt, pl. a széke-
lyeknél : méretben. Ezen értelemben is tehát bizo-
nyos erkölcsi megkötés, nem engedés, az állítás haj-
latlanságának alapfogalma rejlik. Merevén oda van,
ám. mind oda van. Merevén elvetttek, egyet sem véve
ki mind elvesztek. Merevestelen merevén (a székelyek-
nél : merői méretben). Véleményünk szerént amily
viszony van a mereve és merevén, épen olyan létezik
a va ve és van vén részesülők között, pl. írva írván,
járva járván, menve menvén, ütve ütvén; az elsők t.
i. ragozható melléknevek; a másod rendbeliek pe-
dig változatlanok, tehát tulajdonkép határzók. V. ö.
_VA, —VE; —VAN, —VÉN képzőket.

MEREVENEN, (mer-ev-en-en) ih. Meredt vagy
meresztett (föl-, kimeresztett) állapotban. Gyöngyö-
si &él : mervén.

„A zabolát marják, hányják a fejéket,
Mervén áll a farkok , feltartják fülöket"

(t. i. a lovak).

MEREVENÍT, MEREVENÍT, (mer-ev-en-ít)
áth. m. mereveníl-élt, htn. —ni v. —ént, pár. —«.
Merevenné tesz valamit. Fölveszi a meg igekötőt A
görctök megmerevenííették tagjait. V. ö. MEREVEN.

MEREVENÍTÉS, MEREVENÍTÉS, (mer-ev-en-
ít-és) fn. tt merevenüét-t, tb. —ék, harm. azr. —e.
Cselekvés, valamely külső erőszak hatása, mely által
valami merevenné tétetik. V. ö. MEREVEN, (1).

MEREVENÍTÖ, MEREVENITÖ, (mer-ev-en-
ít-ő) mn. tt. mcrtcenUö'-t. Ami valamit mereveimé,
hajlatlanuá teszen. Inakat mereventíS gorctök. Tago-
kat mereventíö kemény fagy. V. ö. MEREVEN.

MEREVENSÉG, (mer-ev-en-ség) fn. tt merevem-
tég-ét, harm. szr. —e. Tulajdonsága vagy állapota
valamely testnek, midőn rugalmasságát vesztve, me-
reveuné leszen. V. ö. MEREVEN. Átv. erkölcsi ért.
feszes magatartás, társalgási hajlékonyság hiánya.

MEREVEMÜL, (mer-ev-en-fil) önh. L. ME-
REVÜL.

MEREVÉNY, MEREVÉNY , lásd : MERE-
VEN, (1).

MEREVÍT, MEREVÍT, (mer-ev-ít) áth. lásd :
MEREVENÍT.

MEREVÍTÉS, MEREVITÉ8, (mer-ev-ít-és) fa.
tt mertvtíét-t, tb. —ék, harm. szr. —e. L. MERE-
VENÍTÉS.

MEREVSÉG, (mer-ev-ség), lásd : MEREVEN-
SÉG.

MEREVÜL, MEREVÜL , (mer-ev-ül) önh. m.
merevill-t. Merevvé, merővé leszen, hajlékonyságát,
rngékonyságát veszti. Aftrevülntk a hidegvette tagot.

MEREVÜLÉS, MEREVÜLÉS, (mer-ev-fil-4.)
fn. tt. merevUlét-t, tb. —ék, harm. est. —e. Átválto-
zás, átalakulás, melynél fogva valami merővé, ázás
haj lattanná lesz.

MEREVÜLTSÉG, (mer-ev-fil-t-ség) fn. tt me-
revülttég-ét. Merevült tulajdonság vagy állapot, külö-
nösen mint betegség.

MÉRFOGYATÉK, (mér-fogyaték) ősz. &. Gaz-
dasági ért. azon hiány, mely a bemért gabona meny-
nyiségében idővel az öszveszáradás, vagy zsizsik, s
más kártékony férgek által támad. Mérfogyaték fe-
jében a» uradalmi titttnek néhány mér&nyi gabonát
bestámítani. Szélesb ért. akármily űr- vagy sül/mér-
tékben támadt hiány.

MÉRFOK, (mér-fok) ősz. fn. Valamely mérő
eszközön, ennek jelekkel, vagy számokkal elválasz-
tott egyes része. Átv. ért. az erkölcsi és szellemi erő
vagy tehetség bizonyos mértéke vagy emelkedettsége.

MÉRFÖLD, (mér-föld) ősz. fn. Legnagyobb
mérték neme, melyet közéletben a távolság megha-
tározására használnak, mely azonban különféle or-
szágok és népek szokása szerént más-más hotzaza-
ságu. Négyuögü mérföld, oly négyszög közé szorított
föld, melynek mindegyik oldala egy-egy mérföldet
tesz. A földirati mérföld, melylyel a közönséges né-
met mérföld megegyezik, teszen körülbelül tizenkét-
ezer lépést (vagy 24,000 lábat vagy 4000 ölet), s
ily tizenöt mérföld a föld egyenlítőjén egy fokot A ma-

j gyár mérföld jóval nagyobb, kivált az alföldiek köz
számítása szerént Innen az alföldi mérföldre szóló
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km. ördög mérte mérföld. Mintegy négy egész és
három ötödrész angol mérföld teszen egy németet. La-
tin neve milliare, melyből származott a német Meile,
török mű és tót műt. Hasonló hozzájok a magyar
mér/Old is, de méginkább a tájdivatos mélfSld. Azon-
ban vélemónyiink szerént ennek első alkotó réséé
nem latin vagy német vagy tót szó, hanem a mén
ige gyökéből származott mér, azaz ménre meghatá-
roz valamely távolságot, és így mérföld ám. mérés
által megbatározott távolságnyi föld. V. ö. MÉR.
Thaly K. gyűjteményéből Temesvári István 15«9-iki
énekében (,A kenyérmezei diadalról') nemcsak ,mél-
fóld' áll hanem méföld is.

„Egy egész méföldet mező szélessége
Tart"

Egyébiránt Abaújban, Zemplénben stb. nem igen halla-
ni mélföldet, hanem csak mér- vagy néha martfűidet.

MÉRFÖLDKŐ, (mér-föld-kő) ősz. &. Koszai,
kőszobor vagy bármely más alakú mtt köböl, melyet
a rendesen szabályozott útvonalon minden mérföldnek
vagy egyes részeinek végén útmutatóul vagy jelül
állítanak, illetőleg a földbe ásnak.

MÉRFÖLDMÉRTÉK , (mér-föld-mérték) ősz.
fa. Mérföld, mint a távolságot meghatározó mérték.
A helyek távolságát egymáttól mérföldmértékkel hatá-
rának meg. A mérföldmérték különböző nagyságú.

MÉRFÖLDMUTATÓ, (mér-föld-mntató) ősz.
fa. Kőből vagy fából emelt oszlop az országos, és
közlekedési utakon, melyre az útmellettí helyek nevei,
és mérföldnyi távolságaik, vagy a mérföld egyes ré-
szei följegyezvék. Máskép az anyagi eszközök szerént
mérfOldonlop, mérföldkő.

MÉRFÖLDOSZLOP, (mér-fold-oszlop) ősz. fa.
Oszlop vagyis pózna leginkább fából, mely a mér-
földet mutatja. V. ö. MÉRFÖLDMUTATÓ.

MÉRGED , (mér-ég-ed) önh. m. mérged-tem,
—tű, —t v. —étt. Méregre gyulád, méregre fakad.
Ha neki mérged, mindenen keretztttl jár.

MÉRGÉDIK, Haltainál: MÉRGÖDIK, (mér-
eg-éd-ik) k. m. mérgéd-tem, —tél, —t v. — étt. Kel-
táinál ám. mérgesedik, sebesedik, meggyül : „Da-
gadni kezde a lába és megmérgödni."

MÉRGELŐDÉS, (mér-ég-el-ö-d-és) fn. tt. mér-
gelödét-1, tb. —ék, harm. szr. —e. Epeháborító hara-
gúvá ; boszusféle, mindenre felfortyanó haragos-
kodás.

MÉRGELŐDIK, (mér-ég-el-ő-d-ik) belsz. m.
mérgelöd-tem, —tél, —Sít. Epeháborgató harag bánt-
ja, nyugtalanítja őt, eszi a méreg. A vásott gyerme-
ktk&l tokát mérgelődik. Úyy megméi-gelSdött, hogy
tgéuen elkékUlt, eltárgult, eltöldiüt bele. (Székely szó-
lásmód. Krfca J.). V. ö. MÉREG.

MÉRGES, (1), (mér-eg-es) mn. tt. mérget-t v.
—tt, tb. —«*. 1) Tnlajd. ért méreggel kevert, miben
méreg van. Mérget étel, ital. Mérget növények, átvá-
nyok. Mérget gyík, kígyó, pók. Mérget füvek, növények.

2) Átv. ért. igen haragos, hamar felfortyanó, dühös.
Mérget ember, atttony. Mérget attzonynak haragot a
leánya. (Km.). Mérget kutya. 3) A maga nemében
igen erős. Mérget pálinka, bor. Mérget időjárás, mér-
get tél, hideg. 4) Sebre vonatkozva ám. igen meggyd-
ladt, tüzes, vörös, lobos. 6) Használják kutya- és
lónevttl. Mérget, ne ! Cső te, Mérget!

MÉRGES, (2), falu Győr m., puszta a Jászság-
ban; helyr. Mérget-re, —én, —rSl.

MÉRGESCSERESZNYE, (mérges-cseresznye)
ősz. fn. Köz nyelven a matzlagot nadragulya (át rop a
belladonna) neve; másképen szintén köz nyelven :
farkatcterettnye.

MÉRGESÉDÉS, (mér-ég-es-éd-és) (h. tt. mérge-
tédét-t, tb. —ék, harm. szr. —e. Állapot, vagy tulaj-
donság, midőn valaki vagy valami mérgesedik. V. ö.
MÉRGESEDIK.

MÉRGESEDIK, (mér-ég-es-éd-ik) k. m. mérge-
téd-tem, —tél, —étt. 1) Igen erős, dühös haragra
gyulád, mely különösen boszuállásra törekszik. Inger-
lés által mindinkább nekimérgetedik.

„Egyszerre ilyen szó mérgesedik nyelvén."
Arany, Buda halála.

2) Mondják kelésekről, sebekről, midőn kitűzésednek,
megveresednek. V. ö. MÉRGES.

MÉRGESEN, (mér eg-es-en) ib. Mérges álla-
potban ; márges módon.

MÉRGESÍT, MÉRGESÍT, (mér-ég-es-ít) áth. m.
mérgettí-étt, htn. —ni v. —«ní, pár. —«. 1) Tulajd.
ért. valamit méreggel keverve életveszélyessé tesz,
szokottabbau : mérge*. 2) Átv. ért. dühös, boszús
haragra gerjeszt. Bántalmak, ingerlétek által mérge-
ttteni ae embert, vadállatot, kutyát. 3) A sebet, kelé-
vényt tUzessé, lobossá, vörössé teszi. A ttenet italok
mérgettiik a bőrön kílUött keléieket, pörtenéteket.

MÉRGESÍTÉS, MÉRGESITÉS, (mér-ég-es-ít-
és) fn. tt. mérgetOét t, tb. —ék, harm. szr. —0. Cse-
lekvés, mely által valaki vagy valami mérgessé téte-
tik. V. ö. MÉRGES.

MERGESKA, falu Sáros m.; helyr. Mergeiká-
~a, —n, —rél.

MÉRGESKÉDÉS , (mér-ég-es-kéd-és) fn. tt
mérgetkédét-t, tb. —ék, harm. szr. —e. Folytonos,
vagy gyakori haragoskodás, haragos ingerültség.

MÉRGESKÉDIK, (mér-ég-es-kéd-ik) k. m. mér-
getkéd-tem, —tél, —étt. Folytonosan vagy gyakran
haragudva dfihösködik. Mondják kivált igen ingerlé-
keny emberről, kinek, mint olyannak, szüntelenül van
oka haragudni.

MÉRGESSÉG, (mér-ég-es-ség) fn. tt. mérgettég-
ét, harm. szr. —e. l) Tulajdonsága valaminek, mely-
nél fogva életveszélyeztető mérget rejt magában.
EgérkSnek, kígyónak mérgettége. 2) Haragos ingerült-
ség, haragra való hajlandóság. 8) Sebekre, kelésekre
vonatkozólag ám. tüzesség, gyuladás, lobowág. A
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lebnek mérgetlégét vakarát, dömiflét által nevelni.
V. ö. MÉRGES.

MÉRGEZ, (mér-ég-ez) áth. m. mérget-tem, —léi,
—itt, pár. —*, mivelt. —tét, szenvedő —telik. 1)
Valamibe mérget tesz, kever, ereszt. Megmérgetni va-
lakinek italát. Megmérgetni a nyilat, tSrt. 2) Méreg
által megront, megsebesít, megetet A dühOt eb, a
kígyó megmérgeti a* embert. Innen átv. ért. erkölcsi-
leg megront. A gonottok tár tatága, át erkölcstelen
könyvek olvatáta megmérgeti a* ifjakat.

MÉRGEZÉS, (mér-ég-ez-és) fa. tt. mérgetét-t,
tb. —ék, harm. ezt. —e. Cselekvés, midőn valamit
vagy valakit megmérgeznek. V. ö. MÉRGEZ.

MÉRGEZŐ, (mér-ég-ez-ő) mn. és fn. tt. mérge-
ttí-t. 1) Méreggel keverő, megrontó, fertöztető. Ifjtt-
tágot mérgetlf erkölcilelen könyvek. 2) Személy, ki va-
lakinek ételébe, italába mérget kever stb.

MÉRHETETLEN, MÉRHETLEK, (mér-hot-[et)-
len) mn. tt. mérheletlen-t, tb. —ék. Amit nagysága,
vagy végtelensége miatt megmérni nem lehet. Mér-
hetetlenek a* Ittennek útai. A* égnek nagytága mérhe-
tetlen. Néha nagymondhatólag ain. igen terjedelmes,
igen mély, magas stb. A mérhetetlen tengerre boctát-
kotott. Mérhetetlen mélytégU tó. Határozóként ám. mér-
hetetleniü.

MÉRHETETLENSÉG , MÉRHETLENSÉG ,
(inér-het-[et]len-ség) fii. tt mérhetetlentég-ét, harm.
szr. —e. Nagysági vagy távolsági tulajdonság, mely-
nél fogva azt megmérni lehetetlen.

MÉRHETETLENÜL, MÉRHETLENÜL, (mér-
het-[et]len-ül) ih. Mérhetetlen állapotban, oly módon,
hogy azt megmérni nem lehet.

MÉRHETLEN; MÉRHETLENSÉG, 1. MÉR-
HETETLEN; MÉRHETETLENSÉG.

MÉRHETŐ, (mér-het-ő) mn. tt mérhetü-t. Amit
megmérni lehetséges; nem igen nagy, nem szerfölött!
távolságú. A hold ét többi bujdotók távoltága meg-
mérhető.

MÉRHETŐSÉG, (mér-het-ő-ség) fa. tt. mérhe-
tötégét. Mérhető tulajdonság vagy állapot.

MERI, (mer-i, azaz mer-ő) mn. tt. merít. Merész,
aki mer. Meri ember. Oly alkatú lesi = leső, ciali
= csaló. Megvan teljesen hasonló alakban és értelem-
ben a persa nyelvben is: meri, mely Beregszászi szerént
ám. a német : kiihn, verwegen, magyarul: merő, vak-
merő. Ha főnévül vétetik ám. merészség. Nince merye; s
ekkor úgy látszik, hogy nem más, mint a ,mer' igé-
nek a tárgyi ragozásban, a mutató mód jelen idejében
egyes 3-ik személye, főnévként használva; mint más
személyből a mertt és más módban a merném.

HÉRICSRE, (mer-ics-ke) kicsiny, fn. tt mertet-
kit. Folyóból, tóból, kútból stb. vizet meríteni való
kis kanna, vödör, káforka stb.

MÉRICSKÉL, (mer-ics-ke-el; gyak. és kicsiny,
áth. m. meríctkél-t. Kisebbféle edénynyel, pl. inerics-
kével nagyobb tömegű híg testből kimereget valamit
Lajtba itapolylyal meríctkélni u Dunából vitet.

MERINGLÖ, (mer-ing-el-ő) mn. és fa. tt me-
rínglö-t. Azon kéziháló mellékneve, melyet a halász
nyelénél fogva majd lemerít, majd fölemel. Ugyan-
ezen szó használtatik önálló főnévül is.

MERISOR, erdélyi faluk Hunyad m.; helyr.
Meritor-ra, —ön, —rrfí.

MERÍT, MERÍT, (mer-ít) ath. m. merÜ-étt, pár.
— s, htn. —ni v. —eni. 1) Hig testből valamely edény,
vagy ilyféle eszköz által kivesz, kiemel egy részt.
Vödörrel a kútból, korióval a patakból vitet meríteni.
Merített papír. Átv. ért. valamely erkölcsi forrásból
vesz, kölcsönöz valamit. Hitelei adatokat régi okleve-
lekből meríteni. Kimerítette minden tudományát, ami
elméjében, emlékezetében volt, mind eléadta. Megfe-
lel neki a latin haurit. 2) Hig testbe le vagy be nyom
valamit A vödröt lemeríteni a kútba. Megfelel neki a
márt, lemárt, bemárt, és latinban a mergil, immergít.
V. ö. MER.

MERÍTÉS, MERÍTÉS , (mer-ít-és) fn. tt merf-
tét-t, tb. —ék, harm. szr. —e. Cselekvés, midőn va-
laki merít. Vümerítéiben elttédülni. Koriónak lemerí-
téie. V. ö. MERÍT.

MERÍTŐ, (1), MERÍTŐ, (mer-ít-ő) mn. tt me-
rítö-t. 1) Aki merít VümtrUS leányok. 2) Mivel vala-
mit meritnek. LevetmerítS kanál. V. ö. MERÍT.

MERÍTŐ, (2), puszta Fehér m.; helyr. Merüő-
re, —n, —röl.

MERÍTŐ- v. MERITŐEDÉNY, (merítö-edény)
ősz. fn. Edény, melylyel valamely híg testet meríte-
nek, pl. vödör, rocska, káforka, kanál, szapoly stb.

MERÍTŐ- v. MERITŐGÉP, (merítő-gép) ősz.
fa. Gép, melylyel valamely híg testet, pl. vizet a kűt-
ból, folyóból, bányaüregből stb. kimerítenek.

MERÍTŐ- v. MERITŐHÁLÓ, (merftő-háló) ö*x.
fa. Zsinegek által nyélhez kötött, alul nehezékkel
ellátott kerekháló, melyet a halász a vízbe lemerft,
majd nyelénél fogva fölemel. Máskép : mereítyíi, me.-
reggyti, merínglS. Ide tartozik az úgynevezett ttdk is,
zsákforma kis háló, melylyel a bárkából kimerítik a
halakat

MERÍTŐHELY, (merítő-hely) ősz. fn. A pata-
kok, folyók, tavak partjain, szélein azon hely, hol
legalkalmasabb vizet meríteni.

MERÍTÖKANÁL v. —KALÁN, (merítő-kanal
v. -kaláu) ősz. fn. Kanálfélc eszköz, melylyel valami
híg testet méregetni szoktak, pl. levesszedő-kan&l,
szapoly, a kőmivesek kanala stb.

MERÍTŐKERÉK, (inerítő-kerék) ősz. fa. Kerék
az úgynevezett csigás, vagy kukorás kutakon, mely-
nek forgatása által a kötélre vagy lánczra kötött* vö-
dör le- és fölmerül.

MERÍTÖMÜ, (merftő-mti) ősz. fa. Általán min-
denféle mfi vagy gép, mely valamely mélységből a
vizet emberi vagy más erő által mozgatva kimeríti.

MÉRK, falu Szatmár m., ALSÓ- , FELSŐ —,
faluk Sáros m.; helyr. Mérle-re, —én, —röl.
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MERRE, pnasta Somogy m.; heryr. Aferké-re,
—n, —rSl.

MERKÉL, (mer-k-él) áth. m. merkél-t. Székely
szó. Szabó József szerént ám. fejét, illetőleg nyakát
kimeresztve mintegy öklelni, türkölni akar. További
Kriza J. szerént ám. duzzog magában. Ne tírj, ne
roTc&j, ne merkelj. (Székely szólásmód. Kriza J.). Ez
utóbbi értelemben ,morog' szóval rokon.

MÉBKEL, (mér-k-él, mér-eg-el) áth. 1. MÉRÉ-
GÉL v. MÉREGET.

MÉRKÉZIK, (mér-k-éz-ik) k. m. mérkez-tem,
—tű, —itt, pár. —tél. Átv. ért. akár testi, akár
szellemi erőre, ügyességre nézve valakivel próbál-
kozik, s mintegy ellensúlyozza saját ereje által az
ellenerőt. Ily emberrel, mint te, merek mérkeeni. Lo-
vaglásban, fegyverforgatásban, cséUövéiben kevesen
mérgezhetnek vele.

MERKŐCZE, fa. tt. merköetét. Baranyai táj-
•zólás scerént ám. sárgarépa. Ügy látszik nem egyéb,
mint a székelyeknél, és másutt divatozó murok szó-
nak vékony hanga kicsinyezője, mintegy murkócta.
V. ő. MUROK.

MERLÁNCZ, (mér-láncz) ősz. fa. Láncz, ren-
desen tíz ölnyi bosszúsága , melyet földmérésnél
használnak. •

MÉRLEG, (mér-leg) fa. tt. mérleg-ét, harm.
szr. —e. Szoros ért. egy bizonyos megerősített pont-
ról ide-oda mozogható, s ingékony tulajdonságú esz-
köz, melynek rendeltetése, hogy rajta valamely test-
nek ismeretlen súlyát egy más ismert súly segedelme
által meghatározzuk, mi úgy történik, ha a rudról
lelógó egyik csészére, serpenyőre, vagy tányérra az
Ismeretlen súlyú testet helyezzük, a másikba pedig
bizonyos meghatározott súlyú nehezékeket rakunk,
míg a két cséssse snlyegyenbe nem helyezkedik. Ez
az ágy nevezett rudas, vagy ingát mérleg. Ugyan-
egy czélra vezetnek, de más alkotásnak a kürtét
vagy nyomatékos, túedes stb. mérlegek. Seéndt, gyap-
jút, h&tt mérni való mérleg. Gyógyszerészek mérlege.
Valamit mérlegre tenni. A kereskedők, gyárosok, ipar-
űzők is használják a könyvvitelben a ,Bilanz* szó-
nak vagyis valamely számvitel bezárásakor a kiadás
s bevétel vagy ,adós' és ,birós' (.tartozik' és .követel,)
egybehesonlitásának, átnézetének kifejezésére; innen:
kereskedői mérleg, tárlati mérleg. Képes kifejezéssel
az igazságnak jellege, mely az ellenokokat mintegy
két külön csészébe teszi, és sulyozgatja.

A mérleg ujabb időben helyesen alkotott szó az
Vtíeg hasonlatára, mindkettőben középképző a gyakor-
laton elöl, mi, mérd, melyekből lett tttlö mérlö,
Utle mérle, s g utóhanggal ütleg, mérleg. V. 5. MÁ-
ZSA, FONT.

MÉRLEGBIRÓ, (mérleg-biró) ősz. fa. Az illető
község részéről kirendelt hites személy, ki a piaczo-
kon és vásárhelyeken a község mérlegén történő sú-
lyozást ellenőrzi, vagy az innen keletkező ügyekben
Ítéletet hoz.

AKAD. MACIT 8ZÓTÍB. IV. KÖT.
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MÉRLEGCSÉSZE , (mérleg-csésze) ősz. fa.
Csészeforma edényke a kisebbféle ingás, v. rudas
mérlegeken, a nagyobbakon inkább serpenyő.

MÉRLEGCSINÁLÓ, (mérleg-csináló) ősz. fa.
Erőmives, gépész, ki mérlegeket készít.

MÉRLEGEL, (mér-leg-él) áth. m. mérlegél-t.
Valaminek súlyát mérlegen meghatározza. Mérlegelni
a sténát, gyapjút, ssalonnát, isirt. Gabonát mérlegelni
ám. aránylagos súlyát, mérni pedig mennyiségét
meghatározni, pl. midőn azt akarják tudni, hány
fontot nyom egy mérő búza, ezt mérleg által esz-
közlik. Átv. erkölcsi ért. különböző dolgot egymás-
hoz mérni, köztök az arányt meghatározni; különö-
sen a kereskedői stb. könyvvitelben a ,tartozik' és
,követel' (,adós', ,birós') oldalt vagy oldalakat öszve-
hasonlítni, kiegyenlítni.

MÉRLEGÉLÉS , (mér-leg-él-és) fa. tt. mér-
legélés-t, tb. —ék, harm. szr. —e. Valamely test sú-
lyának mérlegen való meghatározása. V. ő. MÉR-
LEG.

MÉRLEGÉZ, (mér-leg-éz) áth. m. mérlegéz-tem,
—tél, —étt. L. MÉRLEGEL. „Rendes viszonyok
között az államférfiúban minden körülmények pon-
tos mérlegezése, óvatosság s hideg ész szükségesek."
(B. Eötvös József. Gondolatok).

MÉRLEGÉZÉS, (mér-leg-éz-és) 1. MÉRLEGÉ-
LÉS.

MÉRLEGHTVATAL, (mérleg-hivatal) ősz. fa.
Piaczokon, vásárhelyeken működő hites személyzet,
melynek rendeltetése az adott-vett áruk pontos mér-
legelésére felügyelni. Továbbá, ugyanazon hely, hol
a mérlegelés történik.

MÉRLEGIGA, (mérleg-iga) ősz. fa. A közön-
séges mérlegen azon rúd, vagy rudacska, melynek
két végéről zsinegen, kötelén, lánczon stb. a mérleg-
csészék, illetőleg serpenyők aláfüggnek.

MÉRLEGJEGY, (mérleg-jegy) ősz. fa. A nyil-
vános mérleghivatalban kiadott jegy, melyre a mér-
legelt árunak mennyisége föl van írva.

MÉRLEGMESTER, (mérleg-mester) ősz. fa.
Másod rendű tiszt a mérleghivatalban, ki a mérlege-
lésre közvetlenül felügyel. Ennek fölötte áll a nér-
legbiró.

MÉRLEGNYELV, (mérleg-nyelv) ősz. fa. A
mérlegiga közepéből nyelv gyanánt kinyúló billentyű,
mely egyenes állásba helyezkedik, midőn a mér-
legserpenyők sulyegyenben vannak.

MÉRLEGPÉNZ, (mérleg-pénz) ősz. fa. Díj, me-
lyet a nyilvános mérlegelésért fizetni kell.

MÉRLEGRÚD, (mérleg-nid) ősz. fa. Rendsze-
rént vasból készített rndacska az ingás és körtés
mérlegeken, melynek egyik végére az ismert súly-
mértek, másikára a megmérendő tárgy szokott akasz-
tatni.

MÉRLEG8ERPENYÖ, (mérleg-serpenyő) ősz.
fit. Serpenyőforma edények, melyek a mérlegigáról

32
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két oldalt lelógnak, s melyek egyikébe u ismeretlen
súlya testet, másikába a nyomatékot teszik.

MÉRLEGSZÁMLA, (mérleg-számla) ősz. fa. A
kereskedőknél, gyárosoknál stb. olyan számviteli lap,
melyre az egyes czikkek vagy személyek lapjainak
mérlegei teljes átnéset végett együvé iratnak. (Bi-
lanz-Conto).

MÉRLEGTARTÓ, (mérleg-tartó) ősz. fa. Szeg
vagy akármily tartalék, melyre a mérleg akasztva van.

MERMESD, fáin Zaránd m.; helyr. Mermesd-re,
— én, — röl.

MERNÉM, (mer-ne-em) tnlajdonképen a bá-
torságra vonatkozó mer ige tárgymutató óhajtó mód-
jának első személye; tréfásan ám. bátorság. Meg-
tenné, de nme* mernémje. Néhutt ferdítve : memám.
V. ö. MERI, és MERSZ.

MÉRNÖK, (mér-nök) fn. ti mérnOk-Vt, harm.
szr. — e. Széles ért személy, ki mértani szabályok
szerént, és kellő eszközökkel ellátva a térek, és tér-
ben létező testek minden irányú terjedelmének meg-
határozásával foglalkodik, ki ezen működééhez némi
képességgel bír. Meeei mérnök, ki a határokat, föl-
deket, réteket, erdőket stb. fölméri. Megyei, városi
mérnök. Országot mérnek. Oklevelet mérnök. Különö-
sen hadi mérnök, ki általán a hadi czélokhoz tartozó
építéseket, erődítéseket intézi, rendezi, igazgatja stb.

MÉRNÖKI, (mér-nök-i) mn. tt. mérnöki-t, tb.
— ék. Mérnököt illető, ahhoz tartozó, arra vonatkozó.
MérnOki oklevél Mérnöki munkálatok. Mérnöki kar.
V. ö. MÉRNÖK.

MÉRNÖKSÉG, (mér-nök-ség) fa. tt mérnök-
ség-ét, harm. szr. — e. 1) Mérnöki tudomány. Mér-
nökséget tanulni, gyakorolni. 2) Mérnöki hivatal. Me-
gyei, városi mérnökségért folyamodni. 3) Mérnökök
testülete. Hadi mérnökség által kidolgotolt erodüéri
terv.

MERNTE, falu Somogy m.; helyr. Mernyé-re,
— n, — rSl.

MERNYIK, falu Zemplén m.; helyr. Mernyik-re,
— én, —r9l.

MÉRÓN, (mér-ón) ősz. fa. 1) Zsinegre kötött
ónnehezék, melyryel a testek függőleges helyzetét,
irányát megvizsgálják. 2) Ugyan ily eszköz, akármi-
féle mélységnek meghatározására. Mérónnal meg-
menti a tenger mélységét.

MERŐ, (mer-ő) mn. tt. merö-t. 1) Midőn a fe-
szetet jelentő elvont mer gyökből ered, ám. feszülő,
hajlatlanul, mozdulatlanul, neki keményedre álló.
Merő nyak, mtrS tagok. Siokottabban : mereven. 2)
Midőn gyöke a bátorságra vonatkozó mer, ám. bizo-
nyos veszély, és nehézségek daczára magát elszánó,
az akadályoktól viszsaa nem yedő. Nagyot és tokot
merő vitetek. 8) Átv. ért semmi kivételt nem szenvedő,
általános, egészen olyan, aminőnek állítják. Merő ha-
tugság («B csupa hazugság, Szabó D.) miben semmi
igaz nincs. Merő mind ott voltak, egyet sem véve ki.
fíerö bolondság. Rokon érteimiiek vele a tistta és

csupa, honnan e közmondás : tittta magyar, merS
német, esupa tót. Merő tudna, első hajtású szálas
széna, melynek sarja nincsen. 4) Valamely híg tea-
tét bizonyos edénynyel szedő. VümerS leányok. V.
ö. MER, ige.

MÉRŐ,(l),(mér-ö)mn. ésfa.tt«x<r#-t. 1) Személy,
ki valamit mér. MérSket állítani a felttort gabona
mellé. Sténamérő, gyapjúmért. 2) Ki valamit sűly-
vagy űrmérték szerént árai. HiísmérS, borméro, «er-
mérS. 8) Öblös edény, melylyel a himlő részekből
álló testeket, különösen a szemes jószágot mérik.
Potsonyi mérő, mely két vékából, v. mérczéből ÜL
Pesti mérő három mércze, sarlói mérő két pozsonyi-
val ér föl, Mátyásföldén stapu, másutt küa, v. kSböl.

MÉRŐ, (2), KAPÓS—, falu Somogy m.; helyr,
Méro-re, —n, —rSl.

MERŐASZTAL, (mérő-asztal) ősz. fa. 1) Mér-
nökök asztala, melyre a látcsövet helyezik, midőn
valamely tért háromszögtan szerént föl akarnak venni.
2) Kocsmárosok, hentesek stb. asztala, melyen arai-
kat kimérik.

MERŐBEN, (mer-ő-ben) ih. Egészen, minde-
nestül, kivétel nélkül, máskép tájdivatosan : merevén,
Valószínűleg ám. merSven (= merően) hol a v átvál-
tozott 6-re, mint olyvá olybá, magvaváló, magbavdló.

MÉRÖBÉR, (mérő-bér) ősz. fa. Széles ért bér,
melyet a mérésért fizetnek. Különösen mérnöki díj.
Holdttám sterint fitetett mérSbér.

MERŐEDÉNY, (merő-edény) ősz. fa. Edény,
melylyel holmi hig testeket, nevezetesen vizet mer-
nek, pl. vödör, csöbör, kanna, káforka, szapoly stb.

MÉRŐEDÉNY, (mérő-edény) ősz. fa. Hig, vagy
himlő részekből álló testek mennyiségét meghatá-
rozó öblös edény, pl. mérő, akó, véka, itcze stb.

MERŐEN, (mei-ő-en) ih. 1) Bátran, neki fe-
szített testtel, inakkal, szemekkel. Merően ttem&e
némi valakinek. Merően megáUani a» ellenség eldU.
2) Hajlatlanul, mozdulatlanul megfeszülve, megke-
ményfilve. A megfagyott tagok merően állanak. 3)
Egészen minden kivétel nélkül; néhntt: merőben ás
merevén.

MERŐHOLT, (merő-holt) ősz. mn. Kiben u
életnek semmi jele sincs, ki szörnyet halt.

MÉRŐKANTA, (mérő-kanta) ősz. fa. Kocsmá-
rosok kantája, melyből az italt mérik. Máskép: mé-
rSkupa.

MERŐKÖDIK, (mer-ő-köd-ik) k. m. merKfcBd-
tem, —tél, —ott. L. MERÉSZKEDIK.

MÉRŐLANCZ, (mérő-láncz) ősz. fa. Földek,
rétek stb. kimérésére használt láncz. Tű Siet mé-
rőlánc*.

MERŐLAPÁT, (merő-lapát) ősz. fa. Öblös la-
pát, melylyel vizet mernek. Mivel a hajósok a hajó
fenekéről kimerik a vizet, különösen tsopoíy a neve.

MERŐN, L MERŐEN.
MÉRŐÓN, (mér-ő-ón) ősz. fa. Általában zsine-

gen függő ón valamely test függőleges helyzetének
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meghatározására. Különösebben bizonyos mérték
után jelekkel ellátott sinór végére kötött óndarab,
melyet (a hajósok) a vb fenekére vetnek, hogy mély-
ségét kitudjak. (Kenessey Albert). Másképen : mérőn.

HÉRŐOB8Ó, (mérő-orsó) ősz. fn. A hajósok-
nál a hajó sebességének megmérésére szolgáló esz-
köz. (Kenessey Albert).

MERŐPÉNZ, (mérő-pénz) ősz. fn. Pénz, me-
lyet a gabonatárnoknak szoktak fizetni, midőn az
eladott gabonát kiméri.

MERŐPÓZNA, (mérő-pózna) ősz. fa. 1) A szo-
ros ért. mérnöki méréskor bizonyos pontokon jelfii
kitűzött póznák. 2) Víz mélységét mérő rúd, milyen-
nel pl. a felső Dunán a vontató hajós lovak előtt
járó lovas ember méri a vizet.

MÉRŐRÚD, 1. MERŐPÓZNA.
MERŐSÉG, (mer-ő-ség) fn. tt merötég-ét, harm.

szr. —e. l) Feszes, hajthatatlan, megkeményfilt ál lapot,
vagy tulajdonság. 2) Elszánt bátorság, honnan vak-
merőiig ám. a veszélynek vakon neki rohanó el-
szántság.

MERŐSERPENYŐ, (mérő-serpenyő) ősz. fn.
1. MÉRLEGSERPENYŐ.

MERÖSKÖDIK, (mer-ő-ös-köd-ik) k. m. me-
rStkSd-tem, —tél, —ott. L. MERÉSZKEDIK. Kü-
lönösen eléjön mint ,vakmerősködik' öszvetett ige
egyik alkatrésze.

MERŐSÜKET, (merő-süket) ősz. mn. Ki sem-
mit sem hall, milyenek a sfiketnémák.

MERŐSZÉG, MERÖSZÖG, (merő-szeg v. -szög)
öaz. fn. Oly szeg, mely kilenczven fokot képez, mi-
lyen a mértani négyszegnek mindenik szege, máskép:
egyénét ttég.

MÉRŐSZÍJ, (mérő-szíj) öez. fn. A földmérésnél
használt sz(j.

MERŐVAK, (merő-vak) ősz. mn. Egyik sze-
mére sem látó. Adoma szerint a ezigány a merővak
lovat vakmerőnek mondotta.

MERŐ VEDER, (merő-védér) ősz. fn. Veder,
melylyel vizet mernek, különösen kútveder, kfilön-
böztetésül a víztartó csőbőrül, vagy mértékül hasz-
nált vedertől.

MÉRŐVESSZŐ, (mérő-vessző) ősz. fű. Vessző
vagy pálcza, melylyel valamit mérnek, pl. akóló-
pálcza, a hordók nagyságának, illetőleg tartalmának
meghatározására. A hajósoknál madzag végére kö-
tött hüvelykekre osztott egy láb hosszú vasrudacska,
mely a hajó fenekére a szivattyú mellett e végre
szabadon hagyott csőben lebocsátva majd felvonva
nedves részével a hajóban találtató víz magasságát
mutatja. (Kenessey Albert).

MÉRŐZ, (mér-ő-z) áth. m. méröe-tem, —tél,
—Ott, pár. —z. Bizonyos testek, árak mennyiségét
úgy nevezett mérővel meghatározza. Mérösni a ga-
bonát, menet. Másféle mérleg- és mértéknevekből ren-
desen l képzővel alakulnak igék, mint mattal, fontol,
latol, okol vagy okét.

MÉRŐZÁSZLÓ, (mérő-zászló) 8sz. fh. Póznára
akasstotfkia zászló, melyet a mérnökök használnak.

MÉRŐZSINEG, (mérő-zsineg) ősz. fn. Külön-
féle méréseket tenni való zsineg pl. az ácsok mérő-
zsinege, vagy melylyel a kertészek az útvonalakat, a
veteményágyakat vonalárnak; vagy ónnal ellátott
mélységmérő eszköz.

MERPÁLCZA, (mér-pálcza) ösa. fn. 1. MÉ-
RŐVESSZŐ.

MERRE, (mely-re) ih. Mely tájra, mely irány-
nak tartva, mely czólpont felé. Nem tudom, merre
menjek. Ki merre látott, arra futott. Őszvetételben :
amerre, valamerre.

„Keseredett szivem valamelryre tekint :
Talál ő magának mindenütt nagyobb kint
Ének a XVII. századból. (Thaly K. gyűjt.).

MERRŐL, (mely-ről) ih. Mely felől ?
MERRÜNNEN, MERRÜNNET, (mely-honnan v.

-homiat) ősz. ih. A székelyeknél ám. honnan? merről ?
MERRÜNT, (mery-helyütt?) ih. A székelyek-

nél ám. mi tájt? hol ? (Kriza J.).
MERSE, falu Vas, puszta Somogy m.; helyr.

MÉRSÉK, (mér-es-ék) fn. tt mérték-ét, harm.
szr. — e. 1) Tulajd. ért ám. mérték, honnan mértékéi
Molnár A. szerént ám. menturat, metítvr, és mértéklét
Am.dimentio. 2) Átv. ért a cselekvésnek vagy akármely
erőnek hatásában bizonyos határ, nem túlzott, nem
megfeszített erőködés. Mértéket tartam át evetben
ivátban. Innen a mértékel, mértéklét, pl. mértékeld
magadat a menetben, dologban, tanulóiban. Különö-
sen jelenti a légnek , égővnek bizonyos állapotát, s
a testek melegségének viszonyát Légnek, vimek mér-
téke, (temperatura). Ebben a középképző ét kicsinye-
zőleg- gyakorlatos jelentéssel bír, s méret olyan ige,
mint lépes, tápot, kapót, nyelőét stb.

MÉRSÉKEL, (mér-es-ék-él) áth. m. mértékel-t
v. mérsékleti, htn. —ni v. —mériékleni. 1) Tulajd.
ért a régiek szerént ám. mértékei, mérték által meg-
határoz valamit. 2) Átv. a cselekvésben, vagy erő-
nek hatásában bizonyos fokozatot, és határt tart, fö-
lötte nem erőkődik. Mértékelni magát a munkában,
át evetben, a* indulatokban. 3) A légnek vagy más
testnek melegség! vagy hidegség! fokát szelídíti. A
tteUS mértékU a nap hötégét. A déli t*él mérsékli a
téK fagyot.

MÉRSÉKELÉS, MÉRSÉKÉLET ; 1. MÉRSÉK-
LÉS , MÉRSÉKLET.

MÉRSÉKÉLHETETLEN , MÉRSÉKELHET-
LEK, (mér-és-ék-él-het-[et)len) mn. tt mértekéUtttet-
len-t, tb. —ék. Akit vagy amit mérsékelni nem le-
het; túlzásra fölötte hajlandó; erkölcsi határok közé
nem szorítható, heves vágyainak tízesében gátolha-
tatlan. Határozóként, oly módon vagy állapotban, mi-
dőn valakit vagy valamit mérsékelni nem lehet, mér-
sékelhetlenttl.
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MÉRSÉKELT, (mér-és-ék-él-t) mn. tt. mérté-
kélt-et. Cselekvésben, hatásban, erőfejtésben bizonyos
fokozatot, némi határt tartó, a maga nemében nem
túlzott, föl nem csigázott Mérsékelt léptekkel haladni.
Mértékelt munka. Mértékeit égíto, levegő. Mértékelt
áron adni venni. V, ö. MÉRSÉKEL.

MÉRSÉKELTEN, (mér-és-ék-él-t-en) ib. Mér-
sékelt módon vagy állapotban.

MÉRSÉKÉLTSÉG, (mér-és-ék-él-t-ség) fa. tt.
mértékélttég-ét. Mérsékelt állapot vagy tulajdonság.
ÉgSvnek, levegőnek mértékelttége. Mértékelttég által
tartósabb az erS. V. ö. MÉRSÉKELT.

MÉRSÉKÉS, (mér-és-ék-és) mn. tt. mértékét-t,
v. ét, tb. —ék. A. cselekvésben bizonyos határt, kellő
megszorítást tartó; a maga nemében nem túlzott.
Mértékű munkálkodás. Mérsékel áron tartani valamit.
Különösen ám. beszédben, társalgásban módot, ille-
met tartó, szerény.

MÉRSÉKLÉS, (mér-és-ék-él-és) fa. tt mérték-
lés-t, tb. —ék, harm. szr. —e. Cselekvés, mely által
mérsékelünk valamit. V. ö. MÉRSÉKEL.

MÉRSÉKLET, (mér-és-ék-él-et) fa. tt. mérték-
let-ét, harm. szr. —e. 1) A cselekvésben követett, és
megtartott bizonyos középszerűség, és határ. Mérték-
lettel gyakorolni valamit. A hevet természetű embernek
mértékletet ajánlani. 2) A levegőnek, égaljnak, víznek
stb. azon állapota, vagy tulajdonsága, midőn sem
igen hideg, sem fölötte meleg.

MÉRSÉKLETLEN, (mér-és-ék-él-et-len) mn. tt
mértékleOen-t, tb. —ejt. Kellő határokat, fokozatot
nem tartó, a cselekvésben középszerűséget nem kö-
vető ; túlzó, hirtelenkedő, kicsapongó. Mértékletten
nagyravágyás, hivatalvadászat. Mérsékletlen atyai sze-
retet. V. ö. MÉRSÉKEL.

MÉRSÉKLETLENSÉG,(mér-és-ék-él-etlen-ség)
fn. tt. —ét, harm. szr. —e. Mérsékletlen állapot,
vagy tulajdonság. V. ö. MÉRSÉKLETLEN.

MÉRSÉKLETLENÜL , (mér-és-ék-él-etlen-ül)
ih. Mérsékletien módon, határt, fokozatot, kellő kö-
zéputat nem tartva; hirtelenkedve, heveskedve, túl-
zólag. Mérsékletlenül erökSdni, munkálkodni.

MÉRSÉKLÉTT, (mér-és-ók-él-étt) mn. tt. mér-
téklétt-et. 1) Cselekvésben bizonyos határt, közép-
mértéket tartó, nem túlzott Mérsékleti magatartás.
Mértéklett követelések. 2) Bizonyos testekre vonatko-
zólag ám. két szélsőségi tulajdonságok között közép-
utat tartó. Mértéklett levegő. Mértéklett melegségil
ftordS. V. ö. MÉRSÉKEL.

MERSZ, (mer-sz) tulajdonképen az alanyi ige-
ragozás mutató módjában egyes második személy,
azonban a köznép gyakran fn. helyett használja ,me
részség' helyett, pl. ős akarat megvolna, de nincs merni.

MERT, kötszó. Élünk vele, midőn valaminek
okát akarjuk adni. A mondat, melyet vezet, meg is
előzheti, követheti is a viszonymondatot, pl. mert
jól viselted magadat, dicséretet érdemelsz. Nem mehe-

útra, mert tok dolgom van. Szoros viszonyban áll
vele a kérdő miért egyik értelme, és a határozatlan
okadó átért. „Fordoljatok meg én leányim és men-
jetek el, mert immár vénséggel megfogyatkoztam."
[Bécsi codex). „Te mert kegyes vagy, irgalmasjh ne-
künk.v" (Ugyanott). A régieknél eléjön ,hogy' értelem-
ben is. „A mészáros hogy látá mert kárt vallott
volna.' (Pesti Gábor meséi). Szaki Á. gyűjtötte
egyik levélben (1519-ből) két helyen is merten :

Merten ő rontotta és vesztette itt az hatalmas csá-
szár fóldéth, merten az frigynek szerzée (szerzője)
nem én voltam." — Véleményünk szerént a mert öszve-
tett szó a. mi és ért alkotó részekből, a mi t i. tárgy-
határozó névmás, az ért pedig határozó, melynek
gyöke azon ér, mely keletkezést, támadást,* létezést
jelent az ered, eredmény, eredet származékokban, a t
pedig en-vel is hosszabbítva határozóképző, mint txe-
rínt (v. szerént) képesint, alkalmatint, megint stb. ha-
tárzókban. E szerént mert, régiesen : merten, ám. va-
lamitől eredve v. eredten, valamely okból származva,
azon okra nézve; és mi-ért egyik értelemben szinte
ám. mi-ert t hol a mi kérdő névmás, és az egész szó
ám. mi eredetnél fogva? átért ám. át-ért, azon ere-
detnél fogva. Világos dolog t i. hogy mindezekben
alapfogalom az illető okozatnak eredete. Különbözik
tőle azon ért, mely valaminek árát, becsét értékét je-
lenti, melynek törzse ér, (valet, pretium habét,) pl.
ét a hát tokot ér; e* a rótt pén» semmit sem ér. Meg-
felel neki emebben a vastag hangú ár, s rokon hozzá
a latin pretium, merx, a német Werth, Preis. Ha te-
hát azt akarjuk kérdezni, mi oknál fogva adtad el
házadat, szabatosan így szólunk : miért (öszvehúzva :
mért) adtad el ? Ha pedig azt akarnók kérdezni: mily
áron v. árért adnád el házadat, így kellene kérde-
nünk : miért adnád el? azaz mennyiért, mily árért
mily értékért? A köz szokás már mindkettőt egya-
ránt ejti, mert így szólunk: átért nem adom lovamat,
amit igértt, ám. azon árért; és : aaért adom el lova-
mat, mert nem használhatom, ám. azon okból, mert
stb. noha az okkérdő miért és okadó átért szabatosan
miért, s átért volna; valamint a határozott okadó
mert nem mért; ellenben a becsre vonatkozó mindig
hoszszu : mi-ért, az-ért, pénz-ért, stb. Mind a rövid
ért, mind a hoszszd ért alakjára nézve egy osztályba
való az ily régies alakokkal : járatt, haUatt, meneti,
jövett, ragozva járattam, járattad, járatta, menettem,
menetted, menetté stb. A becset, árt, értéket jelentő
ért is máskép érett; honnan : érettem, éretted, érette
stb. pl. nem adnék egy fakohát érte, v. érette. Az előb-
biek nyomán tehát midőn azt akarjuk mondani : mi-
ott, v. végett, akkor szabatosan az okadó rövid ért v.
érett állna helyén, pl. ertem v. érettem szenvedsz, ám.
én vagyok oka, hogy szenvedsz. Hanem a szokás
már oly általános, hogy az utóbb mondottakat sem
lehet másképen mint megnyujtva használnunk.

MÉRT, (1), (mi-ért) 1. MIÉRT, kérdőhatározó.
MÉRT, (2), (mér-t) mn. tt mért-et. Minek tér-

beli nagyságát, sokaságát, vagy súlybeli mennyisé-
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gét mérve meghatározták. V. ö. MÉR. Átv. ért va-
lamihez szabott, illesztett, alkalmazott. Munkához
mért dij, fiselét. Tetthez mért ruha. Állapotból mért
életmód.

MÉRTAN, (mér-tau) ősz. fn. Azon elméleti éa
gyakorlati ismereteket magában foglaló tan, melyek
szerént eléadatik, mikép kell a területek és testek
nagyságát, nevezetesen a távolságot, hoszszuságot,
magasságot, mélységet, különösen a földnek, víznek
fobzinét bizonyos végletek között meghatározni, leraj-
zolni stb. Elméleti, gyakorlati mértan.

MÉRTANI, (mér-tani) ősz. mn. Mértanhoz való,
mértan szerént történő, azt illető, arra vonatkozó.
Mértani tépek, ábrák, estkötök. Mértani munkálatok.

MÉRTANILAG, (mér-tanilag) ősz. ih. Mértani
szabályok szerént Mértanilag meghatározni valamely
földterület nagy tágat. Mértanilag kiosttani^a közlegelöt.

MÉRTÉK, (mér-et-ék) fn. tt. mérték-ét, barm.
szí. —e. Széles ért. meghatározott, ismert mennyi-
ség, mely által egy más ismeretlen mennyiséget ha-
tározónk meg. Különösen ás ilyetén meghatározásra
szüksége* eszközök, milyenek a terület, hoszszuság.
magasságra nézve a mérföld, öl, röf, arasz (hossz-
mérték) ; a híg, vagy száraz himlő részekből álló tes-
teket illetőleg, akó, itcze, mérő (űrmérték); a súly-
nak meghatározására való mérleg (snlymérték) stb.
A mértéluk különböző nagy tágvak. Beéri, párisi mér-
ték. Hamu mérték, mely a törvényesnél kisebb. Meg-
itta a mértéket, épen oly nagy, oly nehéz, annyi, átv.
ért. valamiben oly jeles, mint kell. Ruhára mértéket
venni. Átv. ért a cselekvésben bizonyos határ, kö-
zépút, nem túlzás, máskép : mérték. Mértéket tartani
ÓM ételben italban. Mértékkel jó minden. (Km.).

„Egyet tudok', ami emberi dologban,
Hogy sflkere légyen, teheti legjobban :
Jósán, okos mérték.

Arany János.

Nyelvtanban, hang- vagy ttótagmérték, mely megha-
tározza a hangok, és szótagok kiejtésének időbeli
mennyiségét, tartósságát Erkölcsi ért másokra vo-
natkozó cselekedet Amely mértékkel mérendetek, má-
tok i» asual mérnek vitttta nektek, vagy : Amüy mér-
tékkel te mértn, oly mértékkel kapod vittsa. (Km.).
Bűneinek mértéke megtelt. E szóban a középképző t
v. ét, tulajdonkép nem egyéb, mint a megkeményí-
tett, s önhatást jelentő d, v. ed képző , tehát meredek
mérdék, mint eredek, érdek, érték ; fogyadék, fogyaték,
fonadék, fonaték; eredeti alakjában megtartották a
maradék, haladék, ttOvedék stb.

MÉRTÉKÉL, (mér-et-ék-él) áth. m. mértékü-t,
v. mértéklétí, htn. —ni v. mértékleni. Átv. ért vala-
mit bizonyos határok között, nem tulzólag tesz. Mér-
lékeli magát. A hideget meleggel, a meleget hideggel
mértékelni. Mértékeld magadat mindenben. (Szabó Dá-
vid). „A boritalban magad mértékeljed." Ismét:
„Haragodat megmórtékeljed." („Az Cátónak jó erköl-
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csökre tanító parancsolata.a Toldy Ferencz kiadása,
és szerénte a XVI. századból való). Szokottabban
1. MÉRSÉKEL. NyelvtanUagam. a hangokat, és szó-
tagokat bizonyos időmérték szerént meghatározni,
és ejteni; verteket mértékelni ám. úgy nevezett lá-
bakra szedni. Különösen sajátságos értelemben for-
dul elé a Müncheni codezben, Luk. 6. „Mit látod
kedig a kalászt te atyádfia szemében, a gerendát pe-
dig te szemedben nem mértékled t „(non considoras).
Mi tulajdonkép ám. szemmertékre nem veszed, vagy
a te szemedben levő gerendát nem méred öszvo a
más szemében levő szálkával.

MÉRTÉKÉS, (mér-et-ék-és) mn. tt mértélcet-l,
v. —ét, tb. —ék. 1) Bizonyos mértéket jelentő ré-
szekre osztott Mértéket lánc*. Mértéket páleta. 2)
Átv. ért. a cselekvésben határt, középutat tartó, nem
túlzó, máskép : mértéket, mértékeit. 3) Mondják oly
versről, mely a helleni versalakzat szerént és nyo-
mán úgynevezett lábakra szedve lejteget. Különbö-
zik tőle a pusztán rímet, mely csak a végszótagok
öszhangoztatásában áll. Egyébiránt a mértékes von
lehet rímes is együtt.

MÉRTÉKETLEN, (mér-et-ék-et-len) mn. tt
mértéketlen-t, tb. —ék. 1) Mértéktelen. 2) Verselásre
vitetve, amelyben a mértékre nincs ügyelet

MÉRTÉKETLENSÉG, MÉRTÉKETLENÜL;
1. MÉRTÉKTELEN3ÉG, MÉRTÉKTELENÜL.

MÉRTÉKFÖL, (mértek-föl) ősz. fn. Ami a szá-
raz testek mérésénél a rendes mértéket felüti, pl.
midőn a gabonát mérik, s csapóval a fölét le nem
ütik, vagy mint mondani szokás, midőn valamit te-
tézve mérnek, adnak. Jfé-íáfe/W-nek mondhatni az
úgynevezett ráadát-t is.

MÉRTÉKHALADÓ, (mérték-haladó) ősz. mn.
Tulajd. és átv. ért mi a szokott, rendes, illő mérték-
nél nagyobb. Mértékhaladó távoltág, magatiág. Kü-
lönösen erkölcsi ért a cselekvésben határt, módot,
illemet nem tartó, túlzó. Mértékhaladó vigtág, zajon-
gát, evét-ivát. Mértékhaladó vakmerStég, megátalko-
dát. Árukra, becsre, értékre vonatkozólag ám. igon
drága, felcsigázott Mértékhaladó áron tartottak min-
dent. Mértékhaladó követeiét, tarasolát, adó.

MÉRTÉKLÉS, (mér-et-ék-él-és) fa. tt mérték-
lét-t, tb. —ék, hann. szr. —e. 1) Cselekvés, midfti
valaki erkölcsi mértéket, határt tart valamiben. V.
ö. MÉRSÉKLÉS. 2) A verselésben a soroknak úgy-
nevezett lábak szerénti kidolgozása.

MÉRTÉKLET, (mer-et-ék-él-et) fn. tt mérték-
let-ét, hann. szr. —e. 1) Határ, középút, melyet va-
laki cselekvéseiben követ 2) Bizonyos testeknek, két
végletes tulajdonságok közötti állapota. Levegőitek,
vünek mértéklete. Mindkét értelemben szokottabbaii t
mértéklet.

MÉRTÉKLETES, (mér-et-ék-él-et-és) mn. 11.
mértékletét-t, v. —el, tb. —ék. Átv. ért. ki tetteiben,
nevezetesen vágyainak, szükségeinek kielégítésébon
határt, módot tart, ki túlságosan nem élvez, szellemi
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és testi erejét csak kellőleg használja, és nem feszíti
meg. Innen mondjuk az ide vonatkozó ragyákról,
azflkségekrdl, s azokat kielégítő dolgokról. Mérték-
lett* evés-Mű, étel-ital. Mértékletes mozgás, tanét,
munkálkodás. Néha ám. a maga nemében mérsékelt,
föl nem csigázott Mértékletet ára valaminek. Mérték-
létei követeiét, adóstatát.

MÉRTÉKLETESEN, (mér-et-ék-él-et-és-en) ih.
Mértékletes módon, határt, középutat tartva, épen an-
nyira, mennyire a szükség kívánja, nem tolzólag.
Mértékletesen enni-inni, élni. Ki mértékletesen él estve,
reggel a feje nem fáj. (Km.). V. 5. MÉRTÉKLETES.

MÉRTÉKLETESSÉG , (mér-et-ék-él-et-és-ség)
fa. tt. mértékletesség-ét, hann. szr. —e. Erkölcsi tu-
lajdonság, melynél fogva valaki tetteiben, s különö-
sen vágyainak, szükségeinek kielégítésében módot,
határt, kellő utat követ. A mértékletesség kívánt egész-
*ég> vagy legjobb SrSkség. (Km.). A keresztény er-
kölcstan szerént, a sarkalatos erények egyike.

MÉRTÉKLETESSÉGI,(mér-et-ék-él-et-és-ség-i)
mn. tt mértékletességi-t, tb. —ék. Mértékletességre
vonatkozó, azt illető. Mértékleteslégi egylet. Mérték-
letességi szabályok.

MÉRTÉKLETLEN, (mér-et-ék-él-etlen) mn. tt
mértékkOen-t, tb. —ék. Mértéklet nélküli; erkölcsi
határt, módot, mértéket nem tartó. MértélOetlen
evés-ioás, élet. V. ő. MÉRTÉKLET. Határozóként
ám. mértékletlenttl, mértékietlen módon.

MÉRTÉKLETLENKÉDIK, (mér-et-ék-él-etlen-
kéd-ik) k. m. mértékleOenkéd-tem, —tél, —élt. Mér-
tékietlen, kicsapongó életmódot gyakorol. Italban,
nemi Seztön kielégítésében mértékletlenkedik. V. ö. MÉR-
TÉKLETLEN.

MÉRTÉKLETLENSÉG, (mér-et-ék-él-etlen-ség)
fa. tt mértékletlenség-ét, harm. szr. —e. Mértéklet
nélkiili állapot, vagy tulajdonság. Jótan ember utálja
a mértékletlenséget. Mértékletlentégnek határt vetnek
a barmok is. V. ö. MÉRTÉKLET.

MÉRTÉKLETLENÜL , (mér-et-ék-él-etlen-ül)
ih. Mértéklet nélkül, a cselekvésben, H vagyak és
szükségek kielégítésében határt és módot nem tartva.
MértélcletlenUl enni-inni. V. ö. MÉRTÉKLET.

MÉRTÉKSZABÁLY, (mérték-szabály) ősz. fű.
L. MÉRV.

MÉRTÉKTAN, (mérték-tan) 1. SZÓMÉRTÉK-
TAN.

MÉRTÉKTELEN, (mér-t-ék-telen); MÉRTÉK-
TELENÜL, (mér-et-ék-telen-ül); MÉRTÉKTELEN-
SÉG, (mér-et-ék-telen-ség); 1. MÉRTÉKLETLEN;
MÉRTÉKLETLENÜL , MÉRTÉKLETLENSÉG ,
melyekkel amazok körülbelül egyértelműek, azon
szabatos különbséggel, hogy az elsők törzsöké mér-
ték, s ennek hiányát jelentik; a második osztálybe-
lieké pedig mértéklet, mely cselekvés által gyakorlott
mértéket jelent. 2) Verselésre vitetve : mérték nél-
kül való stb.

MÉRTÉKTÚLI, (mérték-túli) 1. MÉRTÉKHA-
LADÓ.

MERTEN, 1. MERT.
MÉRTFÖLD, (mért-föld) ősz. fa. 1. MÉRFÖLD.
MÉRTUDOMÁNY, (mér-tudomány) ősz. fa.

Mértani ismeretek, tudományos rendszerbe foglalva;
1. MÉRTAN.

MERÜL, MERÜL, (mer-ttl) önh. m. merül-t.
Valamely test akár önerejénél, terhénél fogva, akár
kül erő által bizonyos mélységbe, nevezetesen hig
testnek medrébe, öblébe lenyomúi, leszáll, lesülyed.
A kő a vi* fenekére merül. A lenyomott vödör a leiUba
merül. Szekerünk tengelyig merült a sárba. A túl ter-
helt hajó lemerül a vtibe. Addig utók a tök a vfeen,
míg d nem merül. (Km.). A korsó megmerül ám. a vízbe
tolva megtelik. Hogy ez igében alapfogalom ás ellen-
álló nyomulás általában, kitetszik abból, mert mond-
juk ezt is : fölmerül, azaz merő állapotban feljön. V.
ö. MER, gyök. Átv. ért erkölcsileg vagy szellemileg
bizonyos állapotnak nem marad felszínén, hanem mé-
lyebben s tovább bele hat Bűnbe, játékba merülni.
Kígyóval nem jó játékba merülni. (Km.). Mély álomba,
gondolatokba, biíba, stomorúságba merülni. Nyakig be-
lemertím ae adótságba.

„Búba merőit szívem, könnyeket onta szemem."
Baróti Szabó D.

„Kisírtam a bát,
Édes özönbe merült szemekkel."

Dayka.

Gyökre és értelemre megfelel neki a latin mergitw.
MERÜLÉS, MERÜLÉS, (mer-űl-és) fa. tt me-

rülés-t, tb. —ék, ham. szr. —e. Bizonyos mélységbe*
különösen híg testnek öblébe, medrébe sülyedő irány -
zás, melynek oka erőtetés, vagy erőkődés. V. ö. ME-
RÜL.

MERÜLTFA, (merült-fa) ősz. fa. Fa, mely
egészen átázván a víz fenekére leszáll.

MÉRV, (mér-v) fa. tt mérvet. Méreti vagy mér-
tékarány, valamely test arányait meghatározó szabály.
Újabb időben alkotott szó az átvitt értelmű német
,Maszstab' kifejezésére.

MERVÉN, 1. MEREVENEN.
MESDE, tájdivatos fa. 1. MESGYE; a széke-

lyeknél métsde (Háromszékben), sőt mtatda is (Csik-
azékben).

MESE, fa. tt. mesét. 1) Széles ért egészen, vagy
legalább részben költött elbeszélés, melynek axonban
czélja nem csalatas, hanem valamely cselekvénynek,
igazságnak, vagy mondatnak, vagy eszmének érzé-
kitett, éléuk eléadása. 2) Szorosb ért képes alakban
költött elbeszélés, mely által valamely erkölcsi mon-
datot vagy tant, vagy eszmét mintegy láthatólag- ér-
zékítve adunk elé, pl. midőn oktalan állatokat, sőt
lelketlen lényeket is beszéltetünk. Ilyenek a* úgyne-
vezett aesopuszi mesék, s a magyarban Fáy Andris
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meséi. 3) Oly költött elbeszélés, melynek valószí
nütlensége első hallásra kitűnik, s melyet az elbeszélő
nem szándékozik igaz gyanánt a hallgatóra tukmálni.
4) A nép száján forgó, csodálatos, tnndéres elbeszé-
lések, milyenek a Vasom) bábáról, Vaskovácsról,
Tündérvárról, Tátosokról, Napos-holdas lovakról stb.
szóló népmesék, milyeneket a magyarban Erdélyi Já-
nos, Kriza János, és több mások gyűjtöttek. Amely
ttolga tok mesét tud, ritkán jó dolgot. (Km.). 5) Rej-
télyes képekbe foglalt tikos értelmű, fogárd kérdé-
sek, melyeket a nép így szokott kezdem : Mese mese,
mi őst pl. ha fölveszik is sír, ha lefestik is sir. Fúr-
ják, faragják mégis feneketlen. Micsoda madár át,
mely a karó hegyén is megtojik 1 Melyik a Ugerosebbik
s*ó f Ki látott kenderből templomot t Mikor állt Krist-
tiu egy lábont Mikor ordított a ttamár akkorát, hogy
ős egét* világ meghallotta f stb. Ezek neve különö-
sebben : találós mese ; újabb szóval : rejtély. Megfej-
teni a mesét. A fejletlen mese legtöbb becsületet vall.
(Km.). 6) A nagyobbféle elbeszélő költeménynek, pl.
regénynek, hőskölteménynek, vagy valamely szín-
műnek alapvázlata. E színműnek meséje egysterü és
rövid.

Mi e szó eredeteti alakját, és jelentését illeti,
nagyon valószínű, hogy benne a bette v. bestéd alap-
fogalma rejlik s ám. különféle czélra és alakban
költött beszéd. A hellénben is pv#o$ jelent mesét és
beszédet, a latínban » fabula, fatwrrfatetur egy gyök-
ről származtak, a német Ságé és tagén hasonlóan; a
tótban báten mese megegyezik a hellén /J«fw (beszé-
lek) igével, mely a szanszkritban szintén bhátt és
bhásta (némely nyelvészek kiejtése szerént bhás
[=bhásch] és bhása) ám. a magyar beste v. bestéd.
Innen ügy vélekedőnk, hogy mese nem egyéb mint a
módosított hangú beste, melyből el képzővel lett be-
saél, mint a mete törzsökből mesél. Hogy a b és m
mint rokonszervű hangok fölcseréltetnek, bizonyít-
ják a bekeg mekeg, bee ! mee ! bankó mankó, banya
monya, bambám mámmám stb. változatok. Szinte ily
viszony létezik az * és M között, pl. jóstág jóság,
wrstág wrtág (ország); a csángók jobbára stistegG fog-
hangot ejtenek a suhogó helyett Egyébiránt az
arab, s török nyelvben is eléjön mestel v. mattal
(fabula).

MESEBESZÉD, (mese-beszéd) ősz. fa. Nem
iga* beszéd; hiábavaló beszéd.

MESEFEJTÉS, (mese-fejtés) ősz. fn. A rejté-
lye* mesék értelmének, jelentésének hüvelyezése, ma-
gyarázása.

MESEFEJTŐ, (mese-fejtő) 5sz. fn. Személy, ki
rejtélyes mesék hnvelyezéséhez ért

MESEFI, (mese-fi) ősz. fii. Oly személy, külö-
nösen történetíró, ki valóságos események helyett
holmi költeményeket, meséket ad elé, milyenek a
középkori évkönyvirók között számosan vannak.
A német Fabelmann, Fabelhans hasonlatára alko-
tott szó.

MESEGYŰJTEMÉNY, (mese-gyűjtemény) ősz.
&. Több, különösen népies meséknek együvé szedése,
illetőleg nyomtatásban kiadása.

MESEIBÓ, (mese-iró) ősz. fa. Ki szorosabb ér-
telemben vett erkölcsi meséket költ, mint Aesopnsz,
Phoedrnsz, nálunk magyaroknál Fáy András, Vitko-
vics stb.

MESEKÖLTÖ, (mese-költő) ősz. fn. 1. MESE-
IRÓ.

MESEKÖNYV, (mese-könyv) ősz. fh. Könyv,
mely meséket foglal magában.

MESÉL, (mese-el) önh. m. me»él-t. Meseféle
költeményt beszél el. Kukorictafosttáskor, pásttori
tűz körül, fonóhátban metélni. A gyermekek tteretüe,
ha a dajkák mesélnek nekik. Gúnyosan ám. hazugsá-
gokat beszél. Mit mesél át át ember 11 Alkotására
nézve olyan mint regél a rege, bestéi a beste, terélferél
a terefere törzsököktől.

MESÉLÉS, (mese-el-és) fn. tt. metélés-t, tb. — ék,
harm. szr. —e. Meseféle költeménynek elbeszélése,
elmondása. Meséiénél mulattatni a fonókat, a gyer-
mekeket.

MESÉLGET, (mese-el-g-et) gyak. önh. m. me-
télget-tem, —tél, —itt, pár. meséigest. Gyakran, vagy
folytonosan mesél, holmi költött történetecskékkel
mulattatja a hallgatókat, vagy olvasókat. V. ö. ME-
SÉL.

MESÉLGETÉS, (mese-el-g-et-és) fn. tt metél-
getés-t, tb. —ék, harm. szr. —e. Gyakori vagy foly-
tonos mesélés; vagy a történt dolgok meseszerfi élé-
adása, mesékkel vegyítése.

MESÉLŐ, (mese-el-ő) mn. és fn. tt metélS-t.
Aki meséket mond, elbeszél, vagy rejtett meséket ad
föl. Minden helységnek van néhány ügyes metélöje.

MESE-MAGA, Baranyában igehatározóként ám.
egyes-egyedül. (Tájszótár).

MESÉS, (mese-es) mn. tt mesét-t, v. ét, tb. —ék.
1) Minek meseformája vagy értéke van, költött szinfi,
nem igazán, vagy legalább részben nem úgy történt,
mint eléadatik. Mesés kor. Mesés ó kori elbettélések.
Mesét harctok, kalandok. 2) Nagy vagy nagyított
mint rendszerént a mesékben eléforduló személyek.
3) Mi meséket foglal magában. Mesés könyv.

MESETITOK, (mese-titok) ősz. fn. L. REJ-
TÉLY.

MESÉZ, (mese-ez) önh. m. mesés-tem, —tél,
—ett, pár. —*. 1. MESÉL.

MESÉZÉS, (mese-ez-és) fa. 1. MESÉLÉS.
MESGYE, (mes-gye azaz men-és-de), fa. tt

mesgyét. Két szántóföld, vagy kert, vagy szőlő közt
parlagon vagy menő-járó helynek hagyott keskeny
útvonal. Hol mesgyét nem hagynak, ott barázda vá-
lasztja el a szomszéd telkeket. Több vidékeken, ne-
vezetesen Mátynsföldén, Csalóközben : megye. Mind-
kettőnek gyöke a távolra mozgást jelentő me, hon-
nan mehet, mén stb. származnak, így a latinban is
méta a meu (inegy«k) igéből elemezhető. A székelyek-
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nél mádé 8 ez látszik az eredeti alaknak, melyben a
de helyet jelent, miszerént mesde ám. menétde, azaz
menésre, szabad járásra hagyott közös hely. A török
nyelvben eléjön meszlek, a szláv nyelvekben metsa,
mtznik, stb. V. ö. MEGYE.

MESGYÉZ, (mesgye-ez) áth. m. mesgyét-tem,
— tél, —étt, pár. — *. Meggyével ellát, elválaszt
Elmesgyét.

MESGYÉZÉS, (mesgye-ez-és) fa. tt. mesgyé*és-t,
tb. —ék, harm. szr. —«. Mesgyével ellátás, elválasztás.

MESICZ, falu Temes m.jhelyr. Mesiez-re, —én,
-rSl.

MESSE, erdélyi falu Szeben székben; helyr.
Messé-re, —n, —rSl.

MESSIÁS, héber eredetű; másíakh ám. fölkent
(ugyanaz ami a görög chrittos) ; különösen a zsidók ál-
tal várt .szabadító. Krisztus urunk neve is.

MESSZ v. MESZSZ, (mesz-sz v. mesz-v), ela-
vult törzsök, és fa., melyből metzsz-el, meszsz-ectke,
mesftt-i, mettsz-Sl, meszst-ünnen, mesztz-ent származ-
nak. Olyan mint hostss, melyből hoszsz-al, hoszst-u v.
(hosttt-i), hoszsz-actka, hoszsz-ant erednek. Valamint
pedig a hoszsz önállólag is használtatík, pl. megmérni
a kert hosttzát; hasonlóan divatba lehetne hozni a
mttzst törzsököt, oly értelemben mint a német W fitt;
a mestsz és mettttetég között t. i. oly különbség van,
mint a hostst, és hosztzuság között. Elemzésére nézve 1.
MGSZSZE.

MESSZE v. MESZSZE, (mész-ve). Ezen szóban
alapfogalom, bizonyos helytől aránylagos nagyságú tá-
volság. Ellentéte kötél. 1) Használtatik melléknévül,
s ám. nagy távolságra fekvő. Metztze fűidre, meszsze
országba, meszsze tartományba, utascni. Meszsze tenge-
reken bolyongani. Metáné Buda sánta embernek, vagy
tbnek. (Km.). 2) Helyhatárzó, ám. nagy távolságra,
vagy távolságban, s megfelel e kérdésre, hova f v.
hol? Meszste menni utazni, bujdosni. Meszste küldeni
a hadakat. Mesztte látni. Mesztte lakni. Távolító ragu
viszonyneveket vonz. Hazájától, rokonaitól meszsze
távozott. Európa metzsze étik Amerikától.

Hogy e szónak eredetét, s elemeit, valószínűleg
meghatározhassuk, hasonlítsuk azt öszve az elve, Sttve
vagy Sszsze-visztza helyre vonatkozó szókkal. Elve, a
régi nyelvemlékek szerént, ám. bizonyos téren, hatá-
ron tűi, vagyis a határon innen levőhöz képest leg-
eiül, s illetőleg szembe, általellenbe, pl. erdő elve
ám. erdőn túl, vagyis, hozzánk képest az erdő előtt,
kik e • viszonyban erdő mögött állunk. Ezen szónak
gyöke azon el, melyből első, elül, (primus, prae, ante)
erednek, mely hogy egyszersmind elavult igegyök,
gyaníttatják ez igeneves származékok, elő, elve, mint
az ti gyökből van élS élve ; mi szerént erdő elve ám.
erdőt menve, átmenve, megelőzve, erdő előtt fekve.
Ugyan ezen el gyökből van eleve, mely a régi nyelv
szerént ám. prae, ante, trans, pl. eleve megmondottam,
azaz előre. Eleve megyén való, azaz elül. Ezen el
gyöktől mellékértelemre nézve különbözik amaz el,

melyből az élőt jelentő eleve, eleven erednek, ez t i.
máskép él, honnan rövidítve lett eledel, életig (eledel,
éleség), azaz éltető tápszer, és eleven, (vivaz, vividus),
élénk, mozgékony. Egyébiránt mindkettő a mozgat
alapfogalma alá tartozik, amaz távolodó, emez álta-
lános mozgékonyságot jelentvén, minthogy a távolo-
dásnak is, az életnek is lényeges kelléke a mozgás.—
Az östste máskép mind mai, mind régi nyelvszokis-
sal Sszve, B gyöke az elvont Stz, melynek származékai-
ban alapfogalom, több részeknek egysége, együtt léte,
a eredetileg elavult ige, melynek alaphangja a töme-
gest, tömöröst utánzó gömbölyű », az tz pedig alkotó
képző, mint a tó v. ta gyökből származott tost v. laa
igében. E szerint részesülője Sst-ve ám. többekkel
egy tömegbe egyesülve, pl. öszve f üt ni, menni, gytíni,
Ülni, ám. egy tömegbe egyesülve, miért társas jelen-
tésű val vei ragokat vonz, pl. a Müncheni codexben :

Velők öszve" (simul cum eis. Máté 13). „Vépék
(= lépek) ő hozjá Zebedeus fiainak anyjok ő fiai-
val öszve." (Máté. 21.).

A viststa gyöke a vastag ragozásu visz, melyből
lett viszony, viszont, vistdl, viszálkodik s alapfogalma
oly mozgás vagy menés, mely ismét az elhagyott
helyre vezet, vagy az odahagyott iránynyal ellenke-
zőt, fordított viszonyút követ. Gyöke azon ist, mely
mozgást jelent az ittam, ittamodik, ittánkol, pistíál
stb. szókban, a v előhang, vagy talán a lélekzet vi«z-
szahuzását, s ezáltal a viszszatérést, közeledést, mag*
felé húzást fejezi ki utánzólag, mint a vett (accipit),
vetet, vár, von, vonz igékben.— A mentté gyöke
vagyis törzsöké a fentebbi hasonlat nyomán műt,
mely rokon a mén, megy igékkel, s mintegy men-t
(mint von-ból vont), és így velők egy alapfogalom tU
tartozik, innen meszsze v. meszve ám. menve, v.
menzve, minthogy a távolságot, meszszeséget menés
(húzamosb menés vagyis menzés) által meghatározni
legeredetibb mérési mód. Ezen alapfogalom szerént
alakult a hellén naioí, az ánó (el) és tlfu (megyek)
szók gyökeiből öszvetéve; minél fogva áatog ám el-
menő, eltávolodó, vagy ennek következtében távollevő.

Ezen előzmények szerént a fent együvé hason-
lított négy szó eredetileg igenevek, melyek egyszer-
smind határozókul használtatnak, és így állanak:
el-ve, előre v. túl menve; Sst-ve, egy tömegbe menve;
vitt-va, ismét az elhagyott helyre, az előbbi mozgás-
sal ellenkező irányban menve; nte«-t>e, távolra menve.
V. ö. —VA, —VE határozói képző. A két első ere-
deti alakjában használtatik, a második hangváltoxat-
tal is : öst-ste, a két utósó egyedül hangváltozattal:
visz-sza, mesz-sze. Hogy pedig a u, mint képző, vágj
rag, a sziszegő, susogó hangokhoz alkalmazkodni
szokott, kitűnik az ily változatokból : atval aaal,
ázva atzá, mezvei mezzel, mezvé mezzé stb. Erre matat
a jóllehet hibás, de minden esetre nyelvhasonlaton
alapuló népies tájszokás, mely szerént dunai tájnyel-
ven az ily mondatokat, el van szerezve, ki van futót,
lei volt veszve, be lett sorozva, így ejtik : el van tu-
rextel, ki van fizetvel, ki volt vettstel, be leiz torot-
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tol. — Esek nyomán elemezhető és értelmezhető az
ellen (advenarhv, contrarius), mely szintén nem
egyéb, mint az elve törzsökből származott elven, hang-
simnlásaal ellen, eredetileg igehatározó, azaz oly álla-
potban, mely ránk nézve elve, azaz távol, megfordí-
tott irányban létezik; s újabban névként használva
oly személy, ki nem mellettünk, hanem vagy tőlünk tá-
vozik, vagy élőnkbe, szemünkbe áll, és innen erkölcsi
átv. értelemben ellen v. ellenség ám. a társadalmi téren
tőlünk távolodó, nem velünk tartó, a vonzalom és
szeretet határán tál álló személy. Ellentéte közel, s e
szóval fejezi ki a régi magyar nyelv &proximus-t. —

Végfii, ez öszveállított szók fokozatos kifej lései
következők : el, praeit, v. transit, v. contrait; őre,
coit; vitt redit; mész abit, procul it, ezek gyökök;
innen az igenevek : elő, otző,vitzó, mesző, melyek kö-
zöl az elS divatozik, hangváltozattal: eltt, öszU, vitat,
mestü, elv, Sszv, viszv, meszo ; mint : ölő ölü ölv ; kedS,
kedv kedv ; könyV, könyU, könyv ; homo, homú, homv ;
a képzőnek áthasonnlásával lesznek ell, östsz, visztz,
metttz, mint a pót pes gyökökből posv, petv, pót-
vad, pesved, postád, petted; megnyajtott igene-
ves képzővel : eleve, Őszévé, visxava, meszévé, rövi-
dítve : elve, Vtzve, vittva, mesévé, áthasonulva: eüe(n)
Stute, viszsza, mestsze, honnan ellenség, öttsteség,
visztzát, metztzetég. Az el, Sst, vitt egyszerű alakban
is élnek, mint az d-ö, el-Ul, el-8t, ősz-hang, ötz-törü,
Stz-töver, ötz-vér, vist-áty, oisz-ony, vitt-ont, visz-on-ot
származékokban. A mess csak kettőztetett mássalhang-
zóval divik, mint: meszste, mestszVmnen; meszszül, mész-
sxel stb. s megegyezik vele e tekintetben a hoses*
(= hoszj), honnan hossttd (v. hosztti), hoststas, kosz-
ttal stb.

MESSZEBB v. MESZSZEBB, (mesz-sz-ebb v.
mesz-v-ebb) másodfoka mn. és ih. Ellentéte : klteelebb.
Minthogy röviden élünk vele, nem hoszszan: meststébb,
innen azt gyaníthatni, hogy törzsöké meszszü v. mész-
sti, melyből lett meszszibb, vagy pedig véghang kiha-
gyása vagy elváltoztatásával meststébb, mint hoszstu-
ból, hosttzabb.

„Boldogé az édes álom,
Én e völgyben nem találom;
Meszszebb vágy hű kebelem."

Kisfaludy K.
Ha pedig törzsökfii ezt veszsztfk mettste, akkor ha-
sonlat szerént: meststébb, mely némely vidékeken
azintén divatos, mint tova tovább, oda odább.

MESSZECSKE v. MESZSZECSEE, (mesz-sz-
ecs-ke) mn. tt messzeeskét. Kissé messze; oly értelem-
mel bír, mely némi mérséklést kémélést foglal ma-
gában, s ezt a kicsinyező ecske fejezi ki. Jelent te-
hát oly távoK, mely aránylag a kellő mértéket meg-
haladja valamivel. Ez nekem mestszeetke út lest, azaz,
valamicskével nagyobb, mintsem kényelmesen, fá-
radság nélkül megteheosem.

MESSZECSŐ, (messze-cső) ősz. fn. L. TÁVCSŐ.
MÉSSZEL (1), v. MESZSZEL, v. MESZSZELL.

(mcBZ-sz-el) áth. m. mettszel-t v. mettttell-e'tt. Vala-
AKAD. MAO* BEÓTÍB IV. KŐT.

miről azt tataija, hogy meszsze vau, távolságát so-
kalja. Att át utat meststelem. Törzsöké vagy mestseU,
vagy meszsti s ebből lett meszszü, vagy pedig a vég-
hangzó kihagyásával meszstel, mint Ao«Msu-ból host-
stal; mert ha törzsökttl a teljes ,mesz8ze' vétetik,
akkor megnyujtva mondjuk : metsszél, a mi a szo-
kásban szintén nincs példa nélkül.

MÉSSZEL (2), v. ME8SZELY, fn. ttmettzely-t,
tb. —ék, harm. szr. —e. Az itcze nagyságú mérték-
nek fele. Az itasében két mésszel van. Idegen erede-
tűnek látszik s legközelebb áll hozzá a köznépies ki-
ejtésü német: Mattel.

MESSZE- v. MESZSZELÁTÓ, (messze-látó)
ősz. mn. és fn. 1) Igen éles szemekkel bíró. A nép-
mesékben, nevezetesen a „Napos holdas lovak" czi-
müben, a meszszelátó oly regényes személy, ki „úgy
meg néz, úgy meg néz, hogy a világ szélén is túl
néz," s társat a meszszefutó, és meszszelövő. 2) Cső,
melylyel nagy távolságra láthatni. 3) Emelkedett hely
vagy építmény, honnét nagy távolságra látunk.

MESSZELÉS, MESSZELYÉS, (messzel-és) mn.
tt messzelés-t, v. —ét, tb. —ék. Messzelnyi nagyságú,
amibe egy mésszel fér. Messtelyes bögre, pohár.

MESSZELL, (mesz-sz-el-el) áth. m. messteü-tem,
v. — ettem, —tél v. — etted, v. —itt. L. MÉSSZEL.

MESSZESÉG v. MESZSZESÉG, (mesz-sz-e-ség)
fn. tt. mettszetég-ét, harm. szr. —e. Valamely hely-
nek egy másiktól aránylag véve nagy távolsága, va-
lamint azon vonal is, mely egyik ponttól a másikig
távolodva elnyúlik. Az ágyúkból nagyobb mesttteségre
IShetni, mint a puskákból. Valamely hely mesetzeségét
léptekkel meghatárotm.

MESSZI, v. MESZ8ZI, (mesz-sz-i) mn. tt. mes-
szi-t, tb. —ék. Olyan mint hosttsi a szokottabb hosz-
szu helyett, tehát mettstü; innen mestszirSl és mess-
szümten egyet jelentenek. Használtatik határzóul is,
meszsze helyett, pl. meszsti ment, metzszi lakik tőlünk.

MESSZIRE v. MESZSZIBE, (mesz-sz-i-re) ih.
Meszsze fekvő helyre. Meszszire menni, utazni. Metz-
szire terjedő hegyláncz. Az ily kifejezések : messzire
van innen, meszstire lakik tőlünk, nem szabatosak, mert
a rá re ragu nevek ezen kérdésre felelnek meg: hova!
nem pedig erre: hol t Egyébiránt a szokás ezt is szen-
tesítette. V. ö. MESZSZI.

MESSZIBŐL, (mesz-sz-i-ről) ih. Távol fekvő
helyről, távolról. Jobb meszsziről egymást szeretni,
mint kötélről gyűlölni. (Km.).

MESSZŐL v. MESZSZŐL, (mesz-sz-ől) ih. Meg-
felel ezen kérdésre: honnan t s olyan mint: alól, ka-
eöl, megöl. Értelme, távolról, meszsze fekvő helyről.
Fáradtak vagyunk, mert mesuzöl jövünk. „Te fiaid
messzől jőnek." (Döbrenteicodex). Máskép: metttvn-
nen, v. mestiOnnet, v. messsirol.

MESSZÜL v. MESZSZÜL, (mesz-sz-ül) ih. Meg-
felel ezen kérdésre : hol? B olyan mint : alul, fölül,
kivttl, bellii. Még meszstlü válván, (adhuc illő longe

38
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agente, Mfinch. cod. Luk. 14.). Megáüapának mest-
stttl, (stetemnt a longe. U. o. 17.).

MESSZÜNNEN T. MESZSZÜNNEN, (mesz-sa-
ünnen) ib. Megfelel e kérdésre : honnan f Törzsöké:
mettst v. mestste, melyhez az finnen járulván, lett
menttUnnen, mint egyéb egyebOnnen, minden mindenün-
nen, mind mwidBnnen. E rag pedig nem más, mint az
átalakult onnan, mint a vastaghanga mdsonnan v. más-
twman matatja. Minthogy továbbá az onnan, máskép:
ónnal, az (innen is finnel, tehát másaimat, mettttünnet,
v. mtitstönnet. Jelentése : meszsziröl, távolról.

„Meszszfinnen, mint kőszáli hó,
Fehérlik a bús lobogó." Kölcsey.

ME8SZÜNNÉT v. MESZSZÜNNÉT, (mesz-sz-
finnét), 1. MESSZÜNNEN.

MESSZŰVE v. MESSZÜVÉ, v. MESZSZÜVÉ,
(mesz-sz-fi-vé). L. MESSZIRE.

MESTER, fn. tt. mester-t, Üt. —ék, harm.
szr. —e. Idegen eredetű, a latin magitter, s né-
met Meister ntán képzett szó, (mely az angolban
master alakot nyert); a törökben uttta. A magyar-
ban többféle értelemben használtatik. 1) Széles ért.
oly személy, ki bizonyos szakban, tudományban, mű-
vészetben, kézmfiben, foglalatosságban különös ügyes-
séggel, gyakorlati könnyüséggel bír. Okot embernek
mester a neve. (Km.). 2) Ki a fennemUtettek valame-
lyik nemében másokat oktat, tanít Viszonyban áll
vele a tanítvány. „Nem nagyobb a tanítvány a mes-
ternél. "(Máté 10.24.). „Ne hivattassatok mestereknek,
mert a ti mesteretek egy." (Máté 28. 10.). Ügyet, mor-
góimat, okot műtér. Öszvetételekben : nyelvmester,
tenemetter, énekmetter, iskolamester, rajimester, vivó-
metter stb. Különösen a czéhtestfiletekben oly kézmí-
ves, ki a czéh szabályai szerént elégséges próbajelét
adta illető ügyességének, s mint olyan, a testület
tagjává avattatott. Varga-, ttabó-, ttUctmester. Mol-
nár-, átutalót-, kőművesmester. Ellentéte: kontár, vagy
azért, hogy mesterségében ügyetlen, vagy, ha ezt ér-
tené is, de a czéhbe nem vették be. 3) Bizonyos hi-
vatalokban, szolgálatokban £8 személy. Bányametter,
fő tábormester, őrmester, itélSmester, (a magyar királyi
táblánál), lovátimester, polgármester, pottametter, tár-
nokmetter, udvarmester ; cteTunetter, atyamester; bejáró-
metter, ki a mestereket a czéhgyülésbe hivja; gyöp-
metter, hatmester stb., melyeket 1. saját rovataik alatt
4) így nevezik több helyütt a falusi kántorokat,
vagyis papok segédeit, kik egyszersmind iskolataní-
tók szoktak lenni. KSnyökot mester, tréfásan szólva,
kinek nincs orgonája, s csak úgy könyökére támasz-
kodva énekel. 6) Néha ám. furfangos, ügyes, a maga
nemében jeles. Nagy mester ö kigyelme. Éter mester.
Mettervagás, huszárok nyelvén oly vágás, mely egy
sebes snhantással leszeli az ellenség fejét 6) Néhntt
ám. hóhér.

MESTERÁCS, (mester-ács) ősz. fn. Nagy építő
mühelyekben, nevezetesen hajógyárakban, a többi

munkásokra felügyeld s az egészet intéző1, rendezi
személy. V. ö. ÁCSMESTER.

MESTERASSZONY, (mester-asszony) ősz. fii.
Mesterember felesége. Használtatik czimQl is : met-
terasstonyom, mint: metteruram.

MESTERBÉR, (mester-bér) ősz. fa. 1. ME8-
TERPÉNZ.

MESTERDARAB, (mester-darab) ősz. fn. Né
metes kifejezés (Meisterstück), magyarosan 1. RE-
MEK, MESTERREMEK.

MESTERDESZKA , (mester-deszka) 5sz. fii.
Hajósok nyelvén azon fedélzeti burkony (Piánkén),
mely a börfával v. kisbálványnyal v. szegélyftnl
(Schandeckel) közegyenesen v. párhuzamosan a haji
födélzetét körfilfutja; s a tölgyhajókon a tető mellett
jobbra-balra a hajó hosszában járdát képes. (Ww-
sergang ód. Leibhölzer. Kenessey Albert).

MESTEREMBER, (mester-ember) ősz. fn. SK
mély, ki tüzetesen, kenyérkeresetül bizonyos kén
mesterséget fiz. Ctéhbeli mesterember, ki az illető kés-
mivesek testületének tagja. RuhakéstÜS, faragó, át-
kötöket csináló, borból, vasból, fából stb. dolgotómtster-
ember. A jó mesterembemek aranyos a kete. (Km.). Meg
vetöleg átv. ért oly személy, ki bizonyos szellemi
müvet csak ügy gépileg, mesterember módjára kéwít
Prókátor mesterember, poéta mesterember.

MESTEREMBERÉS, (mester-emberes) ősz. mn.
Mesteremberek módja szerint való. Mesteremberét üti-
mód, viselet, bánás. Alsóbb rendű módosságot jelent,
mint az uraké, felsőbbet, mint a parasztoké.

MESTEREMBERÉBEN, (mester-emberesen) öw.
ih. Mesteremberek módja, szokása szerint.

MESTEREMBÉRILEG, (mester-embérileg) ön.
ih. 1. MESTEREMBERÉBEN.

MESTERÉNEK, (mester-ének) ősz. fn. Kfiló-
nös, kitűnő ügyességgel végrehajtott énekmfi. (Bn-
vour ária).

MESTERÉNEKÉS, (mester-énekes) ősz. fa. A
maga nemében igen kitűnő éneklési képességgel d
ügyességgel bíró személy.

MESTERE A, puszta "Győr m.; helyr. Mester-
fá-ra, —n, —ról.

MESTERFOGÁS, (mester-fogás) Ssz. fn. Sok
tapasztalásra, ügyességre, és gyakorlatra mutató fo-
gás akármiféle működésben, midőn valaki a dolgot
épen csínján találja. Leginkább az észnek hirtelen
találékonyságában mutatkozik. Egy mesterfogáual
kivágta magát a tavarból, vestélybol.

MESTERGERENDA, (mester-gerenda) ősz. fii.
A gerendás mennyezetit lakokban, épületekben azon
fő gerenda, mely a szoba vagy terem hoszszában *
keresztül fektetett gerendák alatt végig nyúlik, <
azoknak mintegy tartalékul szolgál. Holmi kisebb tár-
gyakat, pl. kalendáriumot, imakönyvet, irományokat,
snerstámokat a kisebb rendűek a mettergertndá* tar-
tanak.
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ME8TERGYÖKÉR, (mester-gyökér) 002. fa.
I. MESTERLAPU.

MESTERHÁZA, falu Sopron m., érd. falu Torda
m.; helyr. —hátá-ra, —«, —ról.

MESTERI, (1), (mester-i) mn. tt metteri-t, tb.
—ék. Mestert illető, ahhoz tartozó, illő, arra vonat-
kozó 0tb. Materi tistt, hivatal, kötelesség.

MESTERI, (2), puszta Veszprém m.; ALSÓ—,
FELSŐ—, faluk Vas m.; helyr. Mesteri-be, —ben,
—MZ.

MESTERILE6, (mester-Heg) ih. Mesteri mó-
don, mesteri ügyességgel Muterileg késttíett m&.

MESTERINAS, (mester-inas) ősz. fa. Valamely
kézi mesterségben tanítvány.

MESTERJOG, (mester-jog) ősz. fn. A szoro-
sabb értelemben vett, azaz kézmivet gyakorló mes-
tereknek ásón joga, melynél fogva mesterségeket
szabadon űzhetik, s legényeket s inasokat tarthatnak.

MESTERKE, (mester-ke) kicsiny, fa. tt. met-
tertít. Olcsárló nyelven ám. az illető, mesterségben,
vagy tanításban njoncz, nem gyakorlott, nem ügyen.
Baranyai stb. tájszólás szerént czifrázat különösen a
varrásban, melyhez a köznép nézeténél fogva különös
mesteri ügyesség kívántatik; továbbá néhutt ám. fur-
fangos eljárás, cselekedet. V. ő. MESTERKEL.

MESTERKÉDÉS, (inester-kéd-és) fa. tt metter-
kedéi-t, tb. —ék, harm. szr. —e. 1) Mesteri hivatal-
nak, szolgálatnak viselése. 2) Kézi mesterségnek va-
lamely avatott mester általi üzése. 8) Furfangosko-
dás. V. ö. MESTERKEDIK.

MESTERKEDIK, (mester-kéd-ik) k. m. met-
terkéd-lem, —tű, —át. 1) Mesteri hivatalt vagy szol-
galatot visel. Egy stegény faluban mesterkedni kény-
telen. 2) Mint kézmivesmester űzi illető foglalatos-
ságát Olyan mint legénykedik, inatkodik. 3) Valami-
ben furfangosán mUködik, mesterfogásokkal él. Azon
mesterkedik, hogy matt megcsalhasson. Akármimt met-
terkedel, engem rá nem ssxdss. 4) Szélesb ért minden
ügyességét, tudományát felhasználva működik vala-
miben, pl. ki valamely új gépen dolgozik. Te innét
valamiben muterkedel.

MESTERKEL, (mester-ke-el) áth. m. metter-
kűrtem, —tél, —t. 1) Baranyában stb. valamit különös
cáfrázatokkal ellát, kivarr, kifarag. Ketkenöt, köd-
ment kimetterkélni, ám. himesen kwarrni. Pipastárt,
botot metterkOni, ám. czifrán kifaragni. 2) Álta-
lában, ülés nélkül cziMz, különösen metterkéU és
mesterkéleílen származékokban. S) önhatólag, vala-
mely dologban furfangosán működik, ravasz fogáso-
kat követ el. Aaon metterkél, hogy ellenfelét kijáttt-
AOMO.

MESTERKÉLÉS, (mester-ke-el-és) fa. tt met-
terkélés-t, tb. —ék, harm. szr. —e. 1) Valaminek
czifrázása, himezése, tarka faragása. Innen átv. ért
valamely szellemi műnek ízlés nélküli, keresett ékes-
getése, cziczomázása. Meslerkélés a költeményekben,
vertetetekben, ttonoklatban, fenemüvekben stb. 2) Alat-

tomos, ravasz fogásu működés. Holmi metterkéUtek-
kel Ujátttani valakit. Szokottabban, mesterkedő.

MESTERKELETLEN , MESTERKÉLTLEN,
(inester-ke-el-et-len) mn. tt metterkéleüen-t, tb. —ék.
Egyszerű, nem czifrázott, nem holmi keresett ékes-
ségekkel cziczomázott MetterkéUtlen kéimwek. Met-
terkéletlen eléaddt. Néha ám. természetes. Mesterké-
letlen társalgás, nyájatság. Határozóként ám. mester-
kéletlenfil.

MESTERKELETLENÜL, (mester-ke-el-et-len-
ül) ih. Mesterkélet, czifrázat, ékesgetések nélkül;
egyszerűen, természetesen.

MESTERKELT, (mester-ke-el-t) mn. tt. met-
terkélt-et. Czifrázott, hímzett, ékesgetett, cziczomá-
zott ; keresett, czikornyás, nem természetes. Mester-
kélt müvek. MetterkéU írásbeli, vagy stábeli déadás.
MetterkéU nyájatság, arcskifejetések, mosolygás.

MESTERKÉLTEN, (mester-ke-el-t-en) ih. Czif-
rázott vagy czikornyás módon.

MESTERKÉZ, (mester-kéz) ősz. fa. Átv. ért.
mesteri ügyesség oly müvek képzésében, melyek kéz-
zel készülnek. Éten szobor kitűnő mesterkésre mutat.

MESTERLAPU, (mester-lapu) ősz. fa. A de-
r'elynemhez tartozó növényfaj; szára magas, kopasz,
karczolt; levelei hármasak, és kétszer hármasak;
levélkéi egyenetlenül fűrészesek. Máskép : mettergyo-
kér, esástárgytfkér; növénytani néven : esicsókás de-
rely. (Imperatoria ostruthium).

ME8TERLÉCZ, (mester-lécz) ősz. fa. A hajó-
sok nyelvén vékony hajlékony léczeknek hívják, me-
lyeket a hajóépítő a bókonyokon (Spann; Kippen)
bizonyos távolságokban a hajó elejétől hátuljáig von,
hogy a hajó burkonyzatának alakját kimutassák;
különösebben azon mesterléczeket, melyek a burko-
nyoknak (Piánkén) a hajó hosszában levő hajtásait
mutatják (fekmentes mesterlécz — Sente —) ; míg
máftk a burkonyoknak a hajóoldal magasságában
levő v. felülről alámenő hajtásait alkotják (függélyes
v. magas mesterlécz — Reh v. Ree —. Kenessey Al-
bert).

MESTERLEGENY , (mester-legény) ősz. fa.
Iparos, ki valamely kézmives mesterségben bizonyos
fokú ügyességet szerzett, s mint ilyen az úgyneve-
zett inasok vagy tanítványok fölött áll, és valamely
mesternek műhelyében segédkedik. Fiatal, vén, ván-
dorló mesterlegény. V. ö. LEGÉNY.

MESTERLEVÉL, (mester-levél) ősz. fa. Okle-
vél, melynek erejénél fogva az illető czéhtestület va-
lakit mint mestert kebelébe fogad.

MESTERMUNKA, (mester-munka) ősz. fa. 1.
MESTERREMEK.

MESTERNE, (mester-né) ősz. fa. Mester neje, fe-
lesége, öszvetételekben: polgármesterné, udvarmester-
né, házraesterné, falusi v. iskolamesterné, vargamesterné,
szabómesterné, czéhmesterné stb. ám. polgármester,
házmester stb. neje, felesége. Midőn azt akarjuk mon-
dani, hogy valamely nő őnállólag (nem mint feleség)

88*
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működik, vagy ügyes valamely mesterségbeli, ennek
neve metternS, pl. a varróleányokat tanító nő, így a
zongorázásban, hegedülésben stb.

MESTERNÖ, (mester-nő) ősz. fh. Olyan asszony,
ki a maga nemében mester. V. ö. MESTERNÉ.

MESTERPÉNZ, (mester-pénz) ősz. fn. 1) Pénz,
melyet a czéhbe vett mesterember fizet az illető czéh
pénztárába. 2) Azon pénz, melyet némely mesterem-
bereknél, pl. ácsoknál, kó'míveseknél az illető mes-
ternek rendes napi bérökből fizetnek a legények és
inasok.

MESTERREMEK, (mester-remek) ősz. fn. 1)
Szoros ért. azon mű, melyet valamely mesterséget
gyakorlott személy készít, vagy végbez visz, és az
illető czéhtestűletnek bemutat a végre, hogy annak
tagjává lehessen. Egyszerűen: remek. 2) Szélesb ért.
mindenféle mű, mely a maga nemében kitünö'leg
jeles. Minden festmények között ez a metterremek. E
képtárban több metterremeket láthatni.

MESTERSÉG, (mester-ség) fn. tt. mettertég-ét,
barin. szr. —e. 1) Ügyesség akármiféle műnek, mint
olyannak, készítésében, valamint maga azon ügyes-
ségnek gyakorlása. Mesterséget tanulni, ütni, folytatni.
Mesterségből élni. Varga-, ttabó-, takácsmesterség.
Stábod neki, mert ét a mestersége. Innen átv. ért erköl-
csi ügyesség, furfangosság, nehézségekkel járó tu-
lajdonsága valamely vállalatnak, valaminek csínja.
Nagy mesterséggel alig vihettük ki a dolgot. Ai ám a
mesterség ! Minden mestertéget elkövet, még sem boldo-
gul. „Nehéz tudni czélját végét, kitanulni mesterségét
az aszszonynak." (Tréfás népd.). 2) Régibb nyelvszokás
szerént jelentette a képző tehetségnek ügyességét, és
működését, a mai mtivéttség, művesnél helyett Stép ma-
tertégek. 1. MÜVÉSZSÉG.

MESTERSÉGES, (mester-ség-és) mn. tt. me»-
lertégét-t, v. —ét, tb. —ét. l) A maga nemében kü-
lönös ügyességgel csinált, készített, minek csínját nem
lehet mindjárt felfogni, észrevenni. Mesterséges »á/Mc,
lakatok. Mesterséges faragványok, metszelek. 2) Fur-
fangos, rejtélyes modorú. Mesterséget fogátok, utalá-
sok, kelepetek, hadi ételek. 3) Tulzólag mesterkélt,
czikomyázott Mesterséges stonoklat, versetet. 4) Nem
természetes, hanem keresett, tettetett, külsőleg mu-
tatott ; szokottabban 1. MESTERKÉLT.

MESTERSÉGESEN, (mester-ség-és-en) ih. Mes-
terséges módon. V. ö. MESTERSÉGES.

MESTERSZÁLLÁS, puszta a Kis Kunságban;
helyr. —szállás-ra, —ön, —nSl.

MESTERSZÓ, (mester-szó) ősz. fn. L. MŰSZÓ.
MESTERTÁRS , (mester-társ) ősz. fn. Kik

ugyanazon mesterséget fizik, különösen kik ugyan-
azon testülethez, czéhhez tartoznak, egymásnak mes-
tertársai. A varga mestertársa varga, a ttabóé stabó.

MESTERÜL, (mester-ül) ih. 1) Mester gyanánt,
mint mesterhez illik, ügyesen, helyesen, a maga ne-
mében kitünőleg. Mesterül kéatüett mii. Mesterül titn-
ItHrn valakit. 2) A végre, hogy mester legyen. Meste-

rül fogadni valakit. Valamely faluba mesterül beállni.
Angol nyelvmesterül stületett angolt hívni meg.

MÉSZ, fn. tt messet, tb. meszek, harm. szr. —e.
Rövid ezen származékokban is : messes, nettel, me-
«*es, továbbá személyragozva : mernem, méned, mette
stb. E szó nálunk jelenti nemcsak a mészfőidet és
mészkövet, hanem különösen azon testet is, mely a
mészkőből, stb. égetés által képződik, midőn tudniil-
lik azok a bennök levő szénsavtól, és esetleg víztől
is megszabadulnak. Tengeri vidékeken, ahol mész-
kövek nincsenek, gyakran kagylókat, különösen az
osztrigák héját használják. Az ilykép kiégetett mén-
kő stb. oltatían mésznek mondatik, ha pedig ezt víz-
zel főieresztik, oltott mész a neve, melynek különféle
hasznát veszik, pl. építésnél, borkészítésnél stb.

E szó eredetileg rövid hangzata, mint szárma-
zékaiból, és némely ragozásaiból kitűnik. Ha alap-
fogaimul fehérségét veszszük, hajlandók vagyunk azt
tartani, hogy alapgyökhang benne a nyílt e, mely
szinte megvan a fehér tulajdonságú szépe, vett, kést,
keszeg, tej, tel (tél) , dél (dél), dér (dér) szókban ; s
közelebbről rokon a szanszkrit bhasz és bhástast
szókkal, melyek szintén világosságot,' fényt jelente-
nek, honnan származtatható a német weist is. Ha pe-
dig azt veszszük jellemzőnek benne, hogy valamen-
nyi földnem között legmelegebb, ügy rokonságban
látszik lenni a meleg (me) gyökével, mint a latinban
is a calx és calidut gyökei úgy látszik, azonegy
gyökhangból alkotvák.

MÉSZAG, (mész-ag) fn. tt. métzag-ot. Savany-
nyal vegyített mész. Másképen : métzéleg.

MÉSZANY, (mész-any) ősz. fn. Idegen részek-
től elválasztott vagyis elemi állapotban levő tiszta
mészanyag. Újabb korban : mésteny; 1. ezt

MÉSZÁR, törzsöké mentáról, méstárot szóknak;
1. MÉSZÁROS.

MÉSZÁRLÁS, (mészár-ol-ás) fn. tt mészárlás-1,
tb. —ok, harm. szr. —a. Átv. ért. öldöklés vad neme,
midőn az embert vagy embereket kegyetlenül öszsze-
viszsza vagdaljak, marczangolják. A dühösen berohant
ellenség nagy méstárlást követett el a lakotokban.

MÉSZÁRLAT, (mészár-ol-at) fn. tt méttáríat-ol,
harm. szr. —a. Véghez vitt kegyetlen öldöklés, vé-
rengzés ; vad harcz.

MÉSZÁROL, (mészár-oU áth. m. més*árol-t v.
méstárlott, htn. —ni v. méstárlani. Üti, öldökli, vag-
dalja, konczolja az embereket, mint mészáros a vá-
góbarmot. A dühös eüentég felméuárolta a* öregeket,
nőket, ét kisdedekel. Átv. ért. a legborzasztóbb, leg-
ádázabb öldöklőről mondják.

MÉSZÁROS, (mészár-os) fn. tt métzárot-t, tb.
—ok, harm. szr. —a. Mesterember, kinek foglalatos-
sága enni való barmokat levágni, megölni, felkon-
czolni, és kimérni Árainak fő czikkét a szoros érte-
lemben vett marhahús teszi; a borjú, juh, ttrü, bá-
rány csak mellékesek. Különbözik tőle a kentet, ki
disznóbússal kereskedik. Méstárot, az ertténye ara-
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nyot. (Km.). A mészáros nem könyörül a bárányon.
(Km.).

Ezen szó tótul mészár v. maszár, a meszo v. ma-
*to (bús) törzstől, s ám. bússalbánó, húsvágó. Néme-
lyek szerént ebből lett méstáros, mint a basonlólag
idegen (német) Fuhrman szókból népies kiejtéssel
furmányos, a tót fcrcmdr-ból korcsmáros, a franczia
ekatMur-, grenadier-bó\ saséros, granatéros stb. Mások
szerént a héberben beszar (ÍV}) ám. hús, innen lenne
beszúrás vagy mészáros, mészáros ám. hússal bánó,
húsáruló. Mások ismét metsz-áros összetételből vonják
le a mészárat szót, honnan mészár-széle annyi volna,
mint metszárszék stb.

MÉSZÁROSEB, 1. MÉSZÁKOSKUTYA.
MÉSZÁROSINAS, (mészáros-inas) ősz. fa. Inas,

ki a mészárosságot tanulja, kit még czéhbeli legény-
nek föl nem szabadítottak.

MÉSZÁROSKODIK, (mészár-os-kod-ik) k. m.
méstároskod-tam, —tál, —ott. Mészáros mestersé-
get űz.

MÉSZÁBOSKUTYA, (mészáros-kutya) ősz. fn.
Sajátnemü, nagytestű, erői, mogorva, és marczona
kutyafaj , milyenek különösen a szelindek és mélák.
Rendeltetésük a szilaj, megszökött vágómarhát meg-
fogni, lefülelni. Nem kell a mésfároskutyának korpa.
(Km.).

MÉSZÁROSLEGÉNY, (mészáros-legény) ősz.
fn. Hesterlegény, ki a mészárosságot gyakorolja.
Különösen, ki a húst kivágja: széleálU vagy vágóle-
gény, ki a pénzt szedi: pénzszedb' legény a neve.

MÉSZÁROSSÁG, (mészár-os-ság) fn. tt mészá-
rotfág-ot, harm. szr. —a. 1) Mészárosok mestersége,
foglalatossága. Mészárosságot tanulni, űzni. 2) Vala-
mely városban, vidéken stb. a mészárosok öszvesen.

MÉSZÁRSZÉK, (mészár-szék) ősz. fn. Székpad,
vagy asztalféle készület, melyen a mészárosok a húst
kivágják, valamint azon bolt vagy szoba, vagy sátor
ín, melyben ezt teszik. Atv. ért oly hely, melyen va-
lakire bizonyos, és véres halál várakozik, pl. midőn
a tapasztalatlan ujonczokat tudatlan hadvezérek a
harczoló ellenség kezébe juttatják. Hol a szarvasmar-
hát lentik, és nagyjában felkonczolják , azon helyet
vágókíd-n&k nevezik.

MÉSZBORKÖ, (mész-bor-kő) ősz. fn. A vegyé-
szeknél ám. borkősavanyos mészföld.

MÉSZ-DORGOS, falu Temes megyében; helyr.
—Dorgos-ra, —ön, —ról.

MÉSZÉGETÉS, (mész-égetés) ősz. fn. Cselek-
vés, mely által úgynevezett mészkőből, ily földből,
vagy más ásványokból és testekből tűz által meszet ké-
szítenek.

MÉSZÉGETŐ, (mész-égető) ősz. fn. 1) Személy,
ki mészkőből, földből stb. meszet éget 2) Kemencze,
melyben meszet égetnek. 2) V. ö. MÉSZÉGETÉS.

MESZEL, (mesz-el) átb. m. meszel-t. Oltott, és
víuel hígított méazfolyadékkal bemázol, befehérít
valamely testet Falakat, szobákat meszeim. Kxmtwd-

ni, bemeszelni. Mátyusföldéu így is mondják : simit.
Gúnyos ért. ám. arczát holmi fehér mázzal kendősi.
A hiú nő meszeli magát, hogy fekete borét eltakarja.

MÉSZÉLEG, (mész-éleg) ősz. fn. Élenynyel ve-
gyült mész. V. ö. MÉSZENY.

MESZELÉS, (mesz-el-és) fn. tt meszelés-t, tb.
—ék, harm. szr. —e. Mészszel való fehérítés, simítás,
tisztítás. Tavaszi, őszi meszelés. Meszelés előtt a lika-
kat, repedékeket bevakolni, betapasztani. Gúnyos ért.
az arcznak , s a test némely egyéb részeinek fehérre
mázolása. Igen látszik rajta a meszelés.

MESZELET, (mesz-el-et) fn. tt. meszeletét. A
mész, valamire mázolt állapotában.

MESZELŐ, (mesz-el-ö) mn. és fn. tt. meszelo-l.
1) Eszköz, melylyel meszelnek. MeszelS ecset, borosta,
mely rendesen disznósörtéből készült. Meszelő mész,
híg mész. 2) Személy, ki meszel.

MESZELT, (mesz-el-t) mn. tt meszeU-et. Mész-
szel fehérített, kisimított. Meszelt falak, szoba. A me-
szelt stoba világosabb a festettnél. Gúnyosan ám. fe-
hér mázzal kendőzött Meszelt aram no.

MÉSZENY, (mész-eny) fn . l t mészeny-t, tb.
—ék. Tiszta állapotban levő elemi mészanyag, a kön-
nyű fémek egyike, világos sárga színnel s tündöklő
fénynyel (calcium); nevezetét a mész szótól nyerte,
mely nem egyéb, mint a mészenynek élenynyel ve-
gyülete. Ezen elemi anyag a föld felületén legna-
gyobb mennyiségben elterjedve levő elemekhez tar-
tozik; azonban természeti állapotban csak mindig
más elemmel egyesülve találtatik; többnyire mint
szénsavas mészéleg sokféle mészkövet alkotván. Az
élenynyel egyesülve, mint mészéleg közönségesen ége-
tett mész, néha mészföld, igen elterjedt használatú az
építésnél, melynek nagyban eléállitása, égetése min-
dennapi dolog, s történik az úgynevezett mészégető
kemenczékben. T. i. ezeket a földbe ásva vagy föld
felett építve mészkődarabokkal telerakják, mire eze-
ket addig égetik, míg fejér fénynyel világlanak; a
szénsav akkor ki van hajtva a mészkőből, és a mész
kiégetve és élenynyel egyesülve készen áll. A mész-
éleg tiszta fejér test, maró ízű és kemenczéinkben
a legmagasb hőnél is olvaszthatatlan. A kiégetett
mész vízzel megöntre ezt mohón magába szívja, mire
tetemesen felmelegszik, felduzzad és porrá maliik.
Ha a víz felszívása által porrá mállott meszet na-
gyobb mennyiségű vizzel meguntjuk s felkavarjuk,
fehér nemű folyadékot kapunk, melynek mésztej, mész-
víz, közönségesen oltott mész a neve. Ha az oltott
meszet a levegőn hagyjuk, vizének nagyobb részét
elveszti és kiszárad, s ez alatt egy része szénsavat
vonz magához. Ha pedig az égetett meszet szárazon
hagyjuk több ideig a levegőn, ebből is vizet és szén-
savat vonván magához, szétporlik.

MESZES, (1), (mesz-es) mn. tt meszes-t, v.
—ét, tb. —ék. 1) Mészszel vegyített, bemáeolt, be-
kent. Meszes homok. Meszes kő, föld. Meszes kalapú,
ruhájú k&mives. Meszes bőrök a tímároknál. 2) Mész-
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köböl, vagymészfóldből álló. Meszet hegyek. 3) Mész-
földben termett, pl. meszes bor.

MESZES, (2), falu Bonod, erdélyi falu Do-
boka m.; helyr. Menet-re, —én, —röl. Hegy neve
is Doboka és Közép-Szolnok megye között

ME8ZESÉDEK, (mesz-es-éd-ik) k. m. meneted-
tem, —tél, —étt. Meszessé lesz.

MESZESEN, (mesz-es-en) ih. Meszes állapotban.
MESZESÍT, MESZESIT, (mesz-es-ít) áth. m.

mttKtUét-tem, —tél, —itt; htn. —ni v. — ení. Me-
szessé tesz.

MESZET, fn. tt. menet-ét. 1) 1. MASZAT. 2)
Némely tájakon ám. mén. Menetet vegyenek l

MESZEZ, (mesz-ez) áth. m. menta-lem, —tél,
— étt, pár. —z. Mészszel kever, behint, bemocskol.
Megtenni a vakolatnak való homokot. A kSmivesek be-
me&esik ruháikat. A feJtérfimdrok ménesit a bőröket.
V. ö. MESZEL.

MESZEZÖHOBDÓ, (meszező-hordó) ősz. fn. A
fehér tímároknál, irhásoknál hordóféle edény, mely-
ben mészszel készített csávával a bőröket puhítják.

MESZEZÖKÁD, (meszező-kád) ősz. fn. Irhások
kádja, melyben a bőröket meszes vízzel puhítják.

MESZEZÖPAMACS, (meszező-pamacs) ősz. fn.
Ökörfark szőrös végéből csinált pamacs az irhások-
nál, mely által a bőröket meszes vízzel befecsken-
dezik.

MÉSZFOLT, (mész-folt) ősz. fn. Oltott mész
által ejtett folt valamely testen, különösen szövet-
vágy mhanemtteken. A ruhából kivenni a ménfoltokat.

MÉSZFOLTOS, (mész-foltos) ősz. mn. Mész-
cseppekkel behintett, bemocskolt. Ménfoltot ruha. A
mén/oltos tzobapadolatct fehúrolni.

MÉSZFÖL, (mész-föl) ősz. fn. Az oltott, s gö-
dörben vagy edényben álló mésznek sűrű föle, hár-
tyája. Oly képzésű, mint tejföl.

MÉSZFÖLD, (mész-föld) ősz. fn. Sajátnemü
föld, melyben mészrészek foglaltatnak, s néha meszet
lehet égetni belőle. Vegytanban, tiszta földnem, mely
a szénsavanytól és illetőleg víztől hevítés, égetés ál-
tal el van választva. V. ö. MÉ8ZENY.

MÉSZFÖVENY, (mész-fövény) ősz. fn. Mész-
szel kevert fövény, melyet falak vakolására hasz-
nálnak.

MÉSZGÁLICZ, (mész-gálicz) ősz. fn. Kénsavas
mészföld.

MÉ8ZGÖDÖR, (1), (mész-gödör) ősz. fn. Gö-
dör, melyben az oltott meszet tartják.

MÉSZGÖDÖR, (2), fala Soprony m.; helyr.
—gödör-be, —beit, —böl.

MÉSZHOMOK, (mész-homok) Ősz. fn. Homok-
kal vegyített, s finomabb vakolatra használt mész.

MÉSZHORDÓ, (mész-hordó) ősz. fn. Oltott me-
szet tartani, vagy elszállítani való hordó.

MÉ8ZKEMENCZE, (mész-kemencze) ősz. fn.
Sajátszerfileg készített£kemencze, melyben meszet
égetnek. V. ő. MÉSZENY.

MÉSZKEVERŐ, (mész-keverő) ősz. fn. Kaj-
csos végű pózna, melylyel a meszet oltáskor keve-
rik, forgatják, hogy a víz minél jobban általjárja.

MÉSZKOVACS, (mész-kovács) ősz. fn. Mész
kőnemfi kovács, vagyis mészkő, melynek részei olyan
szövetnek, mint a kovács. V. ö. KOVÁCS.

MÉSZKŐ, (mész-kő) ősz. fn. Minden kő, mely
mészrészeket foglal magában, s melyből meszet le-
het égetni. Különösen ide tartoznak a márványfajok,
a mészkovacs, kagylók, s némely mások. V. ö.
MÉSZENY. Szorosb ért. közönségesen mészkő, mely
füstszintt, vagy sárga-zöldes, vagy néha vörhenyeg-
zöldes sainü.

MÉSZKŐBÁNYA, (mész-kő-bánya) ösz.fn. Bá-
nya, melyből égetni való mészkövet fejtenek.

MÉSZLAPÁT, (mész-lapát) ősz. fn. Széles ért.
lapát, melylyel a meszet ide-oda rakják, pl. midőn a
mészgödörből kiszedik. Különösen az irhások vas
lapátja, melylyel a meszes csávát megkeverik.

MÉSZLÉ, (mész-lé) ősz. fn. Általán, a vízzel
föleresztett oltott mésznek leve, pl. melylyel meszelni
szoktak. Különösen az irhacsinálók meszes vize.

MESZLEN, falu Vas m.; helyr. Meulen-be,
—ben, —böl.

MÉSZMALOM, (mész-malom) ősz. fn. Malom-
féle gép, melylyel a gipszmeszet porrá őrlik.

MÉSZRÉTEG, (mész-réteg) ősz. fn. Valamely
földben, tömegben stb. oly réteg, mely mészt tar-
talmaz.

ME8ZSZE , MESZSZESÉG , MESZSZIRE,
MESZSZÜVE, MESZSZÜNNEN stb. L. MESSZE,
MESSZESÉG stb.

MESZTEGNYE, falu Somogy m.; helyr. Műt
tegnyé-re, —n, —röl.

MÉSZTEJ, (mész-tej) ősz. fn. Vízzel igen meg-
hígított, tejhez hasonló oltott mész. V. ő. MÉSZENY.

ME8ZTÉLÁB, 1. MEZTÉLÁB.
MESZTELEN,hibás Írásmóddal; 1. MEZTELEN.
MÉSZVAKOLAT, (mész-vakolat) ősz. fn. Va-

kolat, mely több mészből és kevesebb homokból áll,
s falat vakolni való. Különbözik tőle a mészvíz, v.
mésztej, mely simításra, vagy úgynevezett meszelésre
használtatik.

MÉSZVERÉM, (mész-verem) ősz. fn. Verem,
melyben oltott meszet tartanak.

MÉSZVÍZ, (mész-víz) ősz. fn. Vízzel hígított ol-
tott mész. V. ö. MÉSZENY.

MET, (1), elavult áth. melyből a metél, mtté-
Üt, metüget származékok ma is ebiek. Jelen szokás
szerént képzőtoldással metn. Régen egyszerűen is di-
vatozott, pl. Münch. cod. Ján. 18. „Kinek Péter fö-
lét elméletté." Máté. 6. „Ha. te jog kezed meg go-
noszbejtand tégedet, medd el (metd el) ötét" A Ni-
dor-codeiben : „Aző kezét és (is) el bánná (hagyni)
metoi." A Bécsi codexben : „Elmetvén ő fejét" De
ugyanitt eléjőn ,metez' is: megmettti, elmettri E tekúv
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tétben hasonló borsé a let elavult ige, melyből élnek
a tetSy tetSt származékok, s mai szokással tetttik.
A met és Itt egyszerű cselekvést vagy állapotot je-
lentenek, a mettt pedig és letttik gyakorlatosságot
rejtenek magokban, mintha volnának mete?, tetetik.
Dy viscony letetik a Jtallatik és hallattuk, ölik én al-
Mtfc, nyugik és nyugták, a látik és Idtttik kötött. E
gyökige megvan és rokonjelentéssel bír a latin
meto (aratok, metszek), szanszkrit matt, arab mosó,
francna mattaorer, és német nettel*, Mettger, Metter
stb. siókban. V. ö. MEDDŐ.

HÉT, (2), a székelyeknél az r kiogratásával
ám. mert; \. ezt.

MÉT, elavult fa. mely él a métely, métháló, a
rövid hangzata meteng, és valószínűleg Kecskemét
szókban. Gyöke a mozgást, járást jelentő me, mely-
ből ét képzővel lett me-eí mét, mint a ve, te le gyö-
kökből ve-et vét, fe-et tét, le-et lét. Eredeti jelentése
menet, járat. V. ö. MÉTELY, MÉTHÁLÓ.

METÉL, (met-él) gyak. áth. m. metél-t. Éles
eszközzel valamely szilárd, kemény testet részekre
szeldel, szegdel, vagdos, faragcsal. Ágakat metélni
a f Arii. Karmokét metélni. A varga, midőn ttab, el-
metéli a bőrt. A tetjat talangotan elmetek*. A kitt,
kenyeret fOknetélmi. Különösen ám. vés, valamely testbe
mély vágásokat, karczokat csinál. Atztalokat, pado-
kat, ttékeket bemetélni. A fa derekát korulmetélni. Néha
ám. bizonyos részét, tagját valamely testnek kivágja,
kiveszi. Megmetélni a ttWtSkéi. KOrulmetélm a férfi
gyermeket. Megmetélni a méhéket ám. megherélni. Ez
igének képzője a gyakorlatot jelentő el, melyet a
nyelvszokás megnynjtva is szeret ejteni, mint keres-
gél, mendegél e helyett, keresgél, mendegel. Képzésre
legbasonlóbb hozzá vétel a vet gyöktől.

METÉLEK, (met-él-ék) fii. tt metélék-ét, harm.
sxr. —e. Azon részek, vagy részecskék, melyek me-
télés által az egésztől elváltak, elhullottak. A bőrből,
ttUvefekMl dolgotok tok metéléket csinálnak. V. ö.
METÉL.

METÉLÉS, (met-él-és) fa. tt metéUt-t, tb. —ék,
harm. szr. —e. 1) Cselekvés, midőn valaki metél va-
lamit. 2) Azon karczok, hasadékok, melyek e cselek-
vés által támadnak.

METÉLETLEN , (met-él-et-Ien) mn. tt melé-
leilen-t, tb. —ét. Amit nem metéltek, mi megvan
ép, egész, sértetlen, csonkítatlan állapotban. Meté-
leOentm, kenyér. Metéletlen bor. MetéUOen fák. V.
ö. METÉL. Határozóként ám. metéletlenfil, el nem
metélten.

METÉLETLENÜL, (met-él-et-len-ül) ih. Meté-
letlen állapotban, föl nem konczolva, el nem dara-
bolva, meg nem sértve stb. A tűit ludat meíéktlenul
adni föl. A tMStSkét metéUtlenttl hagyni. V. ö. METÉL.

METÉLGET, (met-él-ég-et) gyak. áth. m. me-
tétget-tem, —tél, —élt, pár. metélgett. Gyakran és
apró részekre metsz valamit, kis karczolásokat, vágá-
sokat teddegel. A faUyu-hajtdtokat lemelélgetni. Paj-

kottágból a fákat, ás otkolai padokat metélgetm. Néha
ám. farícskál. IdöttSltésbSl fadarabkákat, ttegeetkéket
metélget. KSrmeit metélgett. V. ő. METÉL.

METÉLKE, (met-él-ke, vagyis met-él-t-ke) fa.
tt metélkét. L. METÉLT, 2).

METÉLKÉDIK, (met-él-kéd-ik) k. m. metél-
ked-tem, —tél, —étt. Egyedül a férfiveszsző fityma-
jának lemetszésére vonatkozik, s ám. környfilmetéli,
vagy metéltetí magát. Képzésre olyan, mint keresttel-
kedik, magát megkereszteli vagy kereszteltetí.

METÉLŐ, (met-él-ő) mn. tt. meíOS-t. 1) Aki va-
lamit metél. Fákat metélS gyermekek. 2) Mivel vagy
amin valamit metélnek. KorommetélS két, olló. Meté-
ISdenka, tőke.

METÉLŐDESZKA, (metélő-deszka) ősz. fa.
Általában lapos fa, melyen valamit metélnek, pl. a
hentesek, szakácsok metélődeszkája.

METÉLŐHAJMA,(metélő-hajma) ősz. fa. Hajma
faj; Umszálai árformák, ernyője gömbölyű, levelei
hengeresek, bördősek, árformák. A szakácsok fölme-
télik, és fűszerül használják. Íze és szaga a foghaj-
máéboz hasonló. (Allinm Schoenoprasum). A német
Schnüling után van fordítva; tűi a Dunán, neve-
zetesen Győr vidékén : ctűchajma.

METÉLÖKAPOSZTA, (metélő-káposzta) Olasz
káposztaféle zöldség, melyet gyönge korában fólme-
télve főzelékül használnak.

METÉLT, (met-él-t) mn. és fa. tt metélt-et. 1)
Amit részekre metéltek, szeldeltek; karczolt, sérte-
getett. Metélt Mo&mno, hút, téttía. Bemetélt astíal,
pad, faderék. 2) Különösen mint fa. tésztaétek neme,
mely vékonyabb vastagabb, hoszszabb rövidebb met-
szetü tésztaszálakból áll, máskép : csík, csikót téttía,
laska; és mákkal : csíkmák, mácsik («= mákoscsik).
Túrót, mákot, diót, darát metélt.

METÉLTÁRUS, (metélt-árus) ősz. fa. Szatócs,
vagy kofa, ki szárított metélt tésztát árul.

METÉLTCSIK, (metélt-csik) ősz. fa. Tésztaétek
neme; 1. METÉLT 2).

MÉTELY, (mét-ely 1. itt végül); fa.tt.mételyt,
tb. —ék. Féregfaj a juhok májában, továbbá nyava-
lya, koszosság, mely ebből ered, s rendesen dőgleletes
szokott lenni. Minthogy pedig e nyavalya járványos ter-
mészetű, jelent egyszersmind ragadós nyavalyát, jár-
ványt Mételyben vettnek a juhok. Átv. ért erkölcsi
romlottság, mely másokat is megveszteget, mely to-
vább-tovább terjed. Nem egészen valószínűtlen ugyan
e szónak a metéld szóból származottsága; azonban
ha alapfogalomul a járványosságot veszszfik, mi hi-
hetőbb, mert az ember előbb ismerte a nyavalyák
külsejét és eredményét, mint belső okait: úgy nem
alaptalanul állíthatjuk, hogy gyöke azon mozgást já-
rást jelentő me, melyből mén, megy, mér stb. származ-
nak, miszerént métely nem egyéb mint men-et, vagyis
a szók törzs jelentéseit véve, hason értelmű Járvány'
szóval. V. ö. MÉT, METENG, MÉTHÁLÓ. Egyéb-
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iránt eléjön a szláv nyelvekben : metuly, metüy, me-
tigl, moteyl, metolicta alakokban. (Gyarmatin és
Dankovszky).

MÉTELYÉS, (mét-ely-és) mn. tt métetyés-t, v.
—ét, tb. —ék. Mételyféle nyavalyában szenvedő,
májférges, és koszos. Mételyét juhok. Átv. ért erköl-
csileg romlott, s másokra is átmenő, másokat is meg-
rontó. Mételyei társaság. V. ö. MÉTELY.

MÉTELYÉSÉDÉS , (mét-ely-és-éd-és) fn. tt.
mételyétédés-t, tb. — ék, harm. szr. - «. Állapot, mi-
dőn a métely nevű nyavalya elterjed. A juhok méte-
lyesedése ellen való szerek. Átv. ért. erkölcsi, elhara-
pódzó romladozás.

MÉTELYÉSÉDIK, (mét-ely-és-éd-ik) k. m. mé-
lelyeséd-tem, —tél, —élt. Mételyféle járványos, ra-
gadós betegségbe esik. Vizenyős legelőtől megmétdye-
eednek a juhok.

MÉTELYÉSÍT, MÉTELYÉSIT, (mét-ely-és-ft)
átb. m. mételyésü-éít, htn. —ni v. —ént, pár. —*.
Mételyessé tesz. Egy-két köntös juh megmételyezi a
többit is. Átv. ért. mást az erkölcsi romlottságbam ré-
szesít, megveszteget.

MÉTELYÉSŰL, MÉTELYÉSÜL, (mét-ely-és-
űl) önh. m. mételyésül-t. Mételyféle betegségbe esik.

METENG v. METÉNG, (met-eng) fn. tt. me-
teng-ét, harm. szr. —jé. Növénynem az öthimesek
seregéből, és egyanyások rendéből; bokrétája gyer-
tyatartó-alaku; karimája öthasábu v. metszető ; met-
szetei ferdén csonkák; bibéjén egy. lapos karika, mely-
nek közepéből egy kis gomb nő ki; magvai két fel-
álló hegyes tUszőben, koszonitlanok. (Vinca). Külö-
nösen : b&rvén- v. bSrvénymeteng (vinca minor), mely-
nek szárai lecsepiiltek, gyökerezők ; levelei láncsásak
vagy körkörösek; kocsányi egyvirágúk ; köz néven :
bervéng, bVrvény, meténg, szástfÜ, lonct, erdei pust-
páng, földi borostyán. Lonct-meténg (vinca major), a
börvénytől abban különbözik, hogy szára felálló, fél-
redülö. Van szász- és rózsásmeténg is. Minthogy e nö-
vénynem szárai jobbára tekeredettek, valószínű, hogy
a meténg szóban alapfogalom vagy a meneteles csa-
varodás, tekergődzés, midőn gyöke a mozgást jelentő
me ; vagy neve a szembetűnő metszetektől, illetőleg
met gyöktől vétetett. Képzésre hasonló hozzá katang
v. katang.

MÉTHÁLÓ, (mét-háló) ősz. fn. A gyalomnál
rövidebb, mintegy hat-hét ölnyi hosszú háló, melyet
két csónak között szoktak húzni. Nevét talán onnan
vette, hogy nem egy helyben marad, hanem tovább-
tovább mennek vele, tehát mintegy mmttháló, menetet
háló.

MÉTÖ, tájdivatos, métely helyett.
METSZ, (met-sz) áth. m. metss-étt, pár. mess,

htn. —ni v. —eni. Széles ért valamely testen bizo-
nyos éles eszközzel nyilast csinál, annak részeit egy-
mástól elválasztja. Késsel körmöt, ollóval papirt, fü-
réstszel fát metszeni. Hajat, serényt metszeni. A fáról
ágakat metszeni. A szalonnából egy darabot lemetszeni.

Ujját, fülét, orrát elmetszeni valakinek. Örömest el-
metszi, a hol megsült. (Km.). Különösen, valamely ke-
mény testbe éles vagy hegyes eszközzel vágást, szá-
rast csinál. Pipasxárt, botot cnfrára metsteni. Beibe,
actélba, /46a, köbe metsteni valamely képet, rajtot.
Átv. ért mondjuk bizonyos nedvekről, vagy testi ba-
jokról, melyek élesen hatnak az inakra, idegekre. Ai
erős eczet metszi át ínyeket. E* a bor metszi a torko-
mat. Továbbá, valamit emlékezetül leikébe, elméjébe
jegyez, felró, s mintegy bélyegfii bele süt

„Lelkembe metszette ő szent képét,
Hogy leiekké neveze."

Kis János.

METSZÉGET, (met-sa-ég-et) gyak. áth. m.
metstéget-tem, —tél, —itt, pár. metstégess. 1. METÉL
GET.

METSZEK, (met-sz-ék) fn. tt. metsték-ét, hűm.
szr. —e. 1) Valamely egészből metszett rész. 2) Mér-
tani ért. valamely lapnak, térségnek része, mely a
közép ponton kívül húzott vonal által az egésztől
elválasztalak. (Abscissa).

METSZELEK , (met-sz-el-ék) fn. tt. metstelA
ét. Több közöl egyes metszett darab, vagy darabok.

METSZÉS, (met-sz-és) fn. tt metstés-t, tb. —ék,
harm. szr. — e. Cselekvés, mely által valamit met-
szünk. Itt a tavast, a szSWmeíszés ideje. A metstét-
hét éles kés kell. Metszést tenni aetélon, résen, kövön,
fán. Használtatik a metszés által eléállított műnek
ebievezésére is, pl. aczélmetstésben, fametstésben, tS-
metszésben kiadott képek, de nem szabatosan, mert
ezen értelemben : metszet. V. ö. METSZ.

METSZET, (met-sz-et) fn. tt metszet-él, harm.
szr. —e. 1) A metszés eredménye. Különösebben 2)
Mindenféle mű, mely metszés által készfiit, alakúit.
Czifra metszetek valamely boton. KSmetszet, réanettttl,
aczélmetszet, fametszet. 3) A verselésben az egyes
verssor közepén vagy éhez közel álló nyűg, amely t
i. szavaláskor valamely egész szó után pillanatig áll
be (caesura) , pl. Vörösmartynál hatméretüekben :

„A nap alá száll már, | haloványodik arcza világa,
A zajgó nyomorult | földnek közel énre határit"

Szemere Pálnál alezanderi versekben .

„Aki nemzetének j erkölcsét szebbíti,
Az hagy maga után | háláló fiákat''

METSZETLEN, (met-sz-et-len) mn. tt melsut-
len-t, tb. —ék. Amit nem metszettek meg, ép, égési,
karczolatlan, sértetlen állapotban levő. Metszeten
szőlőtőkék, fák. Metszetlen dohány, szalonna, kenyér,
sült. Határozóként ám. metszetlen állapotban, met
azetlenűl.

METSZETLENÜL, (met-ez-et-len-ül) ih. Heg
nem metszett állapotban.

METSZŐ, (1), (met-sz-ő) mn. tt. nuíszS-t. 1)
Aki valamit metsz. SxSlömelszö munkások. 2) Mivel
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metszenek valamit Metsző két. Eomebzo ettkfaSk,
szerszámok. 3) Átv. ért. ai idegekre igen élesen ható.
Metttö hangok. Torkot, gégét mettzS, igen ctipöt
italok.

METSZŐ, (2), (mint föntebb), fa. 1) Személy,
kinek különös foglalatossága, keresete, művészete
valamit meisseni. Innen ez öszvetett szók : acnümtt-
szS, rétmettzS, kömettzS, famettzS. 2) Eszköz, melyet
metszésre használnak. DeszkametszS, káposttametszö,
tzeotkamettzS, melyet egyszerűen metszö-neí is biv-
nak; ily főnévi minőségében szabatosabban metstü vol-
na, mint/unt, vétU, seprű.

METSZŐBÉR, (metsző-bér) ősz. fn. A fogadott
metszőknek járó bér, pl. a szőlőmctazők, káposzta-
metszők, deszkametszők bére.

METSZÖDESZKA , (metsző-deszka) ősz. fa.
Deszka, melyen valamit metszeni szoktak, pl. melyen
a hentesek a kolbásznak való húst megaprftják.

METSZŐFOG, (metsző-fog) ősz. fn. Az embe-
rek, s más állatok elül ttló éles fogai, melyekkel az
ennivalót elharapják. (Beütés incisores).

METSZŐKALAPÁCS, (metsző-kalapács) ősz.
fa. A vaskohókban, kovácsoknál stb. éles fogakkal
ellátott kalapácsféle eszköz, melynek fogait az el-
metszendő vasra fektetik, fokát pedig pőrölylyel verik.

METSZŐKÉS, (metsző-kés) ősz. fa. Különösen,
kertészek, szőlőmívesek kése, melylyel a fákat, cser-
jéket stb. nyesegetik; máskép : kaezor.

METSZŐSAJTÓ, (metsző-sajtó) ősz. fa. Könyv-
kötők sajtóféle készülete, melylyel az öszvefüzött
könyveket, nyomtatványokat leszorítják, midőn szé-
leiket elmetszik.

METSZŐSZEKÉR, (metsző-szekér) ősz. fa. Fü-
részmalmokban azon szekér- vagy szánkóféle készü-
let, melyre a fűrészelni való tőkét ráfektetik, s a fű-
rész ellenébe tologatják.

METSZŐSZER, (metsző-szer) ősz. fa. Metszésre
használt mindenféle szerek, eszközök, szerszámok.

METSZŐVAS, (metsző-vas) ősz. fa. Éles vas a
metszőszerekben. Különösen a könyvkötők éles vas
eszköze, melylyel a könyvek széleit elmetélik. •

METSZŐVÉSÜ, (metsző-vésü) ősz. fa. A laka-
tosoknak kalapácsfonna vésfije, vas nyéllel ellátva,
melyet oly helyen használnak, hová kalapácscsal nem
férhetnek.

MÉTT, a székelyeknél az r kiogratásával ám.
mért v. miért.

MEVET, önh. m. mevel-tem, —tél, —itt, pár.
mevett. Értelmére nézve 1. NEVET. A régieknél több-
szőr eléfordúl, nevezetesen Telegdinél, Kinizsyné
imakönyvében, a Tatrosi, Bécsi codexckben, Pesti Gá-
bornál stb. Az n és m fölcseréltetnek a ned med, ne-
dér meder, nedvet medoet és más szókban is.

MEVETÉS, MEVETSÉG, 1. NEVETÉS, NE-
VETSÉG.

MEZ, ideiglen kiavult, de ismét életre kapott
fn. tt. mez-el, harm. szr. —e. Általán, valamely test-

AKAD. HAOT SZÓTÍB IV. KOT.

nek burka, takarója, leple, mely vagy magából a
testből fejlik ki, vagy külsőleg borúi raja. Innen
mező, jelenti a földből kinövő füvet, mely a földnek
takarója, s alakjára nézve igenév, miből az tűnik ki,
hogy volt mez v. mezik ige is. Különösen jelent test-
takaró ruhát, öltönyt, honnan meztelen ám. csupasz,
ruhátlan.

„Majd hogy felidttl , vesz
Ssőrruhát mezül."

Vörösmarty. Az ősz bajnok.

Rokon hozzá a latin : vestio, vettit, és hellén :
éff9é<a, a szanszkrit : vám (fedez) gyökkel együtt.

MÉZ, fa. tt méz-et, harm. szr. — e. kicsiny.
mezecske. Szoros ért édes, sűrű, és sárgás vagy fe-
héres nedv, melyet a méhek a virágok és növények-
ből kiszínak, elkészítenek, és a sejtekbe raknak. Er-
dei mét, eretstett mét, lépes mén, színméz. Méztel ke-
vert pálinka. Missel leöntött mákot metélt. Kotokból
kittedni a mézet. Edét, mint a méz. A méz megnyalatja
magát. (Km.). Üvegen nyalni a mézet. (Km.). Aki mézet
metsz, ujjait nyalogatja. (Km.). Aki mézet akar enni,
előbb a mehet Síje meg. (Km.). Szélesb ért. némely tes-
tekből, nevezetesen növényekből kifejlődő, kiszivargó,
vagy kifőzött édes lé, vagy mézszíuü nedv. Nádméz,
macskámét. Átv. ért igen nyájas, édeskés valami.
Minden ttava olyan , mint a mét. Merő méz a csókja.
Megegyezik vele a szanszkrit : madhu, finn és eszth :
metsi , lengyel : miod , miodz , orosz és szlavón :
med, latin : mel, hellén : fnjí.1 stb. Hogy a méz és méh
mind hangra , mind belső öszvcköttetésrc egy erede-
tűek, kétkedni nem lehet; a mét t. i. a méh-neí müve,
készítménye , és így a magyarból értelmezve valószí-
nűleg ám. méh-iz , azaz méh készítette íz.

MÉZADÓ, (méz-adó) ősz. fn. Adó, melyet a
méhtartó gazdák, mint olyanok fizetnek.

MÉZALMA, (méz-alma) ősz. fa. Igen édes ízű
s megéréskor leves bélü almafaj.

MÉZBÉR, (méz-bér) ősz. fa. Bér, melyet a mé-
hes gazdák a községnek vagy szomszédaiknak fizet-
nek annak fejében, hogy méheik a község vagy szom-
széd rétiére, kertébe járnak. Olyan, mint fiibér.

MÉZBŐRVIRÁG, (méz-bőr-virág) ősz. fa. L
MÉZKŰTEG.

MÉZDAGANAT, (méz-daganat) ősz. fa. Daga-
nat az emberi testen, melynek színe a mézéhez ha-
sonló.

MÉZDÉZMA, 1. MÉZTIZED.
MÉZDÚS, (méz-dús) ősz. mn. Sok mézet termő,

mézzel bővelkedő. Mézdús völgyek, vidékek.
MÉZEDÉNY, (méz-edény) ősz. fa. 1) Edény,

melyben mézet tartanak. 2) Növénytani ért. a virá-
gok azon része, illetőleg kelyhc, melyben a méz-
anyag lerakodik.

MEZEI, (mez-e-i) mn. tt. mezei-t, tb. — ék. 1)
Mezőn, vadon termő, ellentéte : kerti. Mezei rózsa,
szekfü, virágok. Mezei meder. 2) Falusi, pusztai, fóld-

34
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miveléssel foglalkodó. Mezei élet, metei gazdaság, (

mezei munka. Menti lampos Baranyában ám. farkas.
Ellentéte, városi. Metei hadak, melyek szabadban,
fáinkon tanyáznak, táboroznak, nem városban, vagy
várban.

MEZEI BÍRÓSÁG. Bíróság, mely a mezei
ügyekben ítél.

MEZEI CSIMASZ. A mezőkön tenyésző csi-
masznemü rovar. V. ö. CSIMASZ.

MEZEI CSÍNY. Csíny, illetőleg kártétel, me-
lyet valaki a mezőkön, réteken, szántóföldeken stb.
követ el.

MEZEI EGÉR. Mezőkön, szántóföldeken tenyé-
sző, nagyobbféle, vörnyegcs szőrű egérnem; néhutt
ám. güztt.

MEZEI ÉLET. Falusi, pusztai, tanyai élet.
MEZEI GAZDA. Földmiveléssel foglalkodó

gazda, a legszélesebb értelemben.
MEZEI GAZDASÁG, ősz. fh. Gazdaság, mely

mindenféle mezei termesztést, tenyésztést, ipart ma-
gában foglal.

MEZEI GYÍK, ősz. fn. Sík mezőkön tenyésző
gyíkfaj. V. ö. GYÍK.

MEZEI HOMOK. Mezőföldeket lepő homok;
vagy termékeny homokföld.

MEZEI JÁCZINT. Növényfaj a jáczintok ne-
méből, mely a mezőségeken vadon tenyészik, növény-
tani neve : üstökös jáctint (hyacinthus comosos).

MEZEI JÓSZÁG. Szántóföldek-, rétek-, legelők-
ből stb. álló jószág.

MEZEI KÖKÖRCSÍN. Növényfaj a galléros tő-
kocsányi), csákós magvu, egy virágú kökörcsinek al-
neméből. (Auemone pratensis).

MEZEI LAMPOS, Baranyában ám. farkas. V.
ö. LAMPOS.

MEZEILEG, (mez-e-i-leg) ih. Falusi, pusztai
módon; egyszerűen, fényűzés nélkül, nem finnyásán.
Mezeüeg élni, mulatni.

MEZEI MÉHFÜ. A bugás csipkepüly (nepeta
pannonica) növénynek népies neve.

MEZEI MUNKA. Oly munka, mely a gyakor-
lati mezei élettel jár.

MEZEI RENDŐRSÉG. Rendőrség melynek
tiszte a mezőkön általában eléforduló rendbontáso-
kat akadályozni, vagy kinyomozni s a hibában talál-
takról további intézkedés végett a bíróságnak jelen-
tést tenni stb.

MEZEI ROZSNOK. A rozsnokok neméhez tar-
tozó növényfaj, máskép : ugarrozsnok. (Bromns ar-
vensis).

MEZEI SZIRONTÁK. A szirontákok neméhez
tartozó növényfaj, melynek szára felálló, ágas; gyö-
kérlevelei bokrosak, szálasán sokfelé szabdaltak,
szárlevelei hármasak, nyelesek, szabdaltak; virágai
aprók; magvai tüskések, nagyok. (Ranunculus ar-
vensis).

MEZEI TÜCSÖK. A mezőkön lakozó tncsökfaj.

MEZEI ZAB. A zabok neméhez tartozó nö-
vényfaj, melynek bugája felálló, füzéres szabása;
csészéji mintegy ötviráguk ; gerinczei szőrösek; leve-
lei begöngyölödtek. (Avena pratensis).

MEZEI ZSURLÓ. A zsurlók neméhez tartozó
növényfaj, melynek termőszára ágatlan, a gyümölcs-
telének gyűrűsen ágasak, mindene czikkelyes. (Eqni-
setnm arvense).

MÉZEL, (méz-el) önh. m. métel-t. Mézet gyűjt,
készít, takarít Nyáron metélnek a méhek.

MÉZELÉS, (méz-el-és) fn. tt mételét-t, tb.
— ék, harm. szr. —e. Méznek gyűjtése, takarítása.

MÉZELKE, (méz-el-ke) fn. tt mézeikét. 1) L.
MÉHFÜ. 2) Szabó Dávidnál ám. mezge, mézga.

MÉZES, (méz-es) mn. tt mézes-t, v. — ét, tb.
—ék. t) Mézet termő, magában mézrészeket foglaló.
Mézes murok, nád, virágok. 2) Mézzel készített, fű-
szerezett Mézes kalács, métet metélt, méze* bor, mé-
zet pálinka, mézes kenyér, mézes pogácsa, métet máié.
3) Átv. ért édeskés módú, igen nyájas, az érzékiség-
nek nagyon kedvező. Mézes szavak, métet bestéd, mé-
zes nyelvit, métes szájú, métes csók. Métet hetek, az új
házasok első hetei. Métes madzagot hútni végig va-
lakinek száján, ám. valamely kedves dologgal kecseg-
tetni, lekenyerezni, áligérettel elaltatni, megcsalni.
Mézes mázos ember, igen hizelkedö, sok szépet mondó.

MÉZESBÁB, (mézes-báb) ősz. fn. Mézes tész-
tából készített bábforma sütemény a mézeskalácso-
soknál.

MÉZESHÉT, (mézes-hét) ősz. fn. A házasuláí
után az első napokat vagy heteket megeshetnek vagy
heteknek hívják.

MÉZESKALÁCS, (mézes- kalács) ősz. fn. Méz
zel, méhserrel föleresztett lisztből való sütemény, mi-
lyet az úgynevezett bábsütők csinálnak. Vásárról,
búcsúról mézeskalácsot szoktak vinni a gyermekeknek.

MÉZESKALÁCSOS, (mézes-kalácsos) ősz. fn.
Bábsűtő, ki mézeskalácsokat készít Dunán tűi, nem
magyarosan : siflis.

MÉZESMADZAG, (mézes-madzag) őst. fn.
Átv. ért. ám. édesgető, csalogató beszéd vagy bánás-
mód, hogy valakit más érdekében valamire rávegye-
nek, milyen a csalétek a vadaknál.

MÉZESSZŐLŐ, (mézes-szőlő) ősz. fn. Korán
érő apró gömbölyded szemű s igen édes ízű és finom
héj s húsú szőlőfaju, melynek a németeknél ,Hönig-
ler* a neve.

MEZEST, (mez-es-t) ih. Gömörben a barkók
tájnyclvén ám. megest, megént, mintha volna : meg
ezest, valamint megént ám. meg ezént, mely utóbbi
szó (ezént) a székelyeknél ,e szerént' és ,ezennel' ér-
telemben máig is divatozik. V. ö. —ÉNT, —KÉNT.

MÉZEZ, (méz-ez) áth. m. métettem, —tél, —étt,
pár. —t. Mézzel kever, édesít, leönt Méteam a má-
kot. Megmésetni a bort, pálinkát.

MÉZFAZÉK, (méz-fazék) ősz. fn. Fazék, mely-
ben mézet tartanak, máskép : mézesfaték.
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MÉZGA, (méz-ga v. méz-eg-ő) fa. tt. mézgát.
A fa kérge alatt levő, vagy onnan kiforró, mézféle
süni nedv. A meggy és eseresnyefákban sok mézga
van. Körtefa, szüvafa, baraezkfa mézgája. Székelye-
scn, és hangrendileg helyesebben : mézge v. mezge.
Valószínű, hogy az elavult gyakorlatos mézeg, mézg
igének részesülője : mésgS, s hangmódosítva : métge,
mint tirög ürge, stírög sUrge, fürögfUrge, nyuzoy nyuzga,
stb. E szerént eredetileg inelléknevi jelentésű : mé-
eegS, méz gyanánt csepegő' t. i. nedv, lé. Tájdiva-
tosan máskép : koldusesipa, és macskaméz (Szabó
D.). Előjön a szláv nyelvekben is mesga, mjzaga, mjza,
mesga miezga alakokban. Egyébiránt szabatosabb meg-
kfilönböztetés végett mesga ám. gummi, azaz nyirkos
részeitől kipárolgás által megfosztott süríi szívós
magé. Arab mézga (gummi arabicutn), rugós v. törlő
mézga. (g. elastícum), keményítő mézga (dextrin).

MÉZGAGYANTA, (mézga-gyanta) ősz. fa. Fák,
nevezetesen különféle fenyőfák mézgájából alakuló,
vagy kifőzött gyanta.

MÉZGÁS, (méz-ga-as) mn. tt. mézyás-t, v. —át,
tb. —ak. Mézgát termő; mézgával vegyített. Méz-
gás csontárfák, fenyvek. Mézgás víz.

MÉZGÁZ, (méz-ga-az) átb. m. mézgáz-tam, —tál,
— ott. Mézgával meghint, vagy bevon, vagy elegyít.

MEZGE, (méz-ég-e) a székelyeknél divatos fa.
tt. meagét. Diószeginél ám. gyantás nyálkásság (viscus).
L. MÉZGA.

MEZGÉL, (mez-eg-él) gyakor. önh. m. mezgél-t.
A gömöri barkóknál ám. motoz, keresgél. Ha vastag
hangon ejtjük, leszen mozgdl, melynek a mezgél ki-
csinyező módosítása. Innen az iseg mozog, mizeg mo-
zog kifejezések.

MEZGÉLLIK, (mcz-eg-c-el-lik) k. m. mezgél-
lett. Mézgát ereszt. A székelyeknél némely fáról
mondjak tavaszkor. (Kriza J.).

MEZGÉBÉL, v. MEZGEBÉL, (mez-eg-ér-él v.
mez-eg-e-er-él) gyak. önh. m. mezgérél-t. A szüret
után elhagyogatott szőlőszemeket, és fürtöket keres-
géli, máskép : böngész, néhutt : Ucskol. Minthogy
szoros ért szőlőre vonatkozik, azt gyaníthatnék, hogy
törzsöké mézge vagy mezge, miszerént mezgérelni ere-
detileg annyit tett, mint a szőlőtőkékre mezgeként
tapadt és szüreteléskor elhagyogatott apró fürtöcské-
ket keresgélni. Azonban az is lehet, hogy a motozást
jelentő, s a barkóknál ez értelemben divatozó mezgél igé-
től származott Végre figyelmet érdemel mizger szó is.

MEZGÉRLÉS, (mez-eg éi-él-és) fa. tt. mezgér-
lés-t, tb. —ék. Böngészés a leszedett szőlőtőkék kö-
zött V. ö. MEZGÉBÉL.

MEZGÉS, (mez-eg-e-es) a székelyeknél divatos
mn. 1. MÉZGÁS.

MÉZHARMAT, (méz-harmat) ősz. fa. Átlátszó,
ragadós, néha édes, egyszersmind csípős nedv, mely
forró nyári napokban, ha ezekre egyszersmind hideg
éjszakák járnak, a fák és cserjék levelein látszik, s
mely megsürűdvén assok likacsait bedugja, minek

következtében a párolgás fennakad és a növény el-
satnydl. Néha e nedvet, úgy látszik, a levélférgek
rakják le. Néhutt mézharmatnak mondják a némely
fák leveleiből kiszivárgó édes levet is, de amely in-
kább mézes harmat.

MEZÍTELEN, v MEZÍTLEN; MEZÍTLEN-
SÉG ; MEZÍTLENÉDIK stb. 1. MEZTELEN; MEZ-
TELENSÉG, MEZTELENÉDIK stb. Az elsőbbekre
nézve megjegyzendő, hogy azok vagy az átvetett me-
zeüen (mee-etlen) törzsnek módosulatai; ebből lett
hangváltozattal mezülen, s az t megnyújtásával me-
ztílen; vagy pedig a törzs meetí elavult áth. ige, s
éhez a tagadó len csak egyszerűen járult, mint a nép-
nél : büntetlen, korlátlan, az íróknál : búsíUan, hami-
sülan stb. hacsak azt nem vesz szűk, hogy ezekben
két 11 rejlik : büntettlen (= büntetetlen), korlátOan
(= korláttalan), búsÜOan (= búsítatlan) ; tehát me-
ztítlen (= mezíttelen). Egyébiránt v. ö. —ATLAN,
—LAN és —TALÁN.

MEZÍTFAGY, (mezít- azaz mezítlen-fagy) ősz.
fa. Hónélküli fagy, különösen oly fagy a földön, mely
előbb bekövetkezik mint hó esett. V. ö. MEZÍTLÁB.

MEZÍTLÁB, (azaz : (mezítlen-láb); ez alak-
ban sajátlag ősz. fa. de a köz gyakorlat szerént ih.
e helyett : mezítlen lábbal, vagyis lábakkal, minden
lábbeli nélkül. Mezítláb járni.

„Nincs okosabb, mint a lúd,
Télbe, nyárba gyalog út,
Hopp a jégen mezítláb,
Úgy kímélik a csizmát"

Székely népdal (Kriza J. gyűjt.).

Ezt nébutt, különösen túl a Dunán így ejtik meztélláb,
vagy csak meztéláb, melyek közöl ,meztélláb' (= mez-
telen láb) közelebb áll az eredetihez; egyébaránt mind
,meztélláb' mind ,mezítláb' a két 11 érintkezése mi-
att öszve van húzva, ebből : meztílen v. meztelen láb,
(vagyis- lábbal), mi abból is kitetszik, hogy .mezte-
len' más, nem 1-en kezdődő nevek előtt nem veszti
el a -len tagot, pl. meztelen nyak, meztelen metty, mez-
telen kar stb. ,Mezítfagy' újabban ,mezítláb' (s a né-
met Barfuss, Barfrost) után alkotott szó, de gyártója
alkalmasint nem értette a ,mezítláb' szóban rejlő ösz-
vehuzást

MEZÍTLÁBAS, (mezít-len-láb-as) ősz. mn. Aki
mezítláb jár. Mezítlábas falusi gyermekek. Mezítlábas
szerzetesek.

MEZÍTLEN, 1. MEZÍTELEN, illetőleg MEZ-
TELEN.

MÉZÍZ, (méz-íz) ősz. fa. A méznek sajátságos
íze, továbbá némely növények gyümölcsök olyan íze,
melyet a mézéhez legjobban hasonlíthatni.

MÉZÍZÜ, MÉZIZÜ, (méz-ízű) ősz. mn. 1) Mi-
nek ízt a valóságos méz adott Mézizti sütemény, má-
kos kalács. 2) Minek ize a mézéhez hasonló. Mézúü
körte, szőlő.

MÉZJUHAR, (méz-juhar) ősz. fa. Északaméri-
' kai juharfaj, melynek leve minden egyéb juharfajok

34*
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fölött legtöbb czukorrészeket tartalmaz. (Acer sac-
charinum).

MÉZKOVÁSZ, (méz-kovász) ősz. fii. Mézzel
készített kovász, milyen az úgynevezett bábsütök,
vagy mézeskalácsosok kovásza.

MÉZKÖ, (méz-ki!) ősz. fn. Szilárd, jobbára
mézsárga, átlátszó, mereven test, mely scemre a gyan-
taköhöz hasonló, s leginkább a kőszén között talál-
tatik. (Bitumen mellites).

MÉZKÖRTE, (méz-körte) ősz. fn. Igen édes
húsú nyári körtefaj.

MEZKÜTEG, (méz-küteg) ősz. fn. Sötétoárga,
mézscinü kttteg az emberi bőrön. (Melos).

MÉZLÉP, (méz-lép) ősz. fh. Mézzel megtolt
lép a méhkasban. Innen : lépes mé* ám. méz a lép-
pel együtt véve. V. ö. LÉP.

MÉZMADÁB, (méz-madár) ősz. fn. Minden ma-
darak legkisebbik faja déli Amerikában, mely méhek
gyanánt a virágok mézével táplálkozik. (Colibri).

MÉZMOLY, (méz-moly) ősz. fn. Méheket pusz-
tító moly- vagy pillefaj.

MÉZNÁD, (méz-nád) ősz. fn. 1. CZUKORNÁD.
MÉZNEDV, (méz-nedv) ősz. fn. A méznek híg

része; vagy a mézhez hasonló, mézédeaségtt nedv.
MÉZNEMÜ, (méz-nemű) ősz. mn. ízére, színére,

s egyéb tulajdonságaira nézve mézhez hasonló. Még-
nemű nedvek, mezgék, gyanták.

MEZŐ, (mez-ő) fn. tt metö-t, tb. —k, harm.sz.
raggal: mezeje. 1) Széles ért mint a leplet, takarót je-
lentő mez gyöknek származéka, ám. valamely csupasz,
kopasz, kopár testnek fedője, leple, takarója. Alakjára
nézve igenév, miért kellett hajdan léteznie mez igé-
nek is, mely egyszersmind név volt, mint tár és zár,
les és les, nyom és nyom, nyit és nyit stb. 2) Szorosb
ért. a földből kinövő s annak kérgét, külsejét lepel
gyanánt eltakaró fütömeg. Zöld, száraz mező. Bara-
nyában jelent különösen zöld vetést. 3) Nyílt térség,
melyen fák nincsenek, csak fii, gyep, pázsit, külSnö-
sen legelő, baromélö. TérmeziS. A csordát, kihajtani
a menüre. Szabad mező, annyi mint közlegeld. Sík mező.
„Zöld erdőben, sík mezőben, gerliczék nyögdécsel-
nek." (Népd.). Rákos meteje. Rigók mezeje.

„Mezét bég véresen borítja a mezőt"

Vörösmarty.

Szélesb ért jelenti a mivelés alatt levő földeket is,
innen a mezei gazdaság, méta munka, mezei jószág
kifejezések. A szláv nyelvekben eléjőn mez, meze,
meza, misa; talán ide sorozhatjuk a persa zemin-t is
mely ám. fold. Atv. ért. működési, cselekvési alkalom,
vagy térség, hely, vagy mód. Csatametö, harezmetö.
Nincsen mezeje, tudományát kitüntetni. Szép meződ
nyüik szorgalmad, Ügyességed kitüntetésére, a dicsőségre.

MEZÖ-BÁND, erdélyi falu Maros sz. helyr.
—Bánd-ra, —ön, —ról.

MEZÖ-BERÉNY, taln Békés m.; helyr. — Be-
rény-be, —ben, —bM.

MEZÖ-BODON, erdélyi falu Torda m.; helyr.
— Bodon-ba, —öa», —bál.

MEZÖ-CSÁN, erdélyi falu Torda m.; helyr.
— Csán-ba, —bán, —ból.

MEZÖCSŐSZ, (mező-csősz) ősz. fn. Csősz, ki a
mezőkön őrködik, hogy időn kivül, vagy idegen bar-
mok ne járják, kárt ne tegyenek benne. V. ö. CSŐSZ.

MEZŐD, falu Baranya m.; helyr. Aletőd-re,
—Sn, —»•«.

MEZÖ-EÖRS, falu Győr. m.; helyr. —E&rs-re,
—Sn, —rol.

MEZŐFALVA, falu Bihar m.; helyr. —/oteá-ro,
—n, — ról.

MEZÖ-GYÁN, falu Bihar m.; helyr. — Gyán-ba,
—bán, —ból.

MEZŐ-GYÁRAK , puszta Bihar m.; helyr.
— Gyarak-ra, —ön, —ról.

MEZŐHATÁR, (mező-határ) ősz. fh. Hátit,
mely a legelőnek való mezőt kijeleli, melyen túl le-
geltetni nem szabad.

MEZŐHEGYES, puszta Csanád m.; helyr. Me
zShegyes-re, —én, —rol.

MEZÖJÁRÁS, (mező-járás) ősz. fn. Azon üt,
melyen a mezőre, legelőre járnak a barmok, további
a közlegelőnek felosztása, mely szerént egyik részé-
ben most, másikban máskor járhat a barom.

MEZŐ-KAPUS, erdélyi falu Torda m.; helyr.
—Kapus-ra, —ön, —ról.

MEZŐ-KÁSZONY, mváros Bereg m.; helyr.
—Kászony-ba, —óan, —ból.

MEZŐKÉ, (mez-ő-ke) fn. tt mezőkét. Mezei,
vagy szántóföldeken lakó pacsirtafaj.

MEZÖKÉP, (mező-kép) ősz. fn. Tájkép, mely
mezőt ábrázol.

MEZŐ-KERESZTES, mváros Borsod, falu Bi-
har m.; helyr. —Keresztes-re, —én, —rol.

MEZÖ-KESZI, 1. KESZI alatt
MEZŐ-KOMÁROM, 1. KOMÁROM alatt
MEZŐ-KÖVESD, 1. KÖVESD.
MEZŐ-LABORCZ, falu Zemplén m.; helyt.

—Láborcz-ra, —ön, —ról.
MEZŐLAK, falu Veszprém m.; helyr. — lak-ra,

—ön, —ról.
MEZŐ-MADARAS, érd. falu Maros sz. helyr.

—3fadwas-ra, —ön, —ról.
MEZŐN? Baranyában kérdŐleg ám. merre?
MEZŐ-NYÁRÁD , falu Borsod m.; helyr.

—Nyárád-ra, —ön, —ról.
MEZŐ-ŐR, erdélyi falu Kolos m.; helyr. — Ör-rt,

—Sn, —rol.
MEZŐ-ÖRS, 1. MEZÖ-EÖRS.
MEZÖ-PETERD, falu Bihar m.; helyr. —Bs-

ttrd-re, —én, —rol.
MEZŐ-PETRI, falu Szatmár m.; helyr. —*W

n-6e, — ben, —bSl.
MEZŐ-RUCS, erdélyi falu Torda m.; helyt.

—Buct-ra, —ön, —ról.
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MEZŐS, (mez-ő-s) mn. tt. mezös-t v. —ét, tb.
—ék. Mezővel, térés levegővel, gyepes helyekkel bő-
velkedő. MetSs vidék. MatSs ptueta.

MEZÖ-SÁLLYI, erdélyi falu Torda m.; helyr.
-Sáttyt-ba, —bán, —Ml.

MEZŐ-SÁS, fala Bihar m.; helyr. - -Sás-ra,
—ön, —ról.

MEZŐSÉG, (mez-ö-ség) fn. tt. mezöség-ét, barm.
szr. -e. Rétek-, legelökből álló nyílt, szabad tér-
ség. Erdélyben így neveznek egy terjedelmes vidéket
a Maros jobb oldalán.

MEZŐ-SZAKÁL, erdélyi falu Torda m.; helyr.
—Szakál-ra, —ön, —ról.

MEZŐSZEG, paszta Veszprém m,; helyr. Me-
lötteg-re, —én, —rSl.

MEZÖSZÉL, (mező-szél) ősz. fn. Mezőnek, me-
zfeégnek határa, kerülete, melyet árkok, cserjék, fa-
sorok stb. képeznek.

MEZŐ-SZENGYEL, erdélyi falu Torda m.;
helyr. —Stengyel-re, —én, —röl.

MEZŐ-SZENTGYÖRGY, 1. SZENTGYÖRGY.
MEZÖ-TÁRKÁNY, 1. TÁRKÁNY.
MEZÖ-TELEGD , mváros Bihar, m.; helyr.

-Telegd-re, —én, —röl.
MEZŐ-TELKI, falu Bihar m.; helyr. — Tel-

tí-be, —len, — böl.
MEZŐ-TEREM, falu Szatmár m.; helyr. — Te-

rem-be, — ben, —bSl.
MEZŐ-TÚR, mváros Heves m.; helyr. — Túr-ra,

—ön, —ról.
MEZŐVADÁSZ, (mező-vadász) ősz. fn. Ki a sza-

bad mezőn lakó vadakat űzi, fogdossa, lődözi, külön-
böztetésfil az erdei, vízi vadásztól.

MEZŐVÁROS, (mező-város) ősz. fn. Széles ért
nyílt,.kerítetlen város, melynek lakosai leginkább me-
zei munkával, földmiveléssel foglalkodnak. Szorosb
ért. oly község, mely a falvak osztályából bizonyos
szabadalmak, pl. vásártartási jog által kivétettek, de
a királyi városok osztályába nem tartoznak. Egyéb-
iránt a mezővárosok között sok, és nagy különbsé-
gek vannak.

MEZŐVÁROSI, (mező-városi) ősz. mn. Mező-
Tarost illető, ahhoz tartozó; mezővárosból való.

MEZŐ-VÁSÁRHELY, HOLD—, mváros Cson-
grád m.; helyr. —Vátárhdy-re, —én, —r'úl.

MÉZPILIS, (méz-pilis) ősz. fn. A virágok azon
részei, vagy edényei, melyekben a mézanyag öszve-
gvfil. V. ö. PILIS.

MÉZSÁRGA, (méz-sárga) ősz. mn. A méz szi-
néhez hasonló sárgaságn.

MÉZSEJT, (méz-sejt) ősz. fn. A mézlépben
levő kis firegecskék, likacskák, melyekbe a méhek
lerakják a mézet

MÉZSÉR, (móz-sér) ősz. fn. 1. MEHSÉR.
MÉZSONKOLY, (méz-sonkoly) ősz. fn. Maga

a mézlép sejtestül, midőn a mézet kinyomták belőle.

MÉZSZAG, (méz-szag) ősz. fn. A méznek sa-
játságos szaga, vagy olyan szag, milyen a mezé.

MÉZSZÍN, (méz-szín) ősz. fn. és mn. 1) A méz-
nek színe, vagy olyan szín mint a mézé. 2) MEZ-
SZINÜ.

MÉZSZINÜ, (méz-szinfi) ősz. mn. Olyan sziníf,
mint a méz. Méxseinü sárga.

MÉZSZÜKET, (méz szüret) ősz. fn. Méhészeti
munka, midőn őszszel a méheket megfojtják, s a mé-
zet kiszedik a kasokból.

MÉZTÁK, (méz-ták) ősz. fn. 1. MÉZPILIS.
MÉZTAPASZ, (méz-tapasz) ősz. fn. Mézből

készített tapasz, melyet gyógyszerül a testre, külö-
nösen daganatra tesznek.

MÉZTARTÓ, (méz-tartó) ősz. fn. Általán akár-
mily edény, melyben mézet tartanak.

MEZTÉLÁB, MEZTÉLLÁB, tájdivatosan ősz
vchúzva meztelen láb szókból; néhutt kivált a tiszai
vidéken szintén öszvehuzottan : mesüláb.

MEZTELEN, (mez-telén) mn. tt. meztelent, tb.
—ék. Kinek, vagy minek testét semmi lepel, burok,
takaró, ruha nem födi; szóval, ám. mez nélküli. Kü-
lönösen emberre vonatkozólag ám. egészen ruhátlan.
Anyaszült meztelen, oly csupasz, mint születésekor
volt. Mondatik a test egyes részeiről is, melyeket szo-
kás befödni. Meztelen nyak, metty, karok, has, lábak.
Más állatokat illetőleg ám. szüretien, tollatlan. Mez-
telen verebek, egerek. Átv. ért. mondják más testekről
is, midőn rendes, szokott burok, takaró, tok, lepel stb.
nélkül vannak. Meztelen kard, tSr. Meztelen csussa,
mely semmivel sincs meghintve. Meztelen falak, va-
kolat, vagy képek, diszítvények nélkül. Határozóként
ám. meztelenül.

MEZTELENÉDÉS, (mez-telén-éd-és) fn. tt
mettelenédét-t, tb. —ék, harm. szr. —«. Meztelen ál-
lapotra jutás.

MEZTELENÉDIK, (mez-telen-éd-ik) k. m.
meztelenéd-tem, —tél, —étt. Meztelen állapotra jut,
meze, ruhája szakadoz, lefoszlik, leesik stb.

MEZTELENÍT, MEZTELENTT, (mez-telen-ít)
áth. m. mettelenU-étt, pár. —*, htn. —ni v. —eni.
Meztelenné tesz, magáról vagy másról leveti, lehúzza
a mezt, takarót stb. Testének némely rétteit stemtele-
nül meztelentíi.

MEZTELENÍTÉS, MEZTELEN1TÉS, (mez-te-
len-ít-és) fn. tt meztelentiét-t, tb. —ék, harm. szr.
—e. Cselekvés, midőn valami meztelenné tétetik.

MEZTELENSÉG, (mez-telen-ség) fn. tt m«e-
telenség-ét, harm. szr. —e. Valaminek állapota, vagy
tulajdonsága, midőn meztelen. SsemérembSl takar-
gatja metíelentégét. Botrányos meztelenség. Átv. ért
valamely dolognak oly állapota, melynél fogva a
maga tiszta valóságában, titkolatlanul áll előttünk.
Valamely bűnt égést meztelenségében lefesteni.

MEZTELENÜL v. MEZTELENÜL,(l),(mez-te-
len-ül) önh. m. meztelenül-t. Olyanná lesz, mint a
meztelen; meztelenedik-



539 MEZTELENÜL—MI MI—MIATT 540

MEZTELENÜL v. MEZTELENÜL, (1), (mint
föntebb) ih. Meztelen állapotban. MettelenUl jöttünk e
világra. Át egérfiak mettelenül stületnek. V. ö. MEZ-
TELEN.

MEZTIZED, (méz-tized) ősz. fn. Tized, melyet
hajdan a jobbágy ás illető földesúrnak a szüretelt
mézből adott

MÉZVÁM, (méz-vám) ősz. fh. VámUleték, mely
kormányzási szabályok szerént a méztől jár.

MI, (1), dolgot jelentő névmás, tt mit, tb. mik;
ellentéte az újabb irodalomban csupán személyre
vonatkozó tt; v. ö. KI. 1) Mint kérdő valamely do-
logról tudakozódik. Mi <u ott? Mit adst nekemt Miért
adnád e lovat t Miben egyedetek meg t Mitől fűt* t
Mihee fogtt ma t Miről tanácskontok t A régi halotti
beszédben : „Látjátok feleim! mik vágyniuk." Föl-
veszi különösebben a személyragokat: mim, mid, mié
v. mije, mink, mitek, miek v. miök, v. myök. Különös
népies szólásmód : mit nekemt mintegy : mit ér
nekem?

„Mit nekem te zordon Kárpátoknak,
Fenyvesekkel vadregényes tája!

Lenn az alföld tengersík vidékin,
Ott vagyok honn, ott az én világom."

Az alföld, Petőfitől.
Ragatlan állapotban majd név, majd ige előtt áll.
Mi baj f Mi(ctoda) dolog est Mi tevők legyünk? Mi
bánt t Mi ketertti snvedet t Melléknévileg : mi ember
át t e helyett: milyen t Tatártörökül : ne, mely szin-
tén elfogadja nemcsak a ragozást, hanem személyra-
gokat is, pl. nenün v. nénin (= kié ?), neden (= ki-
től ?), nem var (= mim van ?), neleri var (= mijök
van ?); melléknévileg : ne adem dür (mi ember ?).
Finnül : mucii. Csagataj nyelven az Abnska szerént:
ni, innen: nige, minek, mivégett; nicttik, mikép, miért
stb. A héber nyelvben mi ám. ki. 2) Mint visszahozó
névmás határozatlan tárgyra vagy egész mondatra
vonatkozik, s ebben különbözik tőle a mely, minthogy
ennek viszonytárgya határozott, pl. meg van-e a ló,
melyet vettél t nem : mit vettél. Ellenben : meg van-e,
amit vettél t nem : melyet vettél? Ilyenek : Nem tu-
dom, mit mondottál. Tedd, ami tetttik. Néha nagyobb
hangzatosság vagy nyomaték végett maga elé veszi a
matató a szócskát is, mint föntebb amit vettél. Néme-
lyek hibáztatják, hogy azon matató a szócskát vele
származékaiban is mint öszvetett szót öszveírjok.
Tették ezt előttünk már a régiek is, pl. Szalay Á.
400 m. levelében a XVI. század eleje és közepéről.
L. Magyar Levelestár 134, 256, 849, 376 (áment),
379. stb. lapokon. Egyébiránt v. ö. KI, (4). Állhat
a viszonymondat előtt is. Amit rég mondottam volt,
csakugyan megtörtént. Amiről tegnap benéltOnk, nem
igát. 8) Néha mint fa. áll ,holmi' és .valami' helyett
„Ezüst miét adta zálogba két száz forintba." Gr. Esz-
terházy M. nádor levele 1684-ből. S ekkor kicsin-
zője: mictke, s birtokragokkal : micském, mieskéd stb.
4) Mint indalatszó csudálkodást, nagyítást jelent, s

megfelel neki a latin quam, rokon hozzá itt is a ta-
tár-török ne, továbbá a német wie, hellén nij, s egy-
értelmű vele a magyar mily, és tájdivatosan : ki, pl
mi nép az élet! (Kölcsey). Mi dicső dolog ee! Mi
hamar elmúlik minden! Mi kévét örömet elvetünk!
Tatártörökfii is : ne gütel (— mi szép !) Öszvetétel-
ben : vajmi ! Valamint a személyre vonatkozó ki, ágy
ez is öszvetétetik a határozatlan jelentésű akár, bár,
né, vala, sem szókkal : akármi, bármi, némi, valami,
semmi. Léteznek ezek is : olyasmi, ilyesmi, ritkán:
mindenmi (mint : mindenki). V. ö. KI, MELY, név
másokat

| MI, (2) , a személyes névmás többesének első
személye. Másképen és teljes alakban : mink. Széke-
lyesen : mii, régiesen, kiváltkép mint személyrag :
műk (és műk), több szláv nyelvekben: mi v. my, své-
dül és dánul: wi, finnül: me, törökül oi-c, némely
tatár nyelvekben: mi-*, hellénül: i?pe!$ (aeoliai alak-
ban : áfi(U$, Bopp szerént = áffftsi), és *<üí; persa-
ul: ma (öszvehúzva ebből: men-há), szanszkritul: ró-
jam és astmé, arabal: nehnU, zendül: vaém stb. Bir-
tokragozva : miénk (= mi-é-nk), v. mienk és mt&dt,
v. mieink. A magyar mi, székelyesen : mii, vagy úgy
tekinthető mint mint rövidülete, talán a két azonos

• személyrag eltávoetatása végett, pl mi hátunk, m
vagyunk, ezek helyett: mini hátunk, mink vagyak,
vagy Bopp Ferencznek, a szanszkritra nézve szóló
fejtegetése itt is elfogadható volna, t L szerénte v
ái-nek nincs és nem lehet többese, úgy hogy valamid
a szanszkritban a-stmé, ám. én (és) ők, úgy a magyar
mi v. mii v. műk is annyi volna : én-S v. én-Sk. \.
ö. ÉN.

MIA, fn. tt miát. Tengeri csigafaj, melynek
tekenője nem záródik öszve. (Mya).

MIÁ, (1) , macskahang, melyből lett miákol,
miákolát.

MIÁ, (2), (mi-att azaz mi-ált) névutó és tájsxó,
s mint imént mondók, ,miatt'-ból öszvehúzva. A ré-
gieknél valamint ,miatt' is, rendszerént ám. által
„Tön tanítványod mii elárultatál." „Te választott
zsidó néped miá megfogatál, hamis tanok ntiá vádol-
tatái, három bíró miá hamisan Ítélteiéi." (Kinizsim!
imák.). „Kik tőrt vesznek, tőr miá vesznek." „VaU-
hol hirdetendik mind világot miá (= minden világon
által) ez evangyéliomot" (Régi magyar Passió). A
régi halotti beszédben is : „hogy Isten Tő "imádságuk
miá bolcsássa Tő bűnét." V. ö. MIATT.

MIÁKOL, (miá-k-ol) önh. m. midkol-t. Macská-
ról mondják, midőn mid hangon siránkozik. Máskép:
nyivákol.

MIÁKOLÁS, (miá-k-ol-ás fn. tt miákolárt,
tb. —ok, harm. szr. —a. Macskarivás. V. ö. MIÁ-

'KOL.
MIÁLT, régies; 1. MIATT.
MIATT, (mi-ált, egész alakban : mi által) név-

utó. Jelen nyelvszokás szerént oly név után áll, mely
valaminek eszközlő okát (causH efficiens) jelenti, még
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pedig rósz értelemben, pl. nagy fáradság miatt alig
piheg. Gondatlanságod miatt tok kárt stenvedtem. Biíne
miatt siégyenK magát. Fölveszi a személyragokat:
Miattam, miattad, miatta stb. Különbünk tőle : végett,
mely nemcsak végokra (causa finalis) vonatkozik,
hanem azon okot jó s kedvező értelemben kívánja
használtatni, pl. mulatság végett tártagágba menni, t.
i. azon czélból, hogy mulassunk; ellenkező : mulat-
tág miatt elhalasztani a kötelességet, a mulatság az
oka, hogy stb. Fölcserélhető a. tói W raggal, pl. oUg
lát a nagy ködtől, ám. köd miatt Majd elvest az éh-
ifgtöl ám. éhség miatt A régieknél használtatott ren-
desen által helyett is, pl. a Müncheni codezben :
„Mely mondatott Jeremiás próféta miatt" „Mende-
nek ő miatta (per ipsum) lőttének." Ezen codex vé-
gén : „E könyv megvégeztetett Németi Györgynek,
Hensel Emre fiának keze miatt;" mit ma így mon-
danánk : által. „Bátoron (= bátoríjj azaz bátoríts)
engemet erős angyaloknak miatta" (=» általa. Kini-
zsiné 14. imája). „És enmiattam (per me) vettetek
e szerzés." (Bécsi codez). Ma meg kell halnod enmi-
attam" (= általam. Pesti G. LXI. mese). Zrínyinél
is : „Zríni keze miatt volt ennek halála." Szalay Á.
gyűjtötte levelek egyikében világosan /-vei kiírva is
fordul elé : „Ne kiálcsa mind ez világ azt, hogy te
k(egyelmcd) miatt vész el az mi urunk és mi miál-
tenk." (Levél 1543-ból). Mindezekből megtetszik,
hogy ,miatt' e szókból van öszvehdzva : mi-ált v.
által. Régiesen és tájdivatosan ma is : miá, továbbá

szintén tájdivatosan : mián, v. miánt, v. miatt, mely
utóbbiban legtisztábban látszik az í-nek (mi-ált) az
utóbbi t előtt szintén t-vé hasonlása.

MIATYÁNK, (mi-atyánk) ősz. fn. tt. miatyánkot,
harm. szr. —ja, ez itteni különös értelemben többese
nincs. Azon imádság, melyre Idvezítőnk tanított ben-
nünket, s mely magyarul így kezdődik : Mi atyánk.
Miatyánkot imádkomi. Elmondani egy miatyánkot, és
egy Vdvotlégyet. Tudja mint a miatyánkot. (Km.). Sok
miatyánk, kevés vakarcs (Km.). Ha a f árkost miatyánkra
tanítod, báránylábat kiált (Km.), azaz a természetet
hiába erőteted (Erdélyi János). A nép szereti hozzá
tenni ás Isten szót: Miatyánk, Isten l Szolgai fordí-
tása az idegen nyelvekbe!! úri imának (páter noster,
aáttQ WM>», Vater nnser stb.), mert a magyarban a
mi csak akkor tétetik ki, ha ez hangsnlylyal jár, in-
nen : mi atyánk azt tenné : (csak) nekünk atyánk,
már pedig az Isten atyja ami keresztény hitünk sze-
rént az egész emberi nemnek. Tehát helyesebben csak
.Atyánk' volna mondandó, mint ezen ima többi ré-
szében is a szemólyesnévmások elhagyandók : szen-
teltessék meg neved, jöjjön el országod, add meg
mindennapi kenyerünket stb. így mondja el azt min-
dig a pesti ref. hitszónok és snperintendens Török Pál.

MIAVA, mváros Nyitra m.; helyr. Miavá-ra,
-«, -rrfí.

MIBENLÉT, (miben-lét) ősz. fn. Valaminek
jelen állapota, viszonya. A dolog mibenlétét meg-
íttdm.

MICSA, tájdivatosan öszve van húzva, ebből :
micsoda.

MICSÁK, falu Zemplén m.; helyr. Micsák-ra,
—ön, —rrfí.

MICSINYE, ALSÓ— FELSŐ— faluk Zólyom
m.; helyr. Mictinyé-re, —», —röZ.

MICSIRI, Ferenczi J. szerént székely tájszó,
tt micsirií. L. MECSEVÉSZ. Miesi és mecse törzsek
azonosoknak látszanak. Származhatott ,miczereg'

! szónak míecer törzséből is.
MICSKE, (1), (mi-cs-ke) fn. tt micskét Mi'

' szónak mint főnévnek kicsinzője s ám. valamicske,
i holmicske. A micském való, az ellenség mind elpust-
\ ttiotía.

MICSKE, (2), mváros Bihar, falu Sopron, pusz-
ták Bihar és Szabolcs m.; helyr. Micské-re, —n,
—rSl.

MICSODA, (mi-csoda) ősz. névmás. Az egyik
alkató része, t i. a csoda szó arra mutat, hogy ere-
detileg valamely meglepő, bámulatos dologra vonatko-
zott Jelenleg a rövidebb ro» kérdő névmásnak nyo-
matos mása, pl. mi dolog v. micsoda dolog ét t A ré-
gieknél nem igen találjuk, pl. a Müncheni codezben
sem fordul elé. De későbben már gyakran olvasható,
pl. Mikes Kelemen törökországi leveleiben még pe-
dig eredeti jelentésében : „Micsoda szép állapot az :
tegnap ebédet Ázsiában ettem, vacsorát pedig Euró-
pában." (XXXII. levél), v. ö. CSODA.

MICSODÁS, (mi-csodás) ősz. névmás és mn.
Milyenféle, minemfi, a maga nemében mily tulajdon-
ságú, pl. hogy kel a Wza f felelet: Ki micsodáé, azaz
minemfiségéhez képest különböző áron.

MICZ, fn. tt troczeí. A székelyeknél ám. perez.
Egy midre megvan, csak fogjvnksta heatá. Nem kell
neki tSbb egy micsnél. (Kriza J.). Úgy látszik mintha
a p ajakhangnak m szintén ajakhangra változtával
és az r elhagytával (mint ,mett'-ben is ,mert' helyett)
,percz' szó módosulata volna, sőt általában is divatos
pecséten, ,perczen' helyett, midőn ftmi^in^fc gyöke :
pees.

MICZEBÉG, (miczer-ég) önh. m. miczerég-tem,
—tél, mictergétt. htn. —m* v. mictergenL Mondják
tehénről, midőn miccer-féle hangon borja után sír,
nyöszörög. Néhutt, pl. Göcsejben : mocsorog.

MIDŐN, (mi-időn) ősz. ih. és kötszó. Jelenti
bizonyos időnek meghatározását, mely alatt valami
történik; tehát az időt, és a vele egyszerre történt
dolgokat öszvekötí; miért a viszonymondatban az
akkor vagy nyilván kitétetik, vagy titkon értetik, pl.
midőn ráérek, akkor megyek mulatni. Midőn háta men-
tem, barátommal taláUmsám. Akkor stólj, mídSn kér-
désnek. Legkényelmesben értem magamat, midSn egye-
dűl vágyóié. Magához veheti a mutató a szócskát is :
amidon. Néha a múlt vagy függő múlt időbeli ige
előtt kihagyható, s ekkor a viszony igének műit ré-
szesülője személyragozva, és kor vagy bán ben rag-
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gal tétetik helyébe, pl. midőn háta mentem, haza men-
temkor, T. mentemben. Midőn erre járt kelt, erre jár-
tában, keltében, v. jártakor, keltekor. Egyébiránt ily
kihagyásokkal óvatosan, s az értelmességre különös
tekintettel kell bánni. E szót a verselő egész valósá-
gában (mi időn) használhatja, ha a versmérték úgy
kivánja.

MIÉ, székely szó, mely mint a sónak jelzője
teszen aprót, kicsit. Mié só, ám. apróra örlött, törött,
morzsolt só.

MIÉG, palóczos kiejtése még szónak; egészen
az eredeti öszvetétel: mi névmás és -ég, mely régiesen
csaknem állandóan ám. -ig névrag.

MIEINK, MIEINK, (mi-é-i-nk) személyes név-
más, mely több birtokost, és több birtokot fejez ki,
pl. a hasított talpú ludak mind a mieink. Néha ám.
hozzánk tartozók, ami nyájnnkból, házunkból, feleke-
zetünkből valók. A tzomttéd cselédei már honn van-
nak, de a mieink még kémek. Néhutt ez értelemben
miénkek épen úgy mint enyémek nem tekinthető sza-
bályellenesnek. V. ö. Élőbeszéd 162. lapon. Fölve-
szi a névragokat, pl. a ti juhaitok a mieinkkel együtt
legelnek. Csak a Keitekre legyen gondotok, mi majd
gondoskodunk a míeinkröl. E szóban a mi többes I-sö
személy, az é és t együtt több birtok képviselői, az
nk többes első személyrag. V. ö. MIÉNK, MINK,
és ÉN.

MIEL, MIELKÉDIK stb. régies szók, ezek he-
lyett : mivel, miveVeédik. ,Miel' eléjön .mihelyt' érte-
lemben is; 1. ezt.

MIELŐBB, (mi-előbb) ősz. ih. Minél hamarabb,
késedelem nélkül. Mielőbb ott légy. Szeretném mie-
lőbb elvégetni munkámat.

MIELŐTT, (mi-előtt) ősz. ih. és kötszó. Oly két
mondatot köt öszve, melyekben az illető cselekvések,
vagy szenvedések vagy állapotok bizonyos időrend
szerént Boroztatnak, s a mielőtt azon mondat elé té-
tetik, mely az utóbb történendő dologra vonatkozik,
pl. mielőtt utazni ment, hátát rendbe seedé, azaz, előbb
rendbe szedte házát, azután ment utazni, tehát for-
dítva így állhat az egész mondat: Miután hátát
rendbe stedte, utazni méné. Valamint pedig ezeket:
atelőtt, etelStt; azután, ezután, így is mondjuk : annak -
előtte, ennekelőtte; annakutána, ennekutána; hason-
lóan a mielőtt, máskép : minekelötte, pl. Müncheni
cod. János 8. „Mielőtt Ábrahám lenne, én vagyok."
Káldinál: nMinekelötte Ábrahám lenne" stb. A la-
tínban megfelel neki a priusquam, mely föltételes
módú igét vona; innen van, hogy a latin szókötés-
nek e szabályát a magyar írók is elfogadták, midőn
például így írnak : Mielőtt elmennél, add tudtomra.
Mielőtt láttalak volna, hangodról megismertelek, így a
régi bibliafordításokban is, pl. a Müncheni codez-
ben : „Mielőtt téged Fülöp hiúna (= hívna), mikor
volna a figefa alatt, látálak tégedet." Ez utánzásra
a tiszta magyarságban nincs szükség, s mi értelme-
sen és szép rövidséggel szólunk, ha bár a jelentőmód-

dal élünk. Mielőtt elmégy, add tudtomra. Mielőtt lát-
talak, hangodról megismerélek.

MIÉNK, MIENK, (mi-é-nk) Birtokragos sze-
mélyes névmás, mely több személynek egy közös
birtokát jelenti, pl. e* a ház a miénk, ám. ezen hai
birtoka többünket illet Ha a birtok is több : mie-
ink v. mieink. Esek a hátak a mieink. Fölveszik a
névragokat : miénknek és mieinknek, mienktSl, miénkbe,
mienkbŐl stb., pl. nem csak a ti lovatoknak lett eti-
kája, hanem a miénknek is. A ti szőlőtöket is elverte a.
jég, a mienket is. A ti hátaitokba szállásolják a kato-
nákat, nem a mieinkbe ; sőt a birtokos é-t is : miénké,
pl. ét a kalap nem a ti embereteké, hanem a miéíiké.
Eredetökre nézve három részből állnak, d. m. mi
(első személy többese), é v. e, éaéiv.ei (birtokragok),
nk (személyrag). V. ö. ÉN és Élőbeszéd 162. lap.

MIÉRT, (mi-ért) ih. 1) Mint kérdő vagy vala-
minek eredeti okát tudakozza, vagy bizonyos becsre,
árra vonatkozik, pl. miért nem akarsz velem jönni t
miért haragszol f Miért szomorkodol t Itt az eredeti,
vagy eszközlő ok van kérdés alatt, minél fogva az
ért gyöke az eredetet jelentő ér v. ér, melynek meg-
felel a német úr, honnan Ursache, és a latin őr,
melyből origó. Ellenben midőn így szólunk : Miért
adnád oda lovadat t Miért varrták meg ruhádat f itt
az ért becset, árt jelent, s gyöke azon ér, melyből
érték, érdem, érdemel származnak, s ám. mi árért, mi
értékért. 2) Mindkét értelemben viszszahozó erővel
is bír, és ekkor szereti maga elé venni a mutató a
szócskát, pl. amiért haragudtál, annak már vége. Ami-
ért künySrSgsz, azt meg nem tehetem. Azért én is dal-
gótom, amiért mások, azaz oly bérért. A régi halotti
beszédben méret azaz mérett : „Gye (de) moudoa
neki mérett nőm enneik." Egyébiránt némely régi-
eknél eléjön ,mcrt' értelemben is. „ Annakokáért, mi-
ért értem, hogy az én jó cselckedésem, másképen
tetszik ti kegyelmednek, meg akarom tartani Veresva-
rát." (Levél 1546-ból Szalay Á. 400 m. L). „Kit ör-
dög nagy mestörségvel irigységből, miért jámbor
vala, testi bínben akara csudaképen ejteni." (Deb-
reczeni Legendáskönyv 7. lap.). V.ö. MERT ésEBT,
névrag.

MIÉETHOGY, (miért-hogy) ősz. ksz. Régieseit,
és tájdivatosan azt teszi : mivelhogy.

MIES, régicsen ám. míves; 1. ezt.
MIFÉLE, (mi-félc) ősz. mn. 1) Micsoda nem-

ből, fajból, osztályból való, mily tulajdonságú? Mi
féle borai vannak t Miféle gyümSlcsifk teremnek e vi-
déken f 2) Különösen emberekre vonatkozva ám.
mily rendű, sorsú, jellomü. Miféle emberekkel társal-
kodói t Néha bizonyos gúnyra, gyanúra mutat Mi-
fék nők azok amott f Ha stábod kérdenem, miféle «m-
ber Sn f 8) Midőn a személyes névmásnak első sie-
mélytt többese teszi első alkatrészét ám. olyan mint
mi: (mi-)magunkféle, a mi osztályunkból való, hozzánk
hasonló sorsú, jellemü. Harmadik személyben is: Ily
miféle emberek hamar gyanúba esnek.
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MÍG v. MÍG, (mi-ig) kötezó, melynek a viszony-
mondatban nyilván vagy hallgatólag megfelel az ad-
dig. A míg azon mondatot vezérli, mely az állítmány-
nak, mint föltételnek bizonyos időig való tartására
vonatkozik, pl. addig verd a vasat, míg tüzet (Km.).
Iparkodjál, míg erűd van. Míg boldog leszest, barátid
i» lettnek. Nem megyek innen, míg el nem parancsol-
nak. Síig a világ » az oriík, a székelyeknél divatozó
nyomatékos mondat e helyett : soha sem. Kérdőleg is
,meddig' helyett:

„Míg akartok veszteg lennie,
És rajtam ily vészéit tetetni?

Katalin verseslegendája.

A ,míg' szó öszve van téve a dolgot jelentő mi és
határt jelentő ig alkatrészekből: mi-ig, s a két t ösz-
vehnzásával : míg; a hosszú í pedig, mint a legtöbb
esetben, röviden is ejtethetík: míg. Az ~ig rag vala-
mint más szónál, úgy itt is fölveszi a len toldalékot:
míglen. A régieknél néha találjuk helyette ménig és
mennyig szókat, mindkettő ám. mennyiig. Egyéb-
iránt v. ö. MÉG, és — IG.

MIGE, a régi halotti beszédben ám. meg. „Hogy
torkhnkat mige szakasztja vala." V. ö. MEG, (2).

MIGLÉCZ, falu Abaúj m.; helyr. Miglécz-re,
— én, —r

MÍGLEN, (mi-ig-len) kötszó. Értelmére nézve
ám. mfg, pl. „Járjatok, tniglen világot vallótok."
(ambnlate, dum lucem habetis. Mfinch. cod. János.
12.). A len némi nyomatékot és tartósságot kölcsö-
nöz a törzsöknek, s különbözik tőle a tagadást je-
lentő len, pl. az étien, vétlen, járatlan szókban. V. Ö.
— LAN, —LEN.és —TALÁN, —TELÉN képzőket.

MIGLÉSZ, faluk Gömör és Zemplén m.; helyr.
Miglész-re, —én, —r8l.

MIGLINCZ, puszta Torna m.; helyr. Miglincz-re,
—én, —röí.

MÍGNEM, (mig-nem) ősz. ih. és kötozó. Addig,
mig valami meg nem történik; régies, pl. a Müncheni
codexben : „Mígnem megtökéllessék" (nsquedum
perficiatur). Ma is hallható : Kitagadlak, mígnem
megjavult*, azaz szokottabban : míg meg nem javulsz.

MIHÁL, 1. MIHÁLY.
MIHÁLCZFALVA, erdélyi falu A.-Fehér m.;

helyr. —falvá-ra, —n, —ról.
MIHALICSKA, puszta Szepes m.; helyr. Mi-

halictká-ra, —n, —ról.
MTHÁT.KA, falu Marmaros m.; helyr. Mihál-

ká-ra, —n, —ról.
MIHALKÓ, falu Zemplén m.; helyr. Mihal-

lcó-ra, —n, —ról.
MIHÁLY, (1), (héber eredetű, jelentése: ki mint

Isten, azaz ki hasonló Istenhez Sttt'O), férfi kn. tt.
Mihály-t, tb. —ok. MichaSl. Szent'Mihály arkangyal.
Stení Mihály hava ám. őszelő, kilenczedhó, septem-
ber. Stent Mihály lova, azon készület, melyen a ha-

AKAD. SA8T 8SÓTÍB IV. KÖT.

lottakat temetőbe viszik. Máskép a közbeszédben :
Miska, Miti, Misa, Mihók.

M1HÁLY,(2), NAGY—, faluk Borsod és Zemplén
m.; helyr. Mihály-ba, —bon, —ból.

MIHÁLYD, falu Somogy m.; helyr. Mihályd-ra,
— ön, —ról.

MmÁLYDI, falu Szabolcs m.; helyr. Mihály-
di-ba, —bán, —ból.

MIHÁLYDOMB , paszta Tolna m.; helyr.
—domb-ra,—ön, —ról.

MTHÁLYFA, KEMENES—, PETŐ—, ÚJ—,
faluk Vas m.; helyr. —fá-ra, —n, —ról.

MIHÁLYFALÁ, falu Gömör m.; helyr. —fa-
lá-ra, —n, —ról.

MIHÁLYFALVA, mváros Bihar, falu Zaránd,
erdélyi falu A.-Fehér m.; helyr. —falaá-ra, —n,
—ról.

MIHÁLY-GEREGE, falu Nógrád m.; helyr.
—Geregé-re, —n, —rSl.

MIHÁLYHÁZA , falu Veszprém m.; helyr.
—hátá-ra, —n, —ról.

MIHÁLYI, mváros Sopron, falu Zemplén m.;
helyr. Mihályi-ba, —bán, —ból.

MIHÁLYKA, 1) kicsinyező férfi név, ám. kis
Mihály. 2) Turbulya nevű gyökérnövény.

MH1ÁLYKÓ, falu Zemplén m.; helyr. Mihály -
kó-ra, —n, —ról.

MIHÁLYTELEK, mváros a Jászságban, helyr.
—telek-re, —én, —röl.

MIHAMAR, (mi-hamar) ősz. ih. Igen hamar.
Siess, hogy mihamar üt lehess.

MIHANT, 1. MIHELYT.
MEHASZNA, (mi-haszna) mn. Mondják oly em-

berről, kinek semmi hasznát venni nem lehet; ügyet-
len, tehetetlen. Nagy mihatzna tiheder.

MIHELŐ, falu Bihar m.; helyr. MihelÖ-re, —n,
—rSl.

MÍHELY, (mív-hely), 1. MŰHELY.
M1HELYÉN, MIHELYÖN, (a Debreczeni Le-

gendáskönyvben), régies és tájdivatos; 1. MlHE-
LYEST.

„De mihelyen hatói Kinizsi Pált látá,
Ali bég azonnal ott megrettent vala."

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

MfflELYEST, (1. végül), ősz. ih. és kötszó. A vi-
szonymondatban megfelel neki a tüstént, v. osonnál,
v. legott BŰ). Idősorozó értelme van, s azt jelenti,
hogy amint egyik dolog megtörténik, nyomban kö-
veti a másik is, pl. mihelyest megláttalak, azonnal rád
ismerek. Mihelyest a rendelt helyre eljutandó**, tüs-
tént tudósíts. Megfelel neki a latin quamprimum, még
pedig ha eredetileg mi-elest öszvetett szót veszsznk,
a mi ám. quam, az élest pedig ám. a határzó primwn.
Ennek gyöke azon el, melyből eM, első, elő, előtt
származtak. Innen lett az elavult éles (primus) s eb-
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böl a határzó élest \. előtt (primo, prirnum), mint
öröm, örömes, örömest; vegy, vegyes, vegyest; kép, ké-
pet, képeit. Csángóstul élesít, honnan a régies elesz-
tebb (antiquius prius) mint örömest, örömestebb. Any-
nyi való, hogy e szó inkább időre mint helyre vonat-
kozik, s benne az idő' elsőségének alapfogalma rejlik,
tehát megállhat a mi-ekst származtatás és alkatára
nézve hasonló hozzá a mielőbb, és mielőtt. Ez elem-
zés szerént a mihelyen, mihelyt is eredetileg mi-elem,
mi-eU volna.Valósággal h nélkül fordul elé egy 1548-iki
levélben (Szalay Á. 400 m. 1.) „Miéi ez levél hoz-
zád megyén, azonnal János dejákot mind ez levéllel
egyetembe kőid X. uramhoz11 Másutt : miath is :
„Az zabot még meg nem hozták, miath meghozzak
azonnal választ teszek. (Levél 1559-böl). Néhutt ma
is mihánt és a székelyeknél : miént. Más részről a
,helyt< ,helyen' szókra utasít a székely ,ahajt' és
,ehejt', alkalmasint ám. a a-helyt és e-helyt, melyek-
nek jelentése szintén nemcsak helyre (ott itt), hanem
időre is vonatkozik, .azonnal' és .ezennel' értelemben.
A Mátray-codezben : mihelten.

„Gyönyörű képedet
Én mihelten megláttam."

(Thaly K. gyűjt).

Tájdivatosan mihdnt, különösen a székelyeknél : mi-
hent, mihentesen, mientet, miént, mely utóbbiakban a
h, mint föntebb érintők, szintén elhagyatik. ,Mene'
és ,menne' (= mi-elen ? mi-helyen ?) alakban jön elé
Katalin verses legendájában :

„Méné az képet bevivé
És az templomba létévé,
Ingyen ottan lehollának
Az bálványok s elromlának."

„S menne hogy éjjelre juta,
Elaludt képét mutatá."

MIHELYT, 1. MIHELYEST.
MIHENT, MIHENTESEN 1. MIHELYEST.
MIHEZTARTÁS, (mihez-tartás) ősz. &. Újabb

időben jött divatba a hivatalos nyelvben, a német
,Darnachachtung' kifejezésére; magyarosabban : maga
miheztartása vagy alkalmatosa, vagy egyetlen szóval:
alkalmazkodás. Mihetíortás végett , azaz alkalmaz-
kodás végett.

MIHÓK, férf. kn. tt Mihók-ot. A Mihály név-
nek nagyító vagy gúnyoló módosulata. Jelent egyfi-
gyü ostobát is; innen a bohó Mim, nevezet is, valamint
bolond Istók. Néhutt az együgyttt Jankó-nak. is mond-
ják. Mind ezen nevezetek valószínűleg valamely tör-
téneten alapulnak.

MIHÓKA, 1) 1. MIHÁLYKA, és MfflÓK. 2)
Szabó Dávid szerént ám. turbnlya, baraboly, bubu-
licska.

MIHÓT, a székelyeknél divatos, mióta helyett;
lásd ezt.

M1IK, MÍK, a székelyeknél tájdivatosak .me-
lyik' helyett.

MLTAVA, L MIAVA.
MIKALAKA, falu Arad m.; helyr. MikalcJtám,

—n, — ról.
MIKÉ, (1), férfi kn. A Miklós névnek kicsinyített

módosulata. Meghatna magát, mint a Miké malaa-
am. (Km.).

MIKÉ, (2), mváros Somogy m.; belyr. Miké-rt,
—n, —rSl.

M1KEBUDA, puszta Pest m.; helyr. —budd-ra,
—n, —ról.

M1KEPA, falu Szála m.; helyr. —farra, —n,
—ról.

MIKEPALVA, erdélyi falu Küköllő m.; helye.
—Jalvá-ra, —n, —róL

MIKEHAZA, erdélyi falu B. Szolnok m.; helyt.
—hátá-ra, —n, —ról.

MIKÉNT, (mi-ként) öez. ih. és kötezó. 1) Kér-
dőleg használva ám. mely módon, mi módon, hogyan?
Mondd el kérlek, miként történt a* egén dolog t Mikbi
jöttél ide f 2) Mint kötszónak a viszonymondatbao
ötönként, úgy, a sterént felelnek meg nyilván vagy hall-
gatólag, pl. miként mondád, ötönként történt. Afitórf
hallottam, úgy adom elé. „Legyetek ildomosok miként
(velutí) kégyók. (Müncheni cod.). „Meg nem tisztulta-
tonkjobban, mikéntáldozatokkal." (Debrecaeni Legén-
dáskönyv). — Nem egészen egyértelmű vele, noha to-
kák által öszvetévesztetík.mitóp vagymitópen. .Miként'
azt teszi : mely módon, ,miképen' pedig, mily módon.
V. ö. —KENT, —KÉPEN, és MIKÉPEN.

MIKÉNTI, (mi-ként-i) mn. tt mikénti-t, tb. -dt.
Miként levő, mimódon létező. (Modalis).

MIKÉNTISÉG, (mi-ként-i-ség) fn. tt mOtMr
ségét. Mimódon létezés. (Modalitat).

MIKÉP, MIKÉPEN, (mi-kép v. -képen) ön. ih.
és ksz. 1) Kérdőlegam. mily módon? Miképen fogjví
a dolgot otéhnerUen elintézni t Miképen jártál el e**
Ügyben t 2) Mint kötszónak a viszonymondatban nyil-
ván vagy hallgatólag asonképen, v. akképen, olymkf-
pen, hasonlóan felelnek meg, pl. az úri imában : »E«
bocsásd meg bűneinket, miképen mi is megboesátonk
ellenünk vétkeiteknek." Ez értelemben öszvetétethe-
tik a mutató szócskával : amiképen. 8) Ezen értelem-
nek megfelelőleg használtatni szokott már a regiek-
nél hogy kötszó helyett is; (kiváltkép ajánlatos és,
ha a ,hogy* azonegy mondatban többször fordulna
elé). „Mivel azért az pogány ellenség nem alnsrik,
hanem éjjel-nappal azon mesterkedik, miképenu
keresttyénséget megejthesse." (Őr. Escterháiy Mik-
lós nádor levelei. Történelmi Tár VHL k. 16. lapon).
„Miért kegyig nagy kegyösségnek dolga ahról g00'
dolkodnonk, miképen az szép kis Jézus sírván metál-
tetik vala környül ez mai napon." (Debrecieni Le'
gendáskönyv 95. 1.).

MKE-PIBCS v. KIS-PIRCS, falu Bihar me-
gyében; helyr. — riret-én, —re, — r67.
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MIKES, erdélyi falu Torda m.; belyr. M-
ke*-re, —én, —rflí.

MIKESZÁSZA, erdélyi falu KüköUö m.; helyr.
—uámá-ra, —n, —ról.

MIKHÁZA, erdélyi falu Maros u. helyr. -há-
tá-ra, —n, — ról.

MIKINT, tájdivatos; 1. MIKÉNT.
MIKLA, pussta Pest m.; helyr. MMá-ra, —n,

—ról.
MIKLAS1 T. MIKLÓSI, falu Somogy m.; helyr.

Miklati-ba, —bán, —Ml.
MIKLO-LÁZUR, falu Bihar m.; helyr. —La-

swr-ro, — ön. —ról.
MIKLÓS, (1), (hellén eredetű, jelentése nép-

gyotö ezen szókból alkotva: vtxém és őyíos) férfi
kn. tt MUdót-t, tb. —ok. Nicolaus. Változatai :
Miké, Miki, MOcla, Mikié, Miket, Mikola, MOcó, Mi-
kvlát. Viselik e neveket Magyar- és Erdélyországban
számos helységek. Magot MikUt mennybe néz, né-
pies rejtett mese, s ám. kémény, máskép : férjék fa-
ragjai, mégit feneketlen. ÉWdik, mint Toldi Miklót
lova a ttemtíen. (Km.). Stent-Miklós néven is számo-
san fordulnak elé helynevek, melyeket 1. SZ béta
alatt, vagy némely előnevezetekkel az illető betűnél.

MIKLÓS, (2), fala Verőcze és paszta Abadj m.;
helyr. MUM+ra, — ön, —ról.

MIKLÓSFALU, falak Mosón és Szepes m.;
helyr. —falu-ba, —bon, —ból.

MIKLÓSFALVA, fala Zólyom, puszta Gömör
m.; erdélyi fáin Udvarhely sz. helyr. —fahá-ra,
—n, -róL

MIKLÓSI, paszta Somogy m.; helyr. Mikié-
gi-ba, —bon,—ból.

MIKLÓSLAKA, erdélyi falu A.-Pehér m.;
helyr. —laká-ra, —n, —ról.

MIKLÓSTELKE, erdélyi falu Szeben sz. helyr.
—ttlké-re, —n, —röl.

MIKLÓS VÁGÁS, fala Sáros m.; helyr. — vá-
gát-ra, —ön, —ról.

MIKLÓSVÁR, paszta Tolna m.; erdélyi falu
Miklósvárszékben; helyr. —vár-ra, —ön,—ott, —ról.

MIKÓ, (1), 1. MIKLÓS.
MIKÓ, (2), paszta Esztergám m.; helyr. Mi-

kó-ra, —n, —ról.
MIKÓ, (3), székelyesen ám. mikor, melyben

az őr palóczos kiejtéssel változik 4-vá, mint m»n-
denkó v. mindonkó szóban is.

MKÓFALU, puszta Nyitra m.; helyr. —/o-
lu-ba, —bon, —ból.

MIKÓPALVA, falu Heves, puszta Bars m.;
helyr. —ftdvd-ra, —n, — ról.

MtKÓHÁZA, falu Abaúj, puszta Gömör m/,
belyr. — hátá-ra, —n, —ról.

MIKOLA, falu Szatmár m.; GAEAM—, Bán,
VÁMOS— , Hont, m. erdélyi falu Doboka m.; helyr.
MUtolá-ra, —n, — ról.

MttOLAPATAK, fáin Máramaros m.; helyr.
—patak-ra, —ön, —ról.

MIKOLCSÁNT, fala Gömör m.; helyr. Mikol
etány-ba, —bán, —ból.

MIKOR, (mi-kor) ih. és ksz. 1) Bizonyos idő
folytában, mely alatt valami történik, vagy létezik.
Mikor fiatal voltam, jól méné dolgom. Mikor pattant,
nem hittem volna. (Kisf. K.). A régieknél: mUeoron,
sőt néha mikori is. A visionymondatban nyilván
vagy alattomban megfelel neki : akkor. Mikor kér-
désnek, akkor felelj. Mikor én betfűek, ti hallgat-
tatok. Öszvetétethetík a mutató a szócskával is. Ami-
kor akkor, azaz valamely határozatlan időben, majd .
egykor, valaha. 2) Kérdőleg ám. mely időben ? Mi-
kor letten honn t Mikor szoktál enni, lefekttnni, föl-
kelni f V. ö. KOR.

MIKORÁRA, (mi-korára) 1. MIKORRA.
MIKORON, (mi-koron) ősz. ih. 1. MIKOR. Elé-

fordúl a régieknél ,minthogy' értelemben is : „Róka
az eszteragot ecczer vacsorára hivá, az ételt az asz-
talra ötté, mely mikoron híg volna, az eszterag hé-
jába (= hiába) vág vala hozzá az ő hegyes orrával."
Pesti Gábor meséi.

MIKORRA, (mi-korra) ősz. ih. és kötszó. 1)
Kérdőleg ám. mely időre ? Mikorra halatttod utadat t
Mikorra lett két* a ruhám f Mikorra idéztek bennttn-
ket a tSrvénytték elét 2) Midőn ösakötő értelme is
van, megfelel neki az akkorra. Mikorra te gyalog egy
mérföldet haladt*, én akkorra koetin legalább kettőt meg-
tettek. Matató a szócskával öszvetéve : amikorra.

MIKORT, (mi-kort) 1. MIKOR. Eléjön pl. Katalin
verses legendájában: „Mikort lén hét esztendeje" stb.

MXKÓTELEK, puszta Nógrád m.; helyr. — te-
lek-re, —én, —rtil.

MIKÓ-ÚJFALU, erdélyi falu F.-Fehér m.;
helyr. — $jfalu-ba, —bon, —ból.

MIKOVA, falu Zemplén m.; helyr. Miková-ra,
—n, —ról.

MIKSA, férfi kn. tt Miksát. Maximilianus. A
latin maxtmn#-ból eredetinek látszik.

MIKSI, falu Nógrád m.; helyr. Miksi-be, —ben,
— bSl.

MIKUSÓCZ, falu Trencsín m.; helyr. Miku-
tóc*-ra, —ön, —ról.

MIL és MILY elvont gyökök, amaz miié, emez
miiye vagy szokottabban milíye szóban. Jelentésök :
emel azaz emelkedés, dudorodás. Rokonokul tekint-
hetők a szanszkrit: pul vagy puli (halmoz, halmo-
zódik), hellén : ÍTÁIJ#O>, latin : —plto, plenut, német:
Flílle stb.

MILÁNÓ, fa. tt Műánó-t. Lombardia fővárosa.
Mediolannm, németesen : Majland.

MILÁNÓI, (milánó-i) mn. tt milánói-t, tb.
—ok. Milánóból való, ott készült, ott létező, arra vo-
natkozó. Milánói ttUletét. Milánói templom, ttinhá*.
V. ö. MILÁNÓ.

MILE, (mil-e) fn. tt. műét. Földdel befödött
fakupacz, melyből a kovácsok szenet égetnek. (Szabó
D.). Van ily nevű puszta Tolnában, s Műéi helység
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Szálában. Finnül : milu, svédül : mila. Hegegyezik
vele a német Meiler, miről Adelong azt állítja, hogy
a régi német nyelvben kopaczot, halmot jelentett.
Ez értelemben rokon hozza közelebb a franczia
meule (szalma-, széna-)boglya, s a latin mólét, távo-
labb a németté, voll, latin múltúm, hellén aolló? etb.

MILEPA, (mile-fa) ősz. fa. Felhasogatott, s
kupáéiba rakott fadarabok, melyekből szenet éget-
nek. V. ö. MILE.

MILEHELY, (mile-hely) ősz. fa. Hely az er-
• dobén, vagy enlft mellett, hol a szénnek való fahasá-

bokat kupaczba rakják, és égetik.
MTLEI-EGYHÁZSZEG, falu Szálam.; helyr.

—egyháttzeg-re, —én, —ró'í.
MILEKÖZÉP, (mile-közép) ősz. fa. Azon vas-

tag dorong, vagy czölöp, melyet a szénégetők a mi-
lének közepére állirányosan helyeznek, s mely körül
a többi fát elrakosgatják.

MELESZÉN, (mile-szén) ősz. fa. Szén, melyet
az úgynevezett miiében égetnek. A kováotok, lakato-
tok mileteenet hatmáinak. V. ö. MILE.

MILET, (mi-lét) ősz. fn. 1. MISÉG és MI-
BENLÉT.

MILETAKARÓ, (mUe-takaró) ősz. fa. Száraz,
vagy nyers ágak, melyekkel a fakupaczot betakar-
ják, midőn szénné égetik, továbbá azon fold is, me-
lyet rá hánynak.

MILETALP, (mile-talp) ősz. fa. Fahasábok,
melyeket a szénégetők a földön keresztbe raknak, s
melyekre a többi hasábokat fektetik.

MILJTICS, falu Báca m.; helyr. Militiet-re,
—én, —rSl.

MILLE, paszta Tolna m.; helyr. Mülé-re, —n,
—rM.

MILLER, (mill-e-er v. mil-e-er) fa. tt miUér-t,
tb. —ék. Szénné égetés végett öszverakott facsomó,
vagy famáglya. Lőrincz K. szerént Eapnikbányán, és
Kriza J. szerént a székelyeknél is különösen Udvar-
helyszéken használt tájszó. Eredetére nézve 1. MILE.

MTTJJÁRn, számnév; tt milliárdot. Ezer mil-
lió. Ered a latin millió-tói V. ö. MILLIÓ.

MILLING, (mill-ing) fa. tt. mUling-ot, harm.
szr. —ja, vagy vékonyhangulag : —ét, —jé. Vil-
lámló fényességű test, különösen maga az égi villám.
Mint a mitting villogott itt a Jóimé kardjának lapja,
és éle. (Biró Márton). Innen a káromkodásnak ezen
neme : millingót t...te ! ám. mennyid}, v. viUongót t...te.
Átv. ért. jelenti a kicsiszált aczélnak, fegyvernek fé-
nyes élét. Sima, mint a milling. (Km.). Ez értelem-
ben megegyezik vele a Danán túl divatozó pilinga,
vagyis a késnek, kardnak fényes vasa. Simái szerént,
azon éles vasakból (gnillotinféle) alkotott gép, mely-
lyel hajdan némely halálra Ítélteket kivégeztek. Mind
a mitting, mind a pilinga szók gyöke azon vü vagy
egyszerűbben ü, mely élénk mozgást jelent az illan,
ittó, villog, villám, villant, pillant, pillangó stb. szár-

mazékokban, ti. az m. v. és p mint rokongzervü
hangok előtétül s némi módoritékul használtatnak.

MILLIÓ, számnév, tt. müUó-t. Ezerszer ezer
vagy tízszer százezer. Egy millió forint. A latin nyelv-
ből kölcsönzött szó. Némi módosulattal különösen
a népnyelvben : milliom. A latin millió pedig ered
mille (ám. ezer) szótól, mely alkalmasint rokonság-
ban áll múltúm, hellén noUós, német viel, szláv iccely
stb. szókkal. Figyelmet érdemel, hogy a csagataj
nyelvben ming ám. ezer. (Abnska), és sinai nyelven
ping ám. mind (simul omnes). V. ö. MIND.

MILLIOM, számnév, tt. milliom-ot, harm. szr.
—ja. 1. MILLIÓ.

MILLIOMOS, (miUiom-os) 1. MILLIÓS.
MILLIÓS, (millió-os) mn. tt. milliót-t, v. —át,

tb. —ok. 1) Ami egy milliót ér. Milliót jóttág ám.
egy millió forintot érő. 2) Millióval bíró. Milliót
dútgazdag.

MILLÓRA, fa. tt. mülórát. Kriza J. szerént a
székelyeknél előhasu juh, egy éves bárány; máskép:
diszké, dütske. Homályos eredetű.

MILLY, (1), elvont gyöke MILLYE szónak.
L. ezt és MIL elvont gyököt.

MILLY, (2), kérdő névmás, 1. MILY.
MILLYE, (milly-e) fa. tt. millyét. Molnár A.

szerént jelent szelenczét, vagy tokot, különösen holmi
fűszernek valót, pl. tómillye, bortmiüye. Eredetére
nézve 1. MIL elvont gyök.

MILLYEN, MILLYENSÉG, 1. MILYEN, MI-
LYENSÉG.

MDLOTA, falu Szatmár m.; helyr. Miloíá-ra,
—n, —ról.

MILOVA, falu Arad m.; helyr. Milová-ra, —«,
—ról.

MLLPOS, puszta Sáros m.; helyr. Milpot^a,
—ön, —ról.

MILY, (mi-ly) kérdő és matató névmás; tt mi-
lyet. Ezen névmás kérdőleg az alany minőségéről
tudakozódik, valamint a mely azt kérdezi : ki v. mi?
Toldalékraggal : milyen. Mint általános minőséget
jelentők megfelelnek neki az ily, oly, ilyen, olyan,
pl. mily tnnü potttóból akartt ruhát t Fel. Ilyenből
Milyen ember Tárnáit Fel. Ctak olyan. Matató név-
másul öszvetétothetik az a mutató szócskával : amüy
v. amilyen. Milyen (v. amilyen) a gatda, olyan a bor.
Milyen át eetet, olyan a háti atttony. Milyen a*
anyja, olyan a lyánya. Milyen a fa, olyan a gyumSl-
cte. Milyen a jónap, olyan a fogadf Itten (milyen a
köszönés, olyan a fogadás). Milyen a motdó, olyan a
kendő. (Közmondatok). Értelemre megegyezik vele :
minő. V. ö. MELY, kérdő ée ILYEN mutató névmást

MILYEN, (mi-ly-en) tt. mUyen-t, tb. —ék. L
MILY.

MILYENSÉG, (mi-ly-en-ség) fa. tt milyentég-ét,
harm. szr. —e. A. tárgynak kérdés alatti tulajdon-
sága, mely azt a maga nemében megkülönbözteti,
meghatározza, mely ezen kérdésre: milyen f felel
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meg, pl. a bornak milyenségéhez tartotik annak színe,
ige, ereje. Egy értelmű Tele mnötég. V. ő. MISÉG.

MÍM, MIM elvont gyöke mtmel szónak; 1. MÍ-
MEL.

MÍMBESZED, (mim-beszéd) ősz. fa. L. MÍM-
JÁTÉK.

MÍMEL, MIMEL, (mlm-el) 4th. m. mimel-t.
Valakinek kttlső cselekvésmódját, tehát taglejtéseit,
mozdulatait, arczkifejezéseit stb. utánozza, miazerént
ahhoz mintegy hasonlóvá teszi magát, pl. a színpadi
eléadásokban, némajátékokban stb. Megvető ért. ma-
jom módjára utánoz valakit E szónak gyöke mim,
melyhez értelemre is leghasonlóbb a latin mimue, s
hangváltozattal a magyar majmol; minthogy pedig
a majomnak kitűnő sajátsága az utánzás, valószínű,
hogy a mim és majm egy eredetűek, mert az t nyel-
vünkben aj oj hangokkal szeret váltakozni, pl. kiált,
kajált, altí olajt, megfordítva : ihar, juhar, íg jog,
irgát, jorgaí stb.

MIMELÉG, (mim-el-ég v. bib-el-ég?) önh. m.
mimeleg-tem, —tél, —étt v. mimdgétt; htn. —ni v.
mimelgeni. A székelyeknél ám. az ismertebb nebeleg;
1. ezt

MÍMELÉS, MIMELÉS (mím-el-és) fn. tt mí-
melét-t, tb. —ék, harm. szr. —e. Szélesb ért mások
külső cselekvésmódjának utánzása. Szorosb ért maj-
molás. 1. MÍMEL.

MÍMESZ, MIMESZ, (mím-éaz) fh. tt. mímész-t,
tb. —ék, harm. szr. —e. Színpadi némajátékos, ki
valamely cselekvényt miméivé ad elé.

MÍMESZET, MIMÉSZET, (mím-ész-et) fa. tt
mimészet-ét, harm. szr. —e. Valamit mímelő néma-
játék, illetőleg ügyesség, mesterség.

MÍMEZ, MDÍEZ, (mím-ez) áth. m. mimez-tem,
—tű, —étt. L. MÍMEL.

MÍMJÁTÉK, (mim-játék) ősz. fa. Néma szín-
padi játék, mely valamely cselekvényt csupán tag-
lejtésekkel, arczbeszéddel ad elé.

MÍMJÁTSZÓ, (mim-játszó) L MÍMESZ.
MÍMMÜVESZET, (mim-művészet) „ősz. fa. L.

MÍMESZET.
MIMÓD, (mi-mód) öaz. ih. 1. MIMÓDON.
MIMÓDON, (mi-módon) ősz. ih. Miféle eszkö-

zök, és cselekvés által. Nem tudom, mimodon kerül-
jem, ki leselkedő elleneimet. Mimodon szabadultál meg
afogtágMl.V.Ö.MÓD.

MIN, (1), v. MÉN, elvont gyöke mind (régie-
sen merni) szónak és származékainak. Sínai nyelven
mán ám. teljes, egész; innen : man-sin egész test
E*en sinai mán szóval egyezik közelebb a latin omnw,
ornne. Egyébiránt 1. MIND.

MIN, (2), 1. MINMAGUNK.
MÍNA, (latin szó) fa. tt minát. 1) A hegyek

oldalaiban, erezek, vagy más ásványok kutatása vé-
gett beásott likak. 2) Különösen a hadtudományban,
föld alatt készített meneteles út, honnan a fönt fekvő
földet, a rajta levő teherrel együtt lőpor által föl le-

het vettetni. Régi magyar nyelven : ellik (v. allik),
v. állyuk. Mai divat szerént némelyek akna, különö-
sen tlizakna névvel nevezik.

MINAJ, falu Ung m.; belyr. Minaj-ba, —bán,
—bél.

MINAP, (mi-nap) ih. Nem rég múlt időben. E
szóban az időnek közelsége rejlik, miért hellénül;
woxTTt, latinul nuper, melyekben viog és novut a
gyökök, németül: neulich, jüngst; tehát minap ám.
legújabb, legközelebbi időben, vagy napon. Ez alap-
fogalomból kiindulva valószínű, hogy e szónak első
alkatrésze a közeit jelentő eme, mintha volna eme-nap.
Egyébiránt, minthogy a minap máskép • múltkor, azt
is vélhetni, hogy e szóban a mi ám. mű, t. i. a múl
múlik gyöke, miszerént az mu-nap volna, azaz multnap,
oly nap, mely már el-mult.

MINAPABAN, ősz. ih. A minap szónak tolda-
lékos módosulata, olyan mint hajdan helyett hajda-
nában, mattan helyett mostanában. V. ö. MINAP.

MINAPI, (mi-napi) ősz. mn. Közelebb elmúlt
időbeli, ami nem régen történt. A minapi jégeső nagy
kárt tett. V. ö. MINAP.

MINAPON, régies a ma szokottabb minap
helyett.

MIND, (1), (min-d v. men-d) mn. Ez alakban
csak tájszokásílag, nevezetesen Szabolcsban, Bihar-
ban stb. ragoztatik : mindnek, mindet stb.

„Kin hogy Buda bajnok körül eltekintett,
Meddig szeme látta, be se' látta mindet :
Jobbra fejét s balra komolyan hintálván,
Mond az öreg szásznak, vele együtt áll van."

Arany J. Buda halála.

Általánosabban a megtoldott minden divatozik, és
csak némely öszvetételekben tartja meg eredeti egy-
szerűségét, pl. Mindszent, mindkettő, és a mutató név-
mások előtt : mind az v. azon, mind ez v. ezen. A ré-
gieknél egyebütt is, pl. a halotti beszédben, mellék-
név gyanánt áll. Különben határosóként ésmintgyű-
név önállólag jelent öszveséget, együvé tartozó több-
séget, sokaságot, s olyan természetű, mint a számne-
vek határozói, és ám. egészen, öszvesen, együtt, pl.
mtnd addig, mind annyiszor, mind napestig, mind un-
talon. Mind Örökké. Mind elmegyünk. Mind egészsége-
sek vagyunk. Nem mind arany, ami fénylik. Nem mind
jóakaród, oki rád mosolyog. Nem mind lencse, ami
lapos. Nem mind szakáét, aki a kalánt kezébe veszi.
Nem mind szent, aki bejár a templomba. (Kmm.). A régi
nyelvemlékekben mend, s ám. egész, öszves, pl. a
régi halotti beszédben és könyörgésben : „Meud an-
gyelkot" (= minden angyalokat), „mend szén tököt",
„mend ő szenti és őnöttei közikön." A Müncheni co-
dezben : „Meghirhevék mend a földön", (eziit fáma
in nniversam terram illám). Máté 9. „Megkerengi
vala mend Galileit" (Máté 4.). Eléfordul a menően
is, pl. „Menden ország önnön benne megoszlatott meg-
pusztóltatik", (omne regnnm in seipsum divisnm de-
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eolubitor. Máté 12.)- Márodfoku melléknév vágj
batárosó mellett haunálják, ,raindig' vagy ,foly-
vást' értelemben is. Mind t*ebb ttebb lett, mind jobbra
Wrekedjél. Mind inkább. Mindjobban.

„Kit vágyódás elragadott,
A kívánság meghódított,
Mind nagyobbat emleget"

B. Orczy Lörincz.

E ásóban ás öuveaitett sokaságnak alapfogalma
rejlik, s ,minden' alakjára nésve olyan, mint vad va-
don, mord mordon, törd tordon, kit kitin (kicsin), ólat
alaton (alacson). Ha a minden ssót különösen esekkel
verjük össve, a nyelvhasonlat nyomán úgy vélekedhe-
tünk, hogy az m csak toldalék, ágy hogy pl. a régi ha-
lotti beatedben és könyörgésben állandóan ,mend' áll
.minden' helyett is; a d is a törzsnek nem alkatrésze,
hanem további képző , tehát a tiszta gyök min, és a
régieknél állandóbban mén, melyből lett mined v. mé-
ned, össvébbhdzva : mind, mend. T. L a d hasonló je-
lentésű képzőnek látssik a kicsid, karetud, lattud,
édetd stb. szókban is. A min, régiesen mén pedig sem
több, sem kevesebb mint mennyi, mely a régieknél
rendszerént egy n-vel áll, pl. a Müncheni codexben
csaknem állandóan méné, Pesti Gábornál ment; a
Debrecseni Legendáskönyvben : mine, mini, amely
ma is esen össvetett szóban : ,valamennyi' , szin-
tén,öszves' értelemben vétetik. A göcseji tájnyelv-
ben mennyen ám. mennyien. Eléjön a régi iratokban:
ménig (pl. Ssalay Á. 400. magyar levelében), s azt
teszi: mennyiig, ásás míg, v. meddig. Tehát ,mind'
v. ,mend' = menid v. minid, azaz: mennyid, vagyis:
valamennyi. Törökül kamu = minden, és btitün =
egész. Figyelmet érdemel, hogy sínai nyelven ping
ám. mind (omnes, • simái), és* az Aboska sserént esa-
gataj nyelven ming ám. ezer. A penában : heme, lati-
nul : orom* = minden, síb. V. ö. MIN, MENNYI,
MINDEN, és MONNÓ.

MIND, (2), (1. itt végül); kotoró. Több alanyt
foglal együvé, s ám. ét v. it, pl. mind én, mind le, tan.
én is, te is. Mind égen, mind fOldö* jelek lettnek, ám.
égen é* földön, líind a kenyér, mind a hit elfogyott,
ám. a kenyér is, a hús is És értelemből lehet meg-
fejteni, hogy többnyire a régi nyelvben a kötscó mind
csak egyszer tétetett ki, pl. midőn így szóltak: mind
én te, asaz, én és te együtt Nógrád vármegyének a
törökök pusztításáról szóló l«27-ben kiadott bizony-
ságlevelében áll : Étim megfut ét át Vetér mind ős
Birákoth, Borátkokat karóba akarta wmjaUnj (Jássay
Pál), azaz mind a bírákat, mind a barátokat Azonban
vannak példák az ellenkezőre iá: „Mert majdan mind
az ár, s mind ás szolgája unos untalan bejönnének."
(Pesti G. meséji, XLIL mese). „Mind anyáddal, mind
húgaiddal vétkesei ' (Ugyanott LXI. mese). Ás előbbi
példákból megtetszik, hogy ezen kötesó eredetileg
egy a ,mind' melléknévvel. Némelyek véleménye sse-
rént a ,mint' (» valamint) szóval volna azonos, és
tájssokásilag ejtetik is ekként

MINDADDIG, (mind-addig) öss. ih. Míg bizo-
nyos idő tart, valamely határozott időnek végéig,
égessen addig. A viszonymondatban megfelel neki t
míg, pl. mindaddig ti*** a tűk, míg elmerül. Mindad-
dig ott légy, míg el nem küldenek.

MIND A MELLETT, kivételező mondatban szo-
kott kifejezés, ám. mindazáltal, mégis, azonban.

MINDANNYI, (mind-annyi) öss. mn. Az egén
sokaság, többség együtt véve, bizonyos tekintetben
megegyezve. Vissonymondatban megfelel neki amen-
nyi vagy ahány, pl. ahány legény, mindannyi vitet.
Ha titen Ütitek it, mindannyitokkal atembtttíüok.
Többese, vagyis határozója : mindannyian. Akaró*,
hogy mindannyian megjelenjetek. Egyértelmű vele t
valamennyi, és mindnyája, mindnyájan.

MINDANNYISZOR, (mind-annyiszor) ősz. ih.
Ismételt, vagyis sokszorozott egységekre vonatkozik,
s azokat bizonyos tekintetben öszveköti, pl. tüuer
folyamodott, t mindannyittor vittttautatitották. Ahány-
ttor hóna mentem, mindannyittor át iróasttabuU tó-
lálám.

MINDAZÁLT, újabb időben némelyek IÖTÍ-
dítve használjak .mindazáltal' v. .mindazonáltal' he-
lyett.

MINDAZÁLTAL, (mind-az-által) ősz. kötni.
Ellentétes értelme van, s ám. valaminek (mind só-
nak) daczára, ellenére, vagy különben véve a dol-
got, más szempontból. A viszonymondatban jöttéket,
ámbár, noha, bátor, ámbátor, ugyan tétetnek ellenébe,
pl. én ugyan ttivembdl sajnállak : mindazáltal nénit-
githetek rajtad. Jóllehet eleget siettem : mindatdltal
keton érhettem meg.

MINDAZONÁLTAL, 1. MINDAZÁLTAL. „De
mindazonáltal is, mégcsak az kapaját is fel nem TO-
natám az ellenség előtt" (Levél 1558-ból. Szab;
Á. 400 m. 1.).

MINDCSAK, (mind-csak) ősz. ih. Minduntalan,
szüntelen. Mindctak ki-be, ki-be, arról mondják aki
szüntelen jár az ajtón. (Lörincz K.).

MINDEDDIG, (mind-eddig) öss. ih. Égessen
ezen helyig vagy ideig.

MINDÉG közbeszédben általános kiejtés; 1.
MINDIG.

MINDEGY, (mind-egy) ősz. fn. melyből mwd-
egyik, mindegyre, mindegyUU származékok divatoznak.
Maga a mindegy változatlan alakban ám. a többi ko-
sől akármi, v. akármelyik. Élünk vele, midőn att
akarjak jelenteni, hogy a sok között nem váloga-
tunk, hogy különbséget nem akarunk, vagy nem tu-
dunk tenni köztök, vagy irántok közönyösek vagyont
Mindegy neki, akár itt lakik, akár mdtutt. Mütdtgj
nekem, akár fehér, akár vOrtlt bor, csak finom legyen.
A* mindegy.

MINDEGYIG, (mind-egyig) ősz. ih. Valamely
sereg, sokaság utolsó egyénéig, egyet sem réve ki,
valamennyien, mindnyájan. Mmdegyig odavettük *
barátban, a hajótOrétbtn,
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MINDEGYIK, (mind-egyik) ősz. mn. Bizonyos
sokaságnak egyénei külön-külön vére. Az egyes számú
személyragok közöl csak a harmadikat veszi föl, mind-
egyike, pl./iám mindegyikének hagyok tű éter forintot.
Többesben: mindegyikünk, mindegyiktek, mindegyikük.

MDÍDEGYLABIG, (mind-egy-lábig) ősz. ih.
Élő allatokról szólva ám. valamennyien, öszvesen.
ifarhdi mindegylábig elhullottak.

MINDEGYBE, (uiind-egyre) ősz. ih. Folytono-
san, szünetlenül, egymást követve; minden egyes
esetben. Mindegyre étit ae etb'. Mindegyre új tengek
érkttnek. Ahányam- találkotik velem, mindegyre pa-
nastkodik.

MINDEGY8ZÁLIG , (mind-egy-szálig) ősz. ih.
Szálakból álló tömeges testnek minden szálai. Haj-
fürtjei mindegyttálig megőtttlltek, kihullottak. Szélesb
átv. ért. akármily gyűsokaságnak minden alkatrészei.

MINDEGYÜTT, (mind-együtt) ősz. ih. Öszve-
sen, valamennyien, mindnyájan, egyet sem véve kJ.
MindegyüU nem értek ttmmit.

MINDEKKOBIG, (mind-ekkorig) ősz. ih. Bizo-
nyos távol időtől számítva a mostanig, a jelenig. A
gyógyszer bevételétől fogva mindekkorig temmi javu-
látt nem ének. Mindekkorig temmi bajom sem volt.

MINDÉLTIG, 1. MINDÉTIG.
MINDÉN, (min-d-én, régiesen : men-d-en) mn.

és fn. tt mindén-1, tb. —ék, hann. szr. —e. Bizonyos
nemű sokasághoz tartozó egyének vagy egységek ösz-
vesen véve, egyet sem zárva ki. Minden polgár fitee-
ten adót. A termettet torvénye minden embert kötelet.
Minden jószágát elrabolták. Minden hátba katonákat
náütíottak. Minden ember ember, de nem minden ember
becsületes ember. (Km.). Minden lében kanál. (Km.).
Minden botnak végén a feje. (Km.). „Minden hatalom,
melyet más tárgyak felett gyakorlunk, attól függ
melylyel saját magunk felett bírunk." (H. Eötvös
József). Nagyobb nyomatékosságból néha használ-
tatik többesben is. Mindeneknek alkotója. Mindenek
fOm. Mindenek elütt, v. mindeneknek előtte; a Carthansi
névtelennél : minden előtte, szabálytalanul : ,minden
előtt', v. .mindennek előtte* helyett Mint önálló fő-
név jelenti aa együvé tartozó tárgyak öszvegét Min-
denét eladta. Mindenből kifogyott. Mindene rongy.
Mindenét magával hordotta. Mindenben gánetot talál.
Mindenünk oda van. Nem ülik minden mindenre. (Km).
Mindenhet látó, semmivel bíró. (Km.). Át egy madár-
tejen kwül mindene van. (Km.). Mindenre kém. Szintén
mint fn. jelent mindenséget is.

„Te hoztad-e nagy Minden ezer nemét
A semmiségből." Berzsenyi.

Ide tartoznak ezen öszvetételek : mindenlátó, minden-
tudó, mindenható. Bégen eléjön határozóként is ,mind-
nyájan' v. ,valamennyien' értelemben :

„ Sőt azt is meghagyja vajda ő népének,
Hogy minden valami keveset önnének."

Temesvári István 1569-ből. (Thaly K. gyűjt Mely

szóra Th. K. megjegyzi, hogy ily értelemben tűi a
Danán ma is így használtatík). V. ö. MINDEGYIK,
MINDENIK, MINDNYÁJA; és elemzésen nézve 1.
MIND.

MINDENBIZONY, MINDENBIZONYNYAL,
(minden-bizony v. -bizonynyal) ősz. ih. Teljes hatá-
rozottsággal.

MINDENES, (1), (min-d-én-és) mn. tt mindé-
née-t v. —ét, tb. —ék. Mindenre kiterjedő, mindenfé-
lét magában foglaló. Mindenes gyűjtemény.

MINDENES, (2), (1. föntebb) fn. tt. mindénéi-l,
tb. —ék. Oly házi tiszt, vagy szolga, ki mindenre
felügyel, kit mindenféle szolgálatra használnak, és
bizonyos mfiköre nincsen.

MINDENEST, (min-d-én-és-t) ih. Egészen, min-
den hozzávalókkal együtt; szokottan: mindenestül.

MINDENESTÜL, (min-d-én-és-t-üt) ih. Minden
hozzá tartozó személyekkel és holmival, ingósággal
együtt Mindenestül f álltra hvretolkodtwtk. Kutyástul,
macskástul, mindenestül. Néha hozzá teszik a fogva
szót is : mindenestül fogva.

MINDENFELÉ, (minden-felé) ősz. ih. Minden
irányban, ú. m. alá fölé, jobbra balra, előre hátra
stb. Mindenfelé vagdalódtik. Mindenfelé meghívó le-
veleket küldözgetni.

„Néz föl, alá , mindenfelé,
De Erzsi csak nem jön elé."

Népdal.

MINDENFÉLE, (minden-féle) ősz. mn. Minden
nemből, vagy fajból való. Noé mindenféle állatból vitt
egy párt a bárkába. Néha ám. igen sokféle külön-
böző nemű, osztályú, felekezetit stb. Mindenféle em-
berrel tártalkodni. Mindenféle könyvet olvat. A ten-
geri kereskedő" várótokban mindenféle népeket láthatni.

MINDENFÉLÉKÉT, (mindén-féle-kép) ősz. ih.
Mindenféle módon, kfilönbözőképen, a dolgot minden
oldalról véve. Mindenfélekép iparkodtam, hogy otélo-
mat érjem.

MINDENFÉLÉKÉBEN , (mindén-féle-képen)
1. MINDENFÉLÉKÉ?.

MINDENFELŐL, MINDÉNFELŐLRŐL, (min-
den-felöl v. -felőlröl) ősz. ih. Minden oldalról, min-
den irányról, pl. alulról fölülről, jobbról balról, élűi-
ről hátulról. Mindenfelöl tódul át ellenség. A várott
mindenfelől bekerítette át árvti. Megfelel e kérdésre :
honnan t mely tájról.

MINDÉNFELÜL, (minden-felni) ősz. ih. Min-
den oldalon, minden irányban, minden tájon. Megfe-
lel e kérdésre : hol t vagy mily tájon t Át ég minden-
felül tittta.

„Fáj a szivem kívül, belül,
Bánat lepi mindenfelül."

Népdal
MINDÉNFI, (mindén-fi) ősz. fn. Némelyek által

a eoimopotíta magyarítására használt szó; máskép:
világpolgár.



559 MINDÉNHA—MINDENKÉNT MINDÉNKÉP—MINDÉNNAPI8ÁG 560

MINDÉNHA, (mrádén-ha) ősz. ih. Minden idő-
ben, folytonosan.Ellentéte: soha tata teha.V. ö.HA.(l),

MINDÉNHAI, (mindén-hai) ősz. mn. Minden
időbeli, minden korra való, szolgáló. Mindenhai kS-
teletét. V. 8. HA, (1).

MINDENHATÓ, (minden-ható) ősz. mn. Szo-
ros ért. a véghetetlen hatalmú Istenről mondjuk. Min-
denható Itten. Egyedül az Itten mindenható. Széles
átv. ért. ki bizonyos nemben és körben mindent te-
het, ki mindenek fölött uralkodik. Át országban, a
kormánynál ő mást mindenható.

„Ez a mindenható tündér
Talán nem is halandó vér."

Kisfaludy S.

MINDÉNHATÓLAG, (mindén-hatólag) ősz. ih.
Oly módon, mint az tehet aki mindenható.

MINDENHATÓSÁG, (minden-hatóság) ősz. fa.
Szoros ért. isteni hatalom, melynek minden alája van
vetve. Szélesb ért. nagy kiterjedésű emberi hatalom,
mely bizonyos nemben, körben legtöbbet képes tenni,
eszközleni.

MINDENHOL, (mindén-hol) ősz. ih. Minden
helyen, mindenütt Az Itten mindenhol jelen van. Néha
ám. bizonyos határok közé szorított térnek, helynek
minden pontján, vagy táján. E város mindenhol poros.
Magyarországban sem terem mindenhol búsa ét bor.

MINDENHONNAN, (mindén-honnan) ősz. ih.
Minden helyről, tájról, vidékről, pontról stb. Jobbára
ám. bizonyos határok közé szorított térnek minden
részeiből, pl. a napot mindenhonnan látják. A fővá-
rosba mindenhonnan öszvegyulnek át utasok. A petti
vásárra mindenhonnan homok árukat. Máskép: minden-
finnen. Ellentéte : sehonnan.

MINDENHOVÁ, (mindén-hová) ösa. ih. Szoros
ért. minden helyre. Az Itten hatalma mindenhová ki-
terjed. Alkalmazott ért. bizonyos helyek közöl egyet
sem véve ki. A fejedelmek mindenhová rendelnek tittt-
viselb'ket. A rendőröknek tem stábod mindenhová be-
nézni. Máskép : mindenüvé. Ellentéte : sehová.

MINDÉNIDÖN, (minden-időn) ősz. ih. 1. MIN-
DENKOR.

MINDENIK, (min-d-én-ik) mn. tt. mindénik-et.
Az egész sokaságnak minden egyéne különkülön véve.
Egyes számban csak a harmadik személyragot veszi
föl : mindenike; a többesben : mindenikünk, (Szabó
Dávidnál: mindenink), mindeniktek, (régente: ménden-
tek is: „lészen méndenteknek szolga", Tatrosi cod.),
mindenikük. Rokonértelmü vele: mindegyik ; régiesen :
egyminden v. egymenden.

MINDENINK, Szabó Dávidnál jön elé .minde-
nikünk' értelmében , valamint ,méndentek' a Tatrosi
codezben ,mindeniktek' helyett.

MINDENKÉNT, (minden-ként) ősz. ih. Minden
módon, a dolgot minden, vagy különféle oldalról véve;
szokottabban és helyesebben: mindenkép.

M1NDÉNKÉP, MINDÉNKÉPEN, (mindén-kep
v. -képen) ősz. ih. Minden módon. Élünk vele, midőn
azt akarjak kifejezni, hogy egyetlen egy mód BÜK*
elhagyva, elmulasztva.

MINDENKI, (mindén-ki) ősz. mn. Bizonyos
száma személyek közöl egyet sem véve ki. Mindenki
tartotok a rendelt órára megjelenni. Nehéz mwdenkmtk
kedvét találni. (Km.). Mindenkinek tetszeni leheteti**,
akarni bolondtág. (Km.). Ellentéte : senki. Abban kő
lönbörnek tőle mindegyik és mindenik, hogy ezek mind
személyre, mind tárgyra vonatkozhatnak, mindenki
pedig csak személyre. Régiesen : kimind, és minde-
nik : egyminden v. egymenden.

MINDENKOR, (minden-kor) ősz. ih. Minden
időben, mindenha, az időfolyamnak egy részét sem
véve ki. Tágasb ért sokszor, igen gyakran. Ellen-
téte : sémikor, soha.

MINDENKORI, (minden-kori) ősz. mn. Ami
mindenkor, mindenidőben történik, vagy történni no-
kott, vagy mindenkorra vonatkozik. Valakinek min-
denkori viseletéről bizonyítványt adni.

MINDENKORON, (minden-koron) ősz. ih. 1.
MINDENKOR.

MINDENKORRA, (minden-korra) ÖBZ. ih. Min-
den időre. Jegyezd meg ezt mindenkorra. Egyszer mm-
denkorra.

MINDÉNLÁTÓ, (minden-látó) ősz. mn. Az Is
tenségnek egyik tulajdonsága; szélesebb értelemben
mondják emberről is, aki mindenre, vagyis sok do-
logra képes felügyelni, mint a jó mezei gazda.

MINDÉNLÉTTEKÉPEN, (mindén-létte-képeo)
ih. A székelyeknél ám. mindenképen.

MINDÉNMÓDON, (minden-módon) I. MDf-
DENKÉP.

MINDENNAP, (minden-nap) ősz. ih. 1) Nap-
ról napra, naponként, egy napot sem véve ki bizo-
nyos időszakból. Szabadulását mindennap várja. lfí»-
dennap hideg vittel megmosni a fejrt. Mindennap va-
lamit dolgozni. A jövő héten mindennap meglátogat-
lak. Mindennap, mindennap, jó borral kell élni. (Bor
dal). Máskép : mindennapon. 2) Köznapon, hétköz-
napon. Az vjdon új ruhát mindennap nem szokat vi-
tetni. Használtatík szójátékul is, mint hajdan a to-
borzók tevék, midőn a huszárnak beállt legény li-
bára bakancsot fűztek, mondván, jó lesz ez minden-
napra. Külön írva: minden nap-bán a ,nap' szó főnév.

MINDENNAPI, (minden-napi) ősz. mn. 1) Bi-
zonyos időszak alatt egymás után következő vala-
mennyi napra való, vagy napon történő. Mindennapi
kenyér. Mindennapi kóláét, azaz kenyér. Mindennapi
munka. 2) Köznapra való, nem innepi. Mindennapi
ruha. 3) A maga nemében közönségéé, nem kitönS,
nem különös, nem jeles. Ezek mindennapi dolgok.

MJNDÉNNAPISÁG, (mindén-napiság) ősz. m.
Közönséges, nem kitűnő tulajdonság vagy jelenség.
A mindennapitágokon nem bír felülemelkedni.
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MINDENNAPON, (minden-napon) 1. MIN-
DENNAP.

MINDENNAPOS, (minden-napos) OBI. mn. Bi-
zonyos tekintetben minden napot tartó, mindennap
eléfordnló. Ő mindennapot nálunk, azaz mindennap
eljő hozzánk. Mindennapos hideglelét.

MINDENNEMŰ, (mindén-nemtt) ősz. mn. Min-
den nemből való, mindenféle. Mindennemű növények-
ből, díványokból álló gyűjtemény. Mindennemű mada-
rak, rovarok.

MINDÉNOLDALUSÁG , (mindén-oldataság)
öez. fa. Mondjak oly ember tulajdonságaként, aki
igen sokféle dologban jártas. A mindtnoldalwág fe-
IMetettéggel jár.

MINDÉNSÉG, (min-d-én-ség) fa. tt. minden-
rfg-ét, harm. szr. —e. l) Legterjedtebb ért. a létező
lények öszvege, vagyis a nagy világ. Itten, a minden-
tég alkotója v. teremtoje, igatgatója, fentartója. 2)
Szűkebb ért. bizonyos mennyiségnek, sokaságnak ösz-
vege, öszveség.

MINDENSZENTEK, (minden-szentek) őse. és
többes fn. 1. MINDSZENT.

MINDENSZER, (minden-szer) 1. MINDENKOR.
Amaz eléjön Szabó Dávidnál.

MINDÉNTÉHETŐ, (minden-tehető) ősz. mn.
Egy jelentésű az isteni legfőbb hatalomra vonatkozó
mindenható szóval. Mondjuk emberről is, ki bizonyos
működési körben, hivatalban atb. sok mindent esz-
közölhet, véghezvihet.

MINDÉNTEVŐ, (minden-tevő) ÖBZ. mn. Aki
mindent nemcsak tehet hanem teszen is.

MINDENTUDÁS, (minden-tudás) ősz. fn. Szo-
ros ért isteni tulajdonság, melynél fogva semmi ti-
tok nincsen előtte.

MINDENTUDÓ, (minden-tudó) ősz. mn. és fa.
Az egy igaz Istennek kizárólagos jelzője, mert csak
ő tud mindent. Alkalmazott ért. mondják emberről,
ki bizonyos körben vagy szakban alapos, kimerítő
ismeretekkel, vagy tudomással bír.

MINDENTUDÓSÁG, (mindén-tudóság) ősz. fa.
Szoros ért az Istennek kizárólagos tulajdonsága,
melynél fogva nincs rejtély, nincs titok előtte.

MINDENÜNNEN, (min-d-én-ünn-en) ih. Min-
denfelől, minden helyről, minden irányról. E szóban
az tínnen ám. onnan, v. honnan, mintha volna, min-
denonnan, vagy mindenhonnan, és ez szokásban
is van.

MINDENÜNKET, 1. MINDENÜNNEN.
MINDENÜTT, (min-d-én-fitt) ih. Minden he-

lyen. Az Ott képző eredetileg a helyet jelentő ott, te-
hát az egész ám. mmden-ott. A* Itten mindenütt jelen
van, asae ügy lát, úgy tud mindent, mintha személye-
sen jelen volna. Ember nem lehet mindenütt. Alkal-
mazott ért. ám. bizonyos határok közé szorított tér-
nek több poncain, helyein. Amerre mentem, mindenütt
úmerbtVkkel taldlkotám.

AKAD. HAOT 8ZÓTÍB IV. «ÖT.

MDÍDÉNÜTTJELENVALÓ, (mindénütt-jelen-
való) ősz. mn. Az Istenről mondják. Máskép : min-
denütOevS.

MINDÉNÜTTJELENVALÓSÁG, (mindéntttt-
jelen-valóság) ősz. fa. Tulajdonsága az Istennek, ki
mindent úgy lát, úgy tud, mintha mindenütt szemé-
lyesen jelen volna. Máskép : mindenüttUt.

MINDÉNÜTTLÉT, (mindén-ütt-lét) ősz. fa. Is-
teni tulajdonság, melynél fogva helyre szorítva nincs.
Máskép : mindenütt jelenvalóság.

MINDÉNÜTTLEVÓ, (mindenfitt-levő) ősz. mn.
és fa. Különösen semmi helyhez nem kötött, hanem
mindenhová kiterjedő, mi egyedül az Istennek tulaj-
donsága. Máskép : imndeniUtjelenvalé, tmndenOttvaló.

MINDÉNÜTTSÉG, (min-d-én-ütt-ség) fa. tt.
mindénWtég-ét, harm. szr. — e. így neveztetik Lu-
ther tana Calvin ellen , Jézus testének mindenütt
jelenlétéről az úrvacsorai kenyérben. (Ubiquitas).

MINDÉNÜTTVALO, (mindénütt-való) 1. MIN-
DENÜTTLEVŐ.

MINDENÜVÉ, MINDENÜVÉ, (mindén-üvé v.
hová) ősz. ih. Minden helyre, tájra, irányra. Eredeti-
leg : mindenhova, v. mindenhová.

MINDÉTIG, azaz MINDÉLTIG, (mind-éltig)
ősz. ih. (l nélkül ejtik általánosabban). Ám. ameddig
élünk vagy él valaki. Báthori István lengyel király
levelében (1579-ből) a Történelmi Tár VIEL köteté-
ben, a hasonmás szerént (mert fájdalom I a nyomta-
tás tele van hibával) világosan így találjuk írva :
mindéltig (a nyomtatásban : mindéttig). Egyébiránt
közönségesen mindig helyett használják; 1. MINDIG.

MINDEZIDEIQ, (mind-ez-ideig) 1. MINDEK-
KORIG.

MINDHOLTIG, (mind-holtig) ősz. ih. ám. egész
haláláig, míg meg nem hal vagy halt valaki. „Úgy
szerette mint a fiát mindboltig." (Mikes Kelemen Tö-
rökországi levelei).

MINDIG, (min-d-ig) ih. Bizonyos időszaknak
semmi részét nem véve ki, folytonosan, időről időre,
félben nem szakadva, végtül végig. A madár akár
hova repül, mindig otthonn van. (Km.). Köz beszéd-
ben általános kiejtéssel: mindég; ami nincsen alap
nélkül, minthogy az ig névrag régente ég alakban
divatozott, pl. alég (=alig), ettég (=estig), addég
(=addig), v. ö. — IG névrag.

MINDINKÁBB, (mind-inkább) ősz. ih. Mind
jobban, folyvást jobban. V. ö. MIND.

MINDISTENLÉS, MINDISTENITES, (mind-
istenlés v. istenités) ősz. fa. Bölcsészeti nézet, elmé-
let, vagy rendszer, mely a lények mindenségét Isten-
nek lenni állítja, különösen, vagy úgy tekintve az
Istent, mint az öszves világ lelkét, vagy az Istent
az anyagi világgal azonosnak tartva. (Pantheismns).

MINDJÁRÁST, (mind-járást) ősz. ih. Értel-
mére nézve 1. MINDJÁRT. Eredetileg mindjárvátt,
mint a folyvást, tietvést, futvást hasonlatokból ki-
tűnik.

36
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MINDJÁRT, (mind-járt) ősz. ih. Halasztás nél-
kül, legott, tüstént, azonnal, isében (népiesen : íribe),
nyomban, folyvást, fistöllést stb. Mindjárt lőtteden
a merne stürit, KáUay gyűjteménye azerént ám. tüs-
tént átesem rajta, azonnal elvégzem. E ssó második
alkatrészének gyöke jár, azaz folyton megy, mely-
nek állapotjegyzöje határozó gyanánt használta-
tik ; van mindjárton is, mint: menten megy, foly-
ton f oly, jöttön jó. A mindgyárt, \. mingyárt, v. mm-
gyá, minnyárt, tájdivatos kiejtések. Leghübb az eredet-
hez: mindjárátt. „Mindjárást se órát se napot nem vár-
ván kegyelmetek, rendeljen embert." (Gr. Eazter-
házy Miklós nádor levelei. Történelmi Tár. VEU. K.).

MINDKÉT, (mind-két) ősz. számnév. Kettő
együtt véve. Régi nyelvben : morrnó. Mindkét sumeré
vak. Mindkét lábára sánta. Használjak a névelő köz-
betéteiével is. Mind a két háta elégett.

MINDKÉTFELE, (mind-két-féle) ősz. mn. A
kétféle közöl egyik is, másik is. Mindkétféle borom
jó. Névelővel : mind a kétféle.

MINDKETTEN, (mind-ketten) ősz. számnév és
ih. Kettő, öszvekapcsolt állapotban, nem külön-külön
véve. Ha vak vetet vakot, mindketten verembe étnek.
Névelővel : mind a ketten.

MINDKETTŐ, (mind-kettő) ősz. számnév. Kettő
együtt véve. Midőn közvetlenül a viszonynév előtt
áll, röviden használtatik: mindkét, pl. mindkét ketét
ellőtték. Ellenben a viszonynévtől elválasztva: kettö,
pl. két fia van, » mindkettő katona. Két leánya lett, »
mindkettő meghalt. V. ő. MONNÓ.

M1NDNAPESTIG , (mind-nap-estig) ősz. ih.
Reggeltől fogva egész napnyugotig. (Szabó D.).

MINDNYÁJA, (mind-nyája v. mind-annyia v.
annyija) ősz. határozatlan számnévmás. Törzsöké,
vagy mindnyáj, de ez alakban nem használtatík s ér-
telme öszves vagy egész nyáj, egész sereg; vagy,
ami hihetőbb, öszve van húzva mind annyija szókból.
Egyes számú harmadik személyraggal ám. bizonyos
sokaságnak egész serege, öszvege. Ás ifjúságnak mind-
nyája ott volt. A katonaságnak mindnyáját megstem-
Mni. Többes -számban, személyraggal: mindnyájunk,
mindnyájatok, mindnyájak ; de mivel e szókban a bir-
toknév egyes számbeli, tehát a viszonyige is egyes
számba tétetik, pl. mindnyájunk sajnálja a szerencsét-
lent. Mindnyájatok fegyvert fogjon. Mindnyájak sar-
ctól fitessen. Ha mindnyájunk jó volna, nem lenne
tarka a világ. (Km.). Határozólag : mindnyájan
(=*mind annyian); s ekkor az ige többes számba jő,
pl. mindnyájan kalandok vagyunk. Jertek kottám mind-
nyájan, leik fáradtak vagytok. Mindnyájan ettaka-
rodtak.

MINDNYÁJAN, 1. MINDNYÁJA alatt.
MINDOHA, Sopron megyei tájszolásban ám.

mindenha.
MINDONKÓ, a székelyeknél ám. mindenkor.
MINDÖRÖKKÉ, (mind-örökké) ősz. ih. Örök

időkig, örökön örökké.

MINDÖSZVE, (mind-öszve) öaz. ih. Valamen-
nyit együtt véve, egészen. Családja mtnd9s*ve Kieste*
némelyből áll. Úti költsége mmdOstoe haromstat forint.
Xten áruk mindöstve nem érnek ti* forintot.

MINDÖSZVESÉGGEL, MTNDÖSZVESEN 1.
MINDÖSZVE.

MINDSZENT, (mind-szent) (1), ősz. fh.tb. —ék.
A katholika egyház tana szerént az fidvözfiltek lelkei,
mindegytttt vére. Különösen, kiket a kath. anyaszent-
egyház , mint Istennek különös választottait tisztel, s
mint közbeiárókat az Isten és élő hivek között segít-
ségre hí. így neveztetik azon ünnep is, melyet az
egyház november első napján a fenn érintettek tisz-
teletére megüll. Mindszent, v. Mindstentek napja. Vi-
selik e nevet több helységek is.

MINDSZENT,(2), faluk Borsod, Csongrád, Heves,
Szepes m., puszták Bihar, Győr, Komárom, Somogy
m., CSEHI—, Vas, CSONKA—, Baranya, ÉS—,
Közép-Szolnok, FELSŐ—, Baranya, JÁSZŐ—,
KORSÓ—, Abaúj, KÖKÉNYES—, SZÁLA—,
Szála m., PINKA—, Vas, ÚJ—, Baranya m.; er-
délyi falu Csík 82.; helyr. Mindstent-re, —én, —rSL

MINDSZENTÉ A , puszta Tolna m.; helyr.
—fá-ra, —n, —ról.

MINDSZENTHAVA, MINDSZENTHÓ, (mind-
szent-hava v. -hó) ősz. fh. A mindszent napját köz-
vetlenül megelőző hónap, azaz október. V. ö. NAPRÁH.

MINDSZENT-KÁLLA, falu Szála m^ helyr.
—Kállá-ra, —n, —ról.

MINDUNTALAN, (mind-nntalan) ősz. ih. Szü-
netlenül, félbenhagyás nélkül Minduntalan háborgat-
nak dolgaimban. Minduntalan kérnek tőlem valamit.
Azon határzók közé tartozik, melyek egyszersmind
melléknevek ; határzó alakban minduntalanul.

MINDUNTALANUL, (mind-untalanul) öaz. Új.
1. MINDUNTALAN alatt.

MINDÜTT, (mind-fitt) azaz mind-ott) L MIN-
DENÜTT.

„S kétszáz ezer t vitéz zúg nagy harsán: Eskfisaünk!
Amerre sorsod elhív, mindfitt veled leszünk."

Garay. (A magyarok Mózeae).

MINDVÉGIG, (mind-végig) öaz. ih. Térnek
vagy időnek véghatáraig, vagyis addig, míg a tér,
vagy idő, s a térben s időben létező valami tart. Át
utotát mindvégig tíkSoetm. ÁM éjét mútdvéyig viraastva
tölteni. A mulatságban mindvégig réstt venni. Mereoe*-
telen mereven mindvégig tájdivatos.

MINEK , (mi-nek) sajátiag tulajdonító eeet,
azonban itt ih. Mivégre, mi végett; mi okból, miért;
mirevaló. Minek adtad-el oly olcsón a hátat t Minek
neked a pént t Minek mégyst oda, hol nem steretnet f
E szónál hallgatólag az okáért, otéfjáért értetik. Ha-
tározóként megfelel neki, átért, v. annak. Minek ne-
ked a könyv f Fel. Annak v. átért, hogy . . . . Dy vi-
szonyban vannak ezek is : minekokáért, annakokdéri.

MINEKELÖTTE, l. MIELŐTT.
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MINEKOKÁÉRT, (minek-okáért) ősz. ih. és
kötesó. 1) Kérdőképen ám. mi okból, miért, mivégre ?
rövidebben: miokért. 2) Mint kötszó a következmé-
nyes mondat előtt áll, t L miután elszámláltuk az ál-
lítás mellett vagy ellen szóló okokat, utánateszszük :
minekokáért.

MINEKUTÁNA, 1. MIUTÁN.
MINÉL, (min-d-nél és mi-nél). I) Határzó. Má-

sodfokú melléknév avagy határzó előtt áll, s azt fii-
fokúvá teszi, pl. Mind hamarabb térj vimeza, azaz
leghamarabb, igen hamar. Ez értelemben egy jelen-
tésű vele : mentül, s valamint ex a régi nyelvemlékek
szerént ám. mendtSl v. mindtől, hasonlóan bír ezen
értelemmel a minél is; tehát ezen értelemben szár-
mazása : mindnél. V. ö. MÉNTŐL. 2) Kötszó, mely-
nek a viszonymondatban annál felel meg, pl. minél
hamarabb, annál jobb. Minél többen leszünk, annál
elébb végettük munkánkat. Itt másképen : mennél.

MINÉLELŐBB, (minél-előbb) ősz. ih. Semmit
nem késve, tüstént hozzá fogva, leggyorsabban. Rajta,
leszek, hogy minélelöbb beuégetaem munkámat.

MINÉLFOGVA, (minél-fogva) ősz. ksz. Emlé-
keztet az előre bocsátott okokra, s a következmé-
nyes mondatot vezeti. A tanúi, ét táját vattomátod
sterént kárt követtél el, minélfogva bünhödnVd kell.
Nem tudom, minélfogva vádolhattok engem.

MLNEM, v. MINEMDE, a régieknél ám. a mai
egyszerűbb nemde, és néha vájjon. „És mindön pró-
féták minem hazugok lesznek, ha emböri nemzet te
miattad elhagyott leszen." „Minem adatik jóért go-
nosz . . . . Én adék te népednek kerályi koronát, ő
kedeg nekem adának fejemben tivisk koronát." „Mi-
nerade elfeledheti-e az anyaü kisgyermekét-e." (Ná-
dor-codex. Más helyfitt ugyan ebben : nemde pL
„Nemde jól tudod-e hogy én tégödet én szívemnek
alatta hordoztalak), így a regi magyar Passióban : j
„Mikoron kildélek titeket zsakcsónál kil (zsacskó
nélkül) tassolynál kil és sarunálkil, minem valami
szfikségtek volt?" „Minömde elfeledheti-e az anya
ő kis gyermekét." Ugyanitt szintén eléjön ,nemde'.
„Mert ki nagyobb, ki leül-e, vagy ki szolgál ? Nemde
ki lefile."

MINEMÜ, (mi-nemü) ősz. mn. Miféle nem alá
tartozó, mily tulajdonságú, s ennél fogva mely osz-
tályba való. Minemü bűnük ellen stáb a törvény ha-
l&lot büntetett t Minemü gyümölcsök tényétének itt leg-
inkább t V. ö. NEM, fh. és NEMŰ.

MINEMÜSÉG, (mi-nemüség) ősz. fn. A lény-
nek azon tulajdonsága, melynél fogva bizonyos nem-
hez tartozik, vagy mely által más nemektől, és nem- !
béliektől különbözik. Az újonnan feltalált növények, '
rovarok minemtiségét meghatározni.

MJNET, ezen alakjára különösnek látszó szó
eléjön a többi közt Katalin verseslegendájában .mi-
óta' értelemben.

„Hogy minet én ez világra lettem,
És minet ő benne éltem,
Bölcsebb leányt még én ennél nem láttam."

A régieknél számtalanszor eléjön ,mine' v. ,mene'
=mennyi, tehát ,minet' kétségtelenül ám. mennyit,
t. i. mennyi idétt vagyis mennyi időtől fogva.

MINGYÁ , MINGYÁE , MINGYÁT , MIN-
GYÁRT, tájdivatosak, mindjárt helyett.

MINIOM, fn. tt miniom-ot, harm. szr. —ja.
Sárgavörös por, mely megtüzesített szürke ólom-
mészből készül. (Mininm, cak plumbi rabra. Mennig).

MINISTER, (olvasd : miniszter); latin eredetű
fn. tt. minitter-t, tb. —ék. Tulajdonképen ám. szolga
(,minus' latin szótól); általán bevett polgári érte-
lemben legmagasb államhívatalnok (államszolga), ki
az államkormány vagy ennek egy ága élén áll, kor-
ín ánynok, vagy némelyek szerént: országlár. A nem-
zetközi jogban jelent fejedelmi követet is valamely
idegen udvarnál. Az 1848-iki III. tcz. szerént a
magyar ministeriumot alkotják : ministerelnük, bel-
ügyi, orttágot pénzügyi, közmunka-, (földművelési,
ipar-, és) keretkedéti, (vallás- és) közoktatáti, igazság-
ügyi, végre honvédelmi minitter.

MINISTERI, (minister-i) mn. tt. minitteri-t, tb.
— ék. Ministert illető, arra vonatkozó. Minitteri tár-
csa. Minit teri f elelotség.

MINISTERSÉG, (minister-ség) fn. tt. minitter-
tégét. Ministeri hivatal, méltóság.

MINISTERTANÁCS, (minister-tanáes) ősz. fh.
A ministerek gyűlése, melyben országos kormányi
teendőkről együtt értekeznek.

MINK, az első személynévmás többese. Más-
kép : mi. L. ezt.

MINMAGUNK, (min-magunk) ősz. névmás, tt.
minmagvnk-at. Élünk vele, midőn azt akarjuk mon-
dani, hogy nem más, vagy mások, hanem egyedül mi.
Minmagunk vagyunk okai tzerenctétlentégtínknek sok-
szor. Máskép : minnenmagunk. V. ö. MAGAM.

MINNYA, MINNYÁT, a székelyeknél tájdiva-
tosak, mindjárt helyett.

MINNYOG, (minny-og) önh. m. minnyog-tam,
—tál, —ott. L. MIOG. Rokon vele vinnyog is.

MINŐ, (mi-nemü) mn. tt. minS-t, tb. —k. Tu-
lajdonságot, ismertetési jeleket tudakozó, vagy kimu-
tató, s egy értelmű vele a milyen. Határozatlanul
megfelel neki az olyan v. ilyen, pl. minő posztót vet-
tél t Fel. Olyant, mint tavai. Minő (milyen) a gazda,
olyan a szolgája. Gyöke mi, a nS pedig öszve van
húzva a nemö v. nemű szóból, s eredetileg : mi-nemö,
vagy minemü, mely rokon értelemben szintén divatos.
V. ö. MILY.

MINŐLEGÉS , (mi-nemü-leg-és, minő-leg-és)
mn. tt minSlegét-t, v. —ét, tb. —ék. Minőséget il-
lető, minőségre vonatkozó. (Qualitativus).

MINŐSÉG, (minö-ség) fh. tt. minHtég-ét, harm.
szr. —e. Mineműsége, tulajdonsága valaminek, azon
jegyek öszvesége, melyek valamit meghatároznak, s
bizonyos nem alá soroznak.

MINŐSÉGI, (miuő-ség-i) mn. tt minotégi-t. Mi-
nőségre vonatkozó, ahhoz tartozó, azt illető. Minő-
ségi jegyek.

36*
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MINŐSÍT, MINŐSÍT, (minő-s-ít) áth. m. minő-
sített, btn. —ni T. —eni. Valaminek minőségét iga-
zolja vagy meghatározza.

MINŐSÍTÉS, MINŐSÍTÉS, (minő-s-ít-és) fa.
tt minSrftés-t, tb. —ék. Cselekvés midőn minősítünk.
(Qualificatio).

MINŐSÍTVÉNY, (minő-s-ít-vény) fa. tt. mínö-
ttívény-t, tb. —ék. Minősítési bizonyságlevél.

MINT, (mi-én-t T. mi-en-t) kérdő ib. és ksz. A
hasonlat alapfogalma rejlik benne, s ám. hogyan,
mikép, mi módon, máskép : miként. Megfelel neki az
úgy, v. ötönként, v. azon tterént stb. mely néha csak
hallgatólag értetik. Úgy meretem, mint a telkemet.
Utálom St, mint ördögöt. Oly sebeién jS, mint ttélvéat.
Úgy tégy, mint én. így imádkottái, mint tettvéred. Ste-
retted felebarátodat, mint fennen magadat. Mint van
kendtek, mint molgál kendtek egétttége t (Népies kö-
szöntés). Mint kötszó öszretétethetik a mutató szócs-
kával is : amint, mely a régieknél is igen gyakran
öszveíratott. „ Amint the kegy(elmed)nél is nyilván
vagyon." (Levél 1557-ből Szalay A. 400 m. 1.).
„Ügy legyen ameentkdparancsolta." (Lev. 1560-ból.
Ugyanott). Amint megjövendöltem volt, úgy történt.
Amint vetst, Agy aratsz. Altalán élünk vele, midőn
különféle tárgyakat egybe hasonlítunk. A hasonlítás
alapfogalma van ezen össvetételekben is : mintegy,
mely esetben ám. körülbelül, nem bizonyosan, ha-
nem közelítőleg hasonlóan; minthogy, melylyel élünk
midőn az ok és okozat közötti hasonlóságból vala-
mit következtetünk, vagy az okot és okozatot mint
hasonlókat öszvekötjük; mintha, feltételes hasonló-
ságra mutat Jobbára fölcserélhető a ként határzó-
val is, pl. ördögként utálom. Fiamként tteretem, ezek
helyett : mint ördögöt, mint fiamat. A régieknél ta-
láljuk ,mintha' helyett is : „És úgy járjon mint ta-
lajdon úristennek színe előtt volna." (Carthausi név-
telen). A régiek néha öszvetévesztették vagy lega-
lább öszvetéveaztve írták ,mind' szóval. „És kezdé
az jámbor vén atyát nagy szeretettel szorgalmaztatni,
hogy mint (=mind) hamarabb őneki megjelentené."
(Katalin prózai második Legendája. Toldy F. kia-
dása 265.1.). így aCartbausi névtelenben is: „Hogy
mint hamarabb kifutnának az országból" (85. L).

Ezeknél fogva gyöke a tárgyat jelentő mi,
melyből míg is származik. A mi gyökből ént v. ént
képzővel lett mi-ent v. mi-ént határzó, a minthogy a
gyökök végén levő * után a ragok és képzők előhang-
zója rendesen elmarad, (mint: lakéi, lakzin, lakzit,
lakzik, lakzis), tehát lett mint; a régieknél pedig két
önhangzó egybeolvadásával igen gyakran : mént
(mint ma is ,szerént' és ,szerint'), sőt meent is. „Szol-
gálathomat ajánlom k(egyelmed)nek meent jó uram-
nak." (Levél 1558-ból). „Mai napon is itt voltak az
therekek, voltak meent (mintegy) hatvan lóval." Lev.
1557-ből. Szalay Á. 400 m. 1.). Az ént v. ént pe-
dig ám. etmt mely a székelyeknél ma is teljes egé-
szében él ,ezennel' és ,ezen szerént' jelentéssel (Kriza
J. gyűjt). A latin nyelvben megfelelnek neki: sicut,

l veluti, a németben tóté és eben, mint alaphangra és ér-
telemre részént azonosak, részént rokonok.

MINTA, fa. tt mintái. Kicsiny, mintáctka. Ál-
talán bizonyos forma, vagy alak, mely szerént valami
készül, vagy mely kicsinben eléállít valamit Sicnay
Kristófnál ,kapta' szóval hasonlítva ám. forma, pro-
plasma. Eléjön Szabó Dávidnál is, kinél ám. „ábrázó
formája valaminek, (pl.) szép mintába öntött" Var-
rónők, ét takácsok mintája, melynek formája után
varrnak, hímeznek, szőnek. Stobrástok mintája, pl. f»-
ból, agyagból, gipszből. Éptütt mintája. Törzse ezen
szónak vagy a hasonlatot jelentő mint, a képzővel
megtoldva, vagy pedig műt, melyből mutat is származik,
s melynek gyöke mw itt is n toldalékot vészen föl,
mint munka, régiesen muka szóban; s e szerént
minta= munta ám. mutató, így ,módon' szó is (mely-
nek törzse : mód egyezik műt gyökkel) némely régi-
eknél, pl. Szalay Á. gyűjteményében 272. lapon :
mondón. Finnül : muotti ám. minta, és muoto ám.
mód. Már Sajnovicsnál és Molnár A.-nál is eléfordúl
élvén vele Falndi s Vajda is.

MINTAASZTAL, (minta-asztal) ön. fa. Asz-
tal, melyen mintát készítenek, vagy melyre a mintát
állítják, vagy amely mintául szolgál. V. ö. MINTA.

MINTABÉLYEG , (minta-bélyeg) ősz. fe.
Könyvkötők bélyege, melylyel különféle formákat,
czifrázatokat, aranyozatokat stb. nyomnak a könyvek
tábláira.

MINTADESZKA, (minta-deszka) ősz. fa. Álgyű-
öntők deszkája, melynek egyik oldala vas lemezzel
van behúzva.

MINTAFA, (minta-fa) ősz. fa. Fa, melyből bi-
zonyos mintát készítenek; vagy pedig már mintá-
nak őszveállitott fadarabok. V. ö. MINTAIDOM.

MINTAFARAGÓ, (minta-faragó) ősz. fa. L.
MINTAKÉSZÍTŐ alatt

MINTAFEJ, (minta-fej) ősz. fa. 1) A fodrá,-
szoknál fából metszett fej, melyre a vendéghajat ra-
feuzítik. 2) A szobrászoknál, festészeknél mintán]
szolgáló fej.

MINTAFÉSZÉK, (minta-fészek) ősz. fa. Kő-
alap, melyre az érczhutai magas kemenczéket rakják.

MINTAFILLÉR, (minta-fillér) ősz. fa. Súly-
mértek a pénzverő házakban, mely szeréut a pénzek
mértékét meghatározzák és rendezik.

MINTAPONT, (minta-font) ősz. fa. A helybeli
hatóság által rendelt fontmérleg, melyhez a többi
magánmérlegeket alkalmazni kell.

MINTAFÖLD, (minta-föld) ősz. fa. Föld, ille-
tőleg agyagföld, melyből mintákat készítenek.

MINTAFŐVENY, (minta-fövény) ősz. fa. Az
érczmiveseknél finom fövény, melyet szarokkorom-
mal vegyítenek, hogy mintákat készíthessenek belőle.

MINTAGAZDASÁG, (minta-gazdaság) ősz. fa.
Mezei gazdaság szabályainak gyakorlati alkalma-
zása végett kicsinyben rendezett gazdaság.

MINTAGOLYÓ (minta-golyó) ősz. fa. A golyó
öntödékben azon forma, mely után a golyókat öntik.
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MINTAGÖMB, (minta-gömb) ősz. fa. Vasból
való gömb ac érczmiveseknél, melylyel a mintaföve-
nyet a mintapalaczkba erősen benyomkodják.

MINTAGYÚRÓ, (minta-gyúró) ősz. fa. Ércz-
mívesek asztala, mely hosszú szekrényhez hasonlít,
s melyen a mintafövenyet addig gyúrják, míg kellő-
leg meg nem szilárdul.

M1NTAGYÜJTEMÉNY , (minta-gyűjtemény)
ősz. fa. Különféle mintákból álló gyűjtemény.

MINTAIDOM, (minta-idom) ősz. fa. Vékony
lécz- s deszkákból készült alak, mely valamely fa-
rész hajtását s alakját ábrázolja, olykor egész hajóét
vagy annak egyes részét. Asztalosok ,chablon'-nak
nevezik. (Kenessey Albert. Hajózási müszótár). Ha
falaka, akkor míníofo-nek is hívhatjuk.

MINTAÍV, (minta-ív) ősz. fa. Az építészetben
stb. fából vagy más anyagból készített ív, hogy az
építendő, alakítandó ívek ahhoz alkalmaztassanak.

MINTAKÉP, (minta-kép) ősz. fa. Mintául szol-
gáló kép. Átv. ért. valamely jelességre nézve példá-
nyul szolgáló személy. A dicsőiül át erények minta-
képe volt.

MINTAKÉS , (minta-kés) ősz. fa. Késforma
eszköz, melylyel némi lágyabb testekből, pl. viasz-
ból, mintaföldből, mintákat faragnak.

MINTAKESZ1TÉS , (minta-készités) ősz. fa.
Minták alakítása különféle anyagból, pl. viaszból,
agyagból, fából stb.

MINTAKÉSZITÖ, (minta-készítő) ősz. fa. Kéz-
míves, ki különféle anyagból mintákat alakít, min-
tást ; különösen aki kőből vagy fából készíti : min-
tafaragó.

MINTAKORONG, (minta-korong) ősz. fa. A
gerencséreknél, a korongnak felső tányéra, mely az
edényeknek sajátnemű alakot ad.

MINTAKOVACS, (minta-kovács) ősz. fa. Ki-
égetett, és hugyagsóval, borkővel, gáliczczal vegyí-
tett kovács, melyet az érczmivesek mintafőveny he-
lyett használni szoktak.

MINTAKÖBÖL, (minta-köböl) ősz. fa. Köböl-
nemű mérték, melynek nagyságát az illető helybeli
hatóság határozta meg, s melyhez a magánköblöket
szabják.

MINTAMESTER, (minta-mester) ősz. fa. Az ércz-
hutákban azon személy, ki az öntött müvekhez való
mintákat készíti.

MINTAMETSZÖ, (minta-metsző) ősz. fa. Ki
fiba, kőbe, érczbe mintákat vés, vagy kimetszi a fát,
követ, gipszet, hogy minta legyen belőle.

MINTAORSÓ, (minta-orsó) ősz. fa. Az álgyn-
öntöknél, fenyfidarab, mely az önteudő álgyunál va-
lamivel hosszabb, s melyből ágyumintát csinálnak.

' MINT APAD, (minta-pad) ősz. fa. Az ágyúön-
tödékben forgó pad, melyen az ágyamintákat készítik.

MINTAPALACZK, (minta-palaczk) ősz. fa. Az
érczöntőknél csövek, melyekbe a felolvadt erezet
folyatják.

MINTABŐF, (minta-rőf) ősz. fa. Pontosan ki-
szabott, s az illető hatóságnál őrzött rőfinérték, mely
a magánrőfóknek mintául és hitelesítésül szolgál.

MINTA8AJTÓ, (minta-sajtó) ősz. fa. Az arany-
verőknél, vasból való sajtó, melylyel a lemezköny-
vet lesajtólják, s egyenesre lapítják, midőn a külső
légtől megnedvesedett

MINTÁSZ, (minta-ász) fa. tt. mintátx-t, tb.
—ok, harm. sir. —a. Kinek tüzetes mestersége és
foglalatossága mintákat készíteni, mintacsináló.

MINTASZER, (minta-szer) ősz. fa. Mindenféle
szerek, eszközök, készületek, anyagok, melyekkel,
illetőleg melyekből mintákat készíteni szoktak; vagy
pedig már valttmely elkészített minta, mely több
részt foglal magában, mintázat.

MINTÁTOK, (minta-tok) ősz. fa. Az aranyve-
rőknél tok, melybe a lemezkönyvet teszik, hogy saj-
tóláskor a lemezek szét ne csúszszanak.

MINTÁZ, (mi-en-t-a-az) áth. m. mintát-fam,
—tál, —ott, pár. —t. Valamit bizonyos hasonlat-
ban eléállít, kialakít, mintát készít

MINTÁZÁS, (mi-ent-a-az-ás) fa. tt mintázá»-t,
tb. —ok, harm. sz. —a. Cselekvés, midőn valaki
mintát készít

MINTÁZAT, (mi-ent-a-az-at) fa. tt mintátat-ot,
harm. szr. —a. Mintaszerkezet; öszves minták.

MINTAZSINEGr, (minta-zsineg) ősz. fa. Kala-
posok zsinege, melylyel a munkában levő kalapot a
mintához szorítják, és alkalmazzák.

MINTEGY, (mint-egy) ősz. ih. Élünk vele midőn
azt akarjuk jelenteni, hogy valami közelítőleg, körül-
belül hasonló egy másik határozott mennyiséghez.
Mintegy ttátan voltunk. Mintegy kilenc* órakor történt a
dolog. Fölcserélbető a körül, vagy körülbelül határzók-
kal, pl. kilenc* óra körül. Koraikéiul t*á*an voltunk.
A régieknél sokszor mint el, és monnal. Jászay Pál
idézi 1641 és 1642-iki bizonyságlevelekből: „Mint el
harmincz számú török gyalog." „ Az eghri törökök mint
el tizenhat lovasok." „És abban tartották meg az vá-
rost mint éli négy esztendeig." De eléjön ,miutegy'
is : „Házrul házrajárnak mintegy koldusok." (Levél
1557-ből Szalay Á. 400 m. 1.). L. MONNAL. Külön-
bözik tőle az elválasztott mint egy melyben az egy a
következő alanyhoz tartozik, t ám. valamely, pl. oly
titttelettel és hódolóitól fogadták, mint egy ctáttdrt.

MINTHA, (mint-ha) ősz. ih. és ksz. Minthogy
alapértelme hasonlítás, a viszonymondatban ttyy, v.
oly hasonlítók felebiek meg neki vagy nyilván, vagy
titkon. Nagyra tartja magát, mintha övé volna a dió-
fáig. (Km.). Úgy né*, mintha apját anyját megöltem
volna. (Km.). Oly tietve megy, mintha ki akarna futni
a világból. A régiek e helyett jobbára ,olymiut' vagy
júgymint' szókat használtak, s néha az egyszerű
,mint'-ét is. L. ezeket Indolatszóul is használtatik,
bieony hozzátétellel, s ekkor némi gúnyt, megvetést,
roszalást, ócsárlást, boszuságot jelent Mintha bisony
e$dk S volna valami!
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MINTHOGY, (mint-hogy) ősz. ksz. Okot oko-
zattol, előzményt következménynyel köt öszve, mely
esetben az öszvekötött eszmék között bizonyos ha-
sonlat állítása vagy tagadása rejlik, miért nem csak
a mint, hanem a hogy is hasonlatot, módot jelent A
szabályos körbeszédben a megfelelő ellenmondatot
tehát, v. ősért, v. annálfogva okhatározók vezérlik,
pl. minthogy a felkötött vádak ellen igatoltad maga-
dat, tehát a (Örvényetek ártatlannak nyilvánítva tta-
badon boetát. Egyébiránt az okozatot, v. következ-
ményt kifejező mondat állhat elül is, határzó nélkül,
pl. a feltStég kWnöten ajánlotta öt, minthogy
mindig példásan viteUe magát. Néha ellenmondó je-
lentéssel bír, » ám. minttem, s a viszonymondatban
inkább felel meg neki, pl. inkább meghalok, minthogy
vetkeztem; de itt, mint látjuk, inkább elválasztva
írandó : mint hogy.

MINTLET, (mint-lét) ősz. fii. Valamely személy
helyzetének, körülményeinek, különösen egészségé-
nek jelen állapota. Valakinek mintlétérSI Jcérdetot-
küdni. Máskép : hogyanlét. E szónak jelentése meg-
egyezik ezen szokott kérdés értelmével : Mint vagy,
mint stolgál egétttéged t (másképen : hogyan vagy,
hogyan szolgál egészséged?).

MINTSÉG, (mint-ség) fn. tt. 'minttégét. L. MI-
KÉPENISÉG.

HINTSEM, (mint-sem) ősz. ksz. Két ellentétes
mondatot köt őszre, s megfelel neki inkább, vagy
akármely másodfokú határzó, pl. inkább negény ma-
radok, minttem becttelen úton gazdagodjam. Hama-
rabb megjöttetek, minttem gondoltuk. „Elég az, hogy
azzal az úri asszonynyal inkább eltöltheti ked az
időt, mintsem a görög kéráczákkal" (Mikes Kelemen
Törökországi levelei. ,Kérácza' talán a görög tfQa
után, mely ám. özvegy). A székelyeknél: minttebb
az m b-vé (bb-vé) változván, néha : mintsább.

MINTSEMHOGY, (mint-sem-hogy); I. MINT-
SEM.

MINTSZINTE, (mint-szinte) ksz. L. MINT.
MINTÜL, régies e helyett: mentői; 1. ezt
MIN YA, tt Minyát a székelyeknél ám. MIHÁLY.
MINYÁD, fala Arad m.; helyr. Miayád-ra,

—ott, —ról.
MINYÓCZ, falu Zemplén m.; helyr. Afinyóct-ra,

— ön, —ról.
MIOG, (mi-og) gyak. önh. m. miog-tam, —tál,

—ott. Macskáról mondják, midőn vékony mi-mi han-
gon kesereg, nyávog, vagy valamit kér. A leit etioták
miognalc, tej kell nekik.

MIOGÁS, (mi-og-áa) fn. tt miogás-t, tb. —ok,
harm. szr. —a. Macskák panaszos, kérő hanga si-
ránkozása. V. ö. MIOG.

MIOGAT, (mi-og-at) gyak. önh. m. miogat-tam,
—tál, —ott. L. MIOG.

MIOKÉBT, (mi-okért, külön iá írhatjuk: mi
okért) ősz. ih. Elünk vele, midőn valaminek okát
kérdezzük, s ám. miért? Szabatosan véve az oko-

zatra vonatkozik, s a czélt tudakozza, melyért vala-
mi történt, pl. mi okért f áradatai t Fel. Hogy pésat
mérettek. Ellenben, m* okból f szabatosan ám. mily
kútfőből ered valami, pL mi okból düAOdSl cuon ember
ellen t Fel. Bottuvágyból.

MIÓLTA, 1. MIÓTA.
MION, fn. tt mion-t, tb. —ói, harm. szr. —ja,

A lopvanőszők rendéből való mohnem (mninm, gö-
rög szó), melynek több fajai vannak: f orrán, kaJade-,
füréttet, tarjat, habot mion stb.

MIÓBA, L MILLÓBA.
MIÓTA, (mi-óta) ősz. ih. és. ksz. 1) Mint ha-

tárzó ám. mennyi időtől fogva, mily régtől kezdve.
Mióta laktok Petten f Mióta nem láttad hatodat f 2)
Mint kötszó ugyanazon jelentésű, s a viazonymondat-
ban nyilván vagy titkon atóta felel meg neki, pL
mióta ettemet tudom, atóta ily dolog nem történt ve-
lem. Mióta bort nem ittom, nütet teatmi bajom. Tajdi-
vatosan pl. Komáromban : miöte, mStt, V. Ö. ÓTA,
ÓLTA.

MIÓTAI, (mi-ótai) ősz. mn. Lőrincz Károly
szerént a kapnikbányai tájszólásban ám. mióta való.

Műt, elvont gyöke mirigy, mireny szóknak.
Lásd ezeket

MIRE, (mi-re) ih. 1) Okra, czélra, végre vo-
natkozik, pl. nem tudom, mire véljem a dolgot, azaz
nem tudom, mi az oka, czélja. Hát ét mire vaU f
Mire nétve én ott mondom, hogy . . . . ifire nézed a
napot t Mire várt* t 2) Vonatkozik időre, pl. mire
ott gondolom, hogy olt vagy, már akkorra itt Ügy.
Mire oda ért át orvot, a beteg már halvafektUt. 3)
Mikorra, mikorára. A mire te ott lettel (lettéit), addig
én elvégtem (Lőrincz K.). 4) A régieknél kérdöleg
igen sokszor ám. miért ? „Mire jőtök én velem" ?
„Mire nem tartod királnak parancsolat!t" ? „És meg-
tanólná őtőllö mire tenné ezt" (Bécsi codex). „Mire
nem hittetek" ? „Mire nem adtad én pénzemet az
asztalra" ? „Kevés hitü, mire kételkedői" ? (Tatrosi
v. Müncheni codez). „Mire néköm nem szólásé."
(Nádor-codex). „Mire nem ereszted angyaloknak se-
regit, hogy ő urokat segéllenéjek." (Képi magyar
Passió).

MIREHOGY, (mire-hogy) ősz. ksz. Szabó Dá-
vidnál ám. mivelhogy.

MIRENY, (mir-eny) fn. tt mireny-t, tb. —A.
Egyszerű, aczélszfirke színű vegyelem, a nemtelen,
nehéz fémek közöl. ,Mireny' nevét a .méreg1 (tájdi-
vatosan : ,míreg') szótól vette (honnan ,mirigy' is
származik), minthogy mind elemi állapotában, mind
vegyületeiben rendkívül erős, maró, romboló hatású ás
állati szervezetre. Vegytani görög-latin neve: aneniom,
v. arsenienm, ÍQffijv v. átf&tf* görög szótól, mely ám.
férfias; erős; innen eleinte a magyarban férjaay-v»k
nevezték; a köznép pedig egérkö-oek Uvja az egere-
ket pusztító tnlajdonságátóL

MIRENYÉS, (mir-eny-és) mn. tt mirtnyét-t v.
—ét, tb. —e*. Mirenyt tartalmazó, mirenynyel ve-
gyített Mirenyes éretek.
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1OR0YILU80S , a székelyeknél divatos szó, e
helyett : mérges, mintegy mérgdodSt.

MIBHA, fn. tt. mirhát. Világos, vagy sötétvörös,
átlátszó mézgafaj , ize keserű és csípős , de szaga
kellemes, mely egy bizonyos fából forr ki Arábiában.
Hellénül : ftv<S$a, v. <rpvp«>«c ; latinul : myrrha ; hébe-
rül : már (TC ?• 11C), arabul : murr, amabban a törzs:
marat* , ebben : mórra, melyeknek kettős jelentése
Tan, d. m. 1) folyt, 2) keserű volt ; s mindkét jelen-
tés reá illik. Figyelmet érdemel a magyar fn. ír, és
ha a folyékonyságot tekintjük , a magyar ér, sőt ár
főnevek is.

MIBHALIBATOPP, (mirha-liba-topp) ősz. fn.
Növényfáj a libatoppok neméből, levelei láncsásak,
fogasak, fürtjei levelesek, ágatlanok (Chenopodium
ambrosioides). Köznépieseir : mirhqfü.

MffiHAOLAJ, (mirha-olaj) ős*, fn. Mirhából
kivont olaj. V. ö. MIBHA.

MIRHASZAG, (mirha-szag) ősz. fa. Növény-
nem az öthímeaek seregéből és egyanyások rendéből,
ernyője gallératlan, ernyőkéje letfiremlett hártya gal-
léra, virágai sogánók, gyümölcse hossm láncsás ár-
forma. (Myrrhis).

MIBHÓGÁT, paszta Heves nu; helyr. —gát-ra,
j *

MJEÍGY, MIRIGY, (mir-így, talán : mir-rügy
azaz mar-rfigy) fn. tt mirigy-ét, harm. szr. — e, v.
— jé. 1) Lágy, ingó, taplószerii részek az állati tes-
tekben, melyek bizonyos nedveket választanak el.
(Glandulae). Némi hasonlatnál fogva népnyelven :
ikrát hát. Különböző helyzetök, és rendeltetéseknél
fogva különféle neveik vannak, miut flllmirigy, nyelő-
mirigy, nyálmirigy ; SttoetorloU mirigyek, melyek kis
kásaszera és sejtszövetek által egymáshoz kapcsolt
részekből állanak (glandulae conglomeratae). 2)
Népies nyelven a bőr alól kibúvó mérges csomós da-
ganat. Megtfökte a mirigy. Bujakóros mirigy. Külö-
nösen a ragadós keleti gugamirigy, honnan mirigyet
döghalál. 8) Átv. ért erkölcsöket megvesztegető bű-
nök, gonosz példák.

Mennyiben a mirigy veszélyes kifakadást jelent,
hasonló hozzá a méreg, s. gyökük mir vagy mér mély
hangon azonos mar gyökkel ; alakjánál fogva pedig,
mint csomószeru gömbölyű test rokon a rttgy, rigya
szókhoz. Általán részént mozgékony, részént folyó
tulajdonságára nézve a mozgót és folyót jelentő ir
gyökkel is értelmi és eredeti viszonyban áll. Alak-
jára olyan, mint frigy, tteligy (szelíd), v. stüigy.

MIRÍGYBÉKA, (mirigy-béka) ősz. fa. Varan-
gyos undok béka. Átv. ért. minden kicsiségért ve-
szekedő, irigykedő.

MIRÍGYDAG, (mirígy-dag) ősz. fa. Dag a mi-
rigy nevű ikráshdsban, különösen a torok mirigyben.

MERÍGYDAGANAT, (mirigy-daganat) 1. MI-
BÍGYDAG.

MIRÍGYDUGULÁS, (mirigy-dugulás) ősz. fa.
A mirigyek megkeményedése. V. ö. MIRÍGY.

MIRIGYES, (mir-így-és) mn. tt mirigyét-1, v.
—ét, tb. —ék. 1) Mirigy nevű ikráshússal ellátott
A tettnek mirigyei réttei. 2) Mérges kifakadásokkal,
keményedésekkel meglepett Mirigyet guganyak. 3)
Dögleletes, ragalyos. Mirigyes nyaealya.V. Ö.MIRÍGY.

MIRIGYÉSÉDIK (mir-igy-és-éd-ik) k. m. mi-
rígyétéd-tem, —tél, —itt. Mérges kifakadások tá-
madnak rajta; dögleletessé, ragályossá leszen.

MIRIGYESÍT, (mir-igy-és-ít) áth. m. mirigyé-
ttt-étt, pár. —t, htn. —ni v. —ént. Mirigyessé, mér-
ges daganatuvá, ragályossá, dögleletessé tesz.

MIRÍGYFÜ, (mirigy-fü) ősz. fn. Páriz Pápai
szerént : tuttilago petatitet, vagyis a szattyuk neme
alá tartozó növényfaj, máskép a köznép nyelvén :
kalapfU, nagy édes lapu, növénytani néven : kalapos
stattyú.

MIRIGYHALÁL, (mirigy-halál) ősz. fa. Széles
ért. dögleletes, ragályos nyavalya által okozott halál.
Szoros ért. keleti döghalál, máskép : gttgahalál.

M1RÍGYKELEVÉNY, (mirigy-kelevény) ősz.
fa. Kelevény, vagy mérges daganat a mirigy nevű
testrészekben, pl. torokmirígyben.

MIRIGYKOR, (mirigy-kór) ősz. fa. Kór a mi-
rigy nevű ikráshnsokban, továbbá mérges kifakadásu
daganatok.

MIRÍGYTÁLYOG, (mirígy-tályog) ősz. fa. 1.
MIRÍGYKELEVÉNY.

MIRÍGYTAN, (mirigy-tan) ősz. fa. A boncz-
tannak egyik része, mely különösen a mirigyeket
tárgyalja.

MJRISZLÓ, (1), férfi kn. A lengyelszláv ere-
detfi Miriszlav-bó\ módosult

MIRISZLÓ, (2), erdélyi falu A. Fehér m.;
helyr. Miriselo-ra, —n, —ról.

MIRKOYÁCZ, falu Krassó m.; helyr. Mirko-
váct-ra, —ön, —ról.

MIRKVÁ8ÁR, erdélyi falu Kőhalom székben;
helyr. —vátár-ra, —ön, —ról.

MIRŐLYA, falu és puszta Sáros m.; helyr. Mi-
rolyá-ra, —«, —ról.

MIROSSÓ, ALSÓ—, FELSŐ—, faluk Sáros
m.; helyr. Mirosto'-ra, —n, —ról.

MIRTUS, fa. tt mirtus-t, tb. —öt. Fa, vagy
cserje, a húszhímesek seregéből és egyanyások ren-
déből. (Görög eredetű szó). A galléros mirtut (myrtus
communis) virágai magánosak, levelei tojáskerekek,
a kocsányoknál hoszszabbak. Mint melléknév jelent
mii-tusból, vagy mirtusról valót, pl. mirtus koszorú.

MIRTUSFA, (mirtus-fa) ősz. fa. 1. MIRTUS.
MIRTÜSKOSZORÚ, ősz. fa. 1. MIRTUS alatt.
MISA, férfi kn. tt Mitát. A Mihály névnek egyik

módosulata. Kicsinyezve : Miri, Miska.
MISE, fa. tt. misét, tb. mitek. A római katho-

lika egyházban az isteni szolgálatnak azon neme,
midőn a fölszentelt pap a szent oltárnál Krisztus
urunk halálának emlékezetére bor és kenyér színe
alatt áldozik, mi az anyaszentegyház által rendelt
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szertartások szerént, és imák között történik. Ajpap
műét mond, vagy szolgál. A hívek miiét hallgatnak.
Nagy mite, öreg mite, éneket mite. Orgonát, eenét mite,
melyet a pap orgona vagy zeneszó kíséretében Tegez.
Gyász- T. fekete mite (requiem). Aranymite, melyet a
pap fölssenteltetésének ötvened éve után innepélyes
szertartással mond. Kit mite, néhntt : susogó mite, T.
lattumite,meilyet apap magában mond el. HajnaUmite,
v. aranyat mite, adventi hetekben, nap költe előtt
Éjféli mite, karácson éjjel. Népies elnevezések : fUe-
töt mite, füstölővel tartott nagy mise ; farhámot mite,
midőn az áldozó pap segédei úgynevezett dalmati-
kákban szolgálnak; csákói mite, püspöksüveg alatt.

E szó a latin mitsa után alakúit, mely eléjön
ezen mondatban: „ite, missa est," valamint innen szár-
mazott a német Mette, szláv mtta v. omtta stb. is.

MISEÁLDOZAT, (mise-áldozat) ősz. fa. Krisz-
tus urunk által rendelt új törvény szerénti áldozat,
mely veretlen v. vérnélleüli áldotat-aaik is mondatik,
különböztetésül az ó szövetségi véres áldotatoktól.

MISEBOR, (mise-bor) ősz. fa. Bor, mint a szent
miseáldozat egyik anyagja.

MISEFA, falu Szála m.; helyr. Mitefá-ra, —n,
—ról.

MISÉG, (mi-ség) fa. tt. mitég-ét, harm. sz. —e.
Azon alkatrészek öszvege, melyek valaminek miiétét,
vagy mivoltát teszik, vagyis meghatározzák, hogy
mit pl. az ember miségét a test és lélek teszik. Kü-
lönbözik tőle a milyenség v. minStég, melyek a tulaj-
donságokat különböztetik meg, pl midőn a gyáros
arról tudósítja a kalmárt, hogy vásznat és posztót
küld neki, akkor az árunak miségéről értesíti egye-
dül ; midőn pedig tulajdonságait számlálja el, a mi-
lyenségre is figyelmezteti.

MISEGRÁD, a régieknél pl. a Carthausi név-
telenben ám. Visegrád.

MÍSEING, (mise-ing) ősz. fn. Hossza fehér ing,
melyet a misemondó pap magára vesz. (Álba).

MISEKÖNYV, (mise-könyv) ősz. fa. Könyv,
mely magában foglalja azon imákat, és bibliai szö-
vegeket, melyeket a misét szolgáló pap elolvas, vagy
énekel. (Missale).

M1SÉL, (mise-el) önh. m. miiéit. Szokottabban
1. MISÉZ.

MISEMONDÁS, (mise-mondás) ősz. fa. A mi-
seáldozathoz tartozó imák és szertartási szövegek el-
mondása.

MISEMONDÓ, (mise-mondó) ősz. ma. 1) Sze-
mély, ki miaét mond, v. szolgál. Misemondó pap. 2)
Alkalmaztatik ruhára is, melyben a pap misét mond.
Aíisemondó ruha, ing.

MISÉRD, falu Pozsony megyében, helyr. Mi-
térd-én, —re, —r8l.

MISERUHA, (mise-ruha) ősz. fa. Mind azon
ruhák, melyeket misemondáskor a pap magára vesz.
Máskép : misemondó ruha.

MISÉS, (mise-es) mn. tt mitét-t, v. —ét, tb.
—ék. Á. miséhez tartozó, misére vonatkozó, pL mi-
séskönyv. Különösen mondják felszentelt papról, ki
misét szolgál. Miiét pap (presbyter).

MISÉSKÖNYV, (misés-kőnyv) ősz. fa. Könyv,
melyből a pap misét mond.

MISESZOLGA, (mise-szolga) ősz. fa. Férfi ize-
mély, ki az oltárnál a misemondó papnak kellő szol-
gálatot tesz, ú. m. a bevezető zsoltárt felváltva el-
mondja, csenget, bort vizet tölt stb. (Ministrans).

MISESZOLGÁLAT, (mise szolgálat) Ősz. fn. 1.
MISEMONDÁS.

MISESZOLGÁLTATÁS , (mise-szolgáltatás)
ősz. fa. Midőn valaki a papot felszólítja, vagy meg-
kéri, hogy bizonyos szent szándékra misét szolgáljon.

MISÉZ, (mise-ez) önh. m. mitét-tem, —tű,
—itt. pár. —*. Misét mond, vagy szolgál.

MISÉZÉS, (mise-ez-és) fa. tt mi&ét-t, tb. -A.
Misemondás, miseszolgálat; veretlen áldozás a katho-
tika egyház szokása szerént

MISÉZTET, (mise-ez-tet) mivelt m. miiéttet-
tem, —tél, —étt, pár. mitétUst. Misét szolgáltat,
vagyis a papot megkéri, hogy bizonyos jámbor czélrt
misét mondjon. Mitéttetni a beteg felgyógyulásáért, a
halottakért.

MISI, tt Misit. L. MISKA.
MISKA, férfi kn. tt. Mitkát. A Mihálynak kicsi

nyített módosulata. Bolond Miska.
MISKÁROL, idegen származású áth. m. mi»-

károl-t. A kandisznó heréjét vagy emse petefészkét
kimetszi hogy hízodalmasabb legyen. Magyarosan :
heréi.

MISKÁROVICZA, falu Bereg m.; helyr. Mit
károviczá-ra,—n, —ról.

MISKÁ8AN, (miska-as-an) ih. Nyers modorban,
címezés, szóválogatás nélkül. Sfagyarmitkátan oda
bestéit neki.

MISKE, faluk Arad, Pest, Vas m.; PDÍKE—,
Vas, PUSZTA—, Veszprém m.; helyr. Midcé-re,
—n, —röl.

MISKOLCZ, v. MISKÓCZ, mváros Bonod m.;
helyr. Miskolct-ra, —ön, —ról. Jerneynél (,Nyelv-
kincsek') a XIII századbeli oklevelekben is részint
mint nemzetségi név, részint mint helynév l nélkül
jön elé : Miscoc, Miscouz, Mitcouch, Mitcouti. Ta-
lán ,Mesko' szótól származott

MISLENY, falu Baranya m.; helyr. Mitleny-bt,
—ben, —böl.

MISLINA, falu Zemplén m.; helyr. Mitliná-re,
—n, —ról.

MISLYE, ALSÓ-, FELSŐ—, faluk Abaúj
m.; helyr. Mislyé-re, —n, —rSL

MISSÉN, falu Trencsín m.; helyr. Mitsén-bt,
—"-OéWj bvlt

MISZERÉNT, (mi-szerént) ősz. ksz. Mi vagy
mely módon, akár kérdőleg, akár állítólag. Mú*eré*t
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járt* el éten Ügyben f (Az utasítás szerént). Senki
tem tudja, miexerént fognak a dolgok fejlődni. Itt külön
is írják : mi tterént. Alkalmas helyen ,hogy' helyett
is használják. „Példás vallásosságához járult még az
5 valódi türelme is azon igazság bizonyságául, mi-
szerént erős hitiinek kell annak lenni, ki a mások
meggyőződését tisztelni, a keresztény szeretettől át-
bstottnak, aki minden emberben saját testvérét látni,
s mélyen vallásosnak, ki a vakbuzgalmat kárhoztatni
s a türelmet s a lelkiismereti szabadságot ennek jó-
zan értelmében hirdetni akarja." (Lonovics József,
ének. Emlékbeszéd idősb Székhelyi Majláth György
felett).

MISZERREL, (mi-szerrel) régies ősz. ksz. Ám.
Miszerént, miképen, miniódon. „Miszerrel országát
hagyja? őtőle tanácsot kére." (Nádor-codex). „Mi-
képpen és miszerrel élth legyön az édös Jézusnak ő
édős sziléje az szíz Mária a templomba." (Ugyanott).

MISZTT-MASZAT, (miszit-maszat) iker fn. Az
alapszó magzat, melynek kicsinyezője : mittit. Ily vi-
szonynak : filü-falat, lim-lom, dirib-darab stb. Jelent
mindenféle mocskot, szennyet, szemetet. V. ö. MA-
SZAT.

MI8ZKÖ, 1. MÉSZKŐ.
MISZLA, mváros Tolna m.; helyr. Mimlá-ra,

—», —ról.
MISZLA-BIKÁD , puszta Tolna m.; helyr.

—Bikdd-ra, —ön, —ról.
MISZLÓKA, falu Abaúj m.; helyr. Minlóká-ra,

—», — ról.
MISZT-MOGYORÓS, falu Szatmár m.; helyr.

—Mogyorót-ra, —ön, —ról.
MISZT-TÓTFALU, 1. TÓTFALU.
MITÉVŐ, MITÉVŐ, (mi-tevő v. -tévő) ősz. mn.

Egyedül a vagyok, v. hetek igével használtatik, pl.
mitévő legyek, nem tudom, azaz nem tudom, mit te-
gyek. Ily körüliratos kifejezés az, a mondó, pl. már
én ctak a mondó vagyok, vagyis azt mondom.

MITICZ , EGYHÁZAS— , NEMES— , RO-
ZSON—, faluk Trencsín m.; helyr. Miticz-re, —én,
—ról.

MITILL, fn. tt. milül-t, tb. —ék. Violakék te-
kenőjü kagylónem. (Mytilus mnsculus).

MITLÓ, puszta Bihar m.; helyr. Mitló-ra, —n,
—ról.

MFTÓ, falu Zólyom m.; helyr. Mitó-ra, —n,
— ról.

M1TOSIN, (Marczalfalu), falu Trencsín m.;
helyr. Mitotin-ba, —bán, —ból.

MIUTÁN, (mi-után) ksz. Sorozó alapjelentése
van, s a két viszonymondat közöl azt vezeti, mely
az előbb történt dologra vonatkozik. Miután minde-
nét elpatarlotta volt, agyon lőtte magát. Ellentéte : mi-
előtt. Megnynjtva : minekutána, mint emez : minek-
elŐUe. Használtatik okadó értelemben is, minthogy
az ok az okozathoz képest sorozó viszonyban áll, pl.

AKAD. XAOT SZÓTAB. IV. KOT.

miután nép ásóval semmire sem mehettem veled, (te-
hát) keményebb etsktoiikhot nyúlok.

MTV, a régieknél gyakran jön elé mi (=mink)
helyett. „Az miv adósságunkatb." „Miv az ravóval
(rovóval = adószedővel) öszve nem vesztünk." (Le-
vél 1548-ból. Szalay Á. 400 m. L). A régi halotti
beszédben is : „Kik azok miv vagymuk." Ugyanitt
van ,tív' = ti.

MIV, (mí-v) fn. tt. miv-et; kicsinyező: mtveetke.
Munka által véghez vitt valami. Általában egy érte-
lemben vétetik a mű szóval; azonban újabb időben
nagyobb szabatossággal kezdik azon két szót szár-
mazékaikkal együtt megkülönböztetni, valamint az
általános népnyelv is különbségeket tesz némelyek-
ben, pl. kétmivet, földmivet, aranymlvet, ettttt mí-
ves, komivet, nem igen mondják : kézmüvei, földmü-
vet stb.; mit mivelez t (mit csinálsz ?) nem igen mond-
ják mit müveit*, sőt mihely is szokottabb a nép szá-
jában mint ,mtthely*. Egy XVI. századbeli verseiet-
ben is. („Mívesek lakodalma." Thali K. gyűjt.) ez áll:

„Mfvetek ékes
És igen kedves."

Ellenben : müvétz, művéttet, nem : mívest, miuéstet.
Egyébiránt V. ö. MŰ.

MIVEL, (1), (mi-vel) ksz. Okadó értelemmel
bír, s a viszonymondatok közöl az előtt áll, mely va-
lamely okozatnak, eredménynek okát, előzményét
foglalja magában, pl. mivel tokát fáradtál, pihenétre
ét ttórakotdtra van ttUlctéged. Gyöke: mi, mely az
okadó tárgyat jelenti, a társas értelmű vei pedig arra
mutat, hogy az ok az okozattal párosul. Megtoldva :
mivelhogy.

MIVEL, v. MIVEL, (2), (mív-el) áth. m. mtoeU. 1)
Általában valamit tesz, cselekszik, csinál. Mit miveln t
2) Anyagi tárgyakkal inkább testileg mint szellemi-
leg foglalkodik. Földet mivelni. Kertet, ttölőt mivelni.

MTVELÉS, (mív-el-és) fn. tt. mivelétt, tb. — ék.
Anyagi tárgyakkal inkább testileg mint szellemileg
foglalkodás. Foldmivdéf, kertmivelét, bányamivelét.
Szellemi foglalkodással egybekötve szabatosabban
így mondjuk : kertészet, földéttet, bányánál. Lőrincz
K. szerént ,mivelés' a kapnikbányai szójárásban je-
lenti magát a mivelés alatt levő helyet is a bányában.

MIVELET, (mível-et) fn. tt. miveletét. Tett,
cselekvény, mivelés eredménye. Különbözik némileg :
művelet.

MTVELETLEN, (mív-el-etíen) mn. tt mivelet-
len-t, tb. — ék. L. MŰVELETLEN 1).

MIVELHOGY, (mivel-hogy) ősz. ksz. 1. MI-
VEL, kötszó.

MTVELKÉDÉS ; MIVELKÉDET ; MTVEL-
KÉDEK; 1. MÜVELKÉDÉS ; MÜVELKÉDET ;
MÜVELKÉDIK.

MIVELMÉNY, (mív-el-mény) fn. tt. mivelmény-t,
tb. — ék. L. MIVELET.

MI VELŐ, (mív-el-ő) mn. és fn. tt. mivelőt Aki
anyagi tárgyakkal inkább testileg mint szellemileg

37
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foglalkodik. Földnnvdök. Földmivelö nép. Szellemi
foglalkodással egybekötve inkább így mondjuk : föl-
dész, kertéit.

MIVELŐNAP, (mivelő-nap); L MÍVESNAP.
M1VELT 1. MŰVELT.
MIVELTET, (mív-el-tet) müv. ín. mioeltet-tem,

—tél, —étt. Eszközli hogy valami inivcltessék, pl.
földet, kertet, szőlőt miveltetni. Különbözik : műveltet.

MIVELTSÉG, 1. MŰVELTSÉG.
MÍVES, v. MÍVES, (1), (míves) mn. tt. ml-

ves-t v. —el, Üt. —ék. Dolgozó, testi dologtevö, mun-
kás, vagy dologra szánt Míves (pl. földmíves) em-
ber, míves legény ; míves nap ám. dolgozónap.

MÍVES, v. MÍVES, (2). (miiit föntebb) fn. tt
míves-t, tb. ék. Bizonyos mívet, munkát inkább tes-
tileg mint szellemileg gyakorló személy. Kézmivet,
kömíves, iparmíves. Mívesek után látni. SzSISmíves,
földmíves. Egy XVI. századbeli versezetben (Tbaly
K. gyűjteményében e felirattal : Mívesek lakodalma)
elészámláltatnak e következők : Csertőrö vargák, és
(egyszerűen :) vargák, szűcsök, lakatosok, borbélyok,
csiszárok, (kiktől kardot kér a költő), ötvösök, sza-
bók. Egyébiránt v. ö. MŰVÉSZ.

MÍVESNAP, (míves-nap) ősz. fn. Dolgozó nap ;
máskép : hétktitmap.

MÍVESSÉG, (mív-es-ség) fn. tt. mivesség-ét. Csak
öszvctétckbcn basználtatík. Kézmívesség ám. kézi
mesterség, homívesség ám. kömíves mesterség.

MÍVÉSZ; MÍVÉSZET 1. MŰVÉSZ, MŰVÉ-
SZET.

MIVOLT, (mi-volt) öaz. fn. Csak szcmélyra-
gosan használtatik, mivoUom, mivoUod, mivolta, v.
mivoUja stb. Nyelvtanilag annyi volna, mint valami-
nek elmúlt állapota, mert a jelen állapot, úgy amint
van, tulajdonkép : miiét. Egyébiránt szélesb és szokott
értelemben jelenti azon tulajdonságok öszvcgét, me-
lyek valaminek miségét, és egész állapotát jelennel is
teszik. Bizonyos esemény mivoltáról körülményesen tu-
dósítani valakit. A katonai élet mivoltát csak át tud-
hatja igazán, ki próbálta. „Atya úr Istennek egyet-
lené, és ő mivoltának ábráza." (Kinizsiné 14. Irnáj-i).

„Ne nézzed Úr Isten nekünk mivoltunkat :
Hanem Szent Fiadat kikért bocsátottad."

(Thaly K. nézete szerént a XVI. v. XVII. századból).
MIZDÓ, NAGY—, SÁRPI—, faluk Vas m.;

helyr. Mizdó-ra, —n, —ról.
MIZGER, mn. tt mizger-t, tb. —ék. Dunán

túli tájszó, s ám. görhcs, sovány, a maga nemében
hitvány. Rokon hozzá a tiszavidéki és palócz nyuzga.
Mizger gyerek, ember. Balaton vidékén, mizger tojás,
kicsi tojás, melyet legelőször a jérczc s vége felé a
vén tyúk is tojik. Ügy látszik, mintha törzse egy
volna a kicsit jelentő piezl szóval, melyből különösen
piczirka v. piczurka szó is származik, úgy hogy ez a
p ajakhangnak m-vé, cs-nek e-vé változtával, s az r
és k vagy g áttételével a miczger szóval hangtanilag

egészben is egyezik. Talán iuncn származtatható a
,mezgerel* szó is, midőn t i. valaki a szőlőszedéskor
elmaradozott apró, hitvány fürtöket bengészi.

MIZÜRA, fn. tt misurát. Az őthímesek sere-
géből és sokanyások rendéből való növény. Csészéje
ötlevelü; leveleinek töve a vaczoknál alábbnyúlik,
lehulló, sarkantyús; pilise vagy inkább szirma őt,
vagy több apró láncsás, a hímszálaktól alig külön-
böző; vaczka hosszú egérfark forma s azon sok
magva. A hímek száma nagyon változó. (Myosurns,
görög szó ám. egérfarku).

MIZSE, puszta, a J ászságban, helyr. Mizté-re,
—n, —rSl.

MIZSE-PÓTKÉR, puszta a Jászságban, helyr.
—Pótkér-re, —én, — rőZ.

MIZSÓT, fn. tt mitsót-ot, ham. azr. —ja.
Növényncm az öthimesek seregéből és egyanyások
rendéből; csészéje öt fogú, bokrétája gyertyatartó-
forma, öt metszési!, torka bezáródott, magva négy.
(Myosotis, görög szó ám. cgérfül).

MOCS, (1), hangutánzó elvont gyök, melyből
mocsár, mocsk, mocskol, mocsolya, és származékaik
erednek. Alapfogalom e szókban, a romlott, pangó,
tisztátalan nedvesség. Legközelebb áll &pocs szóhoz,
melyből pocsék, pocskol, pocsola v. pocsolya ered,
(hová tartozik a német patschen is, melynek egyik
értelme a német szótárakban : im Kothc watcn, a
sárban gázolni, habuczkolni, s mely Adelung stb.
szerént általában ám. den Laut Patsch von sich ge-
bén), továbbá a pos, úgymint a posvány, posvad szók
gyökéhez. Mennyiben a mocs tisztátalan nedvet je-
lent, hangváltozattal rokon hozzá a mattat, mottótól
gyöke masz, melylyel ismét rokonsági viszony)>an
van a német nősz, latin madeo, modor, madidus, s
ezekkel a vékonyhangu magyar med (ncd), csakhogy
mind ezek szélesb értelmű híg testet jelentenek. Mint
tisztátalan undok nedvességre vonatkozik a latin mű-
cus, mucor, mucidus, a német Schmutz, Schmeiste,
Mist, Moaer, finn moska stb.

MOCS, (2), falu Esztergáin m.; helyr. Moct-ra,
—ön, —ról.

MÓCS, erdélyi falu Kolos m.; helyr. Móct-ra,
—ön, —ról.

MOCSA, falu Komárom m.; helyr. Mocsá-ra,
—n, —ról.

MOCSÁR, (1), (mocs-ár) fn. tt mocsár-t, tb.
—ok, harm. szr. —a, v. —ja. Sáros, söppedékes
fenekű, tisztátalan álló viz, mely ha nagyobb kiter-
jedésű, tónak mondatik. Egyébiránt a tó lehet tiszta
fenekű és vizű is. V. ö. TÓ. A mocsárok mélyebb fek-
vésű helyeken az öszvegyűit esőléből, vagy kiáradás
után le nem folyható vizekből keletkeznek. Utctcá,
hegyaljai, folyómettéki mocsárok. BUdSs, békalenesét
mocsár. Képes kifejezéssel: bűnök mocsarába me-
rülni, ám. undok erkölcstelenségbe. E szónak gyöke
a tisztátalan nedvet jelentő mocs, az ár pedig vagy
bőséget jelent, mint a vízár szóban, vagy a mellék-
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névképző ár, mely több szavainkban az igeneves ó S
képző helyett felváltva használtalak, mint buvó bú-
vár, nyvté nytaár, bogló boglár, folyó folyár, ctittó
csiszár, hajtó hajtár hajtsár, ftitS füzér, doho döhér
stb. E szerént mocsár ám. moctó t i. víz. Vagy végre
öszve van téve a moct és sár szikból, mintha volna :
mocssár. Mongolul : mocsagi ám. káka. Egyébiránt
eléjön ugyanazon vagy rokon alakban a szláv nyel-
vekben is.

MOCSÁR, (2), faluk Bors, Bihar, Ung, Zem-
plén, puszta Hont m.; helyr. Mocsár-ra, —ön, —ról.

MOCSÁRÁROK, (mocsár-árok) ősz. fn. Olyan
árok, melyben csak mocsárvíz van, vagy mely vala-
mely mocsárból a tisztátalan vizet elvezeti.

MOCSÁRHÚR, (mocsár-húr) ősz. fn. Növény-
nem az egyhímesek seregéből és egyanyások rendé-
ből ; csészéje nincs, bokrétája két szirmú, tokja két
rekeszti, négy magvu. (Callitriche). Vízi növény. Fa-
jai : tavatti, közép, Ssti mocsárhúr. A tavaszi neve a
nép nyelvén : mocsári lencsefü, melynek felső leve-
lei a vízen lebegnek, tojáshosszuk; s azok tövén kü-
lön a hím-, külön a nőstény virágok; alsó levelei szá-
lasak, épek.

MOCSÁRI, (mocs-ár-i) mn. tt. mocsári-t, 1b.
— ok. Mocsárban növő, tenyésző. Mocsári növények.
Mocsári tölgy, mely mocsáros helyen terem. Mocsári
lencsffü = tavatti mocsárhúr. V. ö. MOCSÁR.

MOCSÁRMÁNY, falu Sáros m.; hclyr. Mo-
csármányba, —bán, —Ml.

MOCSÁROS, (mocs-ár-os) mn. tt mocsáros-1,
v. —át, tb. — ok. Mocsárokkal ellepett, bővelkedő.
Mocsáros rétek, legelök, völgyek, síkságok, vidékek. V.
ö. MOCSÁR.

MOCSÁRTÖLGY, (mocsár-tölgy) ősz. fn. Mo-
csaras helyen, nedves síkságon, vizek mentében ter-
mett tölgy.

MOCSÁRVIRÁG, (mocsár-virág) ősz. fn. Köz
nyelven ám. gólyahír. 1. GÓLYAHÍR.

MOCSÁRVÍZ, (mocsár-víz) ősz. fn. Poshadt,
büdös, tisztátalan, álló víz, milyen a mocsárokban
szokott lenni.

MÓC8ING, (mócs-in-g), fn. tt. mócsing-ot, liarm.
szr. —ja. Igen tömött, szíjas, nyulós, vagyis rugal-
mas rostok, melyek az izmokkal különféle öszveköt-
tetésben vannak. (Tcndincs). Van feltér, és barnás
mócsing. Minthogy lényeges tulajdonsága a nynlós-
ság, melynél fogva kihúzható, innen alapfogalom
benne a mozgékonyság, s gyöke mócs, nem egyéb
mini a mot-og ige gyökének rokonmása, az in pedig
maga a mozgásnak szerve, mintha volna moz-in, a
g utóhangzás, mint a rozmort'n-g, bársin-g stb. szók-
ban. Épen ilyen néha a rokonhangu k is, pl. a tövis,
tíSvisk, viasz viasz'i szókban. A latin tendo hasonlóan
nyulósságra vonatkozik, s a német Flechse egy nagy
sereg oly szókkal rokon, melyek a mozgás alapfo-
galma alá tartoznak. Mócsing tehát ám. mozgó in,
miért néhutt tánczos fn-nak is nevezik, Páriz Pápai-
nál : aljas in.

MÓCSINGOS, (mócs-in-g-os) mn. tt. mócsingos-l,
v. —át, tb. —ok. Amiben mócsing van. Mócsingos
konc*. A mócsingos húst nehé* megrágni.

MOCSIRLA, falu Bihar m.; helyr. Mocsirlá-ra,
—n, —ról.

MOCSK; MOCSKATLAN, 1. MOCSOK; MO-
CSOKTALAN.

MOCSKÍT, MOCSKIT, (mocs-k-ít) áth. m.
mocsktí-ott, pár. —s, htn. —ni, v. —a«i. Mocsokkal
becsunyít, undokít, piszkít, beken. Leginkább be ige-
kötővel használtatík. Bemocskitani a ruhát. Zsírral,
olajjal bemocsktíani a bútorokat. Különösen ám. ma-
gától ganajt, vizelletet ereszt, vagy ezekkel valamit
elcsunyít

MOCSKÍTÁS, MOCSKITÁS, (mocs-k-ít-ás) fű.
tt moctkítás-t, tb. —ok. harm. szr. —a. Cselekvés,
midőn ember vagy más állat mocskít valamit.,

MOCSKOL, (mocs-k-ol) áth. m. mocskol-1. 1)
Mocsokkal becsunyít, undokol, rutít valamit Igekö-
tőkkel : bemocskol, megmocskol, Vstvemocskol. 2) Átv.
ért valakit erkölcsileg becsunyít, azaz holmi rágal-
makkal, gyalázattal illet, leszól, becstelennek mond
stb. Úgy lemocskolták, hogy egy krajczáráru becsület
sem maradt rajta. V. ö. MOCSOK.

MOCSKOLÁS, (mocs-k-ol-ás) fn. tt mocska-
lás-t, tb. —ok, harm. szr. —a. 1) Mocsokkal való
becsunyítás, nndokolás, rutítás. 2) Átv. ért gyalá-
zás, rágalmazás, más becsületének bepiszkolása.

MOCSKOLÓ, (mocs-k-ol-ó) mn. tt. mocskoló-1.
Mocsokkal rutító, csunyító, piszkító, nndokoló. Ruhái
mocskoló konyhai munka. Átv. ért gyalázó, rágal-
mazó, erkölcsi mocsokkal illető. Mocskoló bestéd,
iromány.

MOCSKOLÓDÁS , (mocs-k-ol-ó-d-ás) fű. tt.
mocskolódás-t, tb. —ok, harm. szr. —a. Átv. ért. er-
kölcsi piszkolódás, gyalázkodás, rágalmazó perle-
kedés.

MOCSKOLÓDIK, (mocs-k-ol-ó-d-ik) belsz. m.
mocskolód-tam, —tál, —olt. 1) Mintegy maga ma-
gától mocskos, csúnya leszen, mocskot vesz magára.
A zsírral, olajjal bánók ruhái bemocskolódnak. 2) Átv.
ért. szitkokat, gyalázatot, rágalmakat mondva vesze-
kedik, perlekedik, s mintegy magát is, mást is erköl-
csileg mocskossá teszen.

MOCSKOS, (mocs-k-os) mn. tt mocskos-t, v.
—át, tb. —ok. Akit vagy amit a mocsok meglepett,
csnnyított, maszatos, piszkos, szurtos, czirmos. Mocs-
kos szUretelök, tímárok. Mocskos pipa, pipaszár. Átv.
ért. erkölcsileg csúnya, rút, undok, becsületet gya-
lázó. Mocskos bestéd, pl. káromkodás. Mocskos szájú
ember, ám. trágár beszédü.

MOCSKOSÁN, (mocs-k-os-an) ih. Mocskos ál-
lapotban, mocsoktól becsunyítva. Mocskosán kimenni
át utctára. A stüretelöTc mocskosán térnek háta.

MOCSKOSÍT, MOCSKOSÍT, (mocs-k-os-ít)
áth. m. mocskosit-otl, pár. —s, htn. —ni v. —ani.
Mocskossá tesz, mocsokkal beken. V. ö. MOCSOK.

87'



588 MOCSKOSODIK—MOCSOLA MOCSOLA—MÓCZIRKÁLÁS 584

MOCSKOSODIK, (mocs-k-os-od-ik) k. m. mocs-
kosod-tam, —tál, —ott. Mocskossá leszen, mecsok
ragad reá.

MOCSKOSSÁG, (mocs-k-os-ság) fn. tt. mocs-
kosság-ot, harm. szr. —a. Mocskos állapot, vagy tu-
lajdonság. Némely mesterségek, és munkák mocskos-
tággal járnak. Valakit mocskossága miatt utálni, meg-
dorgálni. Átv. ért. erkölcsi rútság, becstelenség, trá-
gárság. Mindenféle mocskosságot elkövet. Ily szemte-
lenül beszélni mocskosság.

MOCSKOSSÁRGA, (mocskos-sárga) ősz. mn.
Sötétee, tisztátalan sárga, melybe más, különösen va-
lamely sötétebb szín is vegyült.

MOCSKOZ, (mocs-k-oz) áth. m. mocskoz-tam,
— tál, —ott, pár. —z. Egy jelentésű a mocskol igé-
vel, azon különbséggel, hogy ez átv. erkölcsi érte-
lemben is használtatik. V. ö. MOCSKOL.

MOCSKOZÁS, (mocs-k-oz-ás) fn. 1. MOCSKO-
LÁS. 1).

MOCSOK, (mocs-ok) fn. tt. mocskot, harm. szr.
— a v. mocsok-ja. Szoros ért. tisztátalan, csúnya nedv,
vagy ily nedvvel vegyített test, pl. mocsok a fülben,
az orrban , a pipában , pipaszárban. Fülből kivájni,
pipából kiereszteni a mocskot. Szélest) ért. mindenféle
szennyfolt, ami valamit elcsnnyít, undokká tesz, pl. a
ruhát megfogó zsír, olaj, sár, gyümölcslé stb. Kimos-
ni, kivenni, letörölni a mocskot. Átv. ért. erkölcsöt
csnnyító folt, becstelenség, rágalom, gyalázat. Mocsok
nélküli tiszta élet. Elemzésére nézve v. ö. MOCS. Mi
az ok képzőt illeti, ez azok osztályába tartozik, me-
lyek ék változatot is fölvesznek, vagy a hangzót el-
vetvén , egyszerű k alakban járulnak a törzsökhöz,
mint : marék, marok, mark ; pocsék, pocsok, pocsk;
derék, derék, derk stb.

MOCSOKTALAN, (mocs-ok-talan) mn. tt. mo-
csoktalan-t, tb. —ok. Amit semmi mocsok nem rutít;
a maga nemében tiszta. Mocsoktalan ruha, bútorok.
Átv. ért. erkölcsileg tiszta, feddhetetlen, becsületes
jellemü. Mocsoktalan életű férfiú. V. ö. MOCSOK.
Határozóként ám. mocsok nélkül, mocsoktalanul.

MOCSOKTALANSÁG, (mocs-ok-talan-ság) fn.
tt. mocsoktalanság-ot, harm. szr. —a. Mocsok nélküli
állapot, természeti vagy erkölcsi tisztaság.

MOCSOKTALANUL , (mocs-ok-talan-ul) ih.
Mocsok nélkül, anyagi és erkölcsi értelemben véve.
V. ö. MOCSOK.

MOCSOLA, (1), v. MOCSOLYA, (mocs-ol-a)
fn. tt mocsolát. Kisebbféle mocsár, pl. álló vízzel tölt
gödör. Kenderáftató mocsola. Egy értelmű vele a po-
csola v. pocsolya. Azon szók osztályába tartozik, me-
lyek igenevekből módosultak, pl. bugyogó bugyoga, czi-
negöczinege, fecsegő fecsege,húzóvonó huzavona stb. Tör-
zsöké az elavult moceol ige, melyből lett mocsoló (t. i.
víz) mocsola, mint bongyol bongyoló bongyola (pongyo-
la), motól motóló motóla, bengyel bengyele, szegei szegele
tteglet dödöl dVdOle sat Az eredeti mocsola inkább
tájdivatos kiejtés, mert mocsotya általánosabb divata.

MOCSOLA, (2), falu Közép-Szolnok megyé-
ben, belyr. —Mocsolá-ra, —ról, —án.

MOCSOLÁD, falvak Baranya és Somogy me-
gyékben, helyr. Mocsolád-on, —rá, —ról.

MOCSOLÁS, MOCSOLYÁS, (mocs-ol-a-as) mn.
tt. mocsolás-t, v. —át, tb. —ok. Mocsolákkal elle-
pett. Mocsolás völgy, rét. Egy értelmű vele a pocto-
lás. V. ö. MOCSOLA.

MOCSOLYA, 1. MOCSOLA.
MOCSOLYÁS, puszta Bonod m.; helyr. Mo-

csolyás-ra, —ön, —ról.
MOCSONOK, mváros Nyitra m.; helyr. Mocso-

nok-ra, —ön, —ról.
MOCZ, elvont hangutánzó gyök, melyből a

moczczan, moczog, moczorog igék és származékaik ered-
nek. Legközelebb rokonai a mokog, mokkán, mukkan
igék mok műk gyökei. Minthogy a szájnyitás által
kiuyomuló hangra vonatkozik, rokon hozzá mond is.
Hasonlóan, mint hangutánzók, ide tartoznak a latin
mutit, magit, hellén /n'£w, német mttcken, műdben,
finn mutisen stb. Mennyiben a moczczan jelent moz-
zanást is, rokonságban van vele a mozog gyöke mot,
melynek megfelel a latin moveo, motvs stb.

MÓCZ, (1), elvont gyök móceirkál szóban.
L. ezt.

MÓCZ (2), fn. tt. mócz-ot. így nevezik népies
köznyelven az erdélyi románokat (moczogó?).

MÓCZ, (3), kócz-mócz ikerített szónak egyik
alkotó része s az egész ám. öszveknszált, öszvefonó-
dott valami. Abban a kócz-móczban szeret a fülmile
tartózkodni. Györvidéki szólásmód.

MOCZCZAN, (mocz-u-an, mocz-v-an, mocz-cz-ao)
önh. m. moczczan-1. 1) Száját alig feltátva egyes *o
v. mű hangot ad. Nem is mer moczczanni. HaUgatt,
mert ha csak moczczansz, jaj neked! „És nagy kiáltái
leszen egész Egyiplus földén . ... az Izraelnek min-
den fiainál pedig az eb sem moczczan meg." (Mos. H.
11. Káldi szerént). 2) Egyes mozdulást tesz, mozzan.
Ülj ide, t meg se moczczanj. V. ö. MOCZ, elvont
gyök.

MOCZCZANÁS, mocz-cz-an-ás) fa. tt. moctcta-
nás-t, tb. —ok, harm. szr. —a. 1) Egyes mo v. mn
hangnak kiejtése. 2) 1. MOZZANÁS.

MOCZCZANAT, (mocz-cz-an-at) fn. tt moet-
czanatot. Egyes mocz hang.

MOCZCZANT, (mocz-cz-an-t) áth. m. moczctant-
ott, htn. —ani v. —ni. Tulajdonképen eszközli, hogy
valami moczczan; azonban általános szokás szerént
csak változata ,moczczan' igének.

MÓCZIRKÁL, (mócz-ir-ka-al) gyak. önh. m.
móczirkál-t. Kemenesalon ám. guggolva lejtőt járkál
Gyöke móct rokon a mozog gyökével, a hozzájárult
képzők részint gyakorlatra, részint kicsinyezésre ma-
tatnak, mint a babirkái, szunydikál, ipríkál, kandi-
kál stb. igékben.

MÓCZIRKÁLÁS, (mócz-ir-ka-al-ás) fa. tt mó-
ctirkálás-t, tb. —ok, harm. szr. —a. Cselekvés, mi-
dőn -valaki móczirkál.
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MOCZOG, (mocz-og) önh. m. moczog-tam,
—tál, —ott. Száj bezárva mo mo orrhangot bocsát
ki, pl. a nevetést elnyomni akaró ember moczog. Ro-
kon hozzá a szintén hangutánzó mokog.

MOCZOGAS, (mocz-og-ás) fa. tt moczogás-t, tb.
—ói, hann. ser. —a. Cselekvés , midőn valaki
moczog.

MOCZORGÁS, (mocz-or-og-ás) fa. tt mocsor-
gá»-t, tb. —ok, hann. szr. —a. Folytonos moczogAs.
V. ö. MOCZOROG.

HOCZOROG, (mocz-or-og) gyak. önh. m. mo-
aorog-tam, —tál, moctorgott, htn. —ni, moczorgani.
Folytonosan moczog. Rokon hozzá magas hangon :
mictereg. Képzésre olyan, mint a szintén hangutánzó
íuaorog, didereg, sustorog. V. ö. MOCZOG.

MÓD, fa. tt mód-ot, hann. szr. —ja. 1) Azon
szokásos forma, melyet valaki tetteiben követ. Úri
mód, paratstot mód, katonáé mód, finom, udvari mód.
Stép móddal v. jó móddal tokra lehet menni. Az em-
berekkel bánálban igen jó módja van. Mimódon t Sem-
mimódon. Ha minden módból kifogytunk. Seokott módon
vagy mód szerént. Bettidmód, tantíátmód, Írásmód,
járatmód, szerzésmód. Megadta neki a módját, mint a
csikóherélégnek (Km.). 2) Bizonyos mérték, mely mint-
egy illő, helyes formára van véve , mely a kellő ha-
tárnál sem szűkebb, sem tágasabb. Módot tartani át
ttelben, italban. Mód nélkül kiáltani, nevetni, sírni.
Mód nélkül kegyetlenkedni. Módfelett szigorú. Módjá-
val jó minden. 3) Helyes mértékkel járó eszköz, szer,
mely által czélt akarunk érni. Módját találni valami-

, nék. Nincs mód benne, ám. lehetetlen. Módját ejteni.
Ha módját ejthetem, megfestem. Mi módon menekültél
meg t Mindennek megvan a maga módja. Okkal móddal
<ut is meglehet. Módban hagyni valakit, tájdivatosan
ám. meghagyni, mi móddal tegyen valaki valamit 4)
Jelent vagyont, birtokot gazdagságot, mennyiben
ezek bizonyos czélok elérésére eszközt, képességet
nyújtanak. Van módja benne. Jó módja van, megteheti.
Nagy v. jómódú ember. 5) Ormánságban (Baranyában)
teszen egészséget is. Nincs jó módja = egészsége
(Jeremiás Sámuel). 6) Nyelvtanban jelenti a létei,
avagy cselekvés mivoltát, vagyis a gondolkodás azon
formáját, mely által az alany és mondomány öszve-
köttetnek, s ezek rendszerént : mutató vagy jelentő
mód (módos indicativus — létezési mód), kapcsoló v.
foglaló mód (módos conjunctivus), parancsoló mód,
(m. imperativus, — e kettő együtt szükségesség! mód),
óhajtó mód (m. optativus — lehetőségi mód); közön-
ségesen ide számíttatik a határtalan mód is, de amely
inkább igenév.

Egészen egyezik vele a latin módút, azonban
ez alapértelmében bizonyos mértéket, vagyis méne-
ket jelent, (németül: Maats), s egyezik vele a met-ior
gyöke ; egyezik vele a görög póo'<o$ is (latinul: mo-
dius), honnan talán modero szó is ered származékaival
együtt; de a magyarban alapértelem bizonyos szoká-
•os forma; és így, ha eredeti magyarnak szabad te-

kintenünk, rokon mutat igével, vagyis ennek műt gy'ó-
lénl.'Muti a tiszai vidékeken ám. matasd. V. ö.
MUTAT, MÓDOS. Egyezik vele megfordított alak-
ban idom is. Régente a ti előtt l hangot is vett közbe,
pl. a Szentpéterieknek 1403-évbeli végzésében: „Az
mi életünknek jobb mólgyáérth;" vagy n-et: „Vagy
penigh elyen (= ilyen) mondón bizonyával mi ett
(= itt) nem lakónk." (1557-iki levél. Scalay Á.
400 m. 1.). A finnben és svédlapplan: muott, finn-
marki lappban: muodjok. A magyar mód nem jutott
a latinból hozzánk, mert nem volna meg a legszél-
sőbb lappok közt, akik soha nem beszéltek latinul.
(Hunfalvy Pál).

MÓDATLAN, (mód-at-lan) ron. 1. MÓDTA-
LAN;ésMÓDOTLAN.

MÓDATLANSÁG, (mód-at-lan-ság) fa. 1. MÓD-
TALANSÁG.

MÓDBELI, (mód-bel-i) mn. tt. módbeli-t, tb.
—ék. 1. MÓDOZATI.

MÓDBELISÉG, (mód-bel-i-ség) fa. tt. módbe-
liségét. L. MÓDOZAT.'

MÓDDAL, (mód-val) ih. Bizonyos mértékkel,
a czélra" alkalmas szerrel, eszközzel. Mindent mód-
dal tenni. Okkal móddal ás is meglehet. V. ö. MÓD.

MÓDT, a német-franczia módé (sajátlag latin
módút) szóból kölcsönöztetett, honnan : MÓDIS,
(módi-s), MÓDISAN, (módi-s-an); 1. DIVAT, DI-
VATOS, DIVATOSAN.

MÓDINT, (mód-int) ih. Móddal, mód szerint,
bizonyos módon, mértékkel. Jó módint.

MÓDIZ, (módi-z) önh. m. módh-tam, —tál,
—ott. A módit vagy módis viseleteket, szokásokat
vakon utánozza.

MÓDJÁVAL, (mód-ja-val) ih. Bizonyos mérték
szerént, képesint, nem túlzólag. Módjával kell min-
dent tenni. Módjával többre lehet menni. Jó módjával
ás is meglehet. V. ő. MÓD.

MÓDNÉLKÜLI, (mód-nélküli) ősz. mn. Mér-
téket meghaladó, szerfölött!. MódnéUcUli vesztegetés.

MÓDON, (mód-on) ih. Képen, szerént, bizo-
nyos hasonlatra. Mimódon érhetjük ctélunkat t Nem
tudom, mimódon juthatunk oda. Semmi módon nem
boldogulhatunk vele. Úri módon élnek.

MODOR, (1), (mod-or) fa. tt modor-t, tb. —ok,
hann. szr. —a. Ujabb kori alkotásu szó, a franczia
maniere értelmében. Széles ért. azon mód, melyet va-
laki mozgásaiban, taglejtéseiben, külső tetteiben kö-
vetni szokott Éten stónoknak, ssinésenek nevetséges
modora van. KVnnyü, élénk, kedves modor. A képző
művészetekben az illető művésznek sajátságos módja,
mely szerint valamit felfog és alkalmazásban kiviaz.
Mint hibás tulajdonság jelenti a művésznek azon
módját, melynél fogva minden körülmények közt
ugyanazon alakban, formában működik s müveinek
a tárgyakhoz illő változatosságot nem képes adni,
midőn bizonyos betanult vagy ntánzott formák sze-
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rént intézi müveit Az ily modor az eredetiség, talá-
lékonyság hiányára mutat

A modor mint taglejtésre vonatkozó rokon a
motog, motot, mint módra vonatkozó pedig, a mód
szóhoz.

MODOR, (2), Szabad kir. város Pozsony m.;
helyr. Modor-ba, —bon, —ból.

MODOR-KIRÁLYPALVA, falu Pozsony me-
gyében ; helyr. Királyfalvá-n, —rá, —ról.

MODOROS, (mod-or-os) mn. tt. modoros-t, v.
—át, tb. —ok. Bizonyos modort tartó, különösen,
hibás modorú, mindig azonegy mód szerént működő,
betanult, mást utánzó, eredetiség nélküli. Modoros
hanglejtés, taglejtés. Modoros színész.

MODOROZ, (mod-or-oz) önh. m. modoroz-tam,
—tál, — ott. Bizonyos modort tart; különösen hibás
modorban vagyis mindig azonegy módban működik.

MÓDOS, NÉMET—, RÁCZ—, mvárosok To-
rontál m.; helyr. Modos-ra, —ön, —ról.

MÓDOS, (mód-os) mn. tt. módos-1, v. — át, tb.
—ok. 1) Bizonyos módot, illetőleg helyes mértéket
tartó, nem túlzó, a körülményekhez illő, szerény.
Módos magaviselet. Módos társalgás, beszéd. 2) Táj-
szokásilag ám. gazdag, ki mutat valamit, kinek te-
kintélyes vagyona van. E városban t'óbli módos pol-
gár lakik. Ö igen módos ember. V. ö. MÓD.

MÓDOSÁN, (mód-os-an) ih. Bizonyos módot,
különösen helyes mértéket tartva. Módosán viseli
magát.

MÓDOSÍT , MÓDOSÍT, (mód-os-ít) áth. m.
módosU-ott, pár. —*, htn. —wí v. —ám. Valaminek
bizonyos formát, alakot ad. Különösen, valamit előbbi
alakjához, formájához képest változtat, máskép állít
elé. A régi szabású ruhát a jelen divat szerént módo-
sítani. Erkölcsi ért valakinek külső magaviseletét
finomítja, kiműveli. A nemesebb társalgás módosítja
ás ifjakat. V. ö. MÓDOS.

MÓDOSÍTÁS, MÓDOSÍTÁS, (mód-os-ít-ás) fn.
tt. módositás-t, tb. ok, harm. szr. —a. Cselekvés,
mely által valamit, vagy valakit módosítanak. V. ö.
MÓDOSÍT. Néha vétetik állapotnak is módosulat
helyett

MÓDOSÍTVÁNY, (mód-os-ít-vány) fn. tt. mó-
dostívány-t, tb. —ok. Módosító czikk vagy szakasz
valamely mondatban, iratban stb.

MÓDOSODÁS, (mód-os-od-ás) fn. tt. módoso-
dás-t, tb. — ok. 1) L. MÓDOSULÁS. 2) Jó módúvá
v. módossá levés.

MÓDOSODIE, (mód-os-od-ik) k. m. módosod-
tam, —tál, —ott. 1) L. MÓDOSUL. 2) Módossá
azaz jó módúvá leszen.

MÓDOSSÁG, (mód-os-ság) fn. tt. módosság-ot,
harm. szr. —a. Tulajdonság, melynél fogva valaki
mind külső udvariasságban, mind az erkölcsi életben
bizonyos mértéket tart, illendősége t, szerénységet követ.

MÓDOSUL, MÓDOSUL, (mód-os-úl) öuli. m.
módosúl-t. Valami bizonyos formát vagy alakot külö-

nösen az előbbitől eltérőt vészen föl. V. ő. MÓDO-
SÍT.

MÓDOSULÁS, MÓDOSULÁS, (mód-os-dl-á.)
fn. tt. módosúlás-t, tb. —ok. Bizonyos formának vagy
alaknak, mely az előbbitől különbözik, fölvétele.

MÓDOSULAT, (mód-os-úl-at) fn. tt modosüa-
töt. Állapot midőn valami módosul. V. ö. MÓDOSUL.

MÓDOTLAN, (mód-otlan) m. tt módotlan-t, tb.
—ok. A székelyeknél ám. tehetetlen, szegény. (Krixa
J.). Nem: módatlan ; egyik bizonyságul arra nézve,
hogy módotlan közelebb ám. módos-lan; v. 51 —TA-
LÁN, —TELÉN.

MÓDOZAT, (mód-oz-at) fn. tt. módozatot. Mód
béli viszony vagy minőség; módok öszlete. A böl-
csészetben a lét módja, valamely dolognak az isme-
reti tehetséghez viszonyát jelentő vagy kifejező fo-
galom, háromfélekép megkülönböztetve : mint lek-
tőség, valóság és szükségesség.

MÓDOZATI, (mód-oz-at-i) mn. tt módotati-t,
tb. —át. Módozatot illető, arra vonatkozó. V. 5.
MÓDOZAT.

MÓDRA, 1), 1. MODOR helynév. 2) falu Zem-
plén m.; helyr. Modrá-ra, —n, —ról.

MÓDRA, (mód-ra) ih. Bizonyos mérték szerént,
valaminek hasonlatára. Egy értelmüleg használtatik
néha módon szóval, pl. azon módra, v. módon te it bol-
dogulhatsz.

MÓDRAG, (mód-rag) ősz. fn. A nyelvtanban
azon rag, mely az igemódokat alkotja, pl. a kapcsoló
és parancsoló módé -j, az óhajtóé : -na, -ne. A ma-
tató módnak mint ilyennek nincs raga.

MODRÓ, NAGY—, és KIS — , falvak Nyitra
m.; helyr. Modró-ra, —n, —ról.

MÓDSZER, (mód-szer) ősz. fn. Bizonyos rend a
szabályok eléadásában. E szó az ismeretek terjeszté-
sének, közlésének módjára vonatkozik, melyet valaki
követ Oktatási,tantíásimódster. Világos, homályosmód-
szer. (Methodus). Rokon hozzá a rendster, de ez in-
kább azon rendezésre vonatkozik, mely az ismereteket
és tanokat bizonyos elvekre alapítva egymással ősive-
fUggésbe hozza, a módszer pedig ezeknek eléadásbeli
módját, modorát illeti, mely a tanulók felfogásából
kellőleg alkalmazkodik. Innen birhat valaki rend-
szeres tndománynyal, a nélkül hogy jó eléadási mód-
szere lenne.

MÓDSZERES, (mód-szer-és) ősz. mn. Bizonyos
módszert kővető, valamit bizonyos mód acerént ál-
íalmuto. Módszeres oktatás, eléadái. V. ö. MÓDSZER.

MÓDSZERESEN, (mód-szeresen) őse. ih. Mód-
szert követve, bizonyos formákhoz alkalmazottai).
Módszeresen eléadott tanulmányok.

MÓDSZERTAN, (mód-szer-tan) ősz. fn. A mód-
szernek elmélete, vagyis azon tan, mely a módszerek
nemeit ismerteti, pl. az oktatásra nézve eléadja azon
különféle módokat, melyeket a legjelesebb szakér-
tők e nemben ajánlanak, és követnek. Mint az ész-
tannak alkalmazott része azon szabályokat és mó-
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azon

dókat adja elé, melyek szerén t az elvont osztani sza-
bályokat az ismeretek szerzésére alkalmazni kell.
(Hethodologia).

MÓDTALAN, (mód-talau) inn. tt. módíalan-t,
tb. —ok. 1) Kellő forma nélküli, az illő külsősége-
ket nem tudó, vagy nem alkalmazó. Módtalan bánás
mód, magaviselet. 2) Kellő mértéket nem tartó, a
maga nemében túlságos. Módtalan nevetés, harag. 3)
Czélirányog eszköz nélkül szűkölködő ; nevezetesen :
vagyontalan. V. ö. MÓD. Határozóként ám. módta-
lanul, mód és módosság nélkül.

MÓDTALANSÁQ, (mód-talan-ság) fn. tt. mód-
talanság-ot, harm. azr. —a. Állapot vagy tulajdonság,
midőn valaki vagy valami módtalan. V. ö. MÓD-
TALAN.

MÓDTALANÜL, (mód-talan-ul) ih. Módot nem
tartva vagy nem ismerve.

MÓDULAG, (mód-u-iag) ih. A székelyeknél ám.
módon, pl. jómódulag építeni ; azon módulag
módon, úgy. (Kriza J.).

MOGOR, mn. tt. mogor-t, tb. —ok. Lásd : MO-
GORVA.

MOGORVA, mn. tt. mogorvát. Mord, komor,
morgolódó, durva, sötét arczu, savanyú kedvű. Mo-
gorva vén ember. Leginkább oly emberről mondjuk,
ki feketevérüségénél fogva a társaságot kerüli, mások
iránt kéméletlen, nyers. Talán áttételes szó, melyben
g és r helyet cseréltek, mint kenyér ám. kerény szóban
az ny éa r,B eredetileg ám. morgóvá a morog törzsök-
től , és igenévből lett melléknév, milyenek ponyva
(bonyva), polyva, golyva stb. Elemezhető a mord
törzsből is : mordova, morgóvá, mogorva. Mongolul :
mong (= durczás), melyből származtatják némely tör-
ténetírók a ,mongol' szót

MOGORVÁLKOD1K, (mogorva-al-kod-ik) k.
m. mogorválkod-tam, —Iái, —ott. Mogorva módon
viseli magát, ú. m. morgolódik, duryálkodik stb. V. ö.
MOGORVA.

MOGORVÁN, (mogorva-an) ih. Sötét kedvvel,
arczczal, komoran. Mogorván néz.

MOGORVASÁG, (mogorva-ság) fn. tt mogor-
wudg-ot, harm. szr. —a. Mogorva kedélyi állapot
vagy tulajdonság; sötétkedvüség, vad komorság,
mordság.

MOGOS, erdélyi fala A.-Fehér m.; helyr. Mo-
gog-ra, —ön, —ról.

MOGURA, több hegy neve Erdélyben. Magyar-
országon pedig, ú. m. Árva, Bihar, Máramaros, Sze-
pes, Trencsén, Ung megyékben, inkább Magura is-
meretes, mint begynév.

MOGY, elavult fn. tt mogy-ot. Közvetlen szár-
mazéka mogyoró, hangváltozattal magy, honnan a
mogyoró tájdivatos szó, és nagyalfa,, azaz bogyóforma
makkot termő fa. Alapértelem benne a gömbölyüség,
különösen pedig jelent ilynemO kisebbféle gyümöl-
csöket, honnan közel rokona a bogy, bogyó, és bőd,

melyből lett bodza, azaz bodota = bogyozó, t. i. sok
bodot vagy bogyót termő növény.

MOGYORÓ, (mogy-or-ó) fn. tt mogyoró-t. A
mogyorófának gömbölyű alakú, keményhéju, nagyobb
bogyóhoz hasonló gyümölcse. Szélesb ért. köznépiesen
némely más növények gyümölcsei, vagy csucsorai,
melyek némileg a mogyoróhoz hasonlók, pl. földi
mogyoró, (növénytani néven : mogyorót bttkkön) ; dist-
nómogyoró (máskép : disznóbojtorján, koldiutetíl, nö-
vénytani néven : szúrás csimpaj — xanthium struma-
rium) ; indiai mogyoró (növénytani néven : orgona lila
— syringa vulgáris) stb. Maguk a mogyoró fajok kö-
zött : vérmogyoró, melynek piros húsa van. Férges
mogyoró. Egy férges mogyorói sem adnék érte. (Km.).
Mogyorót törni, enni. Mogyoróval kétzüett tészta.
A mogyoró v. mogyorú képzésre olyan, mint szomorú,
dudorú, csucsora, keserű v. kesero, szigorú, kanyaró,
homorú, domború, gyönyörű s némely mások. Ezek-
nek eredetére, s kifejtésére nézve úgy vélekedünk t
i. hogy u tzomor, dudor, csucsor, gyönyör, keser stb.
törzsökszók illetőleg újabb időben életbe is léptetett
főnevek, melyekhez a minőséget jelentő u v. tt já-
rulván lett belölök szomorú, dudorú, csucsora stb. mi-
szeréut az ó és ó' végzet tájdivatos volna, mint a má-
tyusföldies és crdélyies keserű és a mogyoró szókban.
Lehető hogy a törzsökök igék, melyekben az r át-
változott l, mint a botlik igéből lett botrdnkotik, e
helyett botlánkozik, azaz erkölcsileg botlik (németül :
anstossen). Minthogy pedig a fennemlítctt szók és ro-
konaik mindnyájan állapotot, minőséget jelentenek,
alapigék lehetnek állapotot jelentő Heteién vagy ikes
igék : számol v. számlik, dudol v. dudlik, csuctol v.
csucslik, tehát mogyol, v. mogylik, mint botol v. bot-
lik, kőtől v. kollik, bomol v. bomlik. És így mogyoró
annyi volna, mint mogyló v. mogyoló, azaz mogy bogy
gyanánt gömbölyödő t i. gyümölcs.

MOGYORÓBARKA, (mogyoró-barka) ősz. fn.
A mogyorófának polyhos, szőrös rügye, mely a leve-
lek kifejtését tavaszkor megelőzi. V. ö. BARKA, fn.
CZICZAMACZA.

MOGYORÓBÉL, (mogyoró-bél) ősz. fn. A mo-
gyorófa gyümölcsének keményded, olajtartalmú, íz-
letes húsa, melyet némely erdei madarak, s egyéb ál-
latok különösen kedvelnek.

MOGYORÓBOGÁR, (mogyoró-bogár) ősz. fa.
1) Bogár-faj, mely a mogyorófa levelét, melyen meg-
telepedett, öszvegöngyölgeti. (Attelabus avellanae
coryli). 2) Bogár-faj, mely a mogyorót kirágja.

MOGYORÓBOKOR, (mogyoró-bokor) ősz. fa.
Mogyorófa, cserjés, fiatal korában.

MOGYORÓD, falu Pest m.; helyr. Mogyoród-ra,
—ön, —ról.

MOGYORÓFA, (mogyoró-fa) ősz. fa. Az egy-
lakiak seregébe és sokhitnesek rendébe tartozó fa-
nem, melynek himvirági barkákban, anyavirági bim-
bókban vannak, csészéje két hasábu, rongyos szélű,
bokrétája nincs, makkja tojásdad, honnan a neve.
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Fajai és fajtái többfélék, ú. m. csöve* mogyoró, mely-
nek kopácsa csöves hengereled, vérmogyoró, lágy héjú,
vörös bélű stb. (Corylus; közönséget m. c. avellana).

MOGYORÓFAJD, (mogyoró-fajd) ősz. fn. A
fogolynál jóval nagyobb testű, gatyás lábú, szürke,
fekete, barna, és fehér vegyítékes tollazatú fajdfaj,
mely közép Európában, továbbá Norvégiában és Lap-
póniában tenyészik, a mogyoróbokrok között tartóz-
kodik, ezek és a nyírfák barkájával, továbbá mo-
gyoróval, bogyóval, s. különféle füvekkel él. (Tetrao
bonasia). Máskép : etáttármadár.

MOGYORÓHAJMA, (mogyoró-hajma) ősz. fn.
Foghajmafaj, melynek tőkocsánya hengeres, levelei
bördősek, árformák, haj mája kicsin, s a mogyoróhoz
hasonló, gerezdetlen. (Alliutn ascalonium). Néhutt
így nevezik az apróféle vöröshajmát is.

MOGYORÓNYEST, (mogyoró-nyest) ősz. fn.
Sándor István szerént máskép : büknyest, latinul :
martét arboraría. V. ö. NYEST.

MOGYORÓOLAJ, (mogyoró-olaj) ősz. fn. Mo-
gyoróbélből kivont olaj. Népies tréfás nyelven : meg-
kenték a hátát mogyoróolajjal ám. mogyorópálczá-
val megverték.

MOGYORÓPÁLCZA, (mogyoró-pálcza) ősz. fa.
Pálcza, vastagabbféle mogyoróveszszőből. Hajlós tu-
lajdonsága miatt a még nyersebb korszakban farverő
eszközfii szokták használni. A falusi birák kezében
az őket megillető hatóság jelve.

MOGYORÓPEJ, (mogyoró-pej) ősz. fn. Mogyo-
rónyi nagyságú foltokkal pettyegetett pej ; mint na-
gyobb foltokkal : almát pej, almás sMrke.

MOGYORÓPŐLE, (mogyoró-pőle) ősz. fa. Pő-
lefaj, mely a mogyoróbokrokon és fákon szeret él-
degehii.

MOGYORÓS, (1), (mogy-or-ó-os) mn. tt. mo-
gyorós-t, v. —át, tb. —ok. 1) Mogyorófákkal, v.
bokrokkal benőtt Mogyorós dombok, hegyoldalak. 2)
Mogyoróbéllel készített. Mogyorós rétes.

MOGYORÓS, (2), (mint föntebb) fa. tt. mogyo-
rós-t, tb. —ok, harm. szr. —a. Mogyorófákból álló
erdő, vagy mogyoróbokrokkal lepett cserjés hely.
Mogyorósba hajtani ás ökröket. E nevet több helysé-
gek viselik hazánkban, mint itt alább.

MOGYORÓS, (8), faluk Esztergám, Szabolcs,
Szatmár, Ungm.;püsztaNyitram.;KIS—, NAGY—,
faluk Bereg, puszták Szatmár m., MISZT—, falu
Szatmár m.; helyr. Mogyorót-ra, —ön, —ról.

MOGYORÓSALÁTA, (mogyoró-saláta) ősz. fa.
Növényfaj a barabolyok neméből, mely az erdei ba-
rabolytól abban különbözik, hogy szára nem karczolt,
hanem vörös mocskokkal foltos, fölül igen sima, gyö-
kere gyönge korában mogyoróforma gumós. Máskép :
bubujictka, v. turbolya, v. csemegeb&rVk. (Chaero-
phyllum bnlbosum).

MOGYORÓS BÜKKÖN, a bükkön nevű növény-
nek egyik sokvirágu, kétlevelü faja; köz nyelven :
földi mogyoró. (Lathyrus tuberosus).
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MOGYORÓSD, faluk Baranya, Borsod, Vas
m.; helyr. Mogyorósd-ra, —ön, —ról.

MOGYORÓSKA, faluk Abaúj és Zemplén m.;
helyr. Mogyoróská-ra, —n, —ról.

MOGYORÓTÖRŐ, (mogyoró-törő) ősz. fa. Kis
sajtóféle eszköz, melylyel a héjas mogyorót feltörik.

MOGYORÓVESZSZŐ, (mogyoró-veszsző) ÖM.
fn. A mogyorófanak egyenes szálú fiatal hajtása,
mely vastagabb korában különféle czélra, különösen
abroncsnak, pálczának alkalmatos.

MOGYORÓZ, (mogy-or-ó-oz) önh. m. mogyo-
róí-tam, —tál, —ott. 1) Mogyorót keresgél, mogyorót
szed. 2) Mogyorót eszik.

MOGYORÓZSIZSIK, (mogyoró-zsizsik) öez. fa.
Zsizsikféle féreg, mely a mogyorót kirágja.

MOGYRÁD, falu Közép Szolnok m.; helyr.
Mogyrád-ra, —ön, —ról.

MOH, fa. tt moh-ot, harm. szr. —a. A lopvs-
nőszők seregébe tartozó uövénynem, mely más növé-
nyekhez képest sokkal egyszerűbb alkotása, s fajai
különbözők. (Muscus). Ezek kiváltkép nedves helyeken
tenyésznek, s az évnek legnagyobb részében zöldell-
nek, különösen a híves, hideg vidékeken. Növésök
gyakran igen sűrű, tömött; tapintva lágyak, mint a
bársony. A helyekre nézve, hol tenyésznek, vannak
famohok, kömohok, földmohok stb. Mohval benSUfák,
háttetSk, tómeüékek. Mohval foltosni, kitömni a ha-
jókat.

„Mint az elfáradt utazó, pihegve
Térek ernyődhöz, s fejemet lehajtom

Lágy mohaidra."
Berzsenyi

Átv. ért elavuló múlandóság.

„A derék nem fél az idők mohától."
Berzsenyi.

Tájdivatosan utóhangzással moha, mint koh koha,
méh méhe, pih pihe is. Minthogy a moh kiválólag a
nedves helyeket kedveli, legvalószínűbb, hogy elne-
vezésében eleink a nedvesség alapfogalmából indul-
tak ki, miszerént rokon a mocs, mos, mostál szókkal; v.
ö. MOCS. Megegyezik vele a görög noayps, arab mosk,
latin mutcus a ennek rokona a mucus, mucidat, a német
Moos, régi felső német nos, mies, a szláv nyelvekben
máha, maah, moh, mech, mkhom (Gyarmathy), moek
(Dankovszky), és végül a magyar puha. Adelung ast
mondja : „És gehört mit Must, Gemüte, Mas* für
Matté zu dem Geschlechte dér Wörter Moor, Moratt,
Milrbe u. s. f., weil die Verwechslung des r und « (=sz)
in allén Sprachen nichts Seltenes ist, und drflckt die
luiterscheidende weiche Besehaffenheit dieses Gewach-
BCS aus." Lehetnek-e rokonabb szók, mint moha és
puha f e ki fogja megfejteni, hogy a föntebb! külön-
böző nyelvek közöl, melyik vette a másiktól ? vagy
talán, mint számtalan esetben , az általános nyelv-
szellem után mindenik vagy legalább a törzsek sze-
rént önmagából képezte-e ? A moh gyökből keletkezett
a magyar molyh, mely rendezve moholy, azaz mohféle
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pihék némely növényeken, mintkelyh kehely, pelyh pe-
hely, terh teker; továbbá : mohar, melynek szára kü-
lönösen molyhoo, mobos. V. ö. MOLYH, MOHAR.

MOHA, (1), (moh-a) tájdivatos &. tt. mohát. L.
MOH.

MOHA, (2), falu Fehér, erdélyi falu A.-Fehér
m.; helyr. Mohá-ra, —», —ról.

MOHÁCS, mváros Baranya m. és falu Erdélyben
Aranyosszékben ; helyr. Mohács-ön, —rá, —ról.
Az első a magyar nemzet történelmében a visszavo-
násnak szomorú nevezetességü emléke :

„Hajh! s ezt visszavonás okozá mind , s durva
irigység."
Kisfaludy K.

n Vérkönny ét önt az utazó, Mohács! virányidon."
Kölcsey F.

„Nemzeti nagy létünk nagy temetője, Mohács."
Kisf. K.

„Mohács, Mohács, régi vérontás helye,
Magyarország gyászos jnezeje. *

Régi népköltemény. (Nyomtatásban olvasható lég
teljesben Thaly K. gyűjteménye I. K. 287. lapján)

MOHÁCSI, mn. tt mohác«i-t, tb. —ok. Mohácsra
való, ott termett, ott levő', oda tartozó, arra vonatkozó
stb. Moháén lakotok. Moháén szigetek. Moháén üt-
kSftt. Moháén veszedelem.

„Tanácsurak , zászlós, ezres hadnagyok ,
Fővezérek, országispánok
Húsz s öt ezer válogatott vitézek,
Lovas, gyalog- mind nemes fejek!
Mely nagy nevek egy hadra
Mentek véres halálra!
Mohácsi halmok nyomják,
Csontjaikat takarják."

(Thaly K. gyűjt.).

MOHÁGY, (moh-ágy) ősz. fa. 1) Mohból ke'
szített ágy. 2) Mohos hely, mely mintegy fekvő ágyul
kínálkozik vagy szolgál.

MOHAR, (moh-ar) fii. tt. mohar-t, v. — át, tb.
— ok. A háromhímesek seregéből és kétanyások ren-
déből Való növénynem; csészéje egy virágú, három
polyváju; bokrétája két ondóju, virágzása sokféle.
Vannak ffizéres formájuk, bugásak, és -czérnaszálu
füzéresek. (Diószegi szerént: latínul : panicum).
Máskép : muhar. Nevét szárának szőrösségétől vette,
melynél fogva a moh és moholy v. molyh szókkal ro-
konságban van, s ezért Gönczy Pál újabb fttvészek
után némely fajokat elkülönített nemben seíaría né-
ven nevez (séta ám. szőr, serte), s ide tartozik nála
Pest megye és tájéka virányában ás olatz muhar
(tetaria üalica, a köznép nyelvén : rókafarku kittet,
ólat* kölet, Diószeginél : panicum italicum); ragadó
muhar (». verticiüata, Diószeginél : p. verticillatttm) ;
told muhar (s. viridis, Diószeginél : p. viride) ; széna-
muhar (t. glauca, Diószeginél : p. glaucum).

AKAD. HAOT 6IÓTÍB TV. KÖT.

MOHAECZ, v. MUHARCZ, (moh-ar-cz v. muh-
ar-cz) fn. tt. muharct-ot. Növényfaj a páponyák ne-
méből ; növénytani néven : piros páponya (physalis
alkekengi); szára fűnemn, tövön ágazó; levelei nyele-
sek, párosak, épek, hegyesek. Megérve csészéje és
bogyója karmazsin piros. Máskép szintén köz nyel-
ven : zaidócteretnye, hólyagcseresnye, Venut köldöke,
körontó fö.

MOHI, falu Bars m.; helyr. MoM-ba, —bán
—ból.

MOHLEPTE, (moh-lépte) ősz. fn. Mohhal be-
nőtt Mohlepte agg tölgyek, kötsiklák, régi háttetök.
Mohlepte tómellékek.

„így hamvadtak el ők alacsony mohlepte gödörben
S a feledékenység éje borítja ne vök."

Mohács. (Kisfaludy Károlytól).

MOHNEMÜ, (moh-nemű) ősz. mn. A mohok
neméhez tartozó. Afohnemü lopvanösso növények.

MOHÓ, (moh-ó) mn. tt mohó-t. Nagy vágygyal
evő, az étel után száját feltátó. Szélesb ért akármi-
féle vágyat különös sietséggel, indulattal betölteni
siető. Innen mohón enni, ám. sietve, különös étvágy-
gyal; mohón kapni valami után, ám. nagy vágygyal,
állati kiváncsisággal. Ezen szó eredetileg az evésre
vonatkozván, azokkal áll származási viszonyban,
melyek szintén evésre, és az evvel járó szájtátoga-
tásra emlékeztetnek, milyenek a mohón rágicsáló
mókus, a ruhanemű és más testeket megrágó moly,
a szájmozgatás által történő igeszó : mond; továbbá
hangváltozattal a májtól, máhol, mámmog, mamóka,
a franczia : mdcher, manger, latin : mando (mandere)
stb. melyek mind az evés, rágicsálás alapfogalma alá
tartoznak. E szerént egészen különbözik azon moh
szótól, mely nedves helyeken termő lopvanőszőket
jelent V. ö. MOH. Alakjára nézve olyan, mint bohó,
kohó,'tarhó, golyhó, gunyhó, lehö,felhS, s mint értelme
és képzője mutatja, igenév.

MOHODIK , (moh-od-ik) k. m. moh-od-tam,
—tál, —t, v. —ott. L. MOHOZIK, MOHOSODIK.

MOHODZIK, (moh-od-o2-ik) k. m. mohodz-tam
v. —otíam, —tál v. — ottál, —ott. L. MOHOZIK.

MOHOG, (moh-og) gyakorító önh. m. makog-
tam, —tál, —ott. Tájdivatosan Mándy Péter sze-
rént 1) mondják a szélvészről; 2) ám. visszapattog.

' MOHOJ, erdélyi falu Doboka m.; helyr. Mo-
hoj-ba, —bán, —ból.

MOHÓKODÁS, (mo-h-ó-kod-ás) fn. tt. mohóko-
dát t, tb. —ok. Cselekvés, midőn valaki mohókodik.

MOHÓKODIK , (mo-h-ó-kod-ik) k. m. mohó-
kod-lám, —tál, —ott. E vési, vagy más vágynak, aka-
ratnak kielégítésében hirtelenkedik, siet. Aki mohó-
kodik, könnyen megtabál.

MOHÓLKODIK, (mo-h-ó-ol-kod-ik) 1. MOHÓ-
KODIK.

MOHOLY, falu Bács m.; helyr. Moholy-ba,
— bon, —ból.
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MOHÓN, (mo-h-ó-an) ih. Igen nagy vágygyal.
Mohán enni, inni. Mohón fogni v. kezdeni valamibe.
Mohón neki kezdeni valaminek. Mohón kapott rajta.
V. ö. MOHÓ.

MOHONKODIK, (mo-h-on-kod-ik) k. m. mohon-
kod-tam, —tál, —ott. L. MOHÓKODIK. Eléfordúl
Szabó Dávidnál.

MOHONSÁG, (mo-h-on-ság) fa. tt. mohontdgot.
L. MOHÓSÁG. Eléfordúl Szabó Dávidnál.

MOHÓRA, falu Nógrád m.; helyr. Mohorá-ra,
—n, —ról.

MOHOS, (moh-ős) mn. tt mohos-t, v. —át, tb.
— dk. Mohval benőtt, mohtól zöld, vagy sárga. Mo-
hos tölgyek, vén tindelyes háztetők. Mohot kötzirtek,
vitmtttékek.

„Hol a mohos szirt öbléből
Ezüst forrás csörgedez."

Berzsenyi D.

Átv. ért. gyönge pelyhü. Mohot áttu ifjú, kinek sza-
kála most pelyhedzik. Képes kifejezéssel, régi, ela-
vult. Mohot idők, századok.

MOHÓSÁG, (mo-h-ó-ság) fii. tt. mohóság-ot,
barm. szr. — a. Igen erős étvágy. Szélesb ért akármely
vágyat, akaratot hévvel, hirtelen kielégíteni siető kí-
váncsiság, kapzsiság. Mohósággal enni-inni. Mohótág-
gal neki kapni valaminek. 1. MOHÓ.

MOHÓSKODIK, (mo-h-ó-os-kod-ik) k. 1. MO-
HÓKODIK. ' '

MOHOSODÁS, (moh-os-od-ás) fa. tt mohoao-
dot-t, tb. — ok. Állapot, midőn valami mohossá lesz.
V., ö. MOHOSODIK.

MOHOSODIK, (moh-os-od-ik) k. m. mohosod-
töm, —tál, —ott. A moh belepi, mohossá lesz. Át
agg fák megmohútodnak. Amely követ toktzor henger-
getnek, meg nem mohotodik. (Km.). Átv. ért. mondják
emberi testről, különösen arczról, állról, midőn a
pölyhös szőr kiveri. A serdülő ifjúnak álla mohotodik.

MOHOSUL, (moh-os-úl) önh. m. mohotúl-t. Mo-
hossá lesz. Mohosainak a rohaddtnak indult nádtetők.
V. ö. MOHOS.

MOHOSÚLT, (moh-os-úl-t) mn. tt. mohotúlt-at.
Mohhal benőtt, lepett.

„A mohosúlt sírkövekre ledőlsz,
S mély lelkesedéssel emeled hárfadat"

Berzsenyi. (A melancholia).
MOHOTKA, (moh-ot-kav. moh-od-ka) fa. tt.

mohotkát. Tájdivatosan a ,moh' szó kicsinzSje.
MOHOZAT, (moh-oz-at) fa. tt. mohotatot. Moh-

növényzet. Valamely helynek öszves mohterméke.
Sziklák mohozata.

MOHOZIK, (moh-oz-ik) k. m. mohot-tam, —tál,
—olt. Meglepi a moh. Átv. ért pelyhedzik. Mohónk
át ifjú álla. Máskép: mohodnk, y. mohotodik.

MOHPAMLAG, (moh-pamlag) ősz. fa! 1) Moh-
val készített pamlag. 2) Ülőhelyfii kínálkozó vagy
szolgáló mohnövényzet.

MOHRÉPA, (moh-répa) ősz. fa. Népies neve a
kerti pásztináknak. (Pastinaca satíva). Máskép szin-
tén köznyelven : okút répa, petzternák.

MOHSZALONKA, (moh-szalonka) ősz. fa. L
SÁRSZALONKA.

MOHUL, (moh-úl) önh. m. mohúlt. L. MOHO-
SUL.

MOIS, 1. MÓZES.
MOJÁK, falu Köz.-Szolnok m.; helyt. Mojdk-ra,

—ön, —ról.
MOJGRÁD, falu Köz.-Szolnok m.; helyr. Moj-

grád-ra, — ön, —ról.
MOJTH1N, falu Trencsín m.; helyr. Mojthin-ba,

—bon, —Ml.
MOK, elvont gyöke mokány é» mokog szóknak.

Lásd ezeket.
MOKÁNY, (mok-ány) fa. tt mokány-t, tb. —ok.

Szilaj, pajzán indulata, kinek erkölcsei szelídítve, fi-
nomítva nincsenek; a Tájszótár szerént különösen ám.
másokon kikapó. Mokány ember. Gyöke mok, melynél
fogva rokon a makac*, makuj, makrancz, makranetot
szók mák gyökével. Ide sorozható a bakácsai, pl. meg-
bakaetolja magát, mely ám. makacsolja. V. ö. MA-
KACS.

MOKÁNTKODIK, (mok-ány-kod-ik) k. m. mo-
kányUod-tam, —tál, —ott. Mokányul viseli magát

MOKÁNYSÁG, (mok-ány-ság) fa. tt moW«y-
lágot. Mokány természet vagy tulajdonság.

MOKÁNYUL, (mok-ány-ul) ih. Mokány módon.
MÓKÁZIK, k. m. mókáz-tam, —tál, —ott. Ját-

szilag, kötődve tréfál valakivel; csúfolódik, gúnyoló-
dik. Erdélyben divatos. Talán közelebb a franczia
(te) moquer szó után jött divatba, hacsak ,mokány'
szóval, mely másokon kikapót is jelent, s mely ax
idézett franczia szónak is az értelme, egygyökfinek
nem veszszük; a franczia pedig alkalmasint a görög
pmxáoftai vagy /lox/fco szótól vett>; által; a törzs :
ftoJxo; (= gúny), vagy fttűxóí (= gúnyoló, mokány).
Ha közvetlenül a göröggel akarnók rokonítni, akkor
p<oxí£-<o és mókáz-óm majdnem teljesen is egyeznek.

MOKCSA, falu Ung m.; helyr. Mokcsá-ra,
—n, —ról.

MOKOG, (mok-og) önh. m. mokog-tam, —tál,
—ott. Akadozva, értelmetlenül ejt valamely tompa,
mo-moféle vagy mok önhangot. Mint hangutánzó ro-
kon a makog, moczezan, mukkan, a latin mutít, musrit,
a német mucken igékkel. Néhutt magas hangon: mff-
kog. Hasonlít hozzá a hangra vonatkozó vakog is.
Kinek a hang a torkán akadoz, az nyekeg.

MOKOGÁS, (mok-og-ás) fa. tt mokogát-t, tb.
—ok, harm. szr. —a. Akadozó, értelmetlen, tompa
hangadás.

MOKRA, falu Ung m., NÉMET—, OBOSZ—,
Maramaros m.; belyr. Mokrá-ra, —n, —ról.

MOKRÁGY, falu Árva m.; helyr. Mokrágy-ra,
—ön, —ról.
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MOKRIN, mváros Torontál m.; helyr. Mokrin-
ba, —bán, —Ml.

MÓKUS, fn. tt. mókus-t, tb. —ok, harm. szr.
—a. Kisded emlős állat, melynek első lábain négy, a
hátulsókon pedig öt karma van; farka hosszú, guban-
czos; szőre a hasán fehéres, többi testén rókavörös.
Erdőkben, különösen tölgyesekben lakik, s makkal,
mogyoróval, bogyóval stb. él. (Sciorus). Nevezetes
faja a repülő mókut, melynek első és hátalsó lábai
között hártyáji vannak, s ezeknek segedelmével nagy
szökéseket tesz, de talajdonkép nem repül.

Mi e szónak eredetét illeti, valószínű, hogy
gyöke azon mo, mely mohó, moly szókban nagyevésre
vonatkozik, s rokon a máhol, májtól, mámmog, marná
szók ma gyökével. A mókusnak t. í. egyik kitűnő tu-
lajdonsága a rágicsálás, s a szájmozgatás, s erről és
a majomról mondják különösen, hogy májtól. E sze-
rént a mo gyökből lett gyakorlatos képzővel mo-og,
öszvehuzva még, innen magos, mákos, mókus, mint
pirüot. Másik neve asibabó, melynek esi vagy ctíb
része ezen állatnak vagy czinczogó hangjára, vagy
élénk, hiczegő tulajdonságára emlékeztet. Harmadik
neve evet, mely ezen állatnak szintén • kttlönős élénk-
ségét, mozgékonyságát jellemzi, s év gyökénél fogva
rokon eves, evictkel szókkal. Végre negyedik nevében
csaj, vagy csákó, szintén a mozgékonyság fogalma
rejlik.

MÓKUSFIÚ, (mókus-fiú) ősz. fn. Mókus fiad-
zotta kölyök,'fiatal mókus.

MÓL, elvont gyöke molna szónak. Azonos mai
gyökkel malom szóban.

MOLÁKA, (mol-ák-a) fii. tt molákát. Vasvár-
megyének őrségi járásában ám. zsombékos, kakas,
csnhus mocsár, posvány. Ilyfonna jelentése van az
alsó Vágmelléken divatozó molva szónak. Mindkettő
gyök- és hangrokonságban van a molyh szóval. V. ö.
MOLYH.

MOLDOVA, ÚJ—, mváros Krassó m.; helyr.
Moldová-ra, —n, —ról.

MOLDVA, fn. tt Moldvát. Tartomány, mely
Oroszországgal, Podóliával, Erdélylyel és Otóhor-
szággal határos. Austriai Moldva, máskép: Bukovina,
és Tifrök Moldva, melyhez hajdan Bessarabia is tar-
tozott

MOLDVAI, (moldva-i) mn. tt moldvai-t, tb.
—ok. Moldvából való, ott lakó, ott termő, oda tartozó
stb. Moldvai szarvasmarha. Moldvai magyarok.

MOLDVAI MÉHFÜ, népnyelven a .pofóka'
(dracocephalum) nevű növény egyik faja, máskép :
tOrOk méhfti, növénytani néven : pettegetett pofóka.

MOLDVAORSZÁG, 1. MOLDVA.
MOLN, (mol-n) fn. tt molnot; 1. MOLNA.
MOLNA, (mol-na) fn. tt málnát. Jelentésére és

elemzésére nézve 1. MALOM. Élt e szóval Pázmán s
más régi írók, pl. „kiki maga molnára gátolja a fo-
lyamot", melyben moln a törzs. E szók egyikéből lett
közvetlenül : molnár, mint kád kádár. De moln elő-

fordul több régieknél is, pl. az 1660. évben kiadott
magyar Verbőczyben 125. 1. Erdőket, réteket, tokot,
molnokat. Ez, véleményünk szerént, eredetileg molm,
asaz maim volt, mert az m és n mint rokonhangok
fölcseréltetnek, mint nedv medv, nevet mevet, kelen
kelem stb, V. ö. MALOM.

MOLNÁR, (mol-na-ár v. mol-n-ár) fii. tt. mol-
nár-1, tb. —ok, harm. szr. —a. Mesterember, ki a
gabnaőrlő malmokban mint szakértő működik, ki
malmot épít, s az őrléshez tartozó eszközöket kellő-
leg alkalmazni, azokat kiigazítani; szóval, a gabonát
lisztté, darává, derczévé, kásává stb. örleni tudja.
Dunai, pataki, tói molnár. Vízi molnár, kinek malmát
víz hajija. Szárat molnár, ki úgynevezett száraz ma-
lomban őröl, ide tartozik a ttélmolndr is. Ha viee van,
bort űzik, ha vite nincs, vitet iszik ; mesekérdéses fel-
adat, s ám. molnár. A nép a mohiárt sértő gúny nyel-
ven littílopó-nak csúfolja. Innen a lopás ellen men-
tegetődző közmondás is : Nehéz mindig a malomban
lenni, és meg nem listtesedni. Egyébiránt a népdalok-
ban gyakran eléfordul a molnár neve.

„O te édes molnárom,
Őröld meg a búzámat"

„A Tisza, a Duna beh zavaros,
A szivem, a molnár beh haragos,
Ne haragudj, szivem molnár."

Képzőjére nézve azon szók osztályába tartozik, me-
lyekben az ár, ér a törzsökszóval bánót jelent, mint:
kádár, kulcsár, csaplár, entergár, gürüncsér. Eredetre
nézve egy a latin molitor, olasz molinaro, német
MOUner, szláv malinar, mUnár stb. szókkal. V. ö.
MALOM.

MOLNÁRCSUSZA, (molnár-csusza) ősz. fn.
Ropogósán csinált, és zsírral jól leöntött csusza, mint
a molnárok készíteni szokták. A nép Ízlése szerént ez
a legjobbféle csusza.

MOLNÁRFEJSZE, (molnár-fejsze) ősz. fn. A
molnárok által használtatni szokott különösb alakú
fejsze.

MOLNÁRI, faluk Vas és Szála m.; helyr. Mol-
nári-ba, —bon, —bál.

MOLNÁRDÍAS, (molnár-inas) ősz. fn. Ki a mol-
nármesterséget mint újonca tanulja, s még a legények
sorába felavatva nincsen.

MOLNÁRKALÁCS, (molnár-kalács) ősz. fn.
Csákányféle eszköz, melylyel a molnárok követ vág-
nak. Egyébiránt a kalács általán valami görbét, meg-
hajlottat jelent, pl. kalácsfák a kerékben: azon meg-
hajtott fák, melyekből a kerék talpát öszveállígák.
Tulajd. ért molnárkalács azon szép fehér kalács, me-
lyet a molnárnék sütnek. V. ö. KALÁCS.

MOLNÁRLEGÉNY, (molnár-legény) ősz. fn.
Személy, ki a molnármesterségben bizonyos Ügyes-
séget szerzett, melynél fogva mint segéd a mester
képét viselheti, s kit, mint olyat az illető czéh az ina-
sok sorából kivett, és felszabadított

88*
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MOLNÁRPOGÁCSA, (molnár-pogácsa) ősz. fű.
Hamuban sült pogácsa, milyet a molnárok úgy ha-
marjában szoktak készíteni. Átr. tréfás ért. paczka,
lapoczka, milyennel a csintalan oskolás gyermek te-
nyerére ütnek.

MOLNÁRSZEKERCZE, (molnár-szekercze) ősz.
fn. A faragó molnárok,illetőleg malomácsok szekerczéje.

MOLNÁRSZEMÜ, (molnár-szemű) ősz. mn. A
sok virrasztástól homályos, alig pislogó szemű. Átv.
ért. mondják csillagokról, midőn a felhők.közöl alig
pislákolnak ki. Afolndrazemü csillagok.

MOLNÁRSZINÜ, (molnár-szintt) ősz. mn. Mond-
ják ruhakelméről, mely világos szürke kék, milyet a
molnárok szoktak viselni.

MOLNA-SZECSŐD, 1. SZECSÖD.
MOLNOS, falu Nyitra m.; helyr. Molnoi-ra,

—ön, —ról.
MOLTON, fn. tt moUon-t, tb. —öt, harm. szr.

—o, v. —ja. Igen lágy, és tömött gyapjúszövet, mely-
nek szőrét le nem nyírják, hanem gubanczosan hagy-
ják. Téli ruhának való kelme. A franczia molleton.

MOLVA, (mol-va) fa. tt. molvát. 1. MOLÁKA.
MOLVÁNY, falu Somogy m.; helyr. Molvány-ba,

— bán, —ból.
MOLVÁNYHÍD, puszta Somogy m.; helyr.

—hid-ra, —ön, —ríl.
MOLY, (mol-i v. mol-ó) fa. tt. moly-t, tb. — ok,

harm. szr. —a. Apró pillefaj, melynek lárvái a sző-
rös és gyapjas kelméket megrágják. Moly esett a ru-
hába. Moh/ok ellen jó a ruhákat szellőztetni, és kipo-
rolni. Moly a ruhát, bánat a szivet rágja. (Km.). Szé-
lesb ért. másnemű apró férgek, melyek a testeket
megrágják. Famoly, azaz szú. Gábnamoly. Hajmoly,
mely a hajat eszi. Méhmoly. Papírosmoly. Viaszmoly.
Minthogy a molynak legkitűnőbb tulajdonsága a rá-
gás, mintegy mállasztás v. őrlés; gyöke mól közelebb
azon rokon gyökii szók közé sorozható, melyek szin-
tén rágást, őrlést, evést jelentenek, milyenek mohó,
molna, mókus ; rokon továbbá a maliik, mállásét matt
törzsével is. Eredetileg igenév lehetett az elavult mól
igéből, mely megvan a latin móló szóban, s mivel-
hogy az igenevek 6 S helyett * módosítást is vesznek
föl, mint sunyi, ssussi, szeleverdi stb. innen tnoW-ból
lett moli moly, mint meni meny, méli mély stb. Ro-
kon hozzá gyökhangokban a német Afoíte.

MOLYÉT, (moly-ét) ősz. fn. A szőr-, gyapjú-,
vagy más kelmékben azon likak, melyeket a moly
rágott.

MOLYÉTES, (moly-étee) ősz. mn. Amit a mo-
lyok kiettek, kirágtak. Molyétes ócska ruhák, könyvek.

MOLYÉTTE, (moly-étte) ősz. mn. 1. MOLYÉ-
TES. Molyeüe bunda, mente.

MOLYFÜ, (moly-ffi) ősz. fa. Köznépi neve egy
növényfajnak a lóherék neméből; szára felálló; für-
téi hoszszukásak, kocsányosak; hüvelyei hasasak, fé-
lig kiérnek a csészéből, két magvdk; virága kék.
Máskép szintén köznyelven : kerti v. szagos lóhere,

növénytani néven : kék lóhere. (Melilotus eoerulea,
némelyek szerént : trifolium coeruleum).

MOLYH, (moh-oly) fn. tt. molyh-ot, harm. str.
—a. Finom, gyönge, rövid szőrféle azálacskák, me-
lyek több növények testeit, kivált leveleiket födik.
E tulajdonságánál fogva világos, hogy gyöke moi,
minthogy a mohhoz leginkább hasonló, s eredetileg
moholy, melyből áttétellel és öszvehuzással lett molyk,
mint pehely pelyh, kehely kelyh, teher terh. Rokonai a
molva és moláka. V. ö. BOLYH, POLYH.

MOLYHOS, (moh-oly-os) mn. tt molyhos-t, r.
— át, tb. —ok. Moholylyal benőtt. A moharok ét kS-
lesek szárai molyhosak. Molyhos levelű füvek. V. 5.
MOLYH, PELYH.

MOLYHOSAN, (moh-oly-os-an) ih. Moholylyal
benőtt állapotban.

MOLYHOSSÁG, (moh-oly-os-ság) fn. tt moly-
hosság-ot, harm. szr. —a. Molyhos állapot vagy tulaj-
donság. A moh/hosság némely növényeknek ismerteti
jegye.

MOLYOS, (moly-os) mn. tt. molyos-t, v. —oí,
tb. —ok. Amiben molyok fészkelnek; molyoktól rá-
gott Afolyos szSvetek, ruhanemük.

MOLYOSAN, (moly-os-an) ih. Molyos állapot-
ban, molyoktól megrágva.

MOLYOSODIK, (moly-os-od-ik) k. m. molyo-
sod-tam, —tál, —ott. Moly férgek, molypUlék veszik
bele magukat; molyossá leszen.

MON, 1. NAGY- és NYIR-MON.
MÓN, MÓNA, tájdivatos kiejtéssel őszve van-

nak húzva a moln, molna szókból. 1. MOLNA.
MONACSÉR, puszta Máramaros m.; helyr. Mo-

nacsér-ra, —ön, —ról.
MONAJ , falu Abaúj m.; helyr. ífonaj-ba,

— bán, —ból.
MONAJELŐ, puszta Abaúj m.; helyr. Monajdő-

re, —n, —rSl.
MÓNASZÉK, (móna-szék, azaz malom-szék)

ősz. fn. Szövőszék neme, melyet kerék mozgat, s me-
lyen sima, keskeny szalagokat szőnek.

MONCS, fa. tt moncs-ot, harm. szr. —a. Gyü-
mölcsből kinyomott, kisajtolt, kizúzott nedv, lé. Alap-
jelentéséből kitűnik, hogy rokon a moct szóval, mely-
ből n közbetéttel lett monct, mint lőcs lones, poci
poncé, így változtak a gSröcs gSrSncs, varáét va-
rancs stb.

MONCSOL, (moncs-ol) áth. m. moncsol-t. A gyü-
mölcsöt úgy öszvezúzza, sajtolja, nyomdossa, hogy
nedve, leve kifoly. Almát, körlvélyt, szilvát monesobti.
Máskép : műitől T. mumkol, mit Dunán túl különösen
a szőlőzuzásról mondanak, s mi a Hegyalján : csomó-
stól. V. ö. MONCS.

MONCSOLÁS, (moncs-ol-ás) fa. tt monctolds-t,
tb. —ok, harm. szr. —o. A gyümölcsök levének ki-
nyomása, sajtólása, csomoszolás.
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MONCZA, hihetőleg ám. boncza, vagyis bonét,
midőn valamely ékességet jelent Magában nem, ha-
nem csak az ikerített ekczemoncza szóban fordul elé.

MOND, (mon-d) áth. m. mond-tam, —tál v.
mond-ottam, mond-ottál, mond-oll, htn. —ni v. —ani.
Valamit szóhangok által kifejez, kijelent, közöl. Ro-
kon hozzá a mutat, mennyiben ez azt teszi, hogy bi-
zonyos taglejtések által, vagy arczbeszéddel ad vala-
mit másnak tudtára. Egyes seókat mondani. Egyet
mondok, kettő lese belőle. Jót, szépet, kedvetet, róttál,
csúnyát, kellemetlent mondani. Hosszú bestédet monda-
ni. Imádságot, ítéletet, •jövendőt, köszönetet mondani.
Tollba vagy toU alá mondani fdeákosan : dictálni).
Rám hallgass, ha mondom. Ki mondta ott neked t Rágd
meg előbb, amit mondani akar f e. Nem mind igát, mit
tű emberek mondanak. Mondj igazat, betörik a fejed.
(Km.). Egy siketnek nem mondanak két mesét. (Km.).
Nem aki mondotta, de miképen mondotta. (Km.). Ezen
ige az értelemnek vagy gondolatnak határozott kife-
jezésére vonatkozik, s abban különbözik tőle a szól,
hogy ez csak általán szóhangos kifejezést jelent. In-
nen, ha valaki beszédének értelmét akarjuk tudni, azt
kérdezzük : mit mondott t A szólás a hallgatásnak el-
lentéte, a mondás a titoknak, rejtett tudomásnak, pl.
6, ha keveset szól is, de sokat mond. Akár valódi, akár
igényelt, de határozott tudomásra és értesítésre
vonatkoznak ezen igeneves öszvetótelek : Bemondani
valamit. Elmondani a hallott és látott dolgokat. Ellene
mondani az ördögnek, és minden pompáinak. Csak any-
nyit tud az ember, mennyit elémondhat. Felmondani a
ttáüátt, át engedelmességet, a szolgálatot, a pénzt. Ki-
mondani a ttot. Mondd ki magyarán, ne szuszogj. Le-
mondani a hivatalról. Nem kell mindjárt lemondani a
világról. (Népd.). Megmondta, ami szivén fekütt. Min-
dent rámond. Úgymond. Visszamondani a hibás állí-
tást. Könnyebb a mondát, mint a visszamondás. (Km.).
Ennélfogva mondani ám. valamit értelmesen, határo-
zottan kifejezni, kiejteni, s mintegy hanglejtés által
kimutatni, amit érzünk , vagy gondolunk. Képzésére
nézve a mond ige olyan, mint: told, fend, kend, mosd-
(ik), s egyszerűbb eredeti alakja mon, mint amazoké:
tol, fen, ken, mos. Alapértelmére rokon a mocz, mocz-
czan, mokog, és moz, moezan, mozog szókhoz, mennyi-
ben a mondás szájmozgatás által történik. Mennyiben
pedig ennek tudósító, értesítő' jelentése van, megegye-
zik vele hangokban is : mutat, azaz bizonyos jel által
értesít Hangra és némileg értelemre, mint rokonok
ide tartoznak a német Mund, régi német: muntigan
(mondani), szanszkrit vad (sagen), mandsn mondón
(szó, hang), franczia mot, lengyel művi (mond), s álta-
lán azon szók is, melyek szájmozgatásra vonatkoznak,
mint még a magyar mohó, májtól, máhol, a latin mando
mondás, és mando mandis, a franczia manger stb.

MONDA, (mon-d-a) fn. tt mondát. Szájról szájra
menő hír, melynek nincsen tejjes történelmi hiteles-
sége, hacsak némi történeti adatokkal nem támogat-
tatík; mesével vegyes történetecskék, vagy oly törté-
neti adatok, melyekhez a nép ivadékról ivadékra némi

csodás eseményeket kötött. Az 8s történetek telve van-
nak mondákkal. Népmondák. Különösen a közéletben,
midőn költött pletykabeszédet jelent, ikerítve : men-
demonda. Holmi mendemondákra nem kell hallgatni;
máskép : temonda, temondád, temondádság. Eredetére
nézve módosított igenév, s olyan, mint teretura, csele-
esala, huzavona stb.

MONDAKÖR, (monda-kör) ősz. fn. Azonegy
mondához tartozó több mellékkörülmény a fömondá-
val együttvéve.

MONDALOM, (mon-d-al-om) fn. tt. mondáimat.
L. MONDAT.

MONDÁS, (mon-d-as) fn. tt. mondds-t, tb. —ok,
harm. szr. —a. 1) Az érzésnek vagy gondolatnak
határozott értelmű, szóhanggal való kifejezése. A szó-
nak értelmet kimondására szoktatni a gyermeket. O nem
tűri az elknmondást. Más öszvetételei: bemondás, hír-
mondás, igazmondás, j3vendömondát, közmondásául. 2)
Használják, kivált közbeszédben, ,mondat' helyett is,
pl. közmondás.

MONDAT, (mon-d-at) fn. tt. mondat-ot, harm.
szr. —a. Általán a kimondott szóknak bizonyos ér-
telmet kifejező, s egymással szorosan öszvckapcsolt
öszvege. Különösen észtanilag, szókkal kifejezett gon-
dolat, mely észtani ítéletet foglal magában. Az észtani
mondatnák alanya, áüümánya és kapesoléka (kapcso-
latszava). Egyszerű, ötzvetett mondat, KGrmondat v.
tagot mondat, mely két vagy több, egymással szoro-
san összefüggő mondatból áll. Áttíló, tagadó mondat.
Valamely tudományos áUítmányt mondatonként megbí-
rálni. Jeles mondatok, melyek valamely irányszerü
Ítéletet fejeznek ki, milyenek általán az erkölcsi mon-
datok, melyeknek egy része köz nyelven forog, hon-
nan közmondás, helyesebben közmondat a nevök, pl.
aki másnak vermet ás, maga esik bele; lattan járj,
tovább érsz.aü>.

MONDATALAK, (mondat-alak) ősz. fn. A mon-
datnak a beszéd czéljához képesti elrendezési formája.
Jelentő, kérdő, óhajtó mondatalak. (Satzfonn).

MONDATALKAT, (mondat-alkat) ősz. fn. A
mondat részeinek, vagyis szóknak együvé illesztett
rendé.

MONDATALKOTÁS, (mondat-alkotás) ősz. fn.
A mondat részeinek egybeillesztene. Máskép : mon-
datképzés.

MONDATFÜZÉS, (mondat-fűzés) ősz. fn. Több
mondatnak egymáshoz illesztése, viszonyítása. Külön-
bözik szabatosan véve a szófüzés, mert általában ez
amazt is magában foglalja, de nem megfordítva.

MONDATLAN,(mou-d-atlan) mn. tt mondatlan-t,
tb. —ok. Ami mondva, azaz meghagyva nincs. Hatá-
rozóként ám. mondás nélkül, mondattanul.

MONDATLANUL, (mon-d-atlan-ul) ih. Oly
módon, hogy az mondva, arra valaki megbízva nincs
vagy nem volt Mondaílamd is megtehetted volna.

MONDATOS, (mon-d-at-os) mn. tt. mondatos-t
v. —át, tb. —ok. Mondattal teljes; nyomatékos
mondata.
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MONDATSZEBKEZÉS, (mondat-szerkezés), 1.
MONDATALKOTÁS.

MONDATSZERKEZET, (mondat-szerkezet), 1.
MONDATALKAT.

MONDATTAN, (mondat-tan) ősz. fii. Tan a
nyelvbeli eléadásról, mély az egyes szók, és monda-
tok egymásközti viszonyait, s azon szabályokat adja
elé, melyek szerént a szók mondattá, a mondatok ér-
telmes beszéddé füzetnek öszve; máskép : nófüzés.

MONDÉK, (mon-d-ék) fii. tt mondék-ot, hann.
szr. —a T. —ja. A régieknél ám. elbeszélés. „Sokak
akarák szerzeniek ez állatoknak mondékit" (molti
conati sünt ordinare narrationem rerum. Münch. cod.
Luk. L).

MONDÉKONY, (mon-d-ék-ony) mn. tt mondé-
kony-t T. —át, tb. —ok. Beszédes, szós; különösen,
ki tartózkodás nélkül elmondja, amit érez és gondol;
nem hallgatag, nem titkolódzó. Ellentéte : hallga-
tékony.

MONDÉKONYSÁG, (mon-d-ék-ony-s&g) fn. tt.
mondékonysag-ot,íaim.8ZT. —a. Beszélni, szóval nyi-
latkozni szerető tulajdonság.

MONDHATATLAN, MONDHATLAN, (mon-d-
hat-(atjlan) mn. tt. mondhatatlan-t, tb. —ok. Minek
kellő, értelmes kifejezésére szó nem létezik. Általán
nagyító jelentéssel bír, s élünk vele, midőn azt akar-
juk tudatni, hogy valami fölülmúlja eléadási tehetsé-
günket, hogy fölötte meglepő, vagy csodálatos, vagy
a maga nemében nagyszerű stb. Leginkább ki éameg
igekötőkkel szeret egyesülni. Kimondhatatlan üröm,
szenvedés. Megmondhatatlan dühvei nekirohantak az
ellenségnek. A* Itten hatalma és kegyessége megmond-
hatatlan. Határozóként ám. mondhatatlanul.

MONDHATATLANÜL, MONDHATLANUL,
(mon-d-hat-[at]lan-nl) ih. Igen igen nagyon, úgy, hogy
szóval kifejezni lehetetlen. Mondhatatlanul-fáj szivem-
nek, hogy Igekötőkkel : kimondhatatlanul, meg-
mondhatatlanul.

MONDHATÓ, (mon-d-hat-ó) mn. tt. mondható-t.
Amit mondani lehet, vagy szabad. Könnyen kimond-
ható ttok. Visszamondható állítat. Gyermekek elb'tt né-
mely dolgok el nem mondhatók. Midőn személyes tu-
lajdonságra vonatkozik, ám. valamit mondani képes.
Nagynondható, ki a dolgokat nagyítva adja elé, kü-
lönösen magafelől fenhéjázva beszélő. „Isten a meg-
mondhatója; mennyit szenvedek." (Vörösmarty).

MONDJÁK, (mon-d-i-a-ak). A ,mond' igének töb-
bes harmadik személye a tárgyi mutató mód jelen-ide-
jében, melylyel valaminek elbeszélésében élünk, s ám.
többek mondása, vagy köz hir szerént. Megfelel neki
a latin dicunt v. aiunt, v. dicitur, továbbá a franczia
ön dit, és német mán tagt, pl. mondják, hogy bieonyo-
tan kiüt a háború. Amint mondják, semmi sem lest be-
USle. Néhntt romlott népies nyelven e helyett: azt
mondják, így szobiak : attongyák.

MONDÓ, (mon-d-ó) mn. és fn. tt mondót. 1)
Aki valamit mond. Különösen használják nyomatékul

e kifejezésben : a mondó (= azt mondó) vagyok. 2)
A Müncheni codezben eléfordiil ,mondani való' érte-
lemmel. D Még sok mondóm vagyon tnnektek.1' (Adhuc
multa habeo vobis dicere. János 16.).

MONDOGÁL, (mon-d-og-ál) gyak. áth. m. «o»-
dogáll. 1) L. MONDOGAT. 2) Tollba vagy toll alá
mond. 3) Egymásután, részenként elmond. Némelyek
szerént : mondói.

MONDOGAT, (mon-d-og-at) gyak. áth. m. mon-
dogat-tam, —tál, —ott, pár. mondogatt. Gyakran
mond valamit A fösvény ott mondogatja, hogy m«e»
pente. Néha ám. lassan, nem sietve mond el valamit.

MONDOGATÁS, (mon-d-og-at-ás) fn. tt mon-
dogatás-t, tb. —ok, hann. szr. —a. Gyakorta mondás.

MONDOK, tárgyatlan igeragozásban egyes el«ő
személy. Népies elbeszélésben használt szó, melyet
akkor vetnek közbe-közbe, midőn elmondják, hogy
bizonyos alkalommal mit be-zéltek, s nem egyéb,
mint a mond igének első személye, melynek megfelel
a latin inquam, pl. találkoztam vele, s kérdeztem, mit
akarsz itt 1 mondok, v. hát mondok: már semmi dol-
god otthon ? hiszen, mondok, ide nem is volna szabad
jönnöd stb. Szokottabban, különösen a Tisza mellé-
kén : mondom. Egyébiránt ,úgy mond'-ban is tárgyat-
lan igeragozás van, s a régieknél, különösen a Bécsi
és Müncheni codezekben is mindenütt: monda nem:
monda, mi megtetszik különösebben a mond való,
mondnak vala formákból.

MONDÓRA, (mon-d-ó-ka) kicsiny, fii. tt. mon-
dókát. Innepélyek, tisztelgések, névnapi köszöntések
stb. alkalmával mondott rövidebbféle beszéd, különö-
sen, melyet a gyermekek előre betanulni szoktak.
Gúnyosan jelenti a felnőtt emberek alkalmi beszédeit
is. Akadozva, nagy nehezen elvégezte mondókdjdt.

MONDOL, (mon-d-ol) áth. m. mondol-t. Valamit
leírás végett elémondogat valakinek. A latin dictat
kifejezésére alkotott új szó. Némelyek szerént: mon-
dogál.

MONDOLA, fn. A közönséges mondolafának
csontáros magva. Czukrot mondola, czukorral bevont
mondolabél. Édes, keserű bélü mondola. V. ö. MON-
DOLAFA.

MONDOLABABACZK, (mondola-baraczk) ősz.
fn. Őszi baraczk, melynek csontára a közönséges mon-
doláéhoz hasonló. A kertekben többféle fajtái tenyész-
nek, milyenek : szőrös, meztelen stb. (Amygdalns
persica).

MONDOLABÉL, (mondola-bél) ősz. fn. A mon-
dola nevű csontáros gyümölcs húsa.

MONDOLACSÖREGE, (mondola-csörege) ősz.
fn. Sütemény,' apróra tört mondolából, tojásfehéréből
és czukorból, melynek alapját búzalisztből sütött vé-
kony levélke teszi.

MONDOLAFA, (mondola-fa) ősz. fn. A húszhí-
mesek seregéből és egyanyásak rendéből való fa v.
cserje; csészéje ötmetszetü, bokrétája ötszirmu, cson-
tárjának makkja csonthéja, lyukacsos. Vannak több-
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féle rajtáji. Idegen szó. Latinul: amygdalut, s a gyü-
mölcse : amygdalum, hellénül : áttvj'dcdoí, s a gyü-
mölcse : ipv-fdálri, áftvydatii, afivf dalon, mely óla-
ázni: amandola vagy mandola, vagy mandorla, nemé-
től : Mandd stb.

MONDOLAFENYÜ, (mondola-fenyü) ősz. fii.
A fenyüfák neme alá tartozó fa, melynek levelei pá-
rosak, mikor kinőnek, egyenesek, szemszőrösek ; to-
bozai kúposak, tompavégük ; magvai kemények, meg-
ebetök, honnan a ,mondola' neve. (Pinus pínea).

MONDOLAFÜZ, (mondola fűz) ősz. fo. Füafaj
a ífiréazes és kopaszlevelű füzek alneméből; levelei
tojáakerekek, vállban egyenetlenek, alal fakók; bar-
kái a levelekkel együtt nőnek; kérgét elrúgja. (Salix
amygdalina).

MONDOLAHERŐCZE, (mondola-herőcze) ősz.
fa. Mondolával készített herőczeféle sütemény, más-
kép : mondolactVrege. V. ö. HERŐCZE.

MONDOLAKALÁCS, (mondola-kalács) ősz. fo.
Törött, czukrozott mondójával készített kalácesüte-
mény.

MONDOLAKENYÉR, (mondola-kenyér) ősz. fa.
Törött mondolabéllel készített barnás, rcpogós sü-
temény.

MONDOLAKORPA, (mondota-korpa) ősz. fo.
A mondolabél olajának kisajtólása után hátramaradt
sonkoly, melyet mosásra szoktak használni, minthogy
a bőr simaságát megőrzi.

MONDOLAKÖ, (mondola-kő) ősz. fo. Apró
kövek, melyek a természet különös játékából a mon-
dolahoz hasonlók. (Amygdaloides).

MONDOLAOLAJ, (mondók-olaj) ősz. fo. Mon-
dolák beléből sajtólt olaj.

MONDOLAPALKA, (mondola-palka) ősz. fo.
Növényfaj a palkák neméből, melynek gazzá három-
éifi, leveletlen, bugája ernyős, levélgalléros, gyökér-
gumói tojásdadok. (Cyperns esculentus). V. ö. PALKA.

MONDOLAPÉP, (mondola-pép) Ö8z..fa. Lisztté
zúzott mondolabélből készített pép.

MONDOLAPERECZ, (mondola-perecz) ősz. fo.
Biondolás tésztából csinált pereczforma sütemény.

MONDOLÁS, (1), (mon-d-ol-ás) fo. tt. mondó-
lás-t, tb. —ok, harm. szr. —a. Tollba mondás. Man-
delát után leírni valamit. V. ö. MONDOL.

MONDOLÁS, (?), (mondola-as) mn. tt. mondó-
lát-tv. ~at, tb. — ok. Mondolával készített. Mon-
dolát bélét, rétes, sütemény. V. ö. MONDOLA.

MONDOLASZAK, (mondola-szak), 1. MON-
DOLAPÉP.

MONDOLASZAPPAN, (mondola-szappan) ősz.
fo. TöröU mondolából és illatos olajakból csinált
szappan, melyet mosdásra használnak, hogy a bőrt
gyönge-simává tegye.

MONDOLAT, (mon-d-ol-at) fo. tt. mondolat-ot,
barm. szr. —ja. 1) Azon iromány, melyet mondolis,
azaz tollba mondás után jegyeztek föl. 2) Neve, egy
a maga korában igen elhírhedt gúnyiratnak, a nyelv-
újítás ellen.

MONDOLATEJ, (mondola-tej) ősz. fo. Ital,
melyet meghámozott és öszveznzott mondolabélből
vízzel keverve készítenek, s mely színre nézve tejhez
hasonló. Ily italt a gyógyszertárakban nem csupán
mondolából, hanem más magvak beléből is csinálnak,
melyek t. i. olajosak. (Emuláló).

MONDOLATESZTA, (mondola-tészta) ősz. fo.
1) Mondolával készített, süteménynek való tészta. 2)
A gyógyszertárakban tömör vegyítek, törött mondo-
lából, vagy más magvak béléből.

MONDOLATORTA, (mondola-torta) ősz. fo.
Fínomabbféle czukrászsütemény, finom lisztből, ap-
róra tört mondolabélből, tojás sárgájából, tejből és
czukorból.

MONDOMÁNY, (mon-d-o-mány) fa. tt mondo-
mány-t, tb. —ok. 1) Az egyes mondatban azon rész,
mely az alanyról állíttatik vagy tagadtatik. 2) Álta-
lánosabb fogalom, melynél fogva valamely tárgyat
észreveszünk vagy észlelünk, gondolatfogalom, osz-
tály vagy szak, mely ered a gondolat tárgyainak bizo-
nyos osztályokba soroztatásából, Aristoteles szerént
tíz osztályba, Kant szerént négy fő osztályba, me-
lyek : mennyiség, minőség, viszony, mikéntíség.
(Kategória).

MONDORLOK, falu Arad m.; helyr. Afondor-
lok-ra, —ön, —ról.

MONDRA, erdélyi falu Fogaras vidékében; helyr.
Mondrá-ra, —n, —ról.

MONDVA, (mond-va) ih. Mondják kézmívekről,
melyeket előleges megrendelésre készítenek. Mondva
csinált (nem vásári) ruhaneműk. Átv. ért. a maga ne-
mében jeles, kitűnő.

MONGOLICZA, 1. MANGALICZA.
MONGOROL; MONGORLÁS, l.MÁNGOROL;

MÁNGORLÁS.
MONIO, falu Krassó megyében ; helyr. Monió-n,

—rá, —ról.
MONNAIK, régiesen ám. mindkettejük, mind-

egyik, l. MONNÓ alatt.
MONNAL, elavult ih., mely a régi magyar nyelv-

emlékekben , nevezetesen a Münoh. codexben ám.
mintegy, csaknem, mintha, pl. Lukács I. „Lakozott
pedig ő vele Mária monnal (mintegy) három hónapok-
ban." Luk. 5. „S betölték monnó hajót, úgyhogy
monnal (csaknem) elmerülnének." Luk. 6. „Bódogok
lesztek, mikor tűtöket megszidalmaznak, s kivetendik
tű neveteket monnal (mintegy) gonoszt" Luk. 16. „ Vala
egy néminemő ember, kinek vala folnagya, s ez meg-
ócsárol tatott ő nála, monnal (mintha) eltékozlotta volna
javait." E szóban alapfogalom a megközelítő haeonli-
tát, mint ezt a hasonlításra vonatkozó mintegy, mintha
rokonértelmü szók , és a megfelelő latin quasi v. f ere
mutatják. Hnnfalvy Pál véleménye szerént, mintán
gyöke mon, mely a finn nyelvben ám. a magyar né ezen
öszvetételekben némely, néha : tehát elemezve mon-
val, annyi, mint né-vel, azaz némileg. Ez értelemben
rokon hozzá a német manch, a mancher, manchmal
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származékokban. Szabad választásul ide csatoljuk
saját véleményünket. T. i. ,monnal' némely régieknél
mint-el, melynek értelme szintén mintegy, miről Jászay
Bégi m. nyelv. ÜL köt 277. 1. világos bizonyítvá-
nyokat hoz föl. „Másodszor az egri törökök miniéi
hannincz szánra török gyalog kijővén Győr alá."
„Harmadszor, mintel tizenhat lovasok Győr alá kijő-
vén." „Győr alá kijővén mintel másfél száz lovasok."
„Abban tartották meg az várost, minttü négy eszten-
deig." „És mintell hat esztendeig ebben summaltat-
ták őket" Ezekből kitűnik, hogy a mintel jelentésére
épen ám. mintegy, és hogy régiesen megfelel neki a
mormol, latinul quasi, vagy /ere. A mintel öszve van
téve a mint és el (= ely v. ily), vagy talán mint és vei
alkatrészekből; az első a nép szájában gyakran így hall-
ható : minn, pl. a minn mondtam, úgy legyen, és így
mint-el v. mint-vd módosítva: minnel; vagy mivel ,mint'
régiesen ,mént' is, tehát mént-vel vagy ménnel, mély
hangon: monnal. Egyébiránt is a mint eredetileg min,
azaz mién, mint képesen, képetent, képetint, alkalma-
san, alkalmáéin, alkalmasint stb. V. ö. HINT. Hogy
a gyökben levő t is vastag o v. u-ra változik, serege-
sen vannak rá példáink, mint: csimbók csombók, ctima
csórna, csitt esőst, gyük gyolk, gyim gyom, tik tyúk,
lik lyuk, limba lomba, zsizsik tsuzsok, stipogat szopogat
stb. Azon vélemény sem látszik alaptalannak, hogy
mivel a régieknél olymint (= mintha) öszvetett
szó is eléfordul : tehát valamint ,mint-el' ám. mint-ily
vagy (az ily régiesen ely v. el is lévén) mint-
ely, mint-el; ,monnal' is mint-oly-ból származott; az
előbbi éleshangu ,mint' szó az utóbbi mély hangúhoz
(mint-oly, minn-oly, minn-ol, monn-ol v. monn-al) al-
kalmazkodván.

MONNÓ, elavult régies számnév, mely a mai
nyelvben már nem divatozik; a régieknél ám. a latin
ambo, vagy hellén apqxo, azaz kettő együtt véve. A
ragozásokat szintúgy fölvette, mint kettő, és más
számnevek vagy számjelentő szók. Mai szokás szerint
a mindkét, mindkettő felel meg neki, pl. Mfinch. cod.
Máté 9. „De új bort új tömlőkbe eresztenek, smonnó
(mindkettő) megtartatik." Máté 13. „Hagyjátok mon-
nót (mindkettőt) nőni aratásiglan." Lukács 1. „Valá-
nak kedig monnók (mindketten) igazak." Lukács 6.
„Nem vezethet vak vakot, nemde monnón (mindket-
ten) a verembe esnek?" Máté 15. „Ha kedig a vak
a vakot vezetendi, monnaik (mindkettejök v. mind-
egyik^ a verembe esik."

Hangra és értelemre rokonnak tartják hozzá a
finn moli szót, melynek másod foka molempi. Mi ezen
szó eredetét illeti, valószínű, hogy annak első tagja
mon, rokon a mind szónak min v. régiesen mén gyö-
kével ; utóbbi része no pedig hasonulás által a hó
szóból változott el, mely megvan a huss (= ho-tíz,
azaz kéttíz) szóban, melynek önállólag is megfelel a
sínai heu (= másod), és mongol chu-jar (= kettő,
melyben jár csak névrag). Ezek szerént monnó annyi
volna mint min-ho vagy men-ho v. mon-ho, mint se-ha
öszvetételböl lett toha régen sonha (= semha); ámen

első rész t. i. maga a régi méné vagy reen* = mennyi ;
vagy pedig mind, régiesen: mend. V. ő. MIND. Csupa
sínai szókból tévén pedig öszve : man-heu, azaz mind-
kettő, két egység mindegyütt, kerekszámmal vére.
(A sínai mán ám. teljes, egész).

MONNÓN, ih. ám. mindketten; lásd : MONNÓ
alatt

MONÓ, falu Közép-Szolnok m.; helyr. Mortó-ra,
—n, — ról.

MONOK, falu Zemplén m.; helyr. líortok-ra,
—ön, —ról. i

MONOR, mváros Pest, erdélyi fáin Kolos m.;
helyr. Monor-ra, —ön, —ról.

MONORA, erdélyi falu Alsó-Fehér m.; helyr.
Monorá-n, — fa, —ról.

MONOROSTIA, falu Arad m.; helyr. Monoro*-
tiá-ra, —n, —ról.

MONORÚ, 1. MONYORÖ.
MÓNOSBÉL, falu Bonod m.; helyr. —bél-be,

—ben, —böl.
MONOSOKOR, falu Baranya m.; helyr. Mono*-

okor-ra, —ön, —ról.
MONOS-PETRI, falu Bihar m.; helyr. — Petri-

be, —ben, —böl.
MONOSTOR, (1) (a hellén-latin mwwMÍerÚHw után

alakult; a görögben pedig a törzs poros ám. egyes,
egyedüli,'honnan poraim ám. egyedül vagyok vagy
élek, és novaa-iTid v. ttoraatTjs egyedül élő; szerze-
tes) ; fn. tt. monoítor-t, tb. —ok, hann. sz. —a.
Szoros ért. jelenti azon szerzetesek közlakhelyét, kik
az egyházi kánonok szerént a monachusok osztá-
lyába tartoznak, milyenek a benedekiek, a cisterciták
stb. Pannonhegyi, ctrcw monostor. Mölki, stentkerettti
monostor. Az ily monostorokhoz, kivált német és
angol honban nagyobbszertt templomok lévén épitve,
különösen ezeket .is monostoroknak (Münster) nevez-
ték el, milyen a WettmVntter Londonban. Széleab
ért. a szorosabb fegyelmet tartó szerzetesek, péld.
kolduló barátok klastromai. A kegyesrendüek és je-
zsuiták szerzetesházai szokottan: collegiumok. Egyéb-
iránt ,monostor' szabatosan véve nagyobbszerü szer-
zeteslakot, pl. apátságot jelent, mint a klastrom v.
kolostor.

MONOSTOR, (2) faluk neve Baranya, Krassó,
Szatmár, Temes, Torontál m., BÁTH—, Bács, KAPOL-
NOK— v. KÁPOLNÁK— , Kővár vid., HÉVÍZ—,
SZIGET—, Pest m., puszták Bihar, Komárom és
Szabolcs m.; helyi. Monostor-ra, —ön, —ról.

MONOSTOR-APÁTI, puszta Szála m.; helyr.
—Apáti-ba, —bán, —ból.

MONOSTORI, (monostor-i) mn. tt. monottori-t,
tb. —ok. Monostorhoz tartozó, azt illető, arra vonat-
kozó. Monostori kertek, stSISk. Monostori fegyelem,
életmód. V. ö. MONOSTOR.

MONOSTOR-PÁLYI, falu Bihar m.; helyr.
—Pályi-ba, —bán, —ból.
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MONOSTOR-SZEGH, falu Bácsin., erdélyi fáin
B.-Szolnok m.; helyr. —Stegk-re, —én, —rőí.

MONOSZA, puszta Nógrád m.; helyr. Monottd-
ra, —n, —ról.

MONOSZLÓ, (1), férfi kn. A szláv eredetű
Minot*l<tv-\)ó\ módosult.

HONOSZLÓ, (2), falu Szála m.; helyr. Mo-
notslo-ra, —n, —ról.

MONTAJ, puszta Borsod m.; helyr. Afontaj-ba,
— ba», —Ml.

MONTIKA, fn. tt. montikát. Ás együttnemzők
seregéhez és nősözvegyek rendéhez tartozó növény-
nem ; vaczka polyrás ; fészke félgolyóbis; sogárszinna
ötnél több, bóbitája nincs, ragy csak hártyakarima;
belső virágai sárgák, ragari fejérek vagy sárgák.
(Anthemis). Nevét talán monortí, félgolyóbisforma
virágfészkétől vette.

MON-ÚJLAK, 1. ÚJLAK.
MONY, fn.tárgyeset: mony-at v. —t, tb. —ok,

harm. sz. —o. 1) A madarak tojása, innen a közdi-
vata tyvkmony v. tikmony, továbbá lúdmony, fUr-
mony stb. Vörhenytgu mint a fürmony. (Km.). 2) A
madártojáshoz némileg hasonló, egymással öszvegöm-
bölyödött edényekből és csövekből álló magtartó
•xeméremrész a férfiaknál és hímállatoknál. Erről
nevezik különösen a hímlovat monyo«-nak. 3) Elter-
jedt szokás szerént a hímállatnak, nevezetesen férfi-
nak nemzőveszszeje. — Nincs kétség benne, hogy
a mony szóban a gömbölyfiség, kerekdedség alapfo-
galma rejlik, melyet fő'Ieg a gömbölyű ajakkal után-
zott o hang képvisel, mint a bogy, mogy, szinte göm-
bölyűt jelentő, és rokonhangu szókban. — Egysze-
rűbb alakban, t i. m előhang nélkül megfelel neki
a hellén taóf s a latin ovum, melyekkel egyeredetü
a német Ei, és szláv ja jó, jajcta, jajcto v. vajcxo is.
Különféle finn szójárásokban: muna, manna, muno,
monu. A tatárban Beregszászi szerént: monn vagy
muno. Minthogy ezen szó a szeméremtest elnevezé-
sére is használtatik: innen van, hogy némi társadalmi
illem miatt tulajdon értelemben már alig használjuk,
s helyette tóját vagy pete szóval élünk. Hasonló ok-
nál fogva maradt ki a tisztességes beszédből a szú-
rást jelentő gyök, és némely mások.

MONY ÁS, (mony-as), mn. tt monyas-t v. —át,
tb. —dk; és fn. tt. monyas-t, tb. —ok. L. MÉN vagy
CSŐDÖR.

MONYÁSZA, falu Arad m.; helyr. Monydstd-ra,
—n, —ról.

MONYATLAN, (mony-atlan) mn. tt.monyatlan-t,
tb. —ok. Mondják férfiról vagy más hímállatról, ha
monyát kimetszették, heréit

MONYOK, (mony-ók), mn. tt monyók-ot. Igen
nagy monyu. Az ók mint képző némely szókban na-
gyítást jelent, pl. pirók igen piros, pofik nagy pofájn,
ajólc, vastag, nagy ajakú, stemSk, nagyszemü.

MONYORÓ, falu Arad m.; helyr. Monyoró-ra,
—1», — ról.

AKAD. SAQT SZÓTÍB IV. KÖT.

MONYORÓCSKA, puszta Baranya m.; helyr.
Monyorócská-ra, —n, —ról.

MONYORÓD, falu Baranya m.; helyr. Monyo-
ród-ra, —ön, —ról.

MONYORÓKERÉK,faluVasm.; helyr. — kerék-
re, —én, —ról.

MONYORÚ, (mony-or-ú), mn. tt monyoní-t, tb.
—k v. —ák. Alakjára nézve monyhoz hasonló, to-
jásdad. Monyorú kerék, Sándor István szerint ügyet-
len kerékgyártó által csinált tojásdad kerék. Mind
képzésre, mind alapértelemre leghasonlóbb hozzá a
mogyorú v. mogyoró, minthogy mindkettő gömbölyű
kerekdedségre vonatkozik. Elemzésére nézve lásd:
MONY és MOGYORÓ. Ide tartozik a népnyelvben
divatozó bOgySrS, azaz a kis férfi gyermekek szemé-
remteste, mely vastag hangon bogyóra, s nincs kétség
benne, hogy gömbölyegségétől vette' nevét

MOÓR, mváros Fehér m.; helyr. Moór-ra,
—ön, —ról.

MOPSZ, fn. tt mopsx-ot. Kis termetű, széles,
fekete pofaju, s mogorva tekintetű kutyafaj. Adelnng
szerént angol eredetű szó, kiknél a mop görbe szájat,
s a mope buta embert jelent

MOR,(l),nyelvrezegtetés által eredő, a gömbölyí-
tett ajkak közöl kinyomuló tompa hang, mely egy-
szerű hangutánzó a morog, moraj, mormol szókban és
származékaikban ; továbbá innen erednek a morét,
mord, mordány, minthogy mellékértelemben ezek is
morajos hangra vonatkoznak. Megegyezik vele a
latin murmw, motror, német: tnurmeln, murren, hel-
lén, juop/n'pw, ftvQOfia, szanszkrit marj v.morj (mo-
rog) stb. Különböző eredetűek: mortsa, mortsol.

MÓR, (2), fn. ttroor-í, tb. —ofc.Tájdivatosan ám.
a szokottabb mar v. marj, azaz a lónak háta és
nyaka között kiülő dombocska. E szóban alapfogalom
a magasodás, domborodás, minél fogva az r alaphangú
szók azon osztályába tartozik, mely magasat, emel-
kedettet, domborul jelent, majd előhanggal, majd a
nélkül, mint őr, orr, orom, orj, hórí, gór, góré, mart,
stb. Ide tartozik a feldomborodó kalácsot jelentő
márvány is. V. ö. MORVÁNY.

MÓR, fn. tt mór-1, tb. — ok. 1) A rómaiak ko-
rában észak-nyugoti Afrikának Mauritánia nevű
tartományában, és a szomszéd tengerpartokon lakott
barna vagy barnássárga népek, latinul többesben:
mauri. Midőn a szerecsenek (arabok) a VII. század-
ban Afrika ezen részét is meghódították, e név reá-
jok is elterjedett; a VIII. században egész Spanyol-
országot elfoglaltak, és a spanyol történetírók álta-
lában móroknak (löt Moros) nevezik őket, s mintegy
8 századon keresztül uralkodván Spanyolországban,
innen végre kifizettek és ismét Afrikába költöztek.
2) Férfi kn. Maurus. Stent Mór apát. Némelyek hibá-
san használják Móric* helyett is, melynek Mauritius
felel meg, noha talán mindkét szó a maurns latin
szóból eredett; legalább ezt tartja a Heyse K. W.

l L. szótára. 8) Pelyvával kevert és meggyurt sárból,
39
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mintával kiszakasztott' téglaforwa, s uapou szárított
tömeg, melyet falépitésekre használnak, máskép:
vájog v. vályog. Ha a mórt kiégetik, tégla lesz belőle.
Kemenesalján magát a szalmás sárból rakott falat,
mely néhutt: fecskefal, fectkerakát, nevezik mórnak.
Innen úgy látszik, mintha a latin murus, nemei
Mauer, régi felső-német mur, mura, moure stb. szók ér-
telme rejlenek benne. Egyébiránt a magyarban is
mór, mart, stb. valami magasat, magasodót jelente-
nek. V. ö. MÓR. A vájog mindenesetre magyarosabb,
és a magyarban elemezhetőbb eredetű. V. ö. VÁJOG.

MORÁCZ, TÓT—,falu Vas m.;helyr. Morácz-ra,
—ön, —ról.

MORÁGT, falu Torna m.; helyi. Morágy-ra
—ön, — ról.

MORAJ, (mor-aj), fn tt moraj-t, tb. —ok.
Erős, tompa, mór alapú tartós hang. Tenger, förgeteg
moraja. Hadsereg moraja. Át elégületlen nép moraja.
Megfelel neki a latin murmur, német Gemurre, tót
mrmranyi. Képzésre olyan, mint a szintén hangot
jelentő: dobaj, robaj, zuhaj, zsibaj, csörej, ttirej,
dörej szóké. V. ö. MÓR hangutánzó.

MÓRA VAN, falu Nyitra m.; helyr. Moraoán-ba,
—bán, —bél.

MORAVICZA, mváros Temes, puszta Krassó
m. helyr. Moravíctá-ra, —n, —ról.

MORCZ, (mor-cz), mn. tt morcz-ot. Haragos,
ki hamar felmordúl. Minthogy pedig a haragos ember
vagy más állat egyszersmind másokat bántani haj-
landó, tehát jelent kegyetlent is. Továbbá, mint a
haragos indulattal és természettel rokon, teszen mo-
gorvát, komor tekintetűt, milyenek a vérengző fene-
vadak. Morei kedvű, tekintetű. Morei terméttetll. Pápa
vidéki szó. Egyértelmű vele: mord, s rokon' hozzá,
marctona, mely különösen kegyetlenségre hajlandó
haragosságot, vadságot jelent, s mely ,morczona* alak-
ban is eléjön a régieknél, pl. Katalin verseslegen-
dájában :

„Oh morczona genyedt ember,
Istennel mit vereködel."

(Toldy P. kiadása. 178. 1.).

MORCZONA 1. MARCZONA, és v. ö. MORCZ.
MORD, (mor-d), egyértelmű a morcz szóval.

Származékai: mordiát, morddly, mordon, mordtág,
mordonkodik. Mellékértelemben, mint hangutánzó,
megegyezik vele a lövőszert jelentő mordány tör-
zsöké. V. ö. MÓR, MORCZ, MARCZONA.

MORDÁJ, (mor-d-áj) mn. tt. mordáj-t, tb. — ok.
Erős, bátor, haragos. Mordáj ember. (Kriza J.) Azo-
nos ,mordály' szóval, tehát jelent általán mord ter-
mészetűt V. ö. MORDIÁS, MORDÁJSÁG.

MORDÁJSÁG, (mor-d-áj-ság) fn. tt. mordáj-
lág-ot; mord természet

„Mi haszna sokat szólnunk rósz voltodnál
Mordájságoddal való lopásodra!."

A veszprémi hajdúk levele 1646-ból. (ThalyK.gyfijt).

MORDÁLY, (mor-d-ály), mn. (t. mordály-t, tb.
—ok. 1) Titkos boszuálló, ki mord haragból követ
el valami gonoszt MordáJy áruló. Mordály gyujlo-
galó. Máskép: mordi (Szabó D.). V. 0. MORDÁJ.
2) Fenevad módjára harapó. Mordály ebek. Mordály
tréfák. Megegyezik vele a latin mordax. 3) Gyilkoló,
öldöklő. Mordály putka. Mordály tör. Használtatik
főnévül is mordány helyett; 1. ezt.

MORDÁLYOL, (mor-d-ály-ol), áth. m. mordá-
lyol-t. Titkos bosznállásból megtámad , megsebesít,
meggyilkol valakit. Tájszó. V. ö. MORD.

MORDÁNY, (mor-d-ány), fa. tt mordány-t, tb.
—ói, harm. sz. —a, v. —ja. Eredetileg alkalmasint
titkos gyilkolásra, mások megtámadására szánt kis-
ded puska, melyet könnyű elrejteni. Másképen: mór-
dály, románul: morddju, tótul: mordarka. Talán ide
sorozható a franczia meurtrítr, német MVrder, len-
gyel morderti, persa martán stb. is. V. 5. MORD.

MORDI, (mor-d-i), mn. tt. mordit. (L MOR-
DÁLY. 1).

MORDIÁS, (mor-d-i-ás), mn. tt mordiát-t v.
—át, tb. —ak. Mord természetű, tekintetű, másokat
bántani, megtámadni hajlandó. Alakjára és elemzé-
sére olyan, mint ttrids, óriát, kactkidt. Mind a négy
hasonló képzőjű törzsből eredt, ú. m. mordi, úri, ón,
kaezki, melyekből lett mordtag, tírto*, óriás, (hórias),
kactkiat, s köz szokás által megnyujtva mordiát,
vriát, óriái, kaezkiát.

MORDIÁZ, (mord-i-áz), áth. m. mordidt-taia,
—tál, —ott, pár. -^t. Valakit mérgesen, rámor-
dulva lehord, leszid. Balaton melléki tájszó.

MORDÍT, MORDIT, (mor-d-ít) áth. m. mordÜ-ott,
pár. —t, htn. —ni v. —ont. Morddá tesz. V. ö.
MORD.

MORDON, (mor-d-on), mn. tt. mordon-t, tb.
—ok. Értelmére nézve 1. MORD. Az ön csupán nyo-
matékos toldalék, mint a zord, zordon, vad, vadon, s
némely más szókban.

MORDONKODIK, (mor-d-on-kod-ik), k. m.
mordonkod-lam, —tál, —ott. Mord indulatok hábor-
gatják.

... „a fájdalom
Mordonkod van keblében."

Kisfaludy S. (Dobozi Mihály és hitvese).

MORDONSÁG, (mor-d-on-ság), 1. MORDSÁG.
MORDSÁG, (mor-d-ság), fn. tt mordtág-ot,

iáim. szr. —a. Mord indulat, mord természet, mord
bajiam.

MORDUL, (mor-d-nl), ih. Haragos indulattal,
tekintettel. Mordul rárívaUeodni, rántani valakire.
V. ö. MORD.

MORDUL, MORDUL, (mor-d-úl), önh. D.
mordúl-t. Haragos, mord hangon kitör. Jtámordulni
valakire. A jó öreb minden idegen nettre megmordiU.

MÓRFAL, (mór-fal), ősz. fn. Mórból, azaz vá-
yogból rakott fal. V. ö. MÓR. -
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MORFONDI, hangáttétellel alkalmasint ám.
bomfordi, 1. BOMFORDI.

MORFONDIZ, MORFONDÍROZ, 6nh. m. mór-
fondii- v. morfondirot-tam, —tál, —ott. Balatontnel-
léki tájszó, ám. komoran méláz. V. ö. MORFONDI.

MORGA, (mor-g-a), fa. ti morgá-t. A patká-
nyok neméhez tartozó emlős állat, melynek kurta,
vékony szőni farka, s felfújt pofája van, s nagyságra
• tengeri nyúlhoz hasonló. (Mas marmota).

MORGAN, paszta Zala m.; helyr. Morgán-ba,
—bon, —Ml.

MORGÁS, (mor-og-ás), fn. tt. morgát-t, tb.
—ok, harm. szr. —a. Tompa és erős mór mór han-
gon szólás. A fölháborodott tengernek, förgetegnek
morgdta. Különösen a haragos embernek, vagy med
vének, kutyának ilyetén tompa hangja. Etég«letl«n
népnek morgáta. Kutya morgáta. Horgasnak monda-
tik általán minden panaszkodó kikelés, beszéd, me-
lyet az alattvalók a felsőbbség eljárása ellen maguk
között tesznek.

MORGÓ, (mor-og-ó), mn. tt. morgót, tb. — k.
Mór mór tompa, erős hangon szóló. Morgó tenger,
néhéu. Különösen, haragból, boszdból, clégülctlen-
légbSl erősen kikeld, panaszra fakadó, mások ellen
törő. Morgó alattvalók. A kemény fegyelem ellen
morgó katonák. Morgó feleség. Morgó kutyák. Zörgö
morgó, ám. veszekedő. Főnévül: Morgó Erdélyben,
Vásárhely melletti Maros vízágak összeszakadása.
Papra morgó, népies és tréfás nyelven: akármiféle
égettbor.

MORGÓDÁS, (mor-og-ó-d-ás) fű. tt. morgódát-l,
tb. —ok. L. MORGOLÓDÁS.

MORGÓDIK, (mor-og-ó-d-ik), k. m. morgód-tam,
-tál, —ott. L. MORGOLÓDIK.

MORGOLÓDÁS, (mor-og-ol-ó-d-ás), fh. tt.
morgoUdás-t, tb. —ok, harm. szr. —a. Gyakori vagy
folytonos morgás, mely haragból, elégületlenségből
ered. A ttarolt népnek morgolódátai. V. ö. MORGO-
LÓDIK.

MORGOLÓDIK, (mor-og-ol-ó-d-ik) bclsz. m.
morgolód-tam, —tál, —ott. Haragból, elégületlenség-
ből gyakran, vagy folytonosan morog, alattomban
egymásnak panaszkodik. A» elmaradt tiold miatt
morgolódnak a katonák. A ttémbes atttony morgolódik.

MORGOS, paszta Nógrád m.; helyr. Morgos-ra,
—ön, —ról.

MORGYIÁS, tájdivatos kiejtés, a szokottabb
mordiát helyett, 1. MORDIÁS.

MÓRICZ, (1), férfi kn. tt. Mórícz-ot. Mauritius (ta-
lán ám. mórfajta). Máskép : Mórocz, v. Mórocza. E ne-
vet több helységek viselik, mint: Mórictfa, Móricé-
gátja, Móriahida stb. Különbözik tőle: Mór, 1. ezt.

MÓRICZ, (2) erdélyi falu Doboka m.; helyr. Mó-
rúf-ra, —ön, —ról.

MÓRICZFA, paszta Somogy m.; helyr. —fá-ra,
— n, —rél.

MÓRICZFÖLD, mv. Temes m.; helyr. —föld-
re, — 6n, —röl.

MÓRICZGÁT, puszta a Kis-Kunságban, helyr.
—gát-ra, —ön, —ról.

MÓRICZHELY, paszta Somogy m.; helyr.
—hely-re, —én, —r67.

MÓRICZHIDA, NAGY—, KIS—, faluk Győr
m.; helyr. —hidá-ra, —n, —ról.

MÓRICZMALOM, puszta Somogy m.; helyr.
—malom-ba, —bán, —ból.

MÓRICZ-SZKNTE, puszta Győr m.; helyr.
—Szenté-re, —n, —röl.

MÓRICZ TÖRDEMÉSZ, puszta Győr m.; helyr.
— Tordemétt-re, —én, —röl.

MÓRIKÁL, visszaható névmással : magát móri-
kálja, fökép,nőről mondják, a ki a farát riszálja. Ta-
lán far (rokon haligváltozással mar) szótól eredett,
mintha volna: farigál. Szabó Dávidnál olvasható, de
ismeretes a Tisza vidékén is.

MÓRING, fn. tt. móring-ot, harm. szr. —ja.
A német Morgengabe után alakult szó, melynek szo-
ros jelentése szerént ám. azon ajándék, melyet a vő-
legény első elhalás utáni reggel a menyasszonynak
ad, vagy legalább igér; máskép : nászajándék. Szé-
lesb. ért. azon ingó vagy ingatlan, vagy mindkétfélé-
bó'l álló ajándék, melyet eljegyzéskor a vőlegény
menyaszszonyának, vagy ez amannak lekötelez ; más-
kép : jegyajándék, menyasszonyi ajándék. Még széle-
sebb értelemben értetik alatta a hozomány is.

MÓRINGLEVÉL, (móring-levél) ősz. fn .Bizo-
nyos forma szerint kiadott okmány, mely az úgyne-
vezett móringról szól. V. ö. MÓRING.

MÓRINGOL, (móring-ol), áth. m. móringol-t.
Móring fejében vagyonának bizonyos részét, vagy az
egészet is lekötelezi. V. ö. MÓRING.

MÓRINGOLÁS, (móring-ol-ás) fh.tt. móríngo-
lás-t, tb. —ok, harm. szr. —a. Cselekvés, illetőleg
kötelezés, mely által móringoluak valamit V. ö.
MÓRINGOL.

MORj; (mor-j) fn. tt. morj-at; 1. MAR, MARJ
főneveket.

MORK.OLÁB, fn. tt. morkolab-ot, harm. szr.
—ja. 1) A német Markgraf (jelen divat szerént ma-
gyarul: 5'rgróf) szóból alakult Él vele különösen
Heltai. Alakjára nézve olyan, mint a Burggraf után
eltorzított porkoláb, mely magyarosan várnagy. 2)
Szabó Dávid szerint ám. csudaállat; (kincsőrző)
lidércz, mely a napfogyatkozást is okozza. „Ha a
morkoláb a napot teljesen megennné." (Szabó D.)

MORKONY, (mur-ok-ony), 1. MÜROK.
MORMICZOL, (mor-m-icz-ol) önh. m. mormi-

czol-t. Magában, dunnyögve lassan mormog.
MORMICZOLÁS, (mor-m-icz-ol-ás) fa. tt. mor-

miczolds-t, tb. —öt. Magában dfinnyögve mormogás.
MORMOG, (mor-m-og), gyak. önh. m. mormog-

tam, —tál, —ott. Haragját, elégfiletlenségét, pana-
szát folytonos mór mór hangon jelenti ki. MomljAk

39*
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némely oktalan állatokról iá, mint medvéről, kutyáról.
Néha ám. értelmetlen tompa hangon olvas vagy beszél. '
Midőn keddit tanulja, mormog. Mormogva imádkomi.

MORMOGÁS, (mor-m-og-ás), fh. tt mormogá»-t,
tb. —ok, harm. szr. —a. Folytonos mór mór hangon
nyilatkozó haragoskodás, panaszkodáa, bosrankodás ;
dörmögés. V. ö. MORMOG.

MORMOJÁL, (mor-m-oj-ál v. mor-m-ol-ál) önh.
A székelyeknél Gyarmathi szerént ám. dong, Kriza
J. szerént ám. ,dozzog', ,morrog* azaz folyvást
mormol.

MORMOL, (mor-m-ol) önh. 1. MORMOG.
MORMOLAL, 1. MORMOJÁL.
MORMOLÁS, (mor-m-ol-ás) fh. lásd MOR-

MOGÁS.
MÓROCZ, tt Móroczot, MÓROCZA, ti Móro-

czát, férfi kn. L. MÓRICZ.
MÓROCZ-KARCSA, 1. KAROSA.
MORODA, falu Arad m.; helyr. Morodá-ra,

—n, —ról.
MOROG, (mor-og), önh. m. morog-tam, —tál,

morgóit, htn. —ni. Tompa, erős mór mór bangón
szól. Morog a háborgó tenger. Morog a távol fSrge-
teg. Különösen mondják némely állatokról, mint
medvéről, kutyáról, midőn valamiért haragasznak.
Ha nincs néki kedve, morog 'mint a medve. (Népd.) A
kutya, is morog, ha át orrát megütik. (Km.) Emberről
szólva ám. haragját, elégületlenségét alattomos, el-
nyomott pauaszhangon jelenti ki. A szónok ellen a
hallgatóság morogni kezdett. 1. MÓR hangutánzó.

MOROTVA, (1) (hihetőleg a latin mortua aqna),
fn. tt. morotvá-t. Álló víz, tóvíz, halastó. Mi eredetét
illeti, a mór gyökii magyar szókkal fogalmi rokon-
ságban nincsen, hanem vagy rokon a tengert, tavat
jelentő s a latin maré után képzett tót: mora, more,
s német Moraszt szókkal; vagy a tótban mrtva je-
lentvén halottas helyet is, e szerint morotva annyi
volna mint a közismereti! holtvíz. Vagy leghihetőb-
bcn közvetlenül a latin mortua aqua után alakult.

MOROTVA, (2) puszta Csongrád m. helyr. Mo-
rotvá-ra, —n, —ro'í.

MOROTVÁNY, (uiorotva-any) fn. tt. morot-
vány-t, tb. — ok. L. MOROTVA.

MOROTVÁNYOS, (morotva-any-os) mn. tt.
morotcányos-t v. —át. tb. —dk. Morotváuynyal le-
pett. Morotványos vidék. V. ö. MOROTVA.

MOROTVÁS, (morotva-as) mn. tt moroívás-t v.
— át, tb. — ak. \. MOROTVÁNYOS.

MOROTVÁSODIK, (morotva-as-od-ik) k. m.
morotoásod-tam, —tál, —ott. Morotvássá lesz, azaz
holtvizek, mocsárok lepik el. V. ö. MOROTVA.

MOROVNÓ, falu Nyitra m.; helyr. Moroonó rá,
—t>, —ról.

MORROG, 1. MORMOG.
MORSA, 1. MORZSA.
MORSÓKA, 1. MORZSÓKA.
MORTÁLY, fn. tt. mortály t, tb. — ok. Fövény-

nyél kevert mésa a kömíveseknél. A latin mortarium,

franczia moríier, német Mörld, Malter útin alakult
szó. Magyarosabban néhult: kófict.

MÓRTÉGLA, (mór-tégla) ősz. fn. Sárból vetett
vályog, melyet még ki nem égettek.

MÓRTY, elvont gyöke vagy törzse mortyot szó-
nak. Hangutánzó, s kevés eltéréssel ám. ttorfy (szór
tyog) szóban.

MORTYOS, (morty-os) mn. tt moríyo*-t, vagjr
—át, tb. —ak. A tíszamelléki tájszólásban Nátíy
József szerént ám. sznrtos, czirmos, mocskos, mint-
egy szortyogós.

MÓRUL, (mór-nl) ih. Mórok módjára; mórok
nyelvén. Mórul beszélni, írni, olvasni.

MORVA, (1), 1. MURVA..
MORVA, (2), fn. és mn. tt. morvá-t. 1) Morva-

országnak honosult lakosa; oda való, oda tartozó, ott
termett, készült stb. A morvák egy rétiét hanákolatak
nevezik. Morva ácsok, kSmioetek, pontosok. 2) Mor-
vaország. Morvából jött potslógyárotok. 3) Ilynevi
folyóvíz.

MORVA, (3), falu Zemplén m.; helyr. Morvá-
ra, —n, —ról.

MORVÁI, (raorva-i), mn. tt morvai-t, tb. — ak.
Morvából való, oda tartozó, ott termett, készült stb.
Morvái szlávok, morvái gabona, posztó.

MORVÁNY, (mor-vány), fn. tt morvány-t, Üt.
—ok. harm. szr. —a. A barkóknál és palóczoknil
ám. fonott kalács. Pápai Páriz szerint görög-latinul:
obeliat. Ha a fonott kalácsnak azon nemét veszszök,
melynek fonadékai fcldudorodnak, úgy a morváoy-
nak gyöke azon mór, mely dudorodást, magasodta
jelent, s rokon hozzá a morj, orj, és a rokonhangn
marj. V. ö. MORJ.

MORVAORSZÁG, (morva-ország) ősz. fn. Ás
osztrák birodalomhoz tartozó örgrófság, mely Ma-
gyarország, Ausztria, Csehország és SzilézJa között
fekszik.

MORVÁUL, MORVÁUL, (morva-ut), ih. Morva
nyelven. Morvául érteni, beszélni.

MORVIK, 1. MÓRICZ.
MORZS, elvont törzse morzsa, morzsalék, wr

zsol stb. szóknak. V. ö. MORZSA.
MORZSA, (mor-os-a) fn. tt mortsá-t, kies.

— cska. Általán, azon kis töredékek, melyek dörziö-
lés, törés, metszés által bizonyos szilárd testektől el-
hullanak. A lüfoet, tót, kemény agyagot morssákra
törni. A kemény tésztái morzsákra reszelni. A stárta
kenyérből, ha metszik, morzsák htillamik el. Innen ezen
öszvetételek: kényéi-morzsa, sómorzsa, kSmorzsa, flM-
morzsa, turómorzsa, Usztamoitsa. Átv. ért jelent igen
kicsit, igen keveset. Egy morzsát sem hagyott bernit.
Kérlek, csak egy morzsát adj belőle.. Morzsa gyenk,
ám. igen kicsin. Ez értelemben rokon a csép szóhoz,
mely szintén népnyelven kicsit, keveset jelent.

Minthogy a morzsák törés, erőszakos elválasz-
tás által keletkeznek : inneu a morzsa szónak a ter-
mészettel legegyezo'bb elemzése ez, hogy gyöke »
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hangutánzó mór (megfordítva : rom) , s hogy eredeti
alakjában mor-ot-a, azaz morosó, öszvchúzva: marsa
(a székelyeknél), monta (általánosabban), mint: dS-
röWtf, dOrtiSl, pSrSsSl, ptSrtsöl, lekésel, lebttel, hahótól,
kábítói stb. alaphangra és értelemre rokonai : mu-
mgy, murva, páráit, sőt a mór gyökkel por is, hon-
nan porhanyó stb. Hasonló bozzá a német Brosame,
melyet Adelnng a régi brosen szótól származtat Ide
•orozhatok a német morsch és mUrbe melléknevek is.

MORZSÁL, (mor-os-a-ál), áth. m. morttál-l.
Valamely szilárd kemény testet morzsákra tördel,
dörzsöl. Száraz kenyeret morzsolni a tyúkoknak.

MORZSALÉK, (mor-os-al-ck), fn. tt. morzsa-
lik-ol, harm. szr. —a, T. —ja. Morzsaformában el-
hullott, eltöredezett részecskéi'valamely testnek. Ke-
nyérmontaUk. Só-, kS-, földmorzsalék. A montalékot
a baromfiaknak adni.

MOBZSALÉKONY, (mor-os-al-ék-ony), mn. tt
morzeaUkony-t tb. —ak. Ami könnyen morzsolható.

MORZSALÉKOZ1K, (mor-os-al-ék-oz-ik), k. m.
morzsalékoz-tam, —tál, —ott. Morzsalékokra tö-
redezik.

MOBZSÁLÓDÁS,(mor-os-a-a ló-d-ás) fn tt mor-
uálódá+t, tb. —ok. Morzsákra zúzódás.

MORZSÁLÓDIK, (mor-os-a-al-ó-d-ik), belsz. m.
montáUd-tam, —tál, —ott. Morzsákra törődik, zúzó-
dik. A búsakenyér, ha megszárad, nagyon morzsolódik.
DSrgolés kötött ehnorstáUdik a fold.

MORZSÁNYI (mor-os-á-nyi), mn. tt mortsá-
tryi-t, tb. —ói. Oly kicsi, mint morzsa. Altalán a
kicsinek, kevésnek jellemzésére használtatik a nép-
nyelvben. Morzsányi kenyere sincs. V. ö. MORZSA.

MORZSÁS, (mor-os-a-as)), mn. tt. monsdt-t v.
—át, tb. —ak. Ami könnyen morzsákra töredezik,
vagy természeténél fogva morzsákból áll. Morzsás
árpaktnyér. Morzsát fold. V. ö. MORZSA.

MORZS1KA, (mor-os-i-ka), kicsiny fn. tt mor-
ztikát. Igen kis morzsa; igen kevés, igen kicsin. Egy
morzsika tónk sincsen. E szóban fcettős kicsinyítés
van, egyiket az a- helyett álló t, másikat a ka jelenti.

MORZSINEA, (mor-os-in-ka) fii. tt morztinká-t.
L. MORZSIKA.

MORZSÓKA, (mor-os-ó-ka), fn. tt. morzsóká-t.
Morzsákra tördelt, vagy reszelt tésztából való étek.
Balatonmelléki szó. Más tájdivat szerént áttétellel:
tiormóka, istrmóka, melytől különbözik a reszelt
tészta.

MORZSOL, (mor-oa-ol), áth. m. morzsol-t. Bizo-
nyos szilárd testet dörzsölés által apró részekre tör-
del. Kukoriczát morzsolni. A csibéknek kenyérbéty mór-
tsolni. Ujjal között a földet összemorzsolni. Átv. ért.
kezeit morzsolni ám. összehajtogatva egymáshoz dör-
gölni; továbbá valamit apródonként elfogyaszt, meg-
eszik, megiszik. BeszédkSzben egy pár ücze bort el-
morttottwtk, tréfás mondat Elemezve: mór ótól, mint
dOrOsW, doruol, peretel, pertuéi stb. Hangáttétellel
tájdivatosan: tsormol.

MORZSOLÁS, (moi-os-ol-ás\ fn. tt. mortsolát-t,
tb. —ok, harm. szr. —a. Bizonyos testeknek apró
részekre dörzsölése. Különösen munka neme, mely által
valamit morzsolnak. Kukoríeea morzsolás. V. ö.
MORZSOL.

MORZSOLAT, (mor-os-ol-at), fn. tt morzso-
lat-ot, harrn. szr. —a. L. MORZSOLÁS; és MORZSA.

MQRZSOLATLAN, (mor-os-ol-at-lan), mn. tt.
rn.onsolaila.n-t, tb. —ok. Meg vagy el nem morzsolt
Morzsolatlan kukorícza. Határozóként ám. morzsolat-
lannl, morzsolás nélkül.

MORZSOLÓ AT, (mor-os-ol-og-at), gyak. áth.
m.moruolgat-tam, —tál, —ott, pár. morztolgast. Apró-
donként, folytonosan morzsol valamit Hitenként ktt-
koriaál morzsolgatni. Átv. ért lassan-lassan vala-
mely ételt vagy italt elfogyaszt. Jó bor mellett elmor-
ttolgattak egy nagy kalácsot. V. ö. MORZSOL.

MORZSOLÓ, (mor-os-ol-ó), mn. tt. morzsoló-1.
1) Aki valamit morzsol. 2) Mivel morzsolnak vala-
mit Kukoriozamortsoló vas, gép.

MORZSOLÓDÁS, (mor-os-ol-ó-dás), 1. MOR-
ZSÁLÓDÁS.

MORZSOLÓDIK, (mor-os-ol-ó-d-ik), belsz. m.
morzsolód-íam, —tál, —olt. Morzsákra, apró részecs-
kékre törődik, dörzsölődik. Morzsolódik a száraz ke-
nyér, ha életlen kittel riszálják, vagy kézzel tördelik.
A homokkő könnyen morzsolódik. Hasonértelmii mor-
zsálódik szóval.

MORZSOLÓGÉP, (morzsoló-gép), ősz. fa. 1.
MORZSOLÓ 2).

MORZSOLT, (mor-os-ol-t), mn. tt morziolt-at.
Amit morzsákra, apró részecskékre zúztak, dörzsöl-
tek, reszeltek, stb. Morzsolt tészta, túré. A morzsolt
kvkoríctát kistelelni. Montolt kenyérhéjat adni a tyú-
koknak.

MOS, (I) , elvont gyök moioly szóban és szár-
mazékaiban. Rokon moz gyökkel. L. MOSOLY alatt

MOS, (2), áth. m. mos-tam, —tál, —ott, pár.
—». 1) Vízzel, vagy más folyadékkal valamely tes-
tet megnedvesít, és dörzsöl, hogy azt a rajta levő
mocsoktól megtisztítsa. Arcsot, kezeket, lábakat mosni.
Egyik két a maiikat moss'n vagy két keiét mos. (Km.)
Üngüt, gályát, asztalruháíat mosni. Konyhaedényeket
mosni. Posztóból a foltokat kimosni. Innen átv. ért
másnak erkölcsi szennyét, azaz hibáit, vétkeit kor-
holja. Megmosták a fejét szappan nélkül. A keresztvi-
zet is csaknem lemosták róla. Mindig a mai pendélyét
mosta. (Km.). Képes kifejezéssel, bizonyos vád ellen
tisztítja, igazolja magát Kimosni magát á yanvból.
Mosom kezeimet, ám. ártatlannak vallom mfagama
2) Szélesb ért a tisztát a tisztátlantól, a jóta roszt
tói víz vagy más folyadék által elválasztjaŐr&t-
elött át octót gabonát megmosni. Aranyat nto*n»,azaz,
öblögetés által az aranyport a fövénytől elválaszani.
3) Folytonos mozgás által öntöz, öblöget Az drv*f a
partokat, a hátak oldalait mosta. A tápár kimosta a
gyönge növényeket.
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Hangra és jelentésre nézve leghasonlóbb hozzá
a pena madt-idan, német waschtn, szanizkrit: masq,
(mos), tót mocsüi (áztatni) stb. E izó lényegét a fo-
lyadék sasogását utánzó öt vagy mot hang teazi,
mely fogalmi rokonságban áll a hasonló hangú moet,
poct, lóét, és német witchen, miteken, maitokén stb.
szókkal; különösen elmosódik származékban és ősz-
vetételben valósággal aa ,eltörlödik' (német verwi-
tchen) szó értelmét találjuk.

MOSADÉK, (mos-ad-ék) fn. tt. motadék-ot,
harm. szr. —a, v. —ja. Mosás után megmaradó tisz-
tátlan nedv. Konyhamotadék. Kiönteni a motadékot.

MOSAKODÁS, (mos-a-kod-ás) fn. tt. motako-
dáft, tb. —ok. Cselekvés, midőn valaki ínosakodik.

MOSAKODIK, (moi-a-kod-ik, v. mos-ak-od-ik),
gyak. k. m. mosakod-tam, —tál, —ott. Saját testé-
nek mosásával foglalkodik. E szóban a közép-képző
ok maga a gyakorlatot jelentő ág (og, ég, ög), vagy-
is az egész okod ám. ogat. Ilyenek marakodik, tola-
kodik, furákodik, verekedik, melyeknek (ik nélkül) át-
hatólag megfelelnek: mosogat, marogat, tologat, /»-
rogat, vereget.

MOSÁS, (mos-ás), fn. tt motát-t, tb. —ok,
harm. szr. —a. 1) Cselekvés, mely által valamit
mosunk. Kézmosót, lábmotdt, fejmotát. Kuhamotát,
edénymosás. Mosásba adni a fehérruhát. 2) így ne-
vezik azon gödrös helyeket, melyeket a víz öblöge-
tése túrt, valamint az ily öblögetés által elhordott
földet is. A tok vízmosás miatt nem lehet a hegyre kő-
ctin menni. A vízmosás ellepte a hegy lába alatt levő
réteket, földeket; helyesebben: vitmotat.

MOSÁSBÉR, (mosás-bér) ősz. fő. Bér, melyet
a mosásért, különösen a szennyes ruhaneműk meg-
tisztításáért űzetnek. A ételednek motátbért adni.

MOSÁSOS, (mos-ás-os) mn. tt. motdtot-t vagy
—át, tb. —ak. Ahol egy vagy több mosás van.
Használják leginkább vitmosátos öszvetett szóban ;
helyesebben: víemotatot.

MOSAT, (mos-at) fn. tt. moiaío-t. A mosás ered-
ménye, mosás által, mosásból bekövetkezett vagy be-
következendő állapot. Innen vízmosás helyett helye-
sebben élünk víxmosat szóval. Egy motat fehér ruha,
több darabból álló ruhanemű, amelyeket egy alkalom-
mal (egy vagy folyvást több napon stb.) ki lehet mos-
ni, és a mosással járó egyéb teendőket is, pl. lugo-
zást, vasalást stb. elvégezni.

MOSATÉK, (mos-at-ék), 1. MOSADÉK.
MOSATLAN, (mos-atlan), mn. tt. motatlan-t,

tb. —ok. 1) Amit ki nem mostak; mocskos, szeny-
nyes. Motatlan ruhák. Meg nem tisztított, rósz ré-
szeitől el nem választott. Motatlan gabona. Motatlan
aranypor. V. ö. MOS. Határozóként ám. mosatlannl,
szennyesen.

MOSDÁS, (mos-d-ás), fit. tt motddt-t, tb. —ok,
harm. szr. —a. Maga mosása. V. ö. MOSDIK.

MOSDAT, (mos-d-at) áth. m. motdat-tam, —tál,
—ott, pár. misdate. Eszközli, hogy valaki mosdják,

megmosdjék. Reggelenként motdatni a gyermekeket.
Átv. ért nedvesít, öntözget, fólfrisít

„Reggeli szellőcske mosdatja hüs árral,
Csillan imitt-amott repeső bogárral."

Arany, Buda halála.

MOSD ATLAN, (mos-d-atian), mn. tt motdat-
lan t, tb. — ok. Aki magát meg nem mosta; ki
meg nem mosdott Motdatlan kéményseprő. Atv.
ért erkölcsileg tisztátlan. Motdatlan tzdj, mely
szemtelen, trágár, csúnya, undok dolgokról beszél.
Mosdatlan bttzéd. Motdatlan kéttel nyúlni valamiket.
Határozóként ám. mosdatianul, meg nem mosdottan.

MOSDATLANSÁG, (mos-d-atlan-ság), fn. tt.
motdallantág-ot, harm. szr. —a. Tulajd. ért mosdat-
Ián állapot Átv. ért beszédbeli tisztátalanság, szem-
telcnség, tragárság. Holmi motdallantdgokon ha~
hotátni.

MOSDATLANUL, (mos-d-atlan-ul), ih. Magát
meg nem mosva; mocskosán, piszkosán, szurtosan,
szennyesen. Motdatlanul kimenni ÓM utctára. A gyer-
mekeket mosdaüanul hagyni.

MOSDIK, (mos-d-ik), k. m. motd-ott, hte. —m
v. —ani. Maga magát, különösen arcsát, kezeit
mossa. FOlkelét után megmotdani. Borral motdik, kol-
bátutal törtXkonk. (Km.). Mondják a macskáról é*
nyúlról, midőn első lábával pofáját simogatja. Ige-
kötökkel : kimotdik, megmosdik. Ez igében a vissza-
ható cselekvés értelme rejlik, t i. a cselekvést a kö-
zépképző d, a visszahatást az ik jelenti.

MOSDÓ, (mos-d-ó), mn. és fn. tt motdó-t. 1)
Aki vagy ami mosdik. Mosdó leány. Mosdó rétme,
mosdó racsa. 2) Mivel, vagy miben valaki mosdik.
Milyen a mosdó, olyan a kendd. (Km.) Midőn ásón
főnevekhez járni, melyek a mosdás eacköaefil hau-
náltatnak, s melyekkel rendesen öazvetett szókat al-
kot, szintén főnévül tekinthető, ű. m.: motdóedény,
mosdókorsó, mosdómedencte, motdótál, motdóvíz.

MOSDÓASZTAL, (mosdó-asztal), ősz. fit. Aaz-
tal, melyen mosdani szoktak, melyen a mosdó eszkö-
zök vannak elhelyezve.

MOSDÓEDÉNY, (mosdó-edény), ősz. főnév.
Edény, melyben mosdóvizet tartanak, vagy melyből
mosdanak.

MOSDÓKÁD, (mosdó-kád), ősz. fn. "Kád, mely-
ben mosdanak, melyet főleg zuhanyok alatt szoktak
tartani.

MOSDÓKORSÓ, (mosdó-korsó), ősz. fia. Korsó,
melyben mosdómét tartanak.

MOSDÓMEDENCZE, (mosdó-medencze), ősz-
fn. Medencze, melyben mosdani szokás. V. ö. ME-
DENCZE.

MOSDÓSZER, (mosdó-szer), ősz fn. Mosdásnál
használt mindenféle szer, pl. korsó, tál, szappan stb.

MOSDÓTÁL, (mosdó-tál), ősz. f. Mosdásra
való tál, vapy tálfonna edény.
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MOSDÓ VÍZ, (mosdó-víz), ősz. fa. Víz, mely
lyel mosdunk.

MOSERCZ, (mos-ércz), ősz. fn. Homokból, po-
rondokból TÍZ által kiöblögetett érczrészek.

MOSHATÓ, (moa-hat-ó), ősz. mn. Amit mosni,
kimosni lehet Mosható kelmék, keztytik.

MOSHELY, (mos-hely), ősz. fn. Általán hely,
péld. a házban, vagy patakon, folyón, hol mosni
szoktak.

MOSKÓCZ, falu Turócz m.; helyr. Moskócz-ra,
—ön, —ról.

MOSKOTÁR, mn. tt. modcolár-t, tb. —öt. Táj-
divatosán ám. muskotály.

MOSLÉK, (mos-ol-ék), fn. tt moslék-ot, harm.
úr. —ja. Altalán azon tisztátalan, mocskos nedv,
mely a mosás után hátramarad. A moslékot kiönteni.
Különösen a fSztf és evő edényekről lemosott mara-
dék, melyet korpával keverve a sertéseknek adnak.
Még szorosb ért korpából, árpalisztböl, vágott tökből,
stb. vízzel leöntött, és meghabart eledel a sertések
vagy tehenek, gőbölyök stb. számára. Megvető ért
zavaros, csúnya, nndok ital, vagy levesétel, melyről
a közmondás igy szól: Moslékot a disznóknak ttoktak
adni, tűm embernek. És nem bor, hanem moslék.

MOSLÉKCSATORNA, (moslék-csatorna), ősz.
fn. Csatorna a házakban, illetőleg udvarokban, hová
a moslékot önteni szokták.

MOSLÉKOS, (mos-ol-ék-ős) mn. tt moslékos-t,
v. —át, tb. —ok. 1) Moslékkal leöntött, becsunyított
Moslékot vágott lök a sertések számára. 2) Amiben
moslékot tartanak. Moslékot sajtár, détsa, hordó.

MOSLICZA, 1. MUSLICZA.
MOSNICZA, falu Temes m.; helyr. Momictá-

ra, —n, —ról.
MOSÓASSZONY, ősz. fn. Nőszemély, ki külö-

nösen mások szennyes ruháinak mosásával foglalko-
dik, és keresi kenyerét Maga kezére dolgozó, nap-
számba fogadott mosóasszony.

MOSÓBÁNYA, falu Közép-Szolnok m. helyr.
—bányá-ra, —n, —ról.

MOSÓBÉR, (mosó-bér), ősz. fn. Bér, melyet a
szennyes ruhaneműk mosásaért fizetni szokás.

MOSÓBORZ, (mosó-borz) ősz. fn. Borzfaj. (Me-
lis lotor) 1. BORZ.

MOSÓCZ, mváros Turócz m., falu Nyitra m.;
helyr. Mosóez-ra, —ön, —ról.

MOSÓDÉZSA, (mosó-dézsa), ősz. fn. Dézsa,
melyben különösen a mocskos konyhaedényeket (ré-
kasokat) mosogatni szokták.

MOSÓDIK, (mos-ó-od-ik) belsz. m. motód-lam,
—tál, —ott. Mintegy saját erejéből vagy közrehatá-
sával van a mosásnak alávetve ; leginkább el kötszó-
val ám. eltörlődik. A még nedves festett fal vagy kép,
ha koma érnek, elmosódik. Átv. ért idő jártával sok
kép elmosódik emlékezetünkből.

MOSÓFA, (mosó-fa), ősz. fn. Nyéllel ellátott
hoszukás, négyszögből álló falapoczka, melylyel a

mosónők a gorombább szöveti! ruhákat csapkodják,
mi a kálak mellett, vagy patakok, folyók szélén úgy-
nevezett mosószékeken szokott véghez vitetni. Tré-
fás, népies kifejezéssel: szegény szappan. Gúnyosan :
mosófa, lábu-naí nevezik a tertyedtlábu, lúdtalpa
embert.

MOSÓFÜ, (mosó-fü), ősz. fn. Növénynem a
harasztok seregéből, melynek sásforma éles levelei-
vel a konyhaedényeket zsarolják. Különösen használ-
tatik e végre a kannamoaófií, máskép: zsurlófii (equi-
setum hyemale.)

MOSOGAT, (mos-og-at), gyak. áth. m. mosogat-
tam, —tál, —ott, pár. mosogass. Széles ért több-
félét, vagy valamit gyakrabban mos.

„Fehér lábát .mosogatja,
Hej, hideg a víz, nem állhatja."

(Népd.)

Szorosb ért. a szennyes, mocskos házi, különösen
konyhaedényeket megmossa. Ebéd után mosogatni,
elmosogatni. Ez értelemben jobbára önhatólag, tárgy-
esetés viszonynév nélkül használtatik.

MOSOGATÁS, (mos-og-at-ás), fa. tt. mosoga-
tás-1, tb. —ok, harm. szr. —a. Többfélének, vagy
bizonyos testnek gyakori mosása. Különösen, a
szennyes, mocskos edényeknek, vagy mint Csalóköz-
ben mondják, a rékasoknak megmosása. A szolgáló
lásson a mosogatáshoz.

MOSOGATÓ, (mos-og-at-ó) mn. és fa. tt mosó-
gató-t. Aki mosogat, vagy amivel, amiben mosogat-
nak. Mosogató leány. Mosogató dézsa. Főnévként ám.
mosogató edény.

MO8ÓGÓCZ, (mosó-gócz), ősz. fa. Gócz, vagy
katlan, hol a mosni való ruhát lúgban kifőzik.

MOSÓGÖDÖR, (mosó-gödör) ősz. fn. A bánya-
műhelyekben kipadlózott gödör, melyben az érczeket
mosás által tisztogatják, elválasztják.

MOSÓHÁZ, (mosó-ház), ősz. fa. Nagyobb há-
zaknál, pl. intézetekben, szállodákban stb., különös
épület, vagy a háznak valamely hátraeső része, hol
a szennyes ruhát mosni szokták. Szélesb ért minden
mosóasszony laka.

MOSÓJEGYZÉK, (mosó-jegyzék) ősz. fa. Jegy-
zék, a mosásba adott ruhanemüekről, és az érettök
járó mosóbérről.

MOSÓKÁD, (mosó-kád), ősz. fa. Kádforma fa-
edény, melyben ruhákat mosnak.

MOSÓKAMRA, (mosó-kamra), ősz. fa. Kamra,
mely különösen mosásra van rendelve.

MOSÓKAS, (mosó-kas) ősz. fa. Kas, melyben
valamit mosnak, pl. midőn gyapjút, vagy szőrt tesz-
nek bele, s a vízbe merítik, hogy a rajta levő mo-
csoktól megtisztuljon.

MOSÓKATLAN, (mosó-katlan) ősz. fa. Katlan,
melybe a mosóüatöt tesrik, hogy benne a szennyes
ruhát lúggal kifőzzék.
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MOSÓKEFE, (mosó-kefe) ősz. fn. Kefe, mely-
lyel a mosónők a ruhákat mosáskor dörzsölik. A mo-
sókefe hamar tívásüja a ruhákat.

MOSÓKÖTÉNY, (mosó-kötény) ősz. fa. Go-
romba, daróczos kelméből való kötény, melyet a ro-
hamosok, illetőleg mosónők maguk elé kötnek.

MOSÓKURUGLYA, (mosó-kuraglya) ősz. fa.
Knruglya a bányaintézetekben, melylyel a bányagö-
dörben mosott erezet forgatják, keverik.

. MOSÓLÚG, (mosó-lúg) ősz. fa. Lúg, melyet a
szennyes ruhák mosásánál használnak, illetőleg mely-
ben a durvább szövetU ruhákat kifőzik.

MOSOLY, (mos-oly), fa. tt. moeoly-t, tb. —öt,
harm. szr. —a. Azon különös kedélyi tünemények
között, melyek a nevetés neme alá tartoznak, lég-
mérsékeltebb nyilatkozat, s mint olyan bizonyos
gyöngédséget, finomságot, simaságot fejez ki, még
akkor is, midőn némi visszatetszésből, gúnyból ered.
Szelíd, nyájas, barát»ágo$ mosoly. Szánakotó, fájdal-
mat mosoly. Ttlttö, valamit helybenhagyó, tzerelmi
mosoly. Gangot motoly. A mosoly abban különbözik
a nevetés minden egyéb fokozataitól, hogy hangra
nem fakad, vagy legfölebb bizonyos elzárt hlím hüm-
féle orrdOnyögéssel vegyül, s csupán az ajkak egyen-
getésében, öszvecsucsorításában vagy széthúzásában
áll. Miért a dolog természetével ellenkezőt nem állí-
tunk, ha azt mondjuk, hogy gyöke moi a gömbölyödő
vagy széthúzódó ajakak mozgását utánozza, s rokon
a mocz, moczctan és moz, mozog szókhoz. Ezen
alaphang rejlik a szanszkrit ttmi győkben|, mely
némi áttétellel a magyar mos gyökkel majdnem
ugyanazon hangokból áll. De ide tartoznak az angol
rmile (olvasd tzmájt), német sfhmuntteln szók is; eb-
ben az tch hang csak előtét lévén, mely a svéd mysa
szóban is már szintén nem létezik; |így jönnek öszve
a moct és Schmutt, az ír és Schmier, az ék és Schmuck,
az olu és Schmelct stb. Ide tartozik a szláv szmejem
v. szmjékám is. V. ö. MOSOLYOG.

A valódi hangos nevetés fokozatai nyelvűnkben
következők: ihog, vihog v. mihog, melynek jellem-
hangja az éles, élénk, vékony t, s megfelel neki a
hi hi t milyenen a gyermekek, s csintalankodó fiata-
lok jelentik ki pajzán kedvöket; nevet, (régiesen:
nevet), mely a maga nemében szerény, és mérsékleti,
alapja a nyilt e s megfelel neki az indulatszó: hehe!;
hahota, haholát, szélesebb kedvre mutató kitörése a
kedélynek, megfelel neki a tárt szájjal ejtett indulat-
szó ha hal; kaczag, kactagás, a hahotánál annyiban
erősebb, mennyiben a k torokbang keményebb a h-
nál; röhög, tisztátalan, rekedt, erős torokhang, mely
legidomtalanabb, vagy ostobaságra mutató, nyers ke-
délyi kitörés, és hasonló az örülő lónak hangjához,
midőn pl. az abrakot hozzák neki, vagy eltávozott,
elveszett csikaját megtalálja.

MOSOLYG, 1. MOSOLYOG.
MOSOLYGÁS, (mos-oly-og ás), fa. tt. mosoly-

gds-t, tb. —ok, harm. szr. —a. A kedélynek saját-

ságos állapota, midőn valaki mosolyog. Motolygét
által mutatott nyájattág. Ghbtyot motolygát. SteUí,
fájdalmat motolygát.

' „És láng vala sóhajtása,
Felhős hajnal mosolygása."

Kisfaludy S.

„Zöld erdő súgása,
Vadgalamb szólása,
A szegény legénynek
Szája mosolygása."

V. ö. MOSOLYOG.
Népdal

MOSOLYG 0, (1) (mos-olyog-ó) mn.tt mosolygó-t,
tb. —k. Aki vagy ami mosolyog. Motolygó ajk, adj,
árét, nemek. Világot felhőnek, motolygó menyecskének
nem jó hinni. (Km.). Motolygó ellenségnél nincs értőt-
matabb. V. ő. MOSOLYOG.

MOSOLYGÓ, (2), puszta Szabolcs m.; helyr-
Mosolygó-ra, —n, —ról.

MOSOLYODÁS, (mos-oly-od-ás) fa. tt moto-
lyodát-t, tb. —ok. Mosolyra fakadás. Elmotolyodát.
V. ö. MOSOLYODIK.

MOSOLYODIK, (mos-oly-od-ik) k. m. mosolyod-
lám, —tál, —ott. Arczáu, különösen ajakán a ke-
délynek azon nyilatkozata keletkezik, melyet mosoly-
nak nevezünk; mosolyra fakad. Ezen ige az illető ál-
lapot kezdetére , vagy egyszerűségére vonatkozik, i
különbözik tőle a mosolyog, mely az állapot tartóssá-
gát, folytonosságát jelenti. Nem mind barátod, a b'
rád mosolyodik. (Km.). Leginkább használtatik el ige-
kötővel. Valamin elmosolyodni.

MOSOLYOG, (mos oly-og) őnh. m. motolyof-
tam, —tálv.mosolyg-ottam,motolyg-ottál, mosolyg-otL,
htn. —m v. motolyg-ani. Ajakait folytonos mosolyra
egyengeti. Kresznerics értelmezése szerént úgy teu,
minthaajakait mosná, öblögetné. V. ö. MOSOLY. Ayd-
jcuan, tneliden, stdnakotólag, fájdalmam*, g&tyosm
mosolyogni. Rámosolyogni valakire. Még a steau ü
mosolyog. Átv. értelemben mondják bizonyos szép
külsejű tárgyakról, melyek mintegy kínálkoznak. Eu*
nép almák csak úgy mosolyognak át emberre. Költői
nyelven : mosolyog a ttep tavast, a kies mező, a szelíd
hold stb.

n Megszűnt minden fn valóm,
8 mosolygott a fájdalom."

Kisfaludy S.

„Keszthelyi partnak evez ladikom, mosolyognak
élőmbe

A szeretett tájék öblei s árboczai."
Berzsenyi.

MOSÓMALOM, (mosó-malom) ősz. fa. Malom-
féle gép vagy készület a bányákban, mely által ai
érczrészeket az idegennemüektől elválasztják s meg-
tisztítják.
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MOSOMEDVE, (mosó-medve) ősz. fn. A med-
vék neméhez tartozó vadállat Amerika melegebb tar-
tományaiban, melynek guru, bodros szőrű farka s
hoMzn hegyéé orra van. Nevét onnan kapta, hogy
minden eledelét, mielö'tt megenné, vízbe mártogatja,
s talpával megdörzsöli, mintha kimosná. (Ursus
lotor).

MOSÓN, MOSONI, 1. MOSONY, MOSONYI.
MOSÓNÉ, (mosó-né) fn. ti mosónét. Szabatosan

azt tenné: mosó ember neje, azonban a közéletben
,moBÓnő' értelemben használtatik.

MOSÓNŐ, (mosó-nő) ősz. fn. Nőszemély, ki fe-
hérneműek mosásával foglalkodik, s keresi kenyerét.

MOSONY, (mos-ony), fn. tt. Mosony-t, helyr.
—iá, —tön, —bál. Mezőváros a Dunának azon ága
mellett, mely Pozsonytól Oyőrfelé foly. A gabona-
kereskedésnek ezelőtt egyik fő rakhelye. Minthogy
mind e városnak vidéke, mind a róla nevezett vár-
megye jobbára sík, vizenyős, illetőleg mocsáros terü-
letet foglal el: legvalószínűbb, hogy gyöke mos ro-
kon a moc« mocsár szókkal. Németfii Wieselburg, hi-
hetőleg ám. Wiesenburg. Adelung szerént a wieten
szóban a nedvesség alapfogalma rejlik. Van ilynevü
fáin is Erdélyben, a székelyföldi Maros székben.

MOSONYI, (mos-ony-i), mn. tt. mosonyi-t, tb.
—ok. Mosonyból való, oda tartozó, arra vonatkozó
itb. Mofonyi gabnakeresfcedök, raktárak. V. ö. MO-
SONY.

MOSONY VÁRMEGYE, (Mosony-vármegye),
ÖBZ. fn. A Dunántúli kerülethez tartozó vármegye,
mely Pozsony, Győr, Sopron vármegyék, és Ausztria
között fekszik. V. ö. MOSONY.

MOSÓPÉNZ, (mosó-pénz) ősz. fii. 1) 1. MOSÓ-
BÉR. 2) Azon pénz, melyet valaki mosás fejében
szerződött bér gyanánt szolgájának fizet. Itt a cselé-
dekre nem matatnak, hanem mosópéntt adnak nekik.

MOSÓPUTTON, (mosó-puttón) ősz. fn. Ásvá-
nyok mosására használt puttón, kivált a gáliczhu-
tákban.

MOSÓRONGY, (mosó-rongy) ősz. fn. Rongyféle
kelme-szövet, melyet különösen az edények mosásá-
nál súrolásra, terelgetésre stb. használnak.

MOSÓSZÉK, (mosó-szék) ősz. fn. Négy magas
lábon álló, hosszúkás padféle állvány, melyre a ku-
tak mellett, vagy a patakok-, folyók-, tavakban mo-
sók a megáztatott gorombábbnemfi ruhát ráfektetik,
s ide-oda forgatva mosófával veregetik. Különbözik:
Szapulóuék.

MOSÓSZÍV ÁCS, (mosó-szivacs) őse. fn. Szi-
vacs, melynek különösen mosásra, mosdásra veszik
hasznát, pl. a kis gyermekeknél, a fürdőben stb.

MOSÓTA, (mos-ó-ta), fn. tt mosótá-t. 1) A bá-
nyaintezetekben azon épület, melyben az érczeket,
nevezetesen a fémeket mossák. 2) A folyók záto-
nyain ásón helyek, hol az úgynevezett aranyaszok
aranymosással foglalkodnak.

AKAD. BA8T fZÓTA* IV. KÖT

MOSÓTEKNÖ, (mosó teknö) ősz. fo. Teknő,
melyben mosni szoknak, különböztetésül másféle, pl.
sütőteknőtől. Bükfából kivájt, destkákból ragasztott
motóteknS.

MOSÓTEKNÖKE, (inosó-teknöke) ősz. fn. Kis
teknő, melynek ruhamosásra veszik hasznát Van ily-
féle teknőjök az érczmosóknak is.

MOSÓÜST, (mosó-üst) ősz. fn. Üst, vagy réz-
vagy vasfazék, melyben a szennyes ruhát mosás előtt
lúgos vízzel kifőzik.

MOSÓVÍZ, (mosó-víz) ősz. fn. Víz, melylyel
mosnak. Mosóvimek jobb a* esSlé, ésfolyóvü, mint a
kútvíz. Mosóvizet a Dunából hotatni.

MOST, (uia-s-t), időhatárzó. Jelen, legújabb,
legutolsó időben, e pillanatban. Ellentétei az elmúltra
nézve : akkor, atelött, hajdan, múltkor stb., a jövőre
nézve: ezután, utóbb, később, jövőben stb. Nem úgy
van most, mint volt régen. (Népd.) Akkor és most,
nagy a különbség. Mott i», ezután it. Határozatlan
ellentéte: máskor. Mott nem lehet, majd máskor. Föl-
veszi a határvető ig ragot: mostig, pl. tegnaptól
mattig nem ettem egy falatot. Elejétől mostig. E szó
mind tájdivat mind a régi nyelvemlékek szerént mást,
mely nem egyéb, mint a jelen időt jelentő ma (hódié,
nunc) származéka. V. Ö. MA. Mi képzését illeti, a
ma gyökből egyszerű * képzővel lett az elavult más
melléknév, innen pedig t képzővel a határzó matt,
mint örömest, vegyest, képest, az elavult elestt stb.
Hogy az ősi nyelvben egyszerű mássalhangzók óda-
ragasztása által és pedig a gyök véghangzójának
megnyújtása nélkül is képződtek új szók, több példa
van rá, ilyenek tol, tost, a tó; tesz, vés*, lest, megy,
hitt, vist, a te, ve, le, me, hi, vi; — rom, rost, roskad,
rostán a ró gyökökből stb. E hasonlat szerént hang-
zik röviden a mást is.

MOSTAN, (ma-s-t-an), időhatárzó. Értelmére
nézve 1. MOST. Az an hangzatossági toldalék, nem
képző, épen úgy, mint a régeníen, hajdantan ido'ha-
tárzókban. Ezen alakban hajlandób is a ragok fölvé-
telére, ú. m. mostariig, mostanra, mostantól, mostani,
mostanság, mostanában.

MOSTANÁBAN, (ma-s-t-an-a-ban) ih. Mostani
időben.

MOSTANI, (ma-s-t-ani), mn. tt moslani-t, tb.
—ok. Jelen időbeli, jelen pillanatnyi. Mostani álla-
potunk nem a legkedvezőbb'. Mostani magad viseleté-
vel megelégszem. MUyen a mostani kor a régiheg
képesti

MOSTANIG, (ma-s-t-an-ig, ih. Jelen időig, a
jelen pillanatig. Mind mostanit/ nem tudunk felőle
semmit. Égést mostanig dolgottam.. Tegnaptól mosta-
nig folyvást esik át esS.

M08TANIGLAN, (ma-s-t-an-ig-lan), nem egyéb
mint nagyobb nyomatosság, vagy hangzatosság vé-
gett megtoldott mostanig, l ezt

MOSTANKOR, (moatan-kor), ősz. fn. és ih.
Mint fii. tárgyesete: mo»tankor-t, tb. —ok; hanem e

40
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helyett szokottabb a mostani vagy mát kor. Mint ih.
azt jelenti: mostani korban vagy időben.

MOSTANKORI, (raostan-kori) ősz. mn. A mos-
tani korból való, mostani korral járó, mostani korhoz
illesztett.

MOSTANRA, (ma-s-t-an-ra) ih. Jelen időre,
ezen korra. Mostanra mondta, hogy itt legyek.

MOSTANSÁG, (ma-s-t-au ság) tájdivatos ih., a
szokottabb mostan helyett.

„Én nem tudom, e nép mire
Gyűl mostanság."

Arany J. (Buda halála).

Fölvesz némely ragokat is: mostanságig, mostanság-
bán, mottansággal. V. ö. MOSTAN.

MOSTANTÓL, (ma-s-t-an-tól). \fogea v. ketdve
szókkal egyesülve használtatik, s ám. a jelen időtől.
Mostantól fogva vigydzóbb leszek. Mostantól kezdve
hat Miig fürdőket használok.

MOSTIG, (ma-s-t-ig) ih. A jelen időig. Máskép :
mottanig.

MOSTOHA, (most-ha) 1. a czikk végén); mn.
tt. és fn. rn.oitoha.-t. 1) A szülők és gyermekek közti
rokonságviszonyra vonatkozva, mostoha apa azon férfi,
ki a gyermeknek édesanyját az édesapa halála után
elvette, mostoha anya azon nő, ki a gyermek édes-
anyjának halála után annak apjához ment férjhez.
Mostoha gyermek ám. a nőnek előbbi férjétől nemzett,
vagy a férjnek elébbi nejétől szült gyermek. 2) A
testvérek közti rokonságot illetőleg, mostoha testvérem,
a mostoha apának vagy anyának az előbbi házasság-
ból lett gyermeke. Ez értelemben a mostohák között
semmi vérrokonság nincsen. 3) így nevezik azon
szülötteket is, kik egy apától, de más-más anyától,
vagy egy anyától, de más-más apától származtak.
Az előbbiek apui testvérek, anyui mostohák, az utób-
biak anyui testvérek, apui mostohák ; némctesen szólva:
féltestvérek. A mostoha név a rokonság mellékágaira is
alkalmaztatik, pl. mostoha nagybátya v. nagynéne, ám.
a mostoha apának vagy mostoha anyának férfi vagy
nötestvére. 4) Azon lélektani tapasztalatnál fogva,
mely szerént a mostohák nem viseltetnek gyermekeik
iránt oly szeretettel és gyöngédséggel, mily lyel .az
édes szülék: a mostoha jelent szeretetlent, gyöngéd-
telent, hideg, keményszivüt, különösen ilyen anyát. In-
nen a népszerű közmondás: Egy jó mostoha anya
volt, ott is át ördög elvitte.

„Édes Katóm, ki se jöhetsz te tán soha.
Úgy becsukott az a guta vén mostoha."

Csokonai.

5) Képes kifejezéssel ám. rósz, gonosz, ellenkező.
Mostoha időket élünk. Mostoha sorsra jutottunk. Mos-
toha ttwencse.

Németül a mostoha stief, mely Adelung véle-
ménye szerént jelent oly valamit, mi a valódinak,
igazinak ellentéte, tehát ál, hamis, valótlan. Görögül

a mostoha anya (itjtQVtú és mostoha apa

amaz némi gúnyos csipősséggcl ám. anyácska; ha-
sonló jelentés rejlik a tót mactocha szóban, mely
nem egyéb, mint a mátka (anya) kicsinlése v. kévét-
lése. Latinul nővérca, mely, úgy látazik, azt akarja
jelenteni, hogy a mostoha valami új, s ellentéte a ré-
ginek, mintha volna novelea, novella t. i. mater. Valószí-
nűleg a magyar mostoha szóban is ezen alapfogalom
rejlik, miezercnt törzsöké volna a jelen, legújabb
időt jelentő most, Mátyusfőldén moslha, tehát mottha
anya. Ha itt a ha ám. a valaAo, mindcnAa, néha, só-
ha, idöhatárzókban létező ha, úgy mostoha annyit
tenne, mint mostani időbeli, ellentétben a régi, a
megholt, az elmúlt apával vagy anyával. Tájdivato-
san még : mostoha, mustaha, mostoha. A közép a v.
o csak könnyebb kiejtésre szolgál segédül.

MOSTOHAFIVÉR, (mostoha-fi-vér) ősz. m. L.
MOSTOHATESTVÉR alatt.

MOSTOHÁI, (most-ha-i), mn. tt. mostohai-t, tb.
—át. 1) Mostohának szokása szerént való. Mottókat
bánásmód, keménység, szigorúság, szeretetlenig. V. ő.
MOSTOHA. 2) Mostohát illető, ahhoz tartozó stb.
Mostohái javak.

MOSTOHÁLKODIK, (most-ha-al-kod-ik), k.
m. mostohálkod-tam, —tál, —ott. Mostoha apa vágj'
anya gyanánt bánik a gyermekekkel. Átv. ért mond-
juk a kedvezőtlen időről, sorsról, szerencséről. V. ö
MOSTOHA.

MOSTOHÁN, (most-ha-an) ih. Mostoha szülék,
különösen mostoha anya módjára, azaz gyöngédtele-
nül, keményen, szeretet nélkül. V. ö. MOSTOHA.

MOSTOHANÖVÉR, (mostoha-nővér) ősz. fo.
L. MOSTOHATESTVÉR alatt.

MOSTOHASÁG, (most-ha-ság) fn. tt. mostok-
ság-ot, harm. szr. — a. Gyöngédtelenség, szeretetlen-
ség, mely a mostoha szülék ilyetén tulajdonságából
hasonló. Átv. ért. időnek, sorsnak, szerencsének nőt-
tohasága, ám. kedvezőtlen állapota, minemüscge. V.
ö. MOSTOHA.

MOSTOHASÁGOS , (most-ha-ság-os) mn. tt
moslohaságos-t v. — át, tb. — át. Nyomatékosabb
kifejezése az átv. értelmű mostoha szónak, ám. igen
kedvezőtlen. Mostohaságot idők.

MOSTOHÁSKODIK, (most-ha-as-kod-ik) Üsd
MOSTOHÁLKODIK.

MOSTOHATESTVÉR, (mostoha-test-vér) ősz.
fn. 1) Oly testvér, akinek vagy apja vagy anyja nekem
(a másiknak) mostohám; különösebben ha férfi '•
mostohafivér-nz\i, ha nő: mostohanöv'ér-nek hívatik. 2)
L. MOSTOHA, 2).

MOSTOHÁUL, (most-ha-ul) ih. Mostohák
módjára, gyöngédtelenül, szeretetlenül, ellenkezőleg,
kedvezőtlenül. V. ö. MOSTOHA.

MOSZ, elvont gyöke moszt, és egyik értelem-
ben moszat szóknak és származékaiknak. Rokon egy
részről mocs gyökkel, más részről majn törzsökkel,
(,majszol' szóban), és mutz gyökkel ^műszol* szóban)-

MOSZAT, (mosz-at, illetőleg: moh-oz-at), &•
tt. moszat-ot, harm. szr. —ja. 1) A lopvanöszők
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seregéből való növénynem, melynek némely fajai,
mint a lapony, zuzmó, esöbibircs, tmrjag, kitetsző ter-
mésű vagy gyümölcsüek, más fajai, mint a pSrs,
kocsony, zákány, vizfonál, ki nem tetsző gyümölcaüek.
Elemére nézve legrokonabb hozzá ez értelemben:
moh. 2) L. MASZAT.

MOSZATOS, (mosz-at-os) mn. tt. moszatos-t v.
—át, tb. —a*. L. MASZATOS.

MOSZKA, fn. és mn. tt. moszká-l. Azon kelet-
éjszaki szláv nép neve Európában, melyet másképen
orosz-ősik, nevezünk. A maszka név Moszkva nevű
régi fővárosuktól vétetett.

MOSZKAGÉM, (moszka-gém) ősz. fn. 1. DO-
BOSGÉM.

MOSZKAORSZÁG, (moszka-ország) ősz. fn.
Széles ért. oroszbirodalom. Különösen azon tarto-
mány, melynek fővárosa Moszkva.

MOSZKAPRÉM, (moszka-prém) ősz. fn. Szű-
csök nyelvén ám. mint moszkák módjára készített
prém, báránybőrből.

MOSZKAUL, MOSZKÁUL, (moszka-ul) ih.
Moszkák nyelvén, oroszul. Maszkául érteni, beszélni,
inti.

MOSZKOVA, MOSZKVA, fn. tt. Moszková-í v.
Moszkva-t; helyr. Moszkvá-ba, —bán, —ból. Az
orosz birodalomnak régi fő- s az orosz czárnak má-
sodik székvárosa.

MOSZT, (mosz-t) fn. tt. moszt-ot, harm. szr.
—ja. 1) Mocs, mocsok, piszok, melyből lett moszto-
lódik. Rokon maszat szóval s műszol igének mitsz
gyökével. 2) Kriza J. szerént a székelyeknél ám.
mosztalék v. morzsalék. 3) A gyümölcsnek belcsut-
kája, torzsája, máskép: mosztika (Szabó D.)

MOSZTALÉK, 1. MOSZTOLÉK.
MOSZTIKA, j(mosz-t-i-ka) fn. tt. mosztikát. L.

MOSZT, 3).
MOSZTOL, (mosz-t-ol) áth. m. mosztol-t. A

székelyeknél ám. elmorzsál, megzúz. Megmosztolja
mint a fogatlan vénasszony a török bitzál. (Tájszótár).
„A megmosztolt gerezdekről a kertész észrevette,
hogy ott valakinek lenni kell." (Székely népmese.
Kriza J. gyűjt) Máskép: maszkától. V. ö. MOSZ
gyök.

MOSZTOLÉK, (mosz-t-ol-ék) fn. tt. mosztolékot.
Kriza J. szerént a székelyeknél ám. morzsalék; a
gyümölcsnek elhányt héja s rohadt darabjai. Egér-
motztolík, egér által apróra őrölt, rágcsált gabona-
vagy kenyérrészecskék.

MOSZTOLÓDIK, (raosz-t-ol-ó-d-ik), belsz. m.
mosztolód-tam, —tál, —ott. Mocskolódik, piszkoló-
dik, maszatosodik. Gyöke mosz rokon a mocs, maszat,
mtuzol szókhoz.

MOT, elavult vagy elvont gyök, melyből motol,
motóla, motonos, motoz, motozik, motorász, motyog '
származnak. Alapfogalom mindezekben a mozgás, >
miért mot (másképen mát) gyökhöz legközelebb áll
moz; szanszkritul math ám. mozgat.

MOTESICZ, ALSÓ—, FELSŐ—, faluk Tren-
csin m.; helyr. Moteticare, —én, —röl.

MOTKÓ-SZENTKERESZT, falu Liptó m.;
helyr. —Szentkereszt-re, —én, —röl,

MOTOL, (mot-ol) önh. m. motol-t. L. MOTOZ.
MOTÓLA (mot-ól-a) fn. tárgyeset : motólát, 1.

MATÓLA.
MOTÓLÁL, 1. MATÓLÁL.
MOTONOZ, (mot-on-oz) önh. m. motonoz-tam,

—tál, —ott, pár. —z. Kezeit ide-oda jártaivá, moz-
gatva, tapogatódzva keres valamit. A tőiéiben majd
fél óráig motonozott míg süvegére lelt. Valakinek útjá-
ban ténfereg. A helyett, hogy a dologban segítene,
mindég csak előttem motonoz. (Tájszótár). Rokonér-
telmü vele a hangutánzó kotonoz; valamint ,moto-
rász' szóval: ,kotorász'. Gyöke a mozgást jelentő
mot, melyhez rokon moz.

MOTORÁSZ, (mot-or-ász) önh. m. motorász-tam,
— tál, —ott, pár —tz. Kezével tapogatódzva, külö-
nösen bizonyos üregbe, pl. zsebbe, erszénybe, zacs-
kóba nyúlva keresgél. Ugyan ezen értelmű a kotorász.
Gyöke mól, melyből lágyabb képzővel mololász, s ke-
ményebbel motorász származott. A székelyeknél :
matarász. V. ö. MOT.

MOTORÁSZÁS, (mot-or-ász-ás) fn. It. motorá-
szás-t, tb. —ok, harm. szr. —a. Tapogatódzva, külö-
nösen valamely üregbe, pl. zsebbe, erszénybe nyúlva
keresgélés.

MOTORRAL, (mot-or-ka-al) gyak. önh. m. mo-
tvrkál-l. Kezeit jártatva, valamibe nyúlva s ott tapo-
gatódzva keresgél. Máskép : motorász.

MOTORKÁLÁS, (mot-or-ka-al-ás) fn. tt. motor-
kálds-t, tb. —ok, harm. szr. —o. Tapogatódzva ke-
resgélés.

MOTORNYA, (mot-or-nya) fa. tt. motornydt.
Szabó Dávid szerént ám. holmi szemetes töredék,
gazzal kevert szalmatőrek. Valószínűleg itt oly gizgaz
értetik, melyet vagy kézzel, gereblyével, villával ko-
tortak öszve, vagy milyet az árvíz a partokra kibány.
E szerint egy eredetű motoráss, és rokon kotorász
igével.

MOTOVILCZ, falu Vas m.; helyr. MotovUcz
rá, —ön, —ról.

MOTOZ, (mot-oz) áth. m. motoz-tam, —tál,
— ott, pár. —z. Tapogatva keres, vizsgál, kutat va-
lamit. Különösen holmi árukat, vagy egyéb ingó jó-
szágokat sorról sorra felhányva, szemügyre vesz. A
harminczadokon, vámvonalokon megmotozni az árulá-
dákat, ás utasokat. Kimotozni az elrejtett irományokat.
V. ö. MOT, MOTOZIK.

MOTOZÁS, (mot-oz-ás) fn. tt. molozás-t, tb.
—ok, barm. szr. —a. 1) Cselekvés, mely által valaki
tapogatódzva keres, vizsgál, kutat valamit. Motozás
végett megállítani az áruszállító szekereket. V. ö. MO-
TOZ. 2) Szenvedő állapot, midőn valamely állat, kü-
lönösen a juh megzabál, s ennek következtében vo-
naglik, reszket, ide-oda forog, molozik.

40*
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MOTOZIK, (mot-oz-ik) k. m. motot-tam, —M,
— ott, pár. —sál. Mondják különösen juhról, midőn
gyomorterhelés, zabálás következtében ronaglik, rán-
gatódzik, vagy épen megdöglik. A kövér, vitet legelő-
től megmotoztak a juhok. Alkalmazzák emberre is,
kivált megvetöleg, vagy átkozólag szóira, s ám. csö-
mörlik. Motozzál meg bek ! Gyöke mot, a mozgás fo-
galmát fejezi ki.

MOTOZÓ, (1), (mot-oz-ó) fa. tt. motozó-t. Pénz-
ügyőrségi tiszt vagy szolga, ki a harminczadokon,
vagy vámokon átkeld árukat s idegen földről ho-
zott czikkeket megkutatja, megvizsgálja. V. Ö.
MOTOZ.

MOTOZÓ, (2), (mot-oz-ó) mn. Csömörbajtól
vonagló, hánykolódó. Motozó birka. V. ö. MOTOZIK.

MOTRING, fii. 1. MATRING.
MOTSZAN, MOTSZANÁS, lásd: MOCZCZAN,

MOCZCZANÁS.
MOTY, 1) Motyó gyöke; 2) hangutánzó, mely

egyszersmind mozgásra is vonatkozik a motyog szár-
mazékban.

MOTYÓ, (moty-ó) fii. tt. motyó-t. Útravaló, és
' pedig zsákba, tarisznyába, vagy akármely takaróba,

göngyölgetett holmi. Legközelebb áll hozzá : batyu.
Úgy látszik, hogy e szóban alapfogalom a gömbölyö-
dés, gombolyodás, minél fogva gyöke moty rokon
bogy, mogy, bongy, bony gyökökhöz, valamint batu,
batyu, bugyor, podgyátz is közel állanak bogy-hoz;
melylyel ismét magas hangon : beyy, bengy is egyez-
nek. V. ö. BOGY, MOGY, BONY, BENGY.

MOTYOG, (moty-og) önh. m. molyog-tam, —tál,
—ott. Oly emberről mondják népies nyelven, ki va-
laminek végrehajtásában igen lassan halad, mintha
csak motonozna, motorászna. A ty hangban némi
gúny is látszik rejleni, mintegy a cselekvésbeli lágy-
ság, puhaság, hanyagság kifejezéséül. Minthogy pe-
dig a totyog igével szeret együtt járni: totyog-molyog,
e rokonságnál fogva némi hangutánzásra is vonatkozik.

MOTYOGÁS, (moty-og-ás) fn. tt. motyogást, tb.
—ok. Cselekvés, midőn valaki motyog.

MOYS, falu Trencsín m.; helyr. Moyt-ra, —ön,
—ról.

MOZ, elavult vagy elvont gyök, melyből a gya-
korlatos motog, mozgat, továbbá, mozdít, motdúl, és
ezek származékai erednek. Alapfogalom benne a
veszteglésnek ellentéte, vagyis, a nyugvó helyzetnek
megszűnése. Ami mot vagyis mozdul, mozog, az az
előbbi helyzetét odahagyja, vagy hagyogatja és így
a nyugvóponttól vagy végképen, vagy váltakodva tá-
volodik, miszerént mellékfogalomképen a továbbra
haladás, távolodás értelme is lappang benne. Gyök-
elemre és jelentésre nézve megfelel neki a szanszkrit
math (mozgat), latin movto, moto.

MOZAIK, fn. tt. mozaikot. Közvetlenül a fran-
czia motaXque után képzett szó, s jelent oly képmii-
vet, melyben az alakok festett kő- vagy üvegdarab-
kákból mesterségesen vannak öszverakva és ábrá-
zolva. Középkori latin nyelven: opus musivwn, görög

nyelven : ftovfftTor, mely a régi görögöknél mának
templomát, továbbá akadémiát stb. jelentett, mely-
ből vették át a ,muzenm' szót is.

MOZAIKARANY, (mozaik-arany) ősz. fn. Kén-
nel, higanynyal és hugyaggal vegyített czin, mely
sárga szine miatt az aranyhoz hasonló, s melynek
festésre és írásra szokták hasznát venni.

MOZAIKEZÜST, (mozaik-ezüst) ősz. fn. Czin,
keneny és higanyból készített vegyítek a festőkuél.

MOZAIKFESTÉS, (mozaik-festés) ősz. fn. A
festészetben mozaikszerü eljárás; vagy maga az ily
mű is.

MOZAIKMÜ, (mozaik-mű) ősz. fn. L. MOZAIK.
MOZDÍT, MOZDÍT, (moz-d-íj) áth. m. m«-

dií-ott, pár. mozdíts, htn. —ni v. 4-on». Valamely
veszteglő testet arra kényszerít, hogr nyugvó helyét
odahagyja, hogy más helyre jusson, vagy más irányt
vegyen. Aki jár, felváltva mozdítja lábait. Úgy nü,
hogy ttempüláját tem mozditja. Oly beteg, hogy kttfl
sem képet mozdítani. E terhet szekeret két ló tem mot-
düja meg. A követ elmozdítani az útból. A* atttalt
előbbi helyére vittzamozdtíani. A karót kimozdítani a
földből. Átv. ért. valamely erkölcsi dolgot, vagy sze-
mélyes állapotot veszteglő helyzetéből kivesz. Elő
mozdítani valamely ügyet, személyt. Nem el&re, hantm
hátramozdítja szerencsénket. V. ö. MOZOG.

MOZDÍTÁS, MOZDÍTÁS, (moz-d-ít-ás) fn. tt.
mozdítds-t, tb. —ok, harm. szr. —a. Cselekvés, mely
által valamit, r. valakit nyugvp helyének elhagyá-
sára késztenek.

MOZDÍTATLAN, MOZDITATLAN, (moi-d-ít-
atlan), 1. MOZDÍTLAN.

MOZDÍTHATATLAN , MOZDÍTHATLAK,
(moz-d-ít-hat-fat]Ian) mn. tt. motdtíhatatlan-t, tb.
—ok. Amit vagy akit mozdítani nem fehet, pl. ami
bizonyos helyhez ragadt,, vagy súlya a mozgató erő-
nél nagyobb stb. Átv. ért bizonyos kedélyi állapot-
ban megrögzött, pl. makacs, nyakas, hajthatatlan,
véleményétől, szokásától semmikép el nem álló stb.
Határozóként ám. mozdíthatatlanul, meg nem mozdít-
batólag.

MOZDÍTHATATLANUL,(moz-d-ít-hat-atIan-nl)
ih. Oly állapotban, melyben valami meg nem mozdít-
tathatik.

MOZDÍTHATLAN, 1. MOZDÍTHATATLAN.
MOZDÍTLAN, (moz-d-ít-lan) mn. tt mozdfila*-t,

tb. —ok. Amit meg nem mozdítottak, ami nyugvó
helyén veszteg áll. A nagy bútorokat mozdíilatt álla-
potban hagyni. Határozóilag ám. mozditlanul.

MOZDÍTLANUL, (moz-d-ít-Ian-ul) ih. Mordítlsn
állapotban, a nélkül, hogy megmozdították rolni.
A terhet tsekér motdítlanul a kátyúban maradt.

MOZDÍTÓ, MOZDÍTÓ, (moz-d-ít-ó) mn. és fii.
tt. mozdító-t. Aki vagy ami mozdít. Mozdító erő. Stt-
renctét előmozdító ajánlatok, pártfogótok. Mint fonér
jelent oly személyt, ki bizonyos ügynek folyását meg-
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kexdi, ki másokat rábír, hogy veszteglő állapotukat
elhagyják, a működének, hogy valamibe kezdje-
nek, stb.

MOZDONY, (moz-d-ony) fn. tt mozdonyt, tb.
—ok. Gép, erőmű, melynek rendeltetése valamit moz-
ditni > mozgatni, pl. a gőzhajókon, a gőzkocsizáa-
nál rtb.

MOZDUL, MOZDUL, (moz-d-úl) önh. m. mot-
dúl-t. 1) Vesztegleni megszün, nyugvó helyét oda-
hagyja, mozgó állapotba teszi magát Mozdulni lehet
a) betérőből, mint az állatok általán, b) külerőszak
következtében, mint a lelketlen testek, pl. mozdul a
szekér, midőn a lovak megrántják, mozdul a falevél,
midőn szél éri. Igekötőkkel: kimotdúl, meg-, elmoz-
dul. 2) Átv. ért. kedélyi állapota változik, közönyös
lenni raegszün. V. ö. MOZOG.

MOZDULÁS, MOZDULÁS, (moz-d-ul-ás) fn.
tt. mozdulát-t, tb. —ok, hann. szr. —a. 1) Cselek-
vés, midőn valamely állat belengenél fogva helyét, v.
helyzetét változtatni kezdi. Át ellenség mozdulását
éarevenni. A* Sr minden mozdulatra vigyáz, melyet a
fogoly tett. 2) Szenvedő állapot, midőn valamely vesz-
teglő test knlerőnél fogva mozdul. Kerekek, gépek
mozdulása, falevelek mozdulása. V. ö. MOZDUL.

MOZDULAT, MOZDULAT, (moz-d-úl-at) fn. tt.
mozdtlat-ot, hann. szr.— a. Maga az elvont értelemben
vett mozdulás, mint tény. Minden mozdulatából kitet-
tük, hogy indulatos ember. Helyéből egy mozdttlntot
nem tett. Kedélyre vonatkozva ám. egy-egy változat
a nyugvó kedélynek állapotán.

MOZDULATLAN, MOZDULATLAN, (moz-
d-úl-attan) ron. tt mozdulatlan-1, tb. —ok. Veszteg
maradó, nyughelyét, vagy helyzetét nem változtató.
Mozdulatlan hegyek, szikladarabok. Különösen mozgé-
kony testekre vonatkozólag, ami a külső erőnek hi-
ánya miatt veszteg marad. Mozdulatlan gépek, mai-
nak. Állatokat illetőleg, aminek mozgó inai veszteg
állapotban vannak, különösen, magát helyhez kötő,
makacs, tanya stb. Mozdulatlan esOkSnySs ló. Mozdu-
latlan henye. Átv. ért közönyös kedélyü, kinek nyu-
galmát semmi sem zavarja meg; továbbá föltételei-
ben állhatatos, szilárd. Határzóként ám. mozdulatlanul.

MOZDULATLANSÁG, (moz-d-nl-at-lan-ság) fn.
tt mozdttlatlantág-ot, barm. szr. —a. Tulajdonság,
melynél fogva valami v. valaki mozdulatlan állapotban
létezik, különösen, mely szerént önerejénél fogva moz-
dulni nem képes. Átv. ért. kedélyi közönyösség vagy
bizonyos kedélyi állapotban megrőgzöttség, átalko-
dottság; szilárdság. V. ő. MOZDULATLAN.

MOZDULATLANUL, (moz-d-ül-atlan-ul) ih.
Veszteg maradva, se kül-, se betérőnél fogva helyét
vagy helyzetét, vagy irányát nem változtatva. Ke-
délyre és akaratra vonatkozva, ám. mint közönyösen,
meg nem indulva; a feltétel mellett állhatatosán,
•zilárdan. V. ö. MOZDULATLAN.

MOZDULHATATLAN, MOZDULHATLAN,
(mos-d-nl-hat-[at]lan) mn. tt. motdulhatatlan-t tb.

—ok. Ami vagy aki sem külső, sem belső erőnél
fogva mozdulni nem képes. Mozdulhatlan hegyek.
Mozdulhatlan inastakadt. Egyébiránt, ami magában
mozdulhatlan, az külerőnél fogva mozdulható lehet,
pl. a lelketlen testek. Átv. ért. igen tompult érzékii.
V. ö. MOZDUL.

MOZDULHATATLANSÁG, MOZDULHAT-
LANSÁG, (moz-d-úl-hat-(atjlan-ság)," fn. tt. mozdul-
hatatlanság-ot. Mozdulhatlan állapot vagy tulaj-
donság.

MOZDULHATATLANUL, (moz-d-ul-hat [atj-
lan-nl) ih. Mozdulatlan állapotban, vagy módon.

MÓZES, 1. MÓZSES.
MÓZESFALU, .falu Szatmár m.; helyr. —falu-

ba, —boa, —ból.
MOZGA, Göcsejben ám. mézga; Plauder Fe-

rencz szerént pedig ugyanott csontvelőt is jelent

MOZGADOZ, (moz-og-ad-oz) gyak. önh. m.
mozgadot-tam, —tál, —ott, pár. —s. Ismételve, foly-
ton, gyakran, vagy kicsinyezve mozog.

MOZGADOZÁ8, (moz-og-ad-oz-ás) fn. tt mox-
gadozát-t, tb. —ói, hann. szr. —o. Ismételt, gya-
kori, vagy folytonosan tartó mozgás.

MOZGALMAS, (moz-og-al-om-ae) mn. tt moz-
galmas-t v. —át, tb. —ok. Mozgalmat magában fog-
laló ; mozgalommal teljes. Mozgalmas idők.

MOZGALMASSÁG, (moz-og-al-om as-ság) fn.
tt mozgalmasság-ot. Mozgalmas állapot vagy tulaj-
donság.

MOZGALMI, (moz-og-al-om-i) mn. tt. mozgal-
mi-1, tb. —ok. Mozgalomra vonatkozó.

MOZGALOM, (moz-og-al-om) fn. tt mozgalmat,
barm. szr. —a. Átv. ért divatozik, s ám. bizonyos
élénk járáskelés, mely rendkívüli érdekből szokott
eredni, különösen, a kedélyeknek szokottnál élén-
kebb változatai. Lázadást, forradalmat megelőző moz-
galmak. Vásári, ünnepélyt mozgalom. Az iparban,
kereskedésben különös mozgalmat venni észre. Az alap-
értelemnek nagyobb terjedelmet kölcsönöz, mint
mozgás.

MOZGÁS, (1), (moz-og-ás) fn. tt mozgás-t, tb.
—ok, harm. szr. —a. Szenvedő vagy cselekvő álla-
pot, midőn valami vagy valaki mozog. Igével mozgása.
Kezek, lábak mozgása. Levegőnek, víznek mozgása.
Beteg embernek, dolgozó kézmivesnek mozgása. Moz-
gásba jönni. Valamit mozgásba hozni. Moztani ért. egy-
szerű, egyenletesen sebesedS, lassúdé, oszvtteit stb. mozgás.

MOZGÁS, (2), (méz-ga-as) mn. tt. mozgás-t v.
át. tb. —ok. Göcsejben ám. mézgás. Tavaszkor

mozgatok a fák. Mozgás cseresznye-, baraczkfák.
MOZGAT, (moz-og-at) gyak. áth. m. mozgat-

tam, —tál, —ott, pár. mozgass. Valamit mozgóvá
tesz; eszközli, hogy valami mozogjon. A szél moz-
gatja a faleveleket. Nagy fát mozgatsz. (Km.). Az égi
testeket láthatatlan erő mozgatja. Némely gépeket em-
ber( kéz, némelyeket vtz, vagy gSz stb. mozgat. V. ö.
MOZOG.
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MOZGATAG, (moz-og-ad-ag) mn. tt motgaia-
got. L. MOZGÉKONY.

MOZGATÁS, (moz-og-at-ás) fa. tt. mozgatás-t,
tb. —ok, harm. szr. —a. Működés, mely valamit
mozogni késztet A mozgó tárgynak nevére! őazve-
tett szót alkothat, mint: famotgatdt, lábmozgatás, fül-
mozgatás. V. 8. MOZOG.

MOZGATHATATLAN, MOZGATHATLAK,
(moz-og-at-bat-[at]lan)mn.tfcmoz<7a<Aa<o/Zan-í,tb.—ok.
Amit mozgatni nem lehet. Mozgathat át Ián agg tölgy.
Határozóként nm. mozgathatatlanúl.

MOZGATÓ, (moz-og-at-ó) mn. tt. mozgató-t.
Aki vagy ami mozgat valamit. Mozgató er8.

MOZGÉKONY, (moz-og-ék-ony) mn. tt. mozgé-
leony-t, tb. — ok. Ami természeténél, alkotásánál
fogva mozogni hajlandó, ami könnyen mozog. A fa-
levelek mozgékonyak. A gép alkotásánál és rendelteté-
sénél fogva mozgékony. Atv. ért. sürgő, forgó, élénk.
Mozgékony városi nép.

MOZGÉKONYÁN, (moz-og-ék-ony-an) ih. Moz-
gékony állapotban, folytonosan mozogva.

MOZGÉKONYSÁG, (moz-og-ék-ony-ság) fn. tt.
mozgékonyság-ot, harm. szr. —a. Tulajdonság, mely-
nél fogva valami vagy valaki mozgékony. Különösen,
élénkség, fürgeség. V. ö. MOZGÉKONY.

MOZGÓ, (moz-og-ó), mn. tt. mozgó-t. Ami
bel- vagy külerőnél fogva mozog. Az állatok mozgó
lények. Szüntelen mozgó gép. Mozgó falevelek. Széltől
mozgó faágak. Mozgó sereg, tábor, azt tenné : sereg,
mely útban, menőben van; de katonai műnyelven :
mely elindulásra, menésre, hadviselésre el- és fel-
készült. Mozgó hid, melyet föl lehet szedni s
odább szállítani. Mozgó ideg, mint az állati mozgás
szerve. '

MOZGOLÓDIK, (moz-og-ol-ó-d-ik) belsz. m.
mosgolód-tam, — tál, — ott. Bizonyos szenvedés vagy
kényelmetlenség, vagy nyugtalanság miatt folytono-
zan ide-oda mozog. Viszketege miatt szüntelen mozgo-
lódik. Átv. ért. kedélye nyugtalankodik. A nép vala-
mit forral, mert nagyon mozgolódik.

MOZGONY, (moz-og-ony) fn. tt. mozgony-t, tb.
—ok. Általán fölcserélik mozdony szóval; de ,moz-
gony' (,mozog' szóból alkotva) inkább oly müvet
vagy gépet jelent, mely magától mozog vagy látszik
mozogni, különösen ami mást semmi esetre nem moz-
dít, pl. az óramű; ,mozdony' pedig mosd törzsénél
fogva alkalmazható mind arra, ami maga ,mozd'-úl,
mind arra a mi ,mozd'-ít.

MOZGONYMÍVES, (mozgony-míves) ősz. fn.
Mozgonyokat készítő míves, gyáros.

MOZGÓSÍT, (moz-og-ó-s-ít) áth. m. mozgóstíoU,
htn. —ni v. —ani. Mozgóvá tenni; különösebben
katonai műnyelven: indulásra, hadviselésre el- és
felkészíteni, képessé tenni. (Mobilisiren).

MOZGOSZEE, (mozgó-szer) ősz. fn. L. MOZ-
GONY.
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MOZGÓVÁTÉTEL, (mozgóvá-tétel) öu. fa.
A katonai műnyelven mozog hatóvá, azaz elindulásra,
hadviselésre képessé tevéé. V. ö. MOZGÓSÍT.

MOZOG, (moz-og) gyak. önh. m. mozog-lam v.
mozgottam, —tál v. mozgottal, mozgott, htn. —m T.
motgani. Helyét vagy helyzetét folytonosan váltói-
tatja, pl. midőn lép, repül, száll stb. Ellentéte : ven-
tegel, nyugszik, pl. midőn valami egy helyen áll, fék
szik, hever stb. Mozog az óramutató, midőn az ón
jár. Mozognak a 'tgép kerekei. Mozog a dobogó stk.
Mozog az erekben a vér. Az állatok önerejüknél fogta
mozognak. Nem mozog a kvél szél nélkül. (Km.). Ezen
igének gyöke moz, melyhez legrokonabb a latin mmto,
v. ö. MOZ. Népies nyelven néha elébe tétetik : izrg v.
itog, pl. izeg-mozog. Az ilyetén öszvetételekben az
első szó rendesen kicsinyítő, a második nagyító je-
lentéssel bir, miszerónt izeg ám. apró, mozog ám. na-
gyobb helyváltozásokat tegzen. V. ö. IZÉG.

MOZOGÁNY, (moz-og-ány) mn. tt. mozogáity-i,
tb. —ok, harm. szr. — a-v. —ja. Székely tájsrólás
szerént nagy testű, magas, vastag ember, mintha
mozgana alatta a fűid, mikor megyén. (Tájszótár).
Alsó Vágmelléken mozolány, máskép : matolány, ke-
vés változtatással ellenkezőt jelent, tígymint hitvány,
satnya embert, melylyel rokon a ,mazna' szó is. L. ezt.
Különben a nyelvszokás a szók eredeti ős jelentését hol
tágasb, hol szélesb értelemben használja, pl. rogyna ázó
Mátyusföldön ám. csinos, tiszta, mintegy ragyogó;
ellenben Győr tájékán Kemeuesalon piszkos, rozoga,
hitvány; ebben mintegy a ,ragya* szóhoz hasonlítva

MOZOGHATÓ, (moz og-hat-ó) mn. tt. mow#
Itató-1. Ami önmagától mozogni képes; mert amit
egyedül kül erő hoz mozgásba, az szabatosan vére,
mozgatható. Egyébiránt e két kifejezés ugyanazon
értelemben is használtatik.

MOZOLÁNY, (inoz-ol-ány) mn. tt. mocoláay-t,
tb. —ok. Vágmclldki szó, ám. hitvány, satnya. Más-
kép : matolány.

MOZTAN, (moz-tan), ősz. fn. Tan, a testek
mozgásáról, illetőleg a testeket mozgató erőről.

MOZTÉR, (moz-tér) ősz. fn. Az erömuvészet-
ben azon tér, melyben valamely test szabadon és
akadálytalanul mozog, pl. az óralógony az óratok-
ban, a tengely a kerékagyban.

MOZZAM, (moz-u-am) fn. tt. mozzamot. Lásd
MOZZANAT.

MOZZAN, (moz-u-an v. moz-v-an) önh. m. nwt
san-t. Alig kezdett, s legott bevégzett mozgást tesz,
pl. mozzan az ember, midőn megijed ; mozzan a szék.
ha kevéssé megcsúszik. Meg sem mozzan. Különbözik
tőle: mozog, mely folytonosságra, s mozdul, mely »
mozgás kezdetére vonatkozik. V. ö. MOCZCZAX.

MOZZANÁS, (raoz-u-an-ás) fn. tt. mozsanás-t,
tb. —ok, harm. szr. —a. Azoa állapot, midőn vala-
mi vagy valaki mozzan. A mfgijfdt ember mottanáta.
Földrengéskor három mozzanásl éreztünk.
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MOZZANAT, (moz-u-aii-at) fn. tt. mozzanat-ot,
harm. szr. —a. Azon idöszatocska, mely alatt bizo-
nyos mozzanás véghez megy. Megfelel neki a latin
momentum. A íánctlejíésben, énekben, zenében bizonyát
mozzanatokat (ártani.

MÓZSA, 1. MÓZSES.
MOZSÁR, fn. tt. mozsarai, harm. szr. —a. 1)

Mély őblü, kannaforma edény, vasból, köböl, fából
stb., melyben valamely kemény testet úgynevezett
tőrével vagy kótissal zúznak öszve. Réz, vas, kő, fa-
mozsár. Mozsárban mákot fúrni. Gyógyszerészek mo-
ttara. 2) Ágyuféle lőszer mely nagy mozsárhoz ha-
sonló, s melyből bombákat, gránátokat stb. szoknak
lőni. 3) Kisebbféle lőszer, melynek egyedül holmi
mulatságos vagy inncpélyi durrogatásokra veszik
hasznát. Sz'ilretkor mozsarakból lödozni. Egyezik vele
a latin mortaríum s az ebből lett német MSrser. Va-
lÓBziniien a mozsár is eredetileg morzsár volt. Ámbár
vitatni nem akarjuk, hogy a mozsár mint eszköznek
neve eredetileg magyar volna: de azt bátran állít-
hatjuk, hogy a morzsa, morzsol, mint hangutánzó a
magyarnak is sajátja, s hogy a mozsár v. morzsár
(azaz morzsoló) és a morzsa, között nem csupán
hangi, hanem valóságos tárgyi rokonság létezik,
minthogy a mozsárnak első rendeltetése, hogy vala-
mit morzsákra zúzzanak benne, hogy morzsoljon.

MOZSÁRÁGYU, (mozsár-ágyú) ősz. fn. 1. MO-
ZSÁR, 2) és 3).

MOZSÁRRA, (mozsár-ka) kicsiny, fn. tt. mo-
zeárkát, Kis mozsár, pl. milyenben a borsót törik,
melynek neve különösen borstöro, vagy tájdivalósan:
boutörő, bösttörö.

MOZSÁRKÓTIS, (mozsár-kótis) ősz. fn. Bun-
kósfejü botféle eszköz vasból vagy rézből, melylyel
mozsárban törnek valamit.

MOZSÁRTÖRÖ, (moz8ár-törö) 1. MOZSÁR-
KÓTIS.

MOZSÁRTÖRŐPALÁNKA., fmozsáf-törö-pa-
lánka) ősz. fn. Gombafaj a palánkúk neméből, mely
buzogányhoz vagy mozsártörőhöz hasonló. (Clavaria
pistillaris).

MOZSÁRÜTÖ, (mozsár-ütő), lásd MOZSÁR-
KÓTIS.

MOZSÁRÜTÓ'PALÁNKA,(mozsár-ütő-palánka)
1. MOZSÁRTÖRŐPALÁNKA.

MOZSÁRVIRÁG, (mozsár-virág) ősz. fn. Nö-
vénynem, a két főbb hímesek seregéből és fedetlen
magvuak rendéből, melynek csészéje öblös harang-
forma, honnan a neve is. (Melittis).

MOZSDÓS, falu Somogy m.; lielyr. Mozsdós-ra,
—ön, —ról.

MÓZSES, férfi név, tt. Mózses-t. Héberül: moséh
("'Cl), a zsidó nép nagy törvényhozójának neve.
A héber gyök: másdh ám. kihdz. Némelyek azt tart-
ják, hogy e név eredetileg egyiptomi nyelvbeli szó-
> ám. víztől szabadított. Módosítva: MÓZSA, MÓZSI.

MOZSGÓ, mváros Somogy m.; helyr. Moxsgó-ra,
— n, —ról.

MOZSON v. MOZSONY, l. MOSONY.
MÖCS, hangutánzó gyök mocskol szóban.
MŐCSÉNY, falu Tolna m.; helyr. Möcsény-be,

—ben, —bSl.
MOCSKOL, (möcs-k-öl) áth. m. mocskolt. Vala-

mely nedves, leves testet öezvegyür. Gyöke hang-
utánzó, valamint rokonai: r'ócskol, töcsköl, dömöcsköl,
zomScskSl.

MÖCZ, hangutánzó elvont gyök möczörög
szóban.

MÖCZÖRÖG, (möcz-ör-ög) gyak. önh. m. mo-
czörög-tem, — tél, moczorgölt, htn. — ni v. möczörgeni.
Székely tájszólás szerént szerelmeskedve nyögdécsel
vagy susog. Gyöke hangutánzónak látszik, s alkatára
olyan, mint kuczorog, dödörög, zsizsereg, eustorog, me-
lyek gyökei szintén hangutánzók. Ugyan a széke-
lyeknél módosítva: mözsörög.

MÖG, MÖGÉ, MÖGŐL, MÖGÖTT, 1. MÉG,
MÉGÉ, MEGÖL, MÉGÉTT.

MÖGLET, (mög-let) fn. tt mögletet. Valaminek
mögötte létező hely. •

MÖGY, mSgy'ön, tájdivatosan ám. megy, me-
gyén. L. ezeket.

MÖKÖG, (mök-ög) önh. m. mökög-tem, —tél,
—ott. Mély hangon : mokog, makog ; 1. ezeket.

MÖN, MÖNGYÖN, ám. mén, mengyen; lásd
ezeket.

MÖNDÖLE, (inön-d-öl-e v, mön-gy-öl-e) fn. tt.
mondolé-t, kies. —écske. A székelyeknél a juhnak
mesebeli neve; a — d ő l gyakorlati képző, s ,mön-
d-öl' ám. möndögél, és ,möndclő' v. ,möndöle* ám.
möndögélő.

| MÖRRE, tájdivatos kiejtés a szokottabb merre
' helyett.

MÖVET, régies ,mevel' vagyis ,nevet' helyett.
A Nádorcodezben fn. is: „Leszön emböröknek mn-
vete."

MÖZS, falu Tolnám.; helyr. Mozs re, — 6/-,
—rSl.

MÖZSÖRÖG, (mözs-ör-ög) 1. MÖCZÖRÖG.
MŰ, 1. MULYA, MUMA alatt.
MUCSFA, falu Tolna m.; helyr. —fá-ra, —n,

—ról.
MUCSI, falu Tolna m.; helyr. Mucti-ba, —bán,

— bál.
MUCSINY, puszta Nógrád m.; helyr. Mucsiny-

ba, —bán, —ból.
MUCSONY, falu Borsod m.; helyr. Mucsony-ba,

—bon, —ból.
MUCZI, kedveskedő szólitás, a kisdedeket hivó

szó, ám. kicsi, kedves. Jer ide kis mucsim ! Adják e
nevet lónak is. Mutat ne l Egyezik vele picti.

MUCZIDINNYE, (muczi-dinnye) ősz. fn. Almá-
nyi kis dinnyefaj.
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MUCZKOROD1K, (mucz-k-or-od-ik) k.ro. muct-
korod-tam, —tál, —ott. Magát öszvehütva valahova
lapul, vonul, helyezkedik, hol alig fér. Székely szó.
Melléje muczJeorodoll. Heztá (= hozzá) muetkorod-
lam. A uekér hátuljára mucnkorodni. Egyezik vele
értelemben, • némi hangáttétellel hangokban is, az ál-
talánosabb kuctorodik.

MUDRÓCZ, falu Sáros m.; helyr. Mudróctt-ra,
— ön, —ról.

MUFTI, fn. tt. muftit. Eredetileg arab szó a
fala igétől, mely ám. törvényt mondani vagy szol-
gáltatni, törvényt tenni; innen mufti ám. törvényte-
vő' ; a törököknél ám. főpap; és föbiró.

MUHA, a székelyeknél divatos moha helyett;
1. MOHA, illetőleg MOH.

MUHAR, 1. MOHAR.
MUHARCZ, 1. MOHARCZ.
MUHÁT, fn. tt muhdt-ot, harm. szr. —ja. A

székely csizmadiák nyelvén ám. lapos csont, vagy
vas, melylyel a bőrt a sámfára dörgölik, feszíti.
Mintha a musla szónak némi módosulata volna az
«-nek ft-vá változtával és ta megfordításával.

MUHI, puszta Borsod m.; helyr. Muhi-ba,
— bán, —bál.

MŰK v. MUKK, hangutánzó, melyből mukkan,
mukkands, mukog s talán mukuct is erednek. Különö-
sen mukk mint fn. tárgyesete: mukkot; e ám. orr-
hang vagy tompa, néma hang, melynek értelme, je-
lentése alig van. Egy mukkot sem mondott, ám. száját
sem tátotta föl, vagy semmiféle hangot nem hallatott

— MŰK, 1. SZEMÉLYNÉVMÁS.
MUKA v. MÚKA; MUKÁLKODIK, 1. MUN-

KA, MUNKÁLKODIK.
MUKKAN, (mukk-an) önh. m. mukkan-t. Értel-

metlen,- inkább orron, mint szájon kinyomuló mukk
hangra fakad. Nem is mukkant, azaz mélyen hallga-
tott Olyan, mint a nyekk, nyikk, pukk hangokból lett
nyekken, nyikkan, pukkan. Megfelel neki a latin: mű-
lit, muttit, f a német muchten.

MUKKANÁS, (mukk-an-ás) fn. tt mukkandt-t,
tb. —ok, harm. szr. —a. Tompa mukk hangra fa-
kadás.

MUKOG, (muk-og) 1. MOKOG.
MUKUCS, fn. tt mukuctot. A göcseji tájnyelven

ám. mókus.
MUKUCZ, (muk-acz) fn. tt. mukuctot. Lőríncz

Károly szcrént a kapnikbányai tájszólásban ám. vé-
gecske, pl. gyertyamukuo* => gyertyavégecske. Más-
kép : mukucta, mukuczka. Talán mintegy hasonló va-
lamely mnkkanás- v. mukkanathoz.

MÚL, MÚL, önh. m. mví-t. Régente tárgyese-
tes viszonynéwel átható, cselekvő erővel bírt, s any-
nyit tett, mint valamin tűi halad, tovább megy, maga
után hagy valamit; továbbá: mulaszt, mellőz. Meg-
felel neki a latin praeterit. Ily értelemben fordul elé
többszőr a Müncheni codexben: „Látván ötét el-
múla", (viso illő praeterivit). Lukács 10. „Elmúljá-
tok Istennekjminden ítéletét",) praeteritis omne ju-

dicium dei). Luk. 10. „És múlván a galilaeai tenger
mellől." Mark. 15. „Kik eleve múlnak vala", (qni
praeteribant). Luk. 18. A Nádorcodexben: „Te pa-
rancsolatodnak utat el nem múltam." Mai szokás ne-
rént is mondjuk e szerkezetben: idejét múlja vala-
mi, azaz, kimegy a kellő időből, vagy, ét a dolog
már idejét multa, azaz, ideje elmaradt; f»lülmtil*i
valakit, ám. bizonyos tekintetben magasabbra jutni.

Világos, hogy ezen igében alapfogalom a ménét,
haladat, tdvotdt, minél fogva rokon mozog igével, i
elemezve mo-ol és mo-úl honnan öszvevonva lett mól
v. múl. A persában múl Beregszászi szerént ám. ha-
ladék, késedelem (Verzug.)

MULA, fn. tt. mulat. A latin mu&M-ból eredéit
és Esztergom s Veszprém megyében divatos szó ,ö«-
vér* értelemben. Jeskó Gusztáv a mulat megkülön-
bözteti az öszvértől; szerénte ez utóbbi számáraién
hágta kanczától származott; másképen: lóötzvér, a
mula pedig ménló hágta szamár ivadéka, másképen:
szamáröszvér.

MÚLANDÓ, (mul-an-d-ó) mn. tt mulandó-t.
Ami valaha el fog múlni, ami megszűnik idővel létezni,
nem tartós, nem örök. Életünk múlandó. Át öröm,
bánat mind múlandók. KiköÜömi e múlandó világból.
„A jó hamar múlandó." Kisfaludy S. Értelemre leg-
közelebb áll hozzá: mulékony, csakhogy ez még rö-
videbb tartamra vonatkozik, vagyis egyszersmind azt
is kifejezi, hogy valami már természeténél fogra
úgy van alkotva, hogy csak kevés ideig tarthat.
A mulandónak rendes ellentétei: állandó, maradan-
dó, örök.

MÚLANDÓSÁG, (mul-an-d-ó-ság) fh. tt maian-
dótág-ot, harm. szr. —a. Tulajdonsága valaminek,
melynél fogva nem állandó, nem tartós, nem mara-
dandó. Őrömnek, gyönyörnek múlandósága. Néha ám.
hiúság. Nem kell a világ mulandótágán kapkodni.
„Boldog, ki midőn létének múlandóságára gondol,
azzal vigasztalhatja magát, hogy sokaknak világított."
(B. Eötvös József). V. ö. MÚLANDÓ.

MÚLÁS, MÚLÁS, (múl-ás) fn. tt múlá+t, tb.
—ói, harm. szr. — o. Állapot, midőn valami elmúlik
azaz lenni megszűnik, vagy eltávozik, elmegy. Idő mi-
lása. Kimúld* ám. meghalás, mintegy kimenetel ezen
életből. V. ö. MÚLIK.

MULASZT, MULASZT, (múl-asz-t) áth. m.
múlastt-utt, htn. —ni v. — ani, pár. múlatta. 1) Va-
lamely időt elmúlni enged, a nélkül, hogy bizonyos
hasznát vette volna, pl. várakotát»al tok időt múlani.
A rótt út miatt három napot mulasztott. 2) Valamely
teendőt elhagy. Betegségében sok dolgot mulantott.
Elmulasztotta véghetvinni, mit rábütak. KI ne mulaszd
megnézni a város ritkaságait. Ma nem mulattíotta*
semmit. V. Ö. MÚLIK.

MULASZTÁS, MULASZTÁS, (múl-asz-t-ás)
fn. tt múlasttds-t, tb. —ok, harm. szr. —a. Tétlen-
ség vagy késedelmezés, vagy hanyagság, melynél
fogva mulasztunk valamit IdSmálasttás, munkamlr
lantás. V. S. MULASZT.
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MULASZTÁSI v. MULASZTÁSI, (múl-asz-t-is-í)
mn. tt mulatntári-t, Üt. —ok. Mulasztásra vonatkoió,
mulasztásból eredő. Mulantári bűn. Mukuttári tény.

MÚLAT, MULAT, (1), (múl-at). áth. m. mtlat-
tam, —tál, —oU, pár. rmAlats. Ezen ige az elemzés
szabályai é» nyelvhasonlat szerént eredetileg mivel-
tető, s ám. eűköili, hogy valami múljék, vagy is,
mólóvá tesz valamit, s képzésre olyan, mint f oly fo-
lyat, kuli, hullat, kell, kellet, nyel, nyelet stb. Ennél
fogra oly viszonyban van a mulant igével, milyen-
ben a hullat és hullani, a nyugat és nyugattt álla-
nak; azonban eléfordul önható értelemben is, mint
alább. Minthogy pedig a múlik leginkább időre, s idő
által mért tárgyakra vonatkozik; innen mai szokott
értelemben mulat ám. 1) önhatólag: valahol késik,
időn tál elmarad, tehát az időt elmúlni engedi Oiy
tokáig mulatott, hogy nem gySttUnk rá várni. Menj,
de ne mulat* tokáig. 2) Áthatólag s rendszerént el
igekötővel: valamit elhanyagol, vagy is el engedi
molni az időt, melyben valamit cselekednie kellett
volna, malaszt Elmulatni a misét, a tanítást, oc utó-
iát eUadátt. „Ha valaki ez világba mulatta volna ide-
jét igen sok beuságba." (Nádorcodex.) „Mert őnekik
maradott az a sok kencz (kincs), a ház s az örökség
kivel bánatjokat elmolaják." (Ugyanott). „Ma csak
azért írok kednek, hogy bizonyos alkalmatosság va-
gyon. És eztet ha elmúlatnám, tudom hogy megpiron-
gatnának." (Mikes Kelemen). „És méné (= mennyi)
jókat héjába el-elműlatott, elvesztőit" (Carthausi
névtelen).

„Sőt még a végbeli jó vitéz katonák
Még azok is vigadnak s az időt mulatják."

Balassa.

S a régiek rendesen ezt használták a mai szokottabb
^nulaszf helyett is. 3) Ismét önhatólag: kedvtöltésfii,
mnnka nélkül engedi az időt elmenni. Bor mellett,
játékasztalnál, ttinházban mulatni, azaz elmúlni hagy-
ni az időt. Jól mulatni, jó kedvvel tölteni az időt
Nem tett egyebet, ctak mulat, t. i. időt holmi gyö-
nyörök, kedvtöltések között elmenni hagy. Az újabb
korban, mint érintők, rendesen csak magában s ön-
hatólag használják.

„Édes tréfák között együtt múlatának."
Csokonai.

4)( A régieknél még áthatólag .mellőz' értelemben is.
„És nőm ,iggy (= egy) ember mulchotja (=« múl-
hatja) ez vermöt." Régi halotti beszéd. „Mert sok
betegséget elmúlat ember kevés kézi mnkával"
(« munkával. Carthausi névtelen).

„Irgalmasságodat mutasd, igazságod távoztasd,
Sújtó vessződet változtasd, bosszúállásod mulasd,
Számtalan bfininkért, terhes vétkeinkért
Tudjuk igazán büntetsz."

Székely vitézek éneke török hadakozáskor 1788-ban.
(Thaly K. gyűjt)

AKAD. HAOT SZÓTÁR. IV. KOT.

Nem szabatosan, és hihetőleg latinos, vagy németes
szókötés szerént magát vagy másokat mulatni ám. sa-
ját, vagy mások kedvtöltésére tenni valamit. Hogy
mulattad magadat t helyesebben: hogy mulattál t v.
mulattad (töltötted) a* időt t Elmulatja vendégeit,
tulajdonkép: elmulattatja, eltölteti vendégeivel az
időt

MULAT, (2), 1. MULATT.
MÚLATÁS, MULATÁS, (múl-at-ás) fn. tt.

mnlatás-t, tb. —ok, harm. azr. —a. 1) Késés, elma-
radás. 2) Elhanyagolás, elhagyás.' Át iskolai tanórák
elmulatáta. 8) Bizonyos helyen tartózkodás. Itt mu-
latátom alatt mindig jól értem magamat. További itt-
mulatáira engedelmet kérni. 4) Kedvtöltés. V. ö.
MÚLAT.

MULATKOZIK, (mul-afrkoz-ik) k. m. mulat-
kot-tam, —tál, —ott, pár. —tol. Holmi kedvtöltések
között hagyja eltelni az időt

MULATÓ, (mnl-at-ó) fn. tt mulató-t. Hely, hol
valaki mulat Öszvetételekben: mulatóbtrek, mulató-
hely, mulatókert stb.

MULATÓERDŐ, (mulató-erdő) ősz. fn. Kedv-
töltést szerző kényelmekkel ellátott erdő, hová a kö-
zönség, mint mondani szokás, mulatni jár. V. ö.
MÚLAT.

MULATÓHAJÓ, (mulató-hajó) ősz. fn. Kéjuta-
zásokra, társas kirándulásokra stb. szánt hajó.

MULATÓHÁZ, (mulató-ház) ősz. fn.Ház, mely
különösen holmi kedvtöltő élvezetekre, pl. szép kilá-
tásra, lakomázásra, tánczra, játékra van építve. Nyári,
kerti, erdei mulatóhátak.

MULATÓHELY, (mulató-hely) ősz. fn. Általán
minden hely, melynek rendeltetése kedvtöltő élveze-
tekkel, kényelmekkel stb. magához édesgetni a kö-
zönséget

. MULATÓKA, (mul-at-ó-ka) kies. fa. tt mula-
tókát. Kisebbszerfi mulatóhely.

MULATÓKASTÉLY, (mulató-kastély) ősz. fn.
Kastéryszerü úri kéjlak, leginkább a nyári idény el-
töltésére.

MULATÓKERT, (mulató-kert), ősz. fn. Kert,
mely kiválólag és különösen, mulatságra szolgál.

MULATÓKÖR, (mulató-kör) ősz. fn. Kedvtöl-
tés végett együtt levő személyek társasága.

MULATÓLIGET, (mulató-liget) ősz. fn. Liget,
melybe a közönség mulatni jár.

MULATÓTANYA, (mulató-tanya) 1. MULA-
TÓHELY.

MULATÓTÁRS, (mulató-társ) ősz. fn. Személy,
ki a végett van velünk, hogy lehető kellemesen tölt-
hesse velünk az időt

MÚLATOZ, MULATOZ, (múl-at-oz) önh. m.
mulatoe-tam, —tál, —ott, pár. —*. 1) El-elmarad,
el-elkésik. 2) Folytonosan, vagy gyakran holmi víg-
Bággal, kedvderítéssel tölti az időt Átért megy fur-
dSbe, hogy mulatotton.

41
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MULATOZÁS, MULATOZÁS, (múl-at-oz-és)
fii. tt múlatotás-i, tb. —ok, 1) Gyakori vagy folyto-
nos kedvtöltés, élvezetes időtöltés. 2) Többszöri el-
maradás és elkésés.

MULATSÁG, (mul-at-ság) fn. tt mulatság-ot,
harm. szr. —a. Késedelmesség, mely által valaki a
kellő időt, vagy dolgot elmúlni engedi. Molnár Al-
bert korában még ezen értelme divatozott, de ma
már csak azon időtöltést jelenti, mely holmi vígság,
öröm, kéj között és által történik. Mulatság titán
járni. Mulatságot méretni másnak ét magának. Ét ne-
kem nem mulatság. Táncanulatság. StUreti, fartangi
mulattág. V. ö. MÚLAT.

MULATSÁGOS, (múl-at-ság-os) mn. tt. mulat-
tágot-t v. —át, tb. —ok. Mi a kedélyt vigságra, jó
kedvre deríti, mi az észnek kellemes, kedves szóra-
kozást szerez, mi az unalmat elűzi. Mulatságos elbe-
szélések, tréfák. Mulatságos tártatág. Mulatságot ja-
jékok. Mulatságos ember, ki vidámsága, élezés, tréfás
ötletei által mások kedvét fölvillanyozza.

MULATSÁGOSÁN, (múl-at-ság-os-an) ih. Mu-
lattató módon.

MULATT, fn. tt. mulattot. Idegen, különösen a
spanyol-portugall mulató után más nyelvekbe s a ma-
gyarba is átment szó, eredetileg jelen t ősz vért (a latin
mulus szóból alakulva), a bevett értelemben pedig fejér
és fekete színűek közösüléséből származott embert

MULATTAT, (mnl-at-tat) mivelt. m. mulattat-
tam, —tál, —ott, pár. mulattass. Valakinek kedé-
lyét holmi tetsző, gyönyörködtető tárgyakkal elfog-
lalja, s az által eszközli, hogy rá nézve az idő észre-
vétlenül és kellemesen elmúljon. Bevett szokás sze-
rint ugyan személyes tárgyesetet vonz, pl. mulattatja
vendégeit; azonban valódilag ám. mulattatja vendé-
geivel az időt, vagyis véghezviszi, hogy vendégei
az időt kedvesen elmulassák, eltöltaék. Ez engem igen
mulattat, ám. nagy mulatságot szerez.

B Eris kaján szemmel nézvén a vigságot,
Amely mulattatta a szép társaságot'"

Csokonai.

MULATTATÁS, (mul-at-tat-ás) fh. tt mulatta-
tát-t, tb. —ok, hann. szr. —a. Cselekvés, mely ál-
tal valaki másoknak kedves időtöltést szerez. V. ö.
MULATTAT.

MULATTATÓ, (mul-at-tat-ó) mn. tt mulatta-
tó-t. Ami másoknak kedves időtöltést szerez. Mulat-
tató vertek, regények, tréfák, elbeszélések, történetek,
mondák. Különösen jelent oly személyt, ki sajátságos
jó kedélye, elmés ötletei, tréfái, szóval kedves társal-
gása által másokat vidámságra gerjeszt. Jó mu-
lattató.

MULATTATÓLAQ, (mul-at-tat-ó-lag) ih. Mu-
lattató módon. Mtdattatólag tanítani.

MÚLÉKONY, MULÉKONY, (mül-ék-ony) mn.
tt. múlékony-t v. —át, tb. —ok. Mi természeténél

fogva hamar elmdlik, sokáig nem tart. A kormydmí
ember feltételei mulékonyak. Nincs mulékonyabb át idő-
nél. V. ö. MÚLANDÓ.

MÚLÉKONYAN, MULÉKONYAN, (mdl-ék-
ony-an) ih. Mulékony módon.

MÚLÉKONYSÁG, MULÉKONYSÁG, (múl-ék-
ony-ság) fn. tt múlékonyság-ot , harm. ser. — o.
Mulékony állapot, vagy tulajdonság. Át éneid üröm-
nek muléJconytágáról elmélkedni. IdS muUkonytága.

MÚLHATATLAN, MÚLHATLAN, (múl-hat-
(atjlan) mn. tt mulhatatlan-t, tb. —ói. 1) Ami el
nem múlhat, mi szüntelenül tartani fog. Múlhatatla*
itteni gondviselés. 2) Amit elhanyagolni nem lehet,
minek meg kell történnie.' Múlhatatlan kötelesség.
Határozóként ám. múlhatatlanul. Múlhatatlan d-

MÚLHATATLANUL, (múl-hat-[at]lan'-nl) ih.
Elhanyagolás nélkül, szfikségképen. Annak mWatal-
lanul meg kell lenni.

MÚLHATLAN, MÚLHATLANÜL, L MÚL-
HATATLAN, MÚLHATATLANUL.

MÚLIK, MÚLIK, (múl-ik) k. m. múl-tam, —tál,
— t. A múl cselekvő igének szenvedő értelmű mása.
V. ő. MÚL. E kettő között az a különbség, hogy a
múl cselekvési állapotot jelent, s ám. megy, halad;
ellenben a múlik mint minden fifc-es ige szenvedő je-
lentésű, s ám. bizonyos idő után, azonban valamely
külső vagy belső szükségességből, létezni megszűnik,
vagy fogyatkozik. Múlik a nyár, Őst. Mindemap
egy nap múlik. Nem iga* baráttág át, mely kSiutye*
elmúlik. Idővel minden elmúlik. Bajiam ne muljA,
ám. én ne legyek oka, hogy semmi sem lett belőle.
A dolog abban múlt. IdS multával a mi életünk ti
elfogy. Kevésbe v. nem tokba múlt, hogy meg nem hal-
tam. Kimúlik e* árnyékvilágból. A mi nyúlik, nem mtí-
lik. (Km.). Napot múlva dicsérj (Km.), azaz mikor
már elmúlt

MÚLÓ, MÚLÓ, (múl-ó) mn. tt múlat. Megun-
nésnek induló, nem sokáig tartó. Múló örömek. ItíU
félben van a vásár. Különbözik : múlandó.

MÚLÓLAG, MULÓLAG, (mdl-ó-lag) ih. Oly
módon, mely sokáig nem tart, mintegy átmenőleg,
futólag.

MÚLÓLAGOS, MULÓLAGOS, (múl-ó-lag-os)
mn. tt múlólagost v. —át, tb. —ok. L. MÚLÓ.

MÚLT, MÚLT, (múl-t) mn. ésfn. tt mult-at. Ami
lenni megszűnt, mi bizonyos időn túl van. Ellentétei :
jelen és jövendő. Múlt héten, hónapban, évben, szátad-
bat^~Mult etSnek nem kell kópenyeg. (Km.). Elmúlt do-
lognak felejtés a vége. (Km.) Ha az időszakok pl. a
,mult hét', ,mult hónap', ,mult év', múlt század',
számszerént meghatározva nincsenek, úgy a legkőfC-
lebb elteltet kell alatta érteni, pl. múlt hóban, ha no-
vemberben mondjuk vagy Írjuk, azt teszi : október-
ben; múlt évben, 1866-ban mondva vagy írva art
jelenti : 1865-ben. Innen magyarázható talán a mi-
nap = mu-nap (azaz múlt nap) szó is, mely nem
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jelenti ugyan a legközelebb eltelt napot, hanem még
is olyant, mely még messze nem távozott V. ö. MI-
NAP. Kimúlt ám. meghalt, mintegy kiment e világ-
ból, ez életből. Műit idő, vagy csak egyszerűen főné-
vileg: múlt, nyelvtanilag általában az igének azon
alakja, mely megtörtént, befejezett, meglett ön-, vagy
átható cselekvést, avagy állapotot fejez ki, pl. Pé-
ter meghalt. Azonban más időkkel viszonyban többféle
múlt fordul elé mind az életben, mind rendszerént a
nyelvekben, melyeket láss bővebben itt alább.

Mint főnév jelenti továbbá azon állapotot, mely
betelt, bevégződött, pl. éten nemiéinek nép múltja
volt, de jövője milyen lett, nem tudni. Valakinek múlt-
jából ét jelenéből következett hútni jövőjére. „Gondola-
tunkban érzéseink s az események mindig teljes
Mzhangzásban állnak egymással, a valóságban soha.
Innen van, hogy a múlt és jövő, melyet mindig csak
gondolatankkal foghattuk fel, a jelennél szebbnek s
boldogabbnak látszik." (B. Eötvös József.)

„Multadban nincs öröm'
Jövődben nincs remény." Bajza.

MÚLT IDŐK, vagy csak: MULTAK, tb. fa.
Nyelvtani értelemben az igeszók azon alakjai, me-
lyekkel a beszédben a múlt időbeli állapotokat vagy
cselekvéseket vagy általában vagy egymással viszo-
nyítva kifejezzük vagy kifejezhetjük. (V. ö. IGEIDŐ).
A mostani magyar irodalomban, támogatva egy rész-
ről a régi magyar nyelvemlékek, más részről a nép-
nyelv által is, a múlt idők, vagy csak egyszerűen: mul-
tak kifejezésére e következő alakok vannak haszná-
latban :

1) t v. « raggal, pl. kér-t, hall-ott, kUld-ÖU,
épü-éit; s ezen —t v. —« ragban csaknem általános
véleménynyel a ,to' v. ,tova' értelme rejlik; s ezen
időt nevezzük áUalánot v*gy független miító-nak, mely
át úgynevezett elbeszélésekben, történelmi vagy tör-
ténelemféle eléadásokban fő elbeszélés! múlt szere-
pét is viszi; megfelel a görög aoristusnak, némileg a
latin perfectomnak, (minthogy a latin perfectnm
számtalanszor pl. Cornelins Neposnál viszonyos múlt
helyett is áll), az újabb nyelvek közöl mindenek fö-
lött a franczia patté difim, és némileg indéfini nevű,
valamint az olasz perfetto és pattato determináló nevű
múltaknak.

2) a v. e raggal pl. kér-e, hall-a, küld-e, éptí-e;
• ezen ragban a leghihetőbb vélemények szerént vagy
azon ha szó rejlik, mely van a né-ha, so-ha, vala-ha,
mnden-ha oszvetételekben is, vagy még egyszerűb-
ben a mutató a vagy e szócska; v. ö. —A, (4); je-
lentése bármelyik vélemény szerént is: akkor vagy
ott; szabatos használata is épen e véleményen és je-
lentésen alapúik, t. i. ezzel fejezzük ki a (kitfinőleg
úgynevezett) vütonyot v&gy fllggS multat (jelent a
múltban); megfelel a franczia relatif, vagy némelyek
szerént impar/ait nevű időnek; némileg a görög im-
perfectumnak (mert ez nem mindig fejez ki viszonyos
Mit), és csak felette ritkán a latin imperfectmnnak,

minthogy ez csaknem állandóan végzetlen múltat fe-
jez ki, a viszonyos múlt pedig hol perfectummal
(„qui cnm minus esset probatus parentibus: a patre
txhaertdatut t»t), hol kapcsoló móddal jelöltetik
(„fneront qui negarent;" „tan tűm terrorom incussit,
nt nemo fit autut").

3) Az ige jelenével és vala segédigével öszvetett
múlt pl. kér vala, hall vala, küld vala, épít vala; ez
minden időbeli íróink gyakorlata és nyelvészeink
nézete szerént az úgynevezett végtetlen múlt vagy tar-
tót múlt, leginkább megfelel a latin és görög imperfec-
tamnak, mint szintén tartós és végzetlen múltnak.

4) Az ige viszonyos múltjával és vala segédigé-
vel öszvetett múlt pl. kére vala, holla vala, kUlde
vala, éptíe vala ; az öszvetétel szerént kétszeres függő
múlt is foglaltatnék benne s ily forma értelemben
használtatott a régieknél is mint kitérő vagy együttet
múlt, legfölebb a mi egy másik múltat csak igen ke-
véssel előz meg.

5) Az ige általános múltjával és vala segédigé-
vel öszvetett múlt, vittonyot előbbi múlt néven; pl.
kért vala, hallott vala, küldött vala, épített vala; meg-
felel a franczia relatif antérievr-iwí.

6) Az ige általános múltjával és volt segédigé-
vel öszvetett múlt pl. kért volt, hallott volt, küldött
volt, épített volt; nyelvtanaink szerénti nevezete: rég-
múlt, (múlt a múltban); megfelel a más nyelvekben
eléforduló phuquamperfectum-n&k.

A két utolsó közös néven : dSbbi múlt.
Találunk még a régieknél igen gyakran egy

múltat, öszvetéve az ige jelenével és volt segédigé-
vel, pl. megyén volt, vitzik volt, melyek tartós múltak;
de a mai korban ez egészen kiavúlt

Láttak, hogy a két legelső csak egyszerű alakban
fordul elé; s minthogy a nyelvtanokban legeiül rend
scerént a viszonyos múlt áll: ez eltö imfft-nak, az ál-
talános pedig 2-dik mtifó-nak is hívatik.

Mindezen múltak sajátságairól, a régiek és
maiak általi használtatásáról (valamint a többi ige-
időkéiről is), igen terjedelmes értekezések és számta-
lan példák olvashatók a magyar akadémiai Értesítő-
nek 1868-dikiésa Nyelvtudományi Közleményeknek
1862-diki folyamában.

Néhány példát mindenik múltra ide is csa-
tolunk ; még pedig

1) Az általános és fő elbeszélési múltra, (mely
leggyakoribb mind a mostani közbeszédben, még a
műveltekében is, mind a régi világi nyelvemlékekben,
úgy hogy más múltak helyett is ezt találjuk): „Zarán-
doklani eredett ember htíta ő szolgáit és adta azok-
nak ő javit és egynek adott öt girát, másnak kedig
kettőt, de a másnak egyet, egymendennek ő tehet-
sége szerént és legottan eleredett." (Tatrosi codez.
Máté XXV. fejezet). „Hírt kegyelmednek egyebet
nem írhatok, hanem a törökök itt igen forgódnak kö-
rülöttem, de Isten megoltalmazott tülök. Az hatvani
bekkel ömeventem, váltig rútoljuk egymást Továbbá
im küldtem W az décmára az vitézlő Dencz Jánost,
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tudja ti ketek az mint elvégettük (szabatosabban : el-
végeztük volt; mint régmúlt v. régebben múlt) György
urammal és ketekkel." (Magócby Gáspár, egri kapi-
tány 1564-ben). „Minthogy axért ez az prédáló és
orsságokat rontó svétíai ellenség im szinte Morvába is
alá hatott s szinte basánk határiban iá kóborol már,
úgy hogy Magyar-Barátot is megvevén elprédáUa s to-
vább is igyekszik napról napra, sb't még az morrai
hegyekben lakó parasztságot is, megízelittetvén az
prédát véle, maga mellé látfoutotta fel jobb részint''
(Gr. Eszterhásy MiUós nádor 1643-ból). „Az én ha-
zámfiai is az egész magyar nemzet, ezekért mennyi
vért ontott, halált ttenvedett, vannak elég példák ro-
lók: azokban, kiváltképen 1619. esztendőtől fogva
mennyi megbántódása etett nemzetünknek, árral való
panaszokkal rakással vannak levelek nálunk, s noha
minket sokszor intettet és kénytterítettek is mind
evangelica, mind romano-catbolica religión valók."
(I. Rákóczy György nagykállai nyilatkozványa 1644-
ben). „Minekünk úgy üolgdlt az mostani szükségünk-
ben, hogy ugyan bízvást commendá^juk kegyelmed-
nek. Az gyújtásban ő volt egyik fő, ki mind addig
ott forgolódott, (szabatosabban; forgolódék, mint a
következő .fölment időben' történő, tehát arra viszo-
nyuló) míg a láng felment, mely nemcsak neki, ott
forgolódván, de még azoknak is, kik sánczból távol
reá néiíek, nehéznek tetőéit (tetszék v. tetszik vala,
1. alább) szemeiknek." (Báthori István lengyel király
levele 1579-ből). „Mű is az ő felségéhez való hívsé-
gnnk és kötelességünk szerént az ő felsége testének
méltósága szerént való eltemettetésére eljottVnk és
azt eltemettük. Egyenlő akaratból és végzésből válót*
tottvk az tekintetes és nagyságos Somlyai Báthori
Estván urunkat az erdélyi vajdaságra." (Erdély ren-
déi 1571. május 24).

2) Példák a viszonyos vagy függő múltra, mely
mindig egy más időre illetőleg múltra vonatkozik, ha
ezeket néha nem is ige, hanem más szók fejezik ki. A
következő példákban mind a két időt megjelöltök, t.
i. mind a viszonyos múltat, mind amely időre az vo-
natkozik, vagyis a mely időben amaz történik. „Hány-
szor akartam (volui) te fiaidat egybegyüjtenem és
nem akarod" (voluisti, a latinban szintén csak per-
fectum). .Ezt kedig még ő azoknak benéilette, im
egy fejedelem vépék (lépek, accessit) ő hozjá és imádd
(adorabat) ötét" (Tatrosi- codex. Az utóbbi múlt a
latinban is imperfectum — tartós vagy végzetlen
múlt—, mely a viszonyossal a legtöbb nyelvekben
azonegy alakkal bír, és a magyarban is a kettő
gyakran fólcseréltetík, mint alább). „Mikoron jegyet-
teteit volna Józsefnek, találtatik terbesíltnek." (Pesti
Gábor). „Bemenvéjek a házba (= midőn bementek a
házba) lelek a gyermeket" „Látván kedig a gyöle-
kezeteket könyörüle ő rajtok. (Tatrosi cod.). „A tw-
pokbonjöve János baptista." „Ás időben ment Jézus."
„LegoUan f elmemé." (Ugyanott). „Midőn a kisded
hajó teknőjére felléptem már penge a kisded Vulkán
s a füst feketén tekerge ki kéményéből." (Kazinczy

Ferencz). „De íme megóMa hajónk, midőn azt épen
nem vártuk." (Ugyanő). „És midőn bementek a hajóet-
kába, megnőnék a szél." (Káldi-Tanárki bibliafordí-
tása ezer meg ezer hasonló példával); néha a .midőn'
vagy ,mikor', ,miután' mellé is a franczia nyelv pél-
dájára, viszonyos múlt áll, pl. mikor együtt mentnek,
tanácsul add férje. (Ugyanott). — Gyakorta áll tartós
vagy végzetlen múlt helyett is, pl. a régi bibliafordítá-
sokban, ami a Tatrosi codezben tudakonk vala (scisci-
tabatnr), Erdősinél: megiudako*ék; ami amott tanolja
vala s Pesti Gábornál is: tudakonk vala, Erdősinél:
megkérdene; ami Pesti Gábornál és Erdősinél: tanod
vala, a Tatrosi codezben: nokdöte; ami a Tatrosi
codezben: azt alajtják vala és Pestinél: vélek vala,
Erdősinél: azt altíák. Úgy Kazinczynál egy helyütt:
„Már csak a legmagasabb hegy órmója álla U az
áradásból", más helyütt: „Mostan már a hegynek
csak legfelsőbb béroze álla vala ki az özönbőL"

8) A tartós és végzetlen múltra: „Ez Jánw
kedig val vala "(habebat azaz hordoz vala) rabat te-
véknek szőréből." (Tatrosi cod. Máté ín). „De ő
alanton vala" (Máté VIII. valóságos végzetlenek, pL *
vall vala •» hordoz vala nemcsak azon időre vonat-
kozik, melyet az evangélista elbeszél, hanem a meg-
előzőre s következőre is). „És megkerüli vala Jézu
mend a városokat és kastélyokat (Máté IX). „É*
mend a gyölekezetek állnak vala a marton" stb. ,A
szerencse s áldás együtt utasnál vala. (egyszerű tartós
múlt) egy városba s megláták (a következőre viszo-
nyúi) hogy egy szegény ember egy csomó seprőt
árul, de senki sem veszi." (Székely népmese, mely
mind a két múltra például szolgál). Gyakran hau-
náltatik eléadásra vonatkozásul a viszonyos múlttal
felváltva, pl. a Tatrosi codexben ami Máténál: monda,
benéle, az Márknál és Lukácsnál többnyire: mond
vala és bénél vala (i i. maga a mondat utána kö-
vetkezik. „Jézus monda neki: Szőnjél ma, mert így
illik nekőnk betöltenőnk menden igazságot." .A le-
váltak kedig mondnak vala ő neki: íme mit tesznek
te tanitványid" stb. stb.) Ugyanezen idő szokott
használtatni az olyan végzetlen múlt megjelölésére,
mely még a beszélő jelenére is benyúlik (félmúlt).
„S ctinálok vala én bizony mo»t is békeaéget" (Gr.
Eszterházy M. nádor). „Az ország közül az urak és
az mely főnépek itt vágynak, ezt akarják vala vé-
gezni." (Tamásfalvi László. 1571-ből). Helyette itt
is gyakran a viszonyos múlt használtatik. „Ez dolgot
nem tartók (a levélíráskor) illetlennek, ha kegyelmed
csak azzal közli, az kivel illik." (Báthory István len-
gyel király). „Tudtára akarónk (a levélíráskor) adni
kegyelmeteknek." (Gr. Eszterházy M. nádor). Megfor-
dítva ugyanaz használtatik viszonyos múlt helyett is
igazi viszonyt mutató időkben. „Még ő e beaüvén a
gyölekezeteknek, ím ő anyja és atyjánál állnak vala
künn." (Tatrosi cod.). Végre óhajtó módbeli múlt
helyett leginkább föltételes 'mondatokban ,ha' ,vajba'
után. „Mert ha ez ideig is ő felsége ez szegény or-
szágot meg nem kötelén vala (= meg nem kötelezte
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voma), bódog életben voltunk volna." (Bebek Fe-
rencz 1555-böl). „Ha meghalok vala. Felségedre
gyuntam volna." (Ulésházy István 1606-ban. A ma-
gyar tudós társaság Évkönyvei VI. köt '285. lapon).
„Hozott Isten fiú, monda az óriás, köszönd hogy
apádnak szóllítottál, mett (= mert) ha nem, egészen
henyéllek vala." (Székely népmese. Itt a mondat föl-
tételezett részére esik a kérdéses idő; nevezetes itta
,mondá' is mint tartós vagy végzetlen helyett álló ;
tehát a székely nyelvben általában még mind a há-
rom mondott múlt idő' használatban van).

4) Az együttes v. kísérő múltra: „Váltig igyekez-
tünk halasztani, amint halantottuk is, hogy ne kelleték
vala &z nemes vármegyéket költetniök." (Gr. Eszter-
hácy M. nádor). „Mii is nem kevéssé megháborodánk ez
nagy csuda dolgon, haliam is vala hátam megett
mondani." (Mindszenti Gábor naplója. Magyar nyel-
vészet 2-ik évi folyam. 446. lapon.)

5), és 6) A viszonyos előbbi múltra és régmúltra:
„Nyilván vagyon kegteknél, hogy az minemö béke-
léget az elmúlt időkben az törökkel nagy sok költ-
séggel és fáradságok után végeztünk volt (régmúlt),
azt némely magunk nemzetiből álló nyughatatlan
emberek nemcsak fölbontották (általános múlt) vélek,
de minemö mostoha kézzel és szándokkal is fogtak
vala hozzánk (viszonyos előbbi múlt, a következő
általános multakra: ,látta', ,experialta' viszonyítva)
tudjak, hogy azt kegtek nemcsak jól látta, de hatal-
mas ruinával is exponálta." (Gr. Eszterházy Nádor).

Eléjönnek még a nyelvben múlt jövök és jövő
multak is, melyek meg vannak érintve a JÖVŐ czikk
alatt és szintén bőven fejtegetve a fönt megemlített ér-
tekezésekben.

MÚLVA, (mul-va) ih. Időnevekhez téve ám.
bizonyos időnek elfolyása után. Egy óra múlva itt
ltodé. Kft nap múlva hallunk valamit. Három hét
múlva útra megyünk. T(t év múlva kitelik a menődét
ideje. Rövid idő múlva, ám. nem sokára. Rendesen
fölcserélhető : multával. Két nap multával, tít év mul-
tával stb. Régiesen : múlván. „Rövid idő múlván."
István lengyel király Kendi Sándorhoz 1576-ban.

MULYA, (1), (mu-ly-a v. muly-a) mn. tt mű-
lyát. Mindenre bámuló, buta, bamba. Baranyában :
muma. Gyökeleme mű, melytől műm is származik,
bámulást, illetőleg a bámuló alakját, továbbá vala-
mely ijesztő szózatot utánzó hang.

MULYA, (2), (a latin multu-ból) fn. tt. mulyát.
L. MULA; és ŐSZVER.

MULTAD, RÁRÓS—, falu Nógrád m.; helyr.
Mulyadrra, —ön, —ról.

MULYADKA, falu Nógrád m.; helyr. Mulyad-
ká-ra, —n, —ról.

MŰM, elvont gyöke: muma, mumu, mamut, és
mumák szóknak, s mintegy a bámuló alakját, vagy
ijwztő hangját utánozza.

MUMA, (mum-a) mn. tt. mamát. Bárányul >;>n az
Ormánságban ám. mindenre szótlan, bámuló, buta,
bamba. V. ö. MŰM.

MUMÁK, (mum-ák) mn. tt. mumákot. A széke-
lyeknél ám. szótlan, buta, hallgatag. (Kriza J.). Ba-
ranyában : muma, néhutt : mulya.

MUMAR, falu Szála m.; helyr. Mumar-ra,
—ön, —ról.

MÚMIA, fn. tt múmiát. Idegen eredetű, külö-
nösen a persában : múmijá, műm v. mám szótól, mely
viaszkot, balzsamos gyantát jelent; innen a régi fran-
czia mumie, most momie, olaszul: mummia. A persák,
babilóniaiak- és egyiptomiaknál bebalzsamozott s
megszárasztott holttestet jelentett. (Aszhatott ?).

MUMU, (mu-mu v. mum-u) fn. tt. mumut. Lásd:
MUMUS.

MUMUS, (mum-us) fn. tt. mwnus-t, tb. —ok.
Általán valamely rút alak, melylyel a gyermekeket
ijesztgetik, pl. ördög képébe öltözött ember, ki mu-mu
vagy mum-mum hangot ejtve1 közeledik hozzájok,
mintha el akarná őket vinni; vagy akáriniféle váz,
vagy rémítő formájú báb. Ne rírj, mert elvitt a mu-
mut. Máskép : bubus, bankus, néhutt: mumu. Hasonló
jelentésű és hangzata a német Műmmel.

MUNÁR, falu Temes m.; helyr. Munár-ra, — ont
—ról.

MUNGOROL, Székely tájszó. L. MÁNGOROL.
MUNKA, (mu-g-a v. mun-og-a, I. a czikk vé-

gén) ; fn. tt munkál. 1) A testi vagy lelki erőnek
megfeszítése, melynek czélja valamit véghez vinni,
vagy előállítani, vagy képezni stb. Kézi munka, ttd-
lemi munka. Meséi, kertétzi, gyári munka. Munkához
kezdeni, fogni, látni. A ruhát munkába venni. Már
munkában van a mente. A munkában elfáradni. Nehét,
könnyit, unalmai, mulattató munka. Hosszú munka után
édes a nyugodalom. (Km.). Munkával kéretni kenyerét.
„A természet azért adja álmainkat, hogy szelíd kar-
jaikon megpihenve, a nehéz napi munkára képesekké
váljunk." (B. Eötvös József). Isten it munkára fitet.
(Km.). Emberé a munka, Istené át oldat. (Km.). Ha-
mar munka ritkán jó. (Km.). Ki kerüli a munkát, ne-
hezen tölti meg a gyomrát. (Km.). Hatmos munkának
nincsen fáradtága. (Km.). Amilyen a munka, olyan a
jutalma. (Km.). Innen átv. ért jelent fáradságot Sok
munkába került, míg eszközölhettem a dolgot. A régi .
halotti beszédben munkás világ ám. nyomorúságos
világ. 2) A testi és lelki erő megfeszítésének tárgya,
vagyis azon dolog, melyet valaki véghez visz, eléállít,
készít, képez stb. Tiszta, csinos, szép munka. Vásári
munka. Mondva csinált munka. Falun, városi mester-
ember munkája. A munkát darabonként fizetni. Ács-,
k&mivet-, lakatót-, asztalosmunka. Gombkötömunka.
A szellemi munka ezen értelemben inkább mii.

A munka szó származékaival együtt a régieknél
muka alakban gyakran fordul elé, pl. a Carthausi
névtelenben, Bátori Lászlónál, Szent István király
legendájában, Szalay Á. 400. m. levelében, a Góry-
codezben (muhka); így ma is Ormánságban (Baranya
megyében) : miíka; de eléfordúl a régieknél is .mun-
ka', pl. a Bécsi, Müncheni codexekben stb. Úgy lát-
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uzik, hogy ,muka' eredetibb alak, és az n nagyobb
nyomósig végett csak közbevetctt hang, mi nyelvünk-
ben igen sokszor történik. Alakjánál fogva pedig nem
tartozik a kicsinyezök közé, mert' nem rejlik benne
kicsinyezési fogalom; hanem inkább azon ka ke vég-
zetü szók osztályúba sorozandó, melyek ősz ve von t és
módosított véghangu igenevek, mint : csacsogó csacs-
ka, bugyogó bugyka, tocsogó locska, czinegS czinke, fe-
csegd fectke stb. Ennél fogva kétféle elemzését kísért-
hetjük meg. 1) Ha alapfogalomul a mozgást veszszük,
melylyel a testi és lelki erő megfeszítése, vagyis a
munka maga járni szokott, a mű gyök legközelebb
állana a mozog ige mo gyökéhez, ehhez hozzá téve az
egyszerű gyakorlatos g képzö't, lesz mug (mintegy :
mozog), és n közbevetéssel mung, innen igenév: mugó
muga, kemény k-val : muka; vagy n közbetéttel mu-
nogó, munoga, munga, keményen: munka. A muga és
munga szók képzéséhez rokon a duga és donga, hihe-
tőleg a hangutánzó dug dong gyöktől. 2) Vagy talán
létezett műk ige ,mozog' értelemben is, mint van
csuk, gyök, rak, tök, bök, pök. A szanszkritban is a
rokon magh gyök ám. mozgat; és : tesz, csinál (bewe-
gen; haudeln), honnan a német machen is szármáz-
tathatik. S műk igéből lett : mukó, muka; s n közbe-
vetéssel : munka, azaz mozgással járó erőködés. így
lett a gyök igéből gyaka, a lük v. föi-ből Zttfctt v. lökti.
A mű gyöknek vékony v. magas hangon megfelel a
mii, melyből lett müvei, s valamint volt a régieknél
mukálódik, úgy helyesen keletkezett a mi időnkben a
mű gyökből működik. Egyébiránt rokon vele, n köz-
bevetéssel a mandsur manga (Beregszászi) , a csaga-
taj mung ám. baj, nyomor (aerumna, labor; Vámbéry
az Abuskában), lengyel menka; különösebben a ré-
gies muka alakban a szanszkrit magh (mozgat, tesz),
hellén pöfög (munka; baj) , ftoysm (munkál; bajló-
dik), a német machen, Mühe . régi felső-német muoki,
finn muokkaus, cseh muka stb.

MUNKAADÓ, (munka-adó) ősz. mn. és fn. Aki
a munkára valakit felfogad, meghí.

MUNKABÉR, (munka-bér) ősz. fn. Bér, melyet
valakinek bizonyos munkáért fizetnek. A munkabért
különös rovat alatt beírni át árjegyzékbe. Munkabér
fölemelése, csökkentese, alábbszálUtása.

MUNKABÍRÓ, (munka-bíró) ősz. mn. Mondják
közönségesen emberről, ki sokat vagy sokáig munkál-
kodni, dolgozni képes, ki egyhamar el nem fárad a
munkában. Szűkebb értelemben aki egyik vagy másik
munkára alkalmatos; máskép : munkaképes, munka-
tehető.

MUNKÁCS, fn. tt. Munkács-öl. Mezőváros és
vár Bereg vármegyében; helyr. Munkács-ra, —ön,
—ról. Béla király névtelen jegyzője szerént ezt fog-
lalták el legelőször a beköltözött magyarok, s azért
nevezték így, mert igen nagy ügygyei bajjal (munká-
val) jutottak e földre, tehát szerinte ám. munkás.

MUNKADÍJ, (munka-dfl), 1. MUNKABÉR.
MUNKAFELOSZTÁS, (munka-fel-osztás) ősz.

fn. A különféle munkáknak szakonként való elosztása

az illető munkások között. Vétetik általános értelem-
is.

MUNKAHÁZ, (munka-ház) ősz. fn. Bizonyos
munkák tevésére rendelt ház. Különösen intézet, hol
a község szegényei mindig kész munkatárgyat kap-
hatnak, vagy melyben bizonyos személyek dolgozni
kényszeríttetnek. KénysterUS munkaház; szokottabban:
dologhát.

MUNKAIDŐ, (munka-idő) ősz. fn. Határozott
idő, illetőleg a napnak azon részei, melyekben dol-
gozni kell, vagy szokás. Továbbá, időszak, évszak,
mely bizonyos munkára sürgeti az illetőket Katid
lati, aratási, szántári munkaidő.

MUNKAKEDV, (munka-kedv) ősz. fn. Lelki
állapot, midőn valaki a munkához jó kedvvel lát, i
abban örömét találja.

MUNKAKEDVELŐ, (munka-kedvelő) ősz. mn.
és fn. Aki a munkához jó kedvvel lát s azt örömmel
teljesíti.

MUNKAKÉPES , (munka-képes), Üsd : MUN-
KABÍRÓ.

MUNKAKÉPESSÉG, (munka-képesség) ősz. fn.
Testi erő vagy tehetség valamely munka teljesítésére.

MUNKAKERÜLÉS, (munka-kerülés) ősz. fn.
A munkának magától, midőn csak lehet, elhárftáu,
henye élet kedvelése, keresése.

MUNKAKERÜLŐ, (munka-kerülő) ősz. mn. ét
fn. Ki nem örömest dolgozik, hanem ahol és amikor
csak teheti, kitér a munka elől, hcnyeségre hajiandi,
henyéletet kedvelő, naplesi.

MUNKAKÖR, (munka-kör) ősz. fn. Azon tár-
gyak öszvege, melyekkel valaki foglalkodik, vagy
foglalkodni köteles. A tisztviselők munkakört megtol-
lározní. Ez nem tartozik munkakörömhöz. V. ö. MŰ-
KÖR.

MUNKAKÖTELES, MUNKAKÖTEI^EZEIT,
(munka-köteles v. -kötelezett) ősz. mn. Aki szerző-
désnél vagy törvénynél fogva valamely munkát tenni
tartozik.

MUNKÁL, (munka-al) áth. m. munkál-t. Munka
által véghez visz, csinál, készít, képez, rendez stb.
valamit. Szőlőt, kertet, földet munkálni. MŰ munkáló
egész Mten t Ezt a földet jól megmunkálták. Régiesen
önhatólag annyit is tett, mint fárad : „Mire mnnká-
lottál enhozjám?" (Nádor-codex).

MUNKÁLÁS, (munka-al-ás) fn. tt munkálati,
tb. —ok, harm. szr. — a. A testi vagy lelki erőnek
folytonos feszítése a végre, hogy valami létre jőjön,
elkészüljön stb.

MUNKÁLAT, (munka-al-at) fn. tt munkalat-ói,
harm. szr. —a. Munka vagy munkálás által létreho-
zott, bevégzett valami Vasútépítési munkálatok. A
tudományos akadémia munkálatai.

MUNKÁLATI, (munka-al-at-i) mn. tt munka-
lati-t, tb. —ok. Munkálatra vonatkozó. Munkálati
terv, munkálati tárgy, alap, viszony, vonói.




