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A lexikográfia hagyományos módon az egyes szavakat tekinti vizsgálata központi elemének. Ezért az 

egynyelvű és a többnyelvű szótárak legtöbbje szóközpontú. Ezek a szótárak egy-egy szó jelentésének adják 

meg a magyarázatát, illetve közlik idegen nyelvi megfelelőjét. Ugyanakkor a nyelv szavaknál nagyobb 

építőelemeket is használ: szókapcsolatokat, szólásokat, közmondásokat. A szótárszerkesztők ezeket az 

elemeket szólásszótárakban és közmondásszótárakban sorolják fel, értelmezik és adják meg idegen nyelvi 

megfelelőiket. 

 

Az utóbbi évtizedekben – elsősorban a számítógépes korpusznyelvészet új lehetőségei miatt – a kutatók 

figyelme az ún. kollokációk felé fordult. A kollokációk tipikus szókapcsolatoknak tekinthetők, melyeknek a 

hagyományos értelemben nincs átvitt jelentésük, de mégis van bizonyos kohézió tagjaik között. A 

kollokációk nem tekinthetők szabad szókapcsolatoknak. A kollokációknak két nagy csoportja 

különböztethető meg: az egyik csoportba a köznyelvi kollokációk tartoznak, a másikba pedig a 

szaknyelvekben használatos kollokációk. A szaknyelvi kollokációk összegyűjtése és adatbázisba foglalása 

azért is szükséges, mert a hagyományos szakszótárak, szaklexikonok eddig kevés figyelmet fordítottak rájuk, 

hiszen mint fent említettük, vizsgálatuk középpontjában az egyedi szó áll. 

A Magyar szókapcsolatok, kollokációk adatbázisa 7500 gyakori szókapcsolatot magyaráz, értelmez.  

Pl.: 

növények mesterséges megtermékenyítése: az eredményes megporzást követő 

folyamat, amikor a növény hím- és női ivarsejtjei összeolvadnak, és így a magházból 

termés, a magrügyekből mag alakul. 

 

szöveg megformáltsága 

: (nyelv, irodalomtudomány) a szövegformálás stíluseszközei a mondat- és 

szövegfonetikai eszközök használata, a jelentésbeli és a nyelvtani szövegkapcsoló 

elemek, az utalások, az egyeztetés alkalmazása, a téma-réma viszonyok, a kulcsszók 

használata a szövegben. 

 

A Magyar szókapcsolatok, kollokációk adatbázisának a szerkezete – mint a fenti példából is látható – a 

következő: CÍMSZÓ | SZAKNYELVI, STILISZTIKAI MINŐSÍTÉS | DEFINÍCIÓ. 

 

A definícióban a), b) és c) betűk választják el az aljelentéseket. 
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könnyű fajsúlyú: a) olyan anyag, amelynek fajsúlya nem nagy; b) (átvitt értelemben) az 

átlagosnál v. kívántnál kisebb jelentőségű v. csekély erkölcsi értékű <személy>, kissé 

ledér <nő>, ill. ilyen személyekből álló <társaság>; c) (átvitt értelemben) inkább csak 

szórakoztató és rendszerint nem nagy művészi értékű <emberi megnyilatkozás, alkotás>  

 

lágy komponens: (fizika) a) a kozmikus sugárzás azon összetevője, amely egy kb. 10 cm 

vastag ólomfalban már nagyrészt elnyelődik; elektronokból és fotonokból áll; b) a 

röntgensugárzás viszonylag nagy hullámhosszú tartománya; áthatoló képessége kicsi 

 

A Magyar szókapcsolatok, kollokációk adatbázisa megadja az egyes kollokációk stilisztikai értékét. A 

következő stílusminősítések találhatók az adatbázisban: átvitt értelemben, bizalmas, elavulóban, elavult, 

hivatalos, irodalmi nyelvben, népies, régies, ritka, választékos. 

 

határozatba megy: (régies, hivatalos) határozattá válik  

hegy pipál: (átvitt értelemben) csúcsa körül felhők gyűlnek, csúcsa felhőkben van 

 

A Magyar szókapcsolatok, kollokációk adatbázisa a szaknyelvi kollokáció esetében feltünteti azt a 

szakterületet, ahol a kollokáció leginkább előfordul. Az alábbiakban megadjuk a szakterületek listáját, illetve 

feltüntetjük, hogy az adatbázisban egy-egy szakterületből hány kollokáció található. 

 

hármas kötés: (kémia) olyan kovalens kötés, amelyben az atomok három vegyértékkel 

kapcsolódnak egymáshoz; három elektronpár hozza létre 

szünetmentes táp: (számítástechnika) berendezés a számítógép és az áramforrás 

között, amely azt biztosítja, hogy a számítógépbe jutó elektromos ellátás ne szakadjon 

meg áramszünet miatt 

 

A Magyar szókapcsolatok, kollokációk adatbázisa utalórendszert is használ, amely tartalmazza a több 

elemű kollokációk második, harmadik tagja szerinti csoportosítást. 

 

jövedelem  elmaradt jövedelem 

jövedelem  nemzeti jövedelem 

jövedelem  terhes jövedelem 

jövedelem  tiszta jövedelem 
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jövedelemadó  progresszív jövedelem|adó 

jövedelemadó  személyi jövedelem|adó 

 

társaság  ájtatos társaság 

társaság  betéti társaság 

társaság  gazdasági társaság 

társaság  közkereseti társaság 

társaság  missziós társaság 

 

A Magyar szókapcsolatok, kollokációk adatbázisa eredményesen felhasználható (egy- és többnyelvű) 

szótárak összeállításához, kiindulási pontja lehet nyelvészeti kutatásoknak, hasznosítható a szavaknál 

nagyobb, de az állandósult szókapcsolatoknál, szólásoknál, közmondásoknál kisebb magyar nyelvi elemek 

leírásához. 
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Stilisztikai jellegű minősítések és előfordulásuk száma 

átvitt értelemben    52 

bizalmas    4 

elavulóban    13 

elavult    12 

hivatalos    23 

irodalmi nyelvben    5 

népies    65 

népies, régies    19 

régies    76 

ritka   60 

tájszó    25 

választékos    11 

 

 

A szakterületek listája és előfordulásuk száma 

állattan    71 

állattenyésztés    7 

bányászat    9 

biológia    16 

bonctan    10 

csillagászat    25 

csillagászat, földrajz    4 

építészet    19 

fényképészet    7 

film, színház    21 

filozófia    24 

fizika    82 
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földrajz    16 

földtan    10 

hajózás    5 

halászat    4 

irodalomtudomány    31 

iskolai    35 

játék    17 

jogtudomány    71 

katonaság    46 

kereskedelem    21 

kereskedelem, pénzügy    5 

konyhaművészet    13 

közgazdaságtan    44 

közigazgatás    8 

közlekedés    4 

matematika    32 

mennyiségtan    73 

mértan    14 

mezőgazdaság    13 

műszaki nyelv    62 

művészettörténet    6 

néprajz    9 

növénytan    43 

nyelvtan    5 

nyelvtudomány    143 

nyomdászat    16 

orvostudomány    41 

pénzügy    12 
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politika    29 

postaügy    11 

rádiótechnika    4 

repülés    6 

sajtónyelvi    5 

sport    99 

szőlészet    11 

szövőipar    4 

történettudomány    97 

tudományos    15 

üzemi élet    4 

vadászat    14 

vallásügy    90 

vasútügy    22 

vegyi ipar    21 

villamosság    13 

zene   30 
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A Magyar szókapcsolatok, kollokációk adatbázisához felhasznált művek 

A magyar nyelv értelmező szótára, I—VII. kötet. Főszerkesztő: Bárczi Géza és Országh László. Akadémiai 

Kiadó, Budapest, 1959–1961. 

Akadémiai kislexikon, 1-2. kötet. Szerkesztők: Barabás Éva, Bárány Lászlóné, Akadémiai Kiadó, Budapest, 

1990. 

Biológiai lexikon, I–III. kötet. Főszerkesztő: Straub F. Brúnó. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1975–1978. 

Fizikai kislexikon. Főszerkesztő: Szilágyi Miklós. Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 1977. 

Katolikus lexikon. I–XV. kötet. Főszerkesztő: Diós István. Szent István Társulat, Budapest, 1993–2010. 

Közgazdasági kislexikon. Szerkesztő: Gyenis János, Kossuth Könyvkiadó, Budapest, 1977. 

Magyar irodalmi lexikon, I–III. kötet. Főszerkesztő: Benedek Marcell. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1963–

1965. 

Matematikai kislexikon. Főszerkesztő: Farkas Miklós. Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 1979. 

Mezőgazdasági kislexikon. Szerkesztette: Gallyas Csaba – Sárossy Istvánné. Mezőgazda Kiadó, Budapest, 

1989. 

Mezőgazdasági lexikon. 1–2. kötet. Felelős szerkesztő: Sárossy Istvánné. Mezőgazdasági Kiadó, Budapest, 

1982. 

Művészeti lexikon, I–IV. kötet. Főszerkesztők: Zádor Anna és Genthon István. Akadémiai Kiadó. Budapest, 

1965–1968. 

Orvosi lexikon, I–IV. kötet. Főszerkesztő: Dr. Hollán Zsuzsa. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1967–1973. 

Pedagógiai lexikon, I–IV. kötet. Főszerkesztő Nagy Sándor, Akadémiai Kiadó, Budapest, 1976–1979. 

Számítógépszótár. Számítástechnikai fogalmak értelmezése. Szak Kiadó, Bicske, 1999. 

Természettudományi kislexikon, I-II. kötet. A lexikonszerkesztőség vezetője: Kicsi Sándor, Budapest, 

Akadémiai Kiadó, 1971. 

Vallástörténeti kislexikon. Szerkesztő: Gecse Gusztáv. Kossuth Könyvkiadó, Budapest, 1973. 
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1867-i kiegyezés (történettudomány) <Magyarország és a Habsburg uralkodó, ill. Ausztria között> 1867-ben 

létrejött alkotmányjogi megállapodás, amely megteremtette a dualizmust, Magyarországon véget 
vetett a szabadságharc leverését követő osztrák császári önkényuralomnak, ugyanakkor pedig 
biztosította a magyar uralkodó osztályok uralmát a magyar és nemzetiségi néptömegek fölött, s 
fenntartotta az ország bizonyos fokú függőségét Ausztriával szemben 

 
Ábécé → Arany Ábécé 
 
ablak, ajtó tokjának pereme az ablaknak/ajtónak a fal felületével egy síkban, egy szintben levő része 
 
ablak félfája: a) az ablaktok két függőleges deszkája, amelybe a szárnyak vannak akasztva; b) (tájszó) az 

ablakkeretnek a lakás felé eső széles, kiugró párkánya; c) (tájszó) az ablakkeretet két részre osztó 
függőleges, rögzített léc, amelyhez a két szárnyat becsukott állapotban rögzítik 

 
ablakos bélyeg: (ritka) egyes helyeken vékonyabb, kopott, áttetsző bélyeg 
 
ablakos boríték: (postaügy, hivatalos) olyan boríték, amelynek az erre a célra átlátszóvá tett részén 

keresztül a levélpapírra írt cím elolvasható 
 
ablakos gipsz: (orvosi) körkörös gipszkötés, amelyen sebkezelés céljából különböző nagyságú nyílást, 

„ablakot” készítenek 
 
ablakos kalász: (népies) ritka szemű kalász 
 
ablakos kötés: (orvostudomány) olyan kötés, amelyen nyílás van a seb kezelésére 
 
ablakos szedés: (nyomdászat) kiemelés végett keretbe foglalt szedés 
 
ablakos vászon: (népies) olyan vászon, amelynek szövésekor néhány szál kimaradt 
 
ablakos vetés: (népies) bizonyos helyeken igen ritka vetés 
 
ablak táblája: az ablak védelmére v. a szoba elsötétítésére szolgáló lap, ill. lapok 
 
ablakvágás joga: (néprajz) a háztulajdonosnak az a joga, hogy háza falán a szomszéd udvarára néző ablakot 

nyisson; ablakjog 
 
abonens étkezde: olyan étkezde, amelyben csak előfizetéssel lehet étkezni; előfizetéses étkező, étterem 
 
abrakos tarisznya: (néprajz) lovak, csikók etetésére szolgáló, erős vászonból varrott, az egyik rövidebb 

oldalán nyitott, félbevágott zsák 
 
ábránd → magyar ábránd 
ábrázolása → szentek ábrázolása 
 
ábrázoló geometria: (matematika) a geometria azon fejezete, amely térbeli alakzatok síkbeli ábrázolásának 

elvi és gyakorlati kérdéseivel foglakozik 
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ábrázoló művészet: a valóságot anyagi eszközökkel megjelenítő művészet, pl. a festészet és a szobrászat 
 
abroncs → ujjbenyomásos abroncs 
 
abroncsos szekér: (tájszó) ekhós szekér, amelynek fedelét v. ponyváját félkör alakú faabroncsok v. 

vasabroncsok tartják 
 
abroncsos szoknya: (régies) vékony abroncsokra rádolgozott, alul kör alakban szélesen elálló, némileg a 

harang alakjához hasonló bő szoknya; krinolin 
 
abrosz → kontyoló abrosz 
abszolút értéke → szám abszolút értéke 
 
abszolút alkohol: (kémia) víztartalomtól a lehetőségig mentes, általában 96–99°-os etil-alkohol; tiszta szesz 
 
abszolút áteresztőképesség: (földtan) a kőzetekre jellemző fizikai állandó; folyadékoknak és gázoknak 1 

atm nyomása és 25 °C hőmérsékleten a kőzeten való áthatoló képességét fejezi ki 
 
abszolút érték: (matematika) egy szám nagysága, függetlenül (+ v. –) előjelétől; minden valós szám az ún. 

számegyenes egy pontjával ábrázolható; ennek a pontnak és a számegyenes 0 pontjának a távolsága 
(pontosabban e távolság mérőszáma) a megfelelő valós szám abszolút értéke 

 
abszolút értéktöbblet: (közgazdaságtan) az értéktöbbletnek az a (fő) változata, amely a napi munkaidőnek 

a szükséges munkaidőn túl való meghosszabbításából eredő többletmunka értékéből adódik 
 
abszolút fekete szín: (fizika) olyan feltételezett szín, amely minden ráeső fénysugarat elnyel 
 
abszolút fekete test: (fizika) olyan feltételezett test, amely az összes ráeső sugárzást elnyeli, semmit sem 

ver vissza, s nem ereszt át (üreg); sugárzóképessége csak a hőmérséklettől függ; jellemző és elméleti 
vonatkozásban fontos tulajdonsága, hogy adott hőmérsékleten több energiát (hő- és fény-) sugároz 
ki, mint bármely más test 

 
abszolút fényesség: (csillagászat) a csillagok fényességét jellemző mérték; egysége a fényrend 
 
abszolút geometria: (matematika) azon geometriai tételek rendszere, amely tételek az euklidészi 

geometriának a párhuzamossági axiómától (párhuzamos egyenesek) független alaptételeiből 
vezethetők le, de annál általánosabb érvényű mértani rendszer, amelynek az euklidészi csak egyik 
sajátos, különleges esete 

 
abszolút hallás: (akusztika) olyan zenei hallás, amellyel felismerhető a zenei hang magassága 

összehasonlító hang egyidejű hallása nélkül, ill. vkinek ez a képessége 
 
abszolút hőmérséklet: (fizika) a létező legalacsonyabb hőmérséklettől (–273 °C) °C-okban számított 

hőmérséklet 
 
abszolút idő és tér: (filozófia, fizika) olyan feltételezett (egynemű) idő és tér, amely az anyagtól és ennek 

mozgásától független(ül létezik), s amelynek törvényszerűségei mindig és mindenütt egyformák, 
azonosak 

 
abszolút igazság: (filozófia) általában olyan tétel, állítás, amelynek érvénye nem függ más tétel érvényétől 
 
abszolutizmus → felvilágosodott abszolutizmus 
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abszolút kisvíz: vmely folyónak az eddig észlelt legalacsonyabb vízállása 
 
abszolút konvergens sor: (matematika) olyan konvergens sor, amely akkor is konvergens marad, ha tagjait 

azok abszolút értékével helyettesítjük 
 
abszolút kormeghatározás: (földtan) a természetes radioaktív izotópok ismert bomlási sebességén alapuló 

földtani időmérési módszer kőzetek korának, földtörténeti korok időtartamának megállapítására 
 
abszolút létező: (filozófia) a létezés és minden létező végső alapja, abszolútum 
 
abszolút magasság: (földrajz) vmely földrajzi helynek, térbeli pontnak a tenger szintjétől számított 

magassága 
 
abszolút merev test: (fizika) <feltevésként:> teljesen szilárd, összenyomhatatlan test 
 
abszolút mértékegységek: (fizika) a CGS-rendszeren alapuló, ill. abból levezetett mértékegységek 
 
abszolút monarchia: (történettudomány) a hanyatló feudalizmus és a kialakuló kapitalizmus átmeneti 

korszakában kialakult kormányzati rendszer 
 
abszolút mozgás: (filozófia) <a dialektikus materializmus szerint:> az anyagi világban megnyilvánuló örök 

mozgás, folytonos változás, fejlődés, átalakulás 
 
abszolút nedvesség: (fizika) 1 m3 levegőben levő vízpára mennyisége, ill. nyomása g-ban, ill. mm-ben 

kifejezve 
 
abszolút nullapont: (fizika) <ismeretünk jelenlegi állása szerint:> a lehető legalacsonyabb hőmérséklet: –

273 °C 
 
abszolút sebesség: (fizika) vmely mozgó test feltételezett sebessége az abszolút térhez viszonyítva 
 
abszolút szavazattöbbség v. szótöbbség: vkire, vmire eső szavazatoknak olyan száma, mennyisége, amely 

meghaladja az összes szavazatok felét, tehát nagyobb, mint a többieké együttvéve 
 
abszolút szellem: (filozófia) <az idealista filozófiában:> abszolút létező, a világész 
 
abszolút tő: (nyelvtudomány) a szónak az a része, amelyet valamennyi rag, jel és képző leválasztása után 

kapunk, s amely a szó jelentésbeli alapjának hordozója (pl. az ügyeskedik szó abszolút töve ügy) 
 
abszolút többség: ötven százalékosnál nagyobb, általános többség 
 
abszorbeáló szerek: (kémia) finom eloszlású, nagy felszínnel bíró anyagok, amelyek oldott anyagokat, 

gázokat képesek megkötni 
 
abszurd dráma: (nyelv, irodalom) fő megállapításai, hogy az ember tehetetlen lény, törekvései eleve 

kudarcra ítéltek, magánya, szorongásai feloldhatatlanok 
 
acél → damaszkuszi acél 
acél → szerkezeti acél 
achát → szalagos achát 
 
Achilles-reflex: (orvosi) az Achilles-ínra mért gyors és erőteljes ütésre bekövetkező lábfej-mozgás 
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Actio Catholica: (vallás) Katolikus Akció, katolikus tevékenység; XI. Piusz pápa kezdeményezésére jött létre 
1922-ben: a katolikus híveknek az egyházi hatóság irányításával működő szervezete, célja a világi 
hívek tömörítése, a hitélet elmélyítése, a katolicizmus terjesztése 

 
action gratuite: (nyelv, irodalom) társadalmi és gazdasági szempontból érdek nélküli, logikai és lélektani 

okokkal megmagyarázhatatlan, indokolatlan cselekedet 
 
ácsolt bútor: (néprajz) fejszével hasított deszkából, sarokpilléres felépítéssel előállított bútor 
 
ad → gőzt ad a gépnek 
ad → sakkot ad vkinek 
ad → zálogba ad v. zálogba vet 
 
ad 1., ad 2., ad 3., stb.: (latinosan szerkesztett határozó viszonyító szava, a ragtalan szó előtt) (hivatalos, 

választékos) <főként írásos jelentésekben, feljegyzésekben, válaszokban, sorszámnevekkel tagolt, de 
tőszámnevekkel kimondott fejezetekre, értelmi részekre való hivatkozásként:> először, másodszor, 
harmadszor stb.; az 1., 2., 3. stb. ponthoz, fejezethez 

 
adás → élő adás 
adatfeldolgozás → gépi adatfeldolgozás 
adatforrások → statisztikai adatforrások 
 
adatik tudtára mindenkinek, hogy…: (régies, hivatalos) dobszóval közhírré tett közlemények bevezető 

fordulata 
 
adatszolgáltatási kötelezettség: (közgazdaságtan) jogszabályban előírt kötelezettség rendszeres v. egyszeri 

adatszolgáltatás teljesítésére 
 
adja → középre adja a labdát 
 
adminisztratív államtitkár: (elavult) olyan államtitkár, aki vmely minisztérium ügyintézését vezeti; állása, 

megbízása független a kormányváltozástól 
 
adó → direkt adó 
adó → fogyasztási adó 
adó → forgalmi adó 
adó → kereseti adó 
adó → királyi adó 
adó → közvetett adó 
adó → portális adó 
adó → regresszív adó 
adó → társulati adó 
adók → személyes adók 
adományozás → szabad adományozás 
 
adósok börtöne: (történettudomány) az a börtön, ahová a fizetni nem tudó adósokat zárták 
 
adósok könyve: (kereskedelem, elavult) olyan üzleti könyv, amelyben több személynek hitelt nyújtó 

üzletember nyilvántartotta adósait és tartozásaikat 
 
adósság → függő adósság 
adó-vevő → műholdas adó-vevő 
adóztatás → arányos adóztatás 
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adventista felekezet: (vallás) Krisztus második eljövetelére váró, ezt hirdető, amerikai eredetű protestáns 

szekta 
 
afgán szőnyeg: (művészettörténet) durva csomózású, teljesen gyapjú anyagú, nagyobb méretű, türkmén 

szőnyeg 
 
ág → emelkedő ág 
ág → kivirágoztatott ág 
ág → művelési ág 
ág → zöld ág 
agancs → hatos agancs 
agancs → hullott agancs 
agancs → koronás agancs 
agancs → tízes agancs 
ágazatai → hit ágazatai 
 
ágazatos hittan: (vallás) a vallás minden fő tételét tárgyaló hittan 
 
ágazó fejsze: olyan fejsze, amellyel a kidöntött fa ágait eltávolítják 
 
Age → New Age 
 
aggatékra kerül: <szárnyas vadat> vadászaton elejtenek 
 
aggkori elmebaj: (orvosi) minden 65. év felett jelentkező elmebetegség 
 
agglutináló nyelvek: (nyelvtudomány) olyan nyelvek, amelyek a szavak jelentésének módosítására, ill. 

változtatására elsősorban a szavakhoz ragasztható analitikus nyelvi elemeket (képzőket, ragokat, 
jeleket) használnak; toldalékoló nyelvek 

 
aggott tej: (néprajz) a fejés után edényekben magára hagyott, erjedés folyamán savanyú alvadékká alakuló 

tej; aludttej 
 
agitáció → házi agitáció 
 
agitációs nap: (elavult) az az előre meghatározott nap, amelyen vmely időszerű céllal tömeges agitációt 

végeznek 
 
ági vagyon: (jogtudomány) az a vagyon, amely leszármazók hiányában az örökhagyó családjának azon (apai 

v. anyai) ágára száll vissza, ahonnan az örökhagyó a vagyont annak idején ajándékozás v. öröklés 
útján szerezte 

 
ágon → egyenes ágon 
 
ágon → lemenő ágon 
 
agos gyerek: (néprajz) leginkább az angolkóros, sovány, szőrös, öreges kinézetű újszülött elnevezése 
 
ágostoni hitvallás: (vallás) a német lutheránusok teológiai, szertartási, egyházszervezeti hitelveit 

megfogalmazó, V. Károly császárnak az augsburgi birodalmi gyűlésen (1530) átnyújtott irata (szerzője 
nagyrészt Melanchton volt), amely a 16. századi magyarországi evangélikus hitvallásoknak is alapjául 
szolgált; augsburgi hitvallás 
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ágostonos regula: (vallás) Szent Ágoston szerzetesi szabályzata 
 
ágy → emeletes ágy 
ágy → fedeles ágy 
ágy → fiókos ágy 
ágy → mennyezetes ágy 
ágy → paplanos ágy 
ágy → rácsos ágy 
ágy → szuperlátos ágy 
ágy → vetetlen ágy 
ágy → vetett ágy 
agya → kerék agya 
ágya → menyasszony ágya 
agyag → tűzálló agyag 
 
agyalapi mirigy: (biológia) a gerincesek egyik belső elválasztású mirigye, a hipotalamuszhoz egy nyéllel 

kapcsolódik; hormonjaival több belső elválasztású mirigy működését szabályozza 
 
ágybeli portéka: (néprajz) ágynemű, ill. ezzel bevont holmi a test melegen tartására és a kényelmes fekvés 

biztosítására 
 
ágy feje: ágynak az a része, amerre fekvéskor a fej szokott lenni 
 
agyhártya → kemény agyhártya 
agyhártya → lágy agyhártya 
 
agyról hajt a szőlő: (szőlészet) tőkéről hajt a szőlő 
 
ágyú → szakállas ágyú 
 
ajakos medve: (állattan) a medvefélék családjába tartozó, Elő-Indiában élő állat(faj); ajka ormányszerűen 

megnyúlt 
 
ajakos virág, növény: (növénytan) ajakos pártájú, ill. ilyen virágú növény 
 
ajándék → kegyelmi ajándék 
ajándék → szerelmi ajándék 
ajándékai → Szentlélek ajándékai 
 
ajándékos kosár: (néprajz) kerek kétfülű v. hosszúkás egyfülű karoskosár, amelyben a lakodalmas 

ajándékot v. a gyermekágyas asszonynak szánt ételt viszik 
 
ajándékvivő kendő: (néprajz) olyan kendő, amelybe kötve szokás vinni a tálra rakott süteményt 

lakodalomba v. gyermekágyas asszonynak 
 
ajánló bibliográfia: (tudományos, irodalomtudomány) vmely tudományág olvasói részére készült jegyzék a 

nekik ajánlott művekről, többnyire rövid ismertetéssel 
 
ajkúak → német ajkúak 
ájtatosság → keresztúti ájtatosság 
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ájtatossági gyónás: (vallás) rendszeres gyakori szentgyónás olyan anyagról, amit nem kötelező meggyónni 
(bocsánatos bűnök és tökéletlenségek) 

 
ájtatos társaság v. társulat: (vallás) vallásos jellegű társadalmi egyesület 
 
ajtó → ablak, ajtó tokjának pereme 
ajtó → királyi ajtó 
 
ajtó előtti boltozat: (néprajz) építmény, amelyet a lakóházak bejárata v. a kamrák, istállók ajtaja elé 

építenek 
 
akadály → házassági akadály 
akadály → mesterséges akadály 
akadály → szentelési akadály 
akadály → természetes akadály 
 
akadémiai levelező tag: a tudományos munka magas szintű, eredményes művelésének, valamint a 

tudományos közéleti tevékenységnek elismerését jelző MTA-i cím 
 
akadémiák → gazdasági akadémiák 
akadémiák → pápai akadémiák 
 
akadémikus művészet: a 19. század „hivatalos” művészete; a manuális készségfejlesztés mellett szigorú 

kompozíciós módszerek és tematikus kötöttségek elsajátítását fő feladatának tartó 17–18. századi 
művészeti akadémikusok szemléletéhez mereven ragaszkodó irányzat; akadémizmus 

 
akadémikus stílus: (művészettörténet) a képzőművészeti főiskolákon tanított hagyományos stílus, amelyet 

inkább technikai ügyesség, mint művészi eredetiség jellemez 
 
akarat → szabad akarat 
 
akcidens szedés: (nyomdászat) kis terjedelmű, esztétikai hatásra is törekvő alkalmi nyomtatványok 

(meghívók, prospektusok stb.) kézi szedése; mesterszedés 
 
akció → egyéni akció 
akció → tisztogatási akció 
 
akciós turbina: (műszaki nyelv) olyan turbina, amely a víz mozgási energiájának felhasználásával működik 
 
akkumuláció → szocialista akkumuláció 
akkumulációja → tőke akkumulációja 
akkumulátor → hidraulikus akkumulátor 
 
aknás zsilip: a felső és az alsó vízszint nagy különbsége esetén alkalmazott olyan kamrás zsilip, amelynek 

alsó részén alagútszerű csatorna, akna van 
 
aknát telepít: (katonaság) aknát rak le, helyez el 
 
akol → egy akol, egy pásztor 
akta → poros akta 
akták → országgyűlési akták 
 
aktban fest vkit: úgy fest vkit, hogy meztelenül ábrázolja 
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aktív bankkamat: (pénzügy) az a kamat, amelyet a bank az általa nyújtott hitel(ek) után számít fel 
 
aktív bankügylet: (pénzügy) haszonnal járó befektetés 
 
aktív cella: (számítástechnika) a táblázatkezelő kijelzőjén levő kijelölt cella, amely a működés jelenlegi 

középpontjában áll 
 
aktív elem: (vegyipar) más elemmel és vegyülettel egyesülő elem 
 
aktív ellenállás: támadásban megnyilvánuló ellenállás 
 
aktív erő: (fizika) ható, munkát kifejtő erő 
 
aktív keresők: a népesség gazdaságilag aktív, kereső tevékenységet folytató, jövedelemmel rendelkező 

része; a magyar statisztikai számbavétel szerint aktív keresők közé tartoznak a vállalatok, az 
intézmények alkalmazottai, a szövetkezetek tagjai és alkalmazottai, az önálló foglalkozásúak (pl. 
kisiparosok, kiskereskedők) és alkalmazottaik stb. 

 
aktív mérleg: (kereskedelem, pénzügy) nyereséget felmutató, haszonnal záruló mérleg <a veszteséget 

feltüntető passzívval szemben> 
 
aktív szén: (vegyipar) olyan szén, amelynek erős megkötő tulajdonságai vannak 
 
aktív szókincs: (nyelvtudomány) vkinek a beszédében, írásaiban használatos szókincse <a csupán ismert 

passzívval szemben> 
 
aktív választójog: (politika) vkinek az a joga, hogy mást törvényhozó v. egyéb hasonló testület tagjává 

válasszon 
 
aktív vállalat: (kereskedelem, pénzügy) olyan vállalat, amelynek nagyobb a vagyona, mint az adóssága 
 
aktív vérbőség: (orvostudomány) a vér erős áramlása következtében létrejött vérbőség 
 
aktív vízgazdálkodás: a vízkészletek tervszerű felhasználása (öntözés, a vízi erő hasznosítása, vízi utak 

építése, az iparnak és a lakosságnak vízzel való ellátása stb.) 
 
aktuális mondattagolás: (nyelv, irodalom) a mondat kommunikációs szempontú tagolása 
 
 
aktuális szövegtagolás: (nyelv, irodalom) a) egyszerű lineáris témafejlődés esetén egy szövegmondat 

témája (új), a következő mondat témája (ismert) lesz; b) végigfutó témájú témafejlődés esetén egy 
szövegmondatlánc valamennyi mondatának azonos a témája, de más a rémája c) egy témából 
levezetett résztémák fejlődése 

 
aktus → nemi aktus 
akusztika → zenei akusztika 
 
alacsony légnyomás: (fizika) egy atmoszféránál kisebb nagyobb légnyomás 
 
alacsony néposztály, népréteg: (régies, rosszalló) szűkös anyagi körülmények közt, kezdetlegesebb 

műveltségi fokon élő néposztály, népréteg 
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alacsony rang: (elavult, rosszalló) kevés jövedelemmel és kevés társadalmi megbecsüléssel járó rang 
 
alacsony származás: (elavult, rosszalló) <osztálytársadalomban> az uralkodó osztálytól megvetett 

társadalmi rétegből való származás 
 
alacsony törzsű: olyan <gyümölcsfa>, melynek törzse mintegy 40–80 cm magas 
 
aláírás → cégszerű aláírás 
aláírás → digitális aláírás 
alak → áramvonalas alak 
alak → kikövetkeztetett alak 
alak → mértani alak 
alak → szenvedő alak 
alak → torz alak 
 
alakhű fordítás: az eredeti versmértéket megőrző fordítás 
 
alaki hiány: (jogtudomány) a törvényben előírt forma v. eljárás meg nem tartása, amely rendszerint 

érvénytelenségi ok 
 
alaki hiba: <okiraton> olyan alaki hiány, amely miatt megtámadtatás esetén az okirat érvénytelenné válik 
 
alakja → jogügylet alakja 
alakja → mondat alakja 
 
alakos játék: (néprajz) olyan játék, amelynek szereplői közönségük mulattatására különféle alakokat öltve, 

embereket v. állatokat utánoznak 
 
alakos tánc: (néprajz) olyan tánc, amelynek sokféle alakja, figurája van 
 
alakulás → faluvá alakulás 
alakulat → földtani alakulat 
alakzat → geometriai alakzat 
alakzat → zárt alakzat 
 
alamizsnás testvér: (ritka) szabadkőműves-páholynak az a tagja, aki a segélyezésre szánt adományok 

összegyűjtését végzi 
 
alantos tiszt: (katonaság) a század v. üteg parancsnokánál alacsonyabb beosztásban levő, általában 

hadnagyi v. főhadnagyi rendfokozatú tiszt 
 
alany → általános alany 
alany → amerikai alany 
alany → cselekvő alany 
alany → határozatlan alany 
alany → határozott alany 
alany → kísérleti alany 
alany → lappangó alany 
alany → lélektani alany 
alany → szenvedő alany 
 
alanyi igeragozás, alanyi ragozás: (nyelvtudomány) <tárgyas ragozást is használó nyelvben:> az igének 

alanyi személyragokkal való ellátása, ill. ilyen módon való használata; általános ragozás 
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alanyi jog: (jogtudomány) a) tágabb értelemben vmely természetes v. jogi személyt (jogalanyt) megillető 

jogosultság; b) szűkebb értelemben a jogalany magatartási lehetőségeinek az adott jogrendszer 
jogszabályi rendelkezései által elismert, meghatározott, államilag védett köre; az alanyi jog feltételezi 
az alanyi kötelezettség lényét, amely a személy jogszabály által előírt, államilag kikényszeríthető, 
kellő magatartása; a jogosultságok és kötelezettségek jogviszonyokban konkretizálódnak; az alanyi 
jog és kötelezettség önálló, de a tárgyi jogtól függő kategória 

 
alanyi mellékmondat: (nyelvtudomány) a főmondat alanyát kifejező v. körülíró mellékmondat, pl. Aki 

másnak vermet ás (alanyi mellékmondat), maga esik bele. 
 
alanyi rész: (nyelvtudomány) az alany a szorosabban hozzátartozó bővítménnyel (rendszerint jelzővel) 

együtt 
 
alanyi személyrag: (nyelvtudomány) <tárgyas ragozást is használó nyelvben:> olyan igerag, amely csak az 

alany személyére és számára mutat rá, a tárgyéra nem 
 
alap → biztosítási alap 
alap → fogyasztási alap 
alap → forgalmi alap 
alap → hadműveleti alap 
alap → igazgatói alap 
alap → összehasonlítási alap v. az összehasonlítás alapja 
alap → rendelkezési alap 
alap → tanulmányi alap 
alap → tárgyalási alap 
alapelvek → helyesírási alapelvek 
 
alapítási mondák: (néprajz) kultúrjavak keletkezését magyarázó epikus történetek, amelyeket a nép 

valóságként fogad el 
 
alapító határozat: okirat, amely valamilyen vállalat, szervezet v. jogi személy létrehozásának, működésének 

feltételeit tartalmazza; alapítólevél 
 
alapítólevél → Tihanyi alapítólevél 
 
alapító tag: (hivatalos) vmely egyesületnek v. vállalkozásnak olyan tagja v. pártfogója, aki bizonyos 

összeggel hozzájárult az alaptőkéhez, ill. az intézménynek, egyesületnek létesítéséhez 
 
alapművelet → négy alapművelet 
alapnyelv → indoeurópai alapnyelv 
 
alapos ok: nyomós, fontos ok 
 
alaprajzú → kör alaprajzú épület 
alaprajzú → L alaprajzú ház 
alaptétele → algebra alaptétele 
alaptörvény → biogenetikai alaptörvény 
 
álarcos játék: (néprajz) az alakoskodásnak, népi színjátszásnak az a típusa, amelynek szereplői álarcot 

viselnek 
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alárendelés v. alárendelés viszonya: (nyelvtudomány) az a mondattani viszony, amelyben az egyik tag a 
másiknak alanya, tárgya, határozója v. jelzője, ill. értelmezője 

 
alárendelő kötőszó: (nyelvtudomány) mellékmondatot a főmondathoz kapcsoló kötőszó 
 
alárendelő összetétel: (nyelvtudomány) az alárendelő típusú összetett szavak alárendelő szószerkezetre 

vezethetők vissza; az alárendelő összetétel utótagja az alaptagot képviseli, az előtag pedig bővítmény 
szerepében áll 

 
alárendelő összetett mondat: (nyelvtudomány) tagmondatai nem egyenrangúak; a mellékmondat a 

főmondat egy mondatrészét fejti ki, ezért mondatrész-kapcsolatos alárendelésnek is nevezzük; a 
főmondatban található az utalószó, amelynek mondatrészi szerepe utal a mellékmondat típusára 

 
alárendelő szószerkezet: (nyelvtudomány) két tagból áll, az alaptagból és a bővítményből; a bővítmény 

korlátozza az alaptag jelentését; az alárendelő szószerkezet két tagja a mondat különböző szintjén 
helyezkedik el; a főtag a mondat magasabb, az alárendelt tag közvetlenül a főtaghoz kapcsolódva, a 
mondat alacsonyabb szintjén található 

 
alárendelt fogalom: (filozófia) szűkebb körű fogalom a felette levő tágabb körű fogalomhoz viszonyítva 
 
alárendelt mondat: (nyelvtudomány) mellékmondat 
 
alatt → Kárpátok alatt 
 
aláverik a sínt, a vágányt: (vasútügy) a zúzalékot a talpfák alá verik 
 
alázat → keresztényi alázat 
 
albérletben játszik: (sport, bizalmas) nem a saját pályáján játszik <vmely mérkőzést> 
 
áldás → asztali áldás 
áldás → atyai áldás 
áldás → házi áldás 
áldozás → kézbe áldozás 
 
áldozási ének: (vallás) az áldozás alatt énekelt antifónás zsoltár v. antifóna 
 
áldozat → engesztelő áldozat 
áldozat → szent áldozat 
 
áldoztató tálca: (vallás) ovális fémtálca az áldoztatás közben lehulló apró morzsák felfogására; általában 

aranyozott ezüstből v. ezüstözött rézből készül 
 
alexandriai iskolák: (vallás) Alexandriában a 3–6. században működött teológiai és filozófiai iskolák 
 
alexandrin → magyar alexandrin 
 
alfabetikus írások: (nyelv, irodalom) olyan írásrendszer, ahol a betűk és a hangok között közvetlen 

megfelelés van; betűírások 
 
alfa és omega: a görög ábécé első és utolsó betűje; a Földközi-tenger keleti térségében már a 

kereszténység előtt is szimbolikus erővel (bajelhárítás) felruházott jelkép, amely a kereszténység 
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elterjedésével Isten v. Jézus örökkévalóságának, mindenható voltának szimbólumává vált; átvitt 
értelemben a kezdet és a vég, a teljesség 

 
alfája → csillagkép alfája 
 
alföldi klíma: (földrajz) hazánk nagyalföldi részére jellemző kontinentális klíma, mely a sugárintenzitás és a 

hőmérséklet-ingadozások következtében kifejezetten ingerklímának tekinthető 
 
algebra alaptétele: (matematika) az n-ed fokú valós v. komplex együtthatójú egyváltozós polinom (és 

egyben az n-ed fokú algebrai egyenlet) gyökeinek számára vonatkozó nagy fontosságú tétel, amely 
mind az algebrában, mind a komplex függvénytanban központi szerepet játszik 

 
algebrai egyenlet: (matematika) olyan egyenlet, amelyben a keresett ismeretlennel (x) az összeadáson, 

kivonáson és ismert számmal, valamint önmagával való szorzáson (az ismeretlen hatványozásán) 
kívül más művelet nem szerepel 

 
algebrai művelet: (matematika) a négy alapművelet, továbbá a hatványozás és a gyökvonás 
 
alkaioszi strófa: (nyelv, irodalom) négysoros strófa, első két sora alkaioszi tizenegyes (nagy alkaioszi), 

harmadik sora alkaioszi kilences (ötödfeles jambus), negyedik sora alkaioszi tízes (kis alkaioszi) 
 
alkáli földfém: (kémia) a periodikus rendszer második oszlopának főcsoportjába tartozó fémek (berillium, 

magnézium, kalcium, stroncium, bárium, rádium) egyike 
 
alkalmasság → katonai alkalmasság 
alkalmazott → háztartási alkalmazott 
alkalmazott → kisegítő alkalmazott 
alkalmazott → szerződéses alkalmazott 
 
alkalmazott antropológia: (tudományos) az antropológia elméleteinek és eredményeinek gyakorlati 

hasznosításával foglalkozó tudományág 
 
alkalmazott geofizika: (tudományos) az ásványi kincseket fizikai módszerekkel felkutató tudomány 
 
alkalmazott kutatás: (tudományos) a már megismert jelenségek olyan tulajdonságainak, feltételeinek a 

vizsgálata, amelyek révén lehetővé válik társadalmi hasznosításuk megvalósítása 
 
alkalmazott művészet: gyakorlati célokat szolgáló, de esztétikai követelményeket is kielégítő művészi 

tervezés 
 
alkalmazott nyelvészet: (nyelvtudomány) a nyelvészet elméleteinek, módszereinek és eredményeinek 

alkalmazása más tudományterületeken felmerült nyelvi problémák tisztázásához 
 
alkalmi költészet: (nyelv, irodalom) meghatározott, egyetlen alkalomra írt költői művek és rögtönzések 

elnevezése 
 
alkalmi szófajváltás: (nyelvtudomány) az a nyelvi jelenség, amely akkor következik be, ha egy szót 

alkalmilag a megszokottól eltérő szófaji szerepben használunk 
 
alkalmi vétel: kivételesen olcsón szerzett v. olcsón kínált áru; kivételesen előnyös vásárlási lehetőség 
 
alkat → atletikus alkat 
alkat → muszkuláris alkat 
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alkohol → abszolút alkohol 
alkohol → tömény alkohol 
 
alkonyati vakság: (orvosi) a retina adaptációs képességének csökkenése, amely általában 0,1 luxnál 

gyengébb világításban – amikor ép adaptációval a tárgyak még jól megkülönböztethetők – már 
nagyfokú látászavart okoz; szürkületi vakság, farkasvakság 

 
alkotmány → írott alkotmány 
 
alkotmányos monarchia: (történettudomány) államfői kormányforma, mely a feudalizmusból a 

kapitalizmusba való átmenet idején keletkezett 
 
alkotó munka: olyan – főleg szellemi – tevékenység, amelynek eredménye vmely jelentősebb alkotás, mű 
 
alkotó sebészet: (orvostudomány) plasztika, plasztikus sebészet 
 
áll → bakot áll 
áll → bukásra áll 
áll → merőlegesen áll vmire 
áll → parin áll vmely értékpapír 
áll → szobrot áll 
áll → vád alatt áll vki 
álladék → pénztári álladék 
állam → egyházi állam 
állam → képviseleti állam 
állam → nemzeti állam 
állam → nemzetiségi állam 
állam → szövetségi állam 
 
állami bankok: (közgazdaságtan) az állam tulajdonában levő pénzintézetek 
 
állami bérlakás: rendeltetésénél fogva bérbeadás célját szolgáló, állami tulajdonban levő lakás 
 
állami beruházás: (közgazdaságtan) az állam által kitűzött célokat szolgáló és állami szerv által egyedileg v. 

csoportosan eldöntött, nagyrészt az állami költségvetésből finanszírozott beruházás 
 
állami címer: hagyományokat is hordozó, összetett jelkép; az állam hivatalos jelvénye, melyet okiratain, 

pecsétjein és egyéb, az állami fölségjoggal összefüggő v. azt kifejező esetben használ 
 
állami gazdaság: állami földtulajdonon mező-, ill. erdőgazdasági tevékenységet folytató állami vállalat; az 

állami gazdaságok körébe tartoznak a különféle cél- és tangazdaságok is 
 
állami gondozás: veszélyeztetett kiskorúról való intézményes gondoskodás; állami gondozásba kerülhetnek 

azok a gyerekek, akiknek testi, szellemi v. erkölcsi fejlődése veszélyeztetett a családban; akiknek a 
szülei nem élnek v. ismeretlenek, ill. akiknek állami gondozásba vételét a szülők kérik 

 
állami gondozott: az a gyermek, aki anyagi, erkölcsi, egészségügyi v. egyéb okok miatt családi környezetben 

nem nevelhető, s ezért korának megfelelő állami intézményben van elhelyezve 
 
állami himnusz: állami jelkép, amely művészi erejénél fogva leginkább alkalmas a hazafias érzelmek, a 

nemzeti összetartozás kifejezésére 
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állami tulajdon: a társadalmi tulajdon egyik formája; tárgyai az alapvető termelési eszközök és a 
népgazdaság számára döntően fontos más vagyontárgyak 

 
állami vállalat: olyan vállalat, amelynek termelési eszközei állami tulajdonban vannak; a gazdálkodás 

szempontjából termelő, elosztó és szolgáltató szervezet lehet 
 
államköltséges hely: <intézetben, internátusban> olyan hely, amelynek költségeit az állam fedezi, fizeti 
 
államosítása → iskolák államosítása 
 
állampolgári eskü: (jogtudomány) vmilyen állampolgárság megszerzésekor az állampolgár által letett eskü 
 
államszerződés → osztrák államszerződés 
államtitkár → adminisztratív államtitkár 
államtitkár → politikai államtitkár 
 
állandó gázok: (fizika) a legnehezebben cseppfolyósítható gázok 
 
állandó határozó: (nyelvtudomány) olyan határozó, amely egyetlen jelentéstani csoportba sem sorolható 

be 
 
állandó hiba: (műszaki nyelv) olyan rendszeresen mutatkozó mérési hiba, amelyet nem szoktak 

kiküszöbölni 
 
állandó jelző: (irodalomtudomány) leírásokban, költői művekben személyek, tárgyak jellemzésére v. 

hangulatkeltésre használt szó v. szókapcsolat 
 
állandó költségek: (közgazdaságtan) a termelés mennyiségének (és a választék összetételének) változásától 

független költségek (pl. fűtés, világítás, ügyintézők, adminisztrátorok javadalmazása stb.); fix 
költségek 

 
állandó madár: (ritka) télen is a költés helyén élő madár <ellentétben a vándormadárral> 
 
állandó mennyiségek: (mennyiségtan) <matematikai kifejezésben v. képletben> olyan mennyiségek, 

amelyek minden esetben megtartják értéküket; konstans mennyiségek 
 
állandó műsorszám: a) <a rádióban> kisebb-nagyobb időközökben, rendszerint ugyanabban az időpontban 

ismétlődő műsor; b) olyan műsor, amelyet vki v. vmely együttes változó műsorszámai mellett 
hosszabb időn át elő szokott adni 

 
állandó sejt: (növénytan) tovább nem osztódó sejt 
 
állandó strófaszerkezet: (nyelv, irodalom) az állandó ritmusú sorfajok állandó strófaszerkezetek 

alkotóelemei (szapphói, alkaioszi, aszklépiadészi) 
 
állandó település: (néprajz) olyan település, ahol a lakóhely és a munkahely mozdulatlan, helyhez kötött 
 
állandó terhelés: (műszaki nyelv) vmely építmény önsúlyából s a rajta levő szerkezetek súlyából adódó 

terhelés 
 
állandó tőke: az a tőke, amely a termelőeszközök értékének formájában van meg, és változatlan nagyságú 
 
állandó ünnep: olyan ünnep, amely az évnek mindig ugyanarra a napjára esik 
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állandó v. állandósult szókapcsolat: (nyelvtudomány) olyan szókapcsolat, amelynek tagjai jelentés 

szempontjából sajátos egységet alkotnak, jelentésüket tekintve a szóval egyértékűek v. közel állnak 
hozzá (pl. előadást tart; írásba foglal; lármát csap; kirúg a hámból; lesz még a kutyára dér) 

 
állandó vízfolyás: (földrajz) a legszárazabb időszakokban is vizet szállító vízfolyás (pl. folyó, patak) 
 
állapot → beszámíthatatlan állapot 
állapot → cseppfolyós állapot 
állapot → közbülső állapot 
állapot → labilis állapot 
állapot → munkaképes állapot 
állapot → rendkívüli állapot 
állapota → családi állapota 
állapotok → ázsiai állapotok 
állás → lebegő állás 
álláspont → harci álláspont 
állat → gerinces állat 
állat → gerinctelen állat 
állat → kérődző állat 
állat → rágcsáló állat 
állat → védett állat 
 
állathívogató szó: (nyelvtudomány) a háziállatok hívogatására használt szó (mondatszó, becéző név) 
 
állati motívumok: (művészettörténet) az állatok alakját többé-kevésbé pontosan v. stilizálva utánzó 

motívumok 
 
állati szén: állati anyagok (csont, hús, vér) száraz desztillációjával előállított, nehezen elhamvadó anyag 
 
állatok → elevenszülő állatok 
állatok → hideg vérű állatok 
állatok → mélytengeri állatok 
 
állatok nemesítése: (mezőgazdaság) meglévő fajták tulajdonságainak célszerű javítása keresztezés, 

kiválogatás és egyéb módszerek útján 
 
állatöv nevei: Kos, Bika, Ikrek, Rák, Oroszlán, Szűz, Mérleg, Skorpió, Nyilas, Bak, Vízöntő és Halak 
 
állattartás → réti állattartás 
állattartás → rideg állattartás 
állattenyésztés → extenzív állattenyésztés 
állattenyésztés → külterjes állattenyésztés 
 
állattenyésztés hiedelmei: (néprajz) az állattartással és a háziállatokkal (baromfi, disznó, kutya, ló, macska, 

tehén) kapcsolatos hiedelmek, mágikus eljárások; elsősorban az állatok egészségére, szaporaságára, 
hasznára vonatkoznak 

 
állatutánzó táncok: (néprajz) játékos gyermektáncok, ill. közösségi, lakodalmi szórakoztató táncok 
 
állít → vámsorompót állít fel vmire 
állítás → szárazra állítás 
állítja → szárazra állítja a tehenet 
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állítmány → lélektani állítmány 
állítmány → összetett állítmány 
 
állítmányi jelző: (nyelvtudomány) az összetett állítmánynak melléknévvel kifejezett része 
 
állítmányi kapcsolat: (nyelvtudomány) az alany és állítmány kapcsolata 
 
állítmányi mellékmondat: (nyelvtudomány) olyan mellékmondat, amelyet az összetett mondatnak 

megfelelő egyszerű mondatban állítmány helyettesít 
 
állítmányi névszó v. állítmányi kiegészítő: (nyelvtudomány) az a névszó, amely állítmányként v. az 

összetett állítmány névszói részeként (rendszerint ragtalan alakban) használatos 
 
állítmányi rész: (nyelvtudomány) az állítmány a szorosabban hozzá tartozó bővítményekkel (pl. tárggyal, 

határozóval) együtt 
 
állja a vadat: (vadászat) kutya a felkutatott vad közelében megtorpan, feszült testtel egy helyben marad, s 

ezzel jelzi a vad jelenlétét 
 
alloé verte: lombos fák által képezett sétány 
 
álló hadsereg: (régies) állandó hadsereg 
 
álló hívás: (fényképészet) zárt edényben történő lassú, hosszabb ideig tartó előhívás 
 
állomány → gördülő állomány, anyag 
állomány → ideiglenes állomány 
állomány → táppénzes állomány 
állomány → tényleges állomány 
állomány → tömörített állomány 
állomás → anyatejgyűjtő állomás 
állomás → átmeneti állomás 
állomás → fedeztetési állomás 
állomás → kilépő állomás 
állomás → kitérő állomás 
állomás → közvetítő állomás 
állomás → utolsó állomás 
állomás → véradó állomás 
 
álló tábor: (régies) hosszabb időre létesített tábor 
 
állvány → létrás állvány 
állvány → lógó állvány 
alma → borízű alma 
alma → vízízű alma, cseresznye, gyümölcs 
álma → Emese álma 
 
alma bundában: (konyhaművészet) szeletekre vágott és palacsintatésztába mártott alma zsírban kisütve 
 
álmot fejt: babonásan kutatja az alvás közben látottaknak a jelentését, és belőlük jósol 
 
alnémet nyelvjárások: (nyelvtudomány) a német nyelvnek Németország északi részén használatos, a 

holland és a flamand nyelvhez közel álló nyelvjárásai 
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aloé → orvosi aloé 
álom → téli álom 
alperes → elsőrendű alperes, vádlott 
alperes → másodrendű alperes, vádlott 
 
álruhás hős: (néprajz) az eurázsiai folklór gyakori cselekménytípusa, hogy a hős álruhában jelenik meg, 

hátrahagyott írásából (vagy elővillanó díszes ruhájából) állapítják meg kilétét 
 
alsó állású magház: (növénytan) olyan magház, amely a virágtakarón alul foglal helyet 
 
alsóbb drámai műfajok: (irodalomtudomány, régies) könnyedebb, szabadabb drámai formában írt műfajok 

(bohózat, operett, revü, színpadi életkép és látványosság) 
 
alsóbb réteg: (átvitt értelemben, elavult) kevésbé vagyonos, kevesebb jogú és kisebb műveltségű 

társadalmi osztály 
 
alsó éves: (iskola) vmelyik alsóbb osztályba járó <tanuló> 
 
alsó fogás: (sport) a) tornaszernek olyan módon való megfogása, hogy a tenyér a megfogott rúd, karika, léc 

stb. alsó részéhez szorul; b) <birkózásban> az ellenfél testének alsó része ellen irányuló fogás 
 
alsó fokú: <vmely utána következő fokon levővel szemben> a kiindulóponton levő 
 
alsó fokú oktatás: (iskola) régebben az elemi iskolai, ma az általános iskolai oktatás 
 
alsó fokú szeminárium: a) a szemináriumi rendszer kiinduló szakasza; b) <vmely szervezetben> a 

legszűkebb területen, a legkisebb hatáskörrel működő s egy v. több felette álló szervnek alárendelt 
szerv 

 
alsó gégefő: (anatómia) a madarak hangadó szerve, amely a hörgők kezdeti v. a légcső alsó részén 

helyezkedik el 
 
alsó index: egy v. több karakter kevéssel a környező szöveg alapvonala alatt, általában kisebb betűmérettel 
 
alsó kvart: (zene) <a hétfokú skálában> vmely alaphangtól lefelé számított negyedik hang 
 
alsó kvint: (zene) <a hétfokú skálában> vmely alaphangtól lefelé számított ötödik hang 
 
alsó oktáv: (zene) <a hétfokú skálában> vmely alaphangtól lefelé számított nyolcadik hang, amelynek neve 

azonos az alaphangéval 
 
alsó rend: (történettudomány) <a hűbéri társadalomban> a kisnemesség és a köznép 
 
alsó rendek: (vallás) <az egyházi hierarchiában> az áldozópapságot megelőző fokozatok 
 
alsó szekund: (zene) <a hétfokú skálában> vmely hanggal lefelé számított szomszédos hang 
 
alsó tábla: (történettudomány) <a rendiség politikai szervezetében> az országgyűlési testületnek az a külön 

tanácskozó része, amely a vármegyék, káptalanok, szabad kerületek, királyi városok és a távollevő 
főurak küldötteiből állt 

 
alsó tagozat: (iskola) <két tagozatra oszló iskolatípusban> az alacsonyabb fokú tagozat, osztályok 
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alsó talajréteg: a felső alatt levő vmely réteg 
 
alsó tüzelésű: (műszaki nyelv) olyan <kazán>, amelyben a tüzelőtér a víztartály alatt van 
 
alsó vágás: (sport) a vívóállásban tartott kar alá irányuló vágás 
 
altaji nyelvek: (nyelvtudomány) a török, a mongol és a mandzsu-tunguz nyelvek 
 
általános → osztott általános v. elemi iskola 
 
általános alany: (nyelvtudomány) olyan alany, amelynek állítmánya a szóban forgó kategória minden v. 

bármely tagjára vonatkozik 
 
általános értékforma: olyan értékforma, amely több különböző áru értékét egy bizonyos áruban fejezi ki 
 
általános feloldozás: (vallás) egyházi gyakorlat, amely szerint a hívők egész csoportja egyszerre részesül 

feloldozásban, mégpedig egyéni gyónás nélkül 
 
általános helyszínrajz: 1 : 75 000 léptékű helyszínrajz 
 
általános iskola: általános alapműveltséget nyújtó, Magyarországon nyolcosztályos iskolatípus, amely a 

betöltött 6. életévétől kötelező mindenki számára; felállítását 1945-ben rendelték el 
 
általános iskola felső tagozata: az általános iskola 5–8. osztálya 
 
általános munkamegosztás: (közgazdaságtan) a társadalmi termelésnek a történeti fejlődés folyamán 

főfoglalkozásokra, sajátos tevékenységi ágakra oszlása 
 
általános névmás: (nyelvtudomány) mindenkire, mindenre, senkire, semmire, ill. a személyek, dolgok 

bármelyikére, a tulajdonság, mennyiség korlátlan v. tetszőleges voltára utaló névmás (pl. mind, 
minden, mindenki, senki, semmi; akárki, bármi; akármilyen, bármennyi) 

 
általános örökös: (jogtudomány) az a (természetes v. jogi) személy, aki a teljes örökséget kapja 
 
általános ragozás → alanyi igeragozás, alanyi ragozás 
 
általános relativitás elmélete: (fizika) a világot görbült térszerkezetűnek tekintő és ebből a szempontból 

vizsgáló relativitás elmélete 
 
általános sztrájk: a munkabeszüntetésnek az a formája, amikor egy szakma, egy iparág egész munkássága, 

v. egy város, országrész, sőt az egész ország dolgozóinak túlnyomó többsége csatlakozik a 
megmozduláshoz 

 
általános tankötelezettség: (pedagógia) az állam törvényen alapuló intézkedése, amelynek értelmében a 

fiatal nemzedék – bizonyos korhatáron belül – törvényes következmények terhe mellett köteles 
iskolába járni 

 
általános térkép: az ábrázolt terület minden jellemző tulajdonságát méretarányának megfelelő 

részletességgel feltüntető térkép 
 
általános választás: olyan választás, amelyben bizonyos meghatározott minimális feltételek megléte esetén 

az állam minden nagykorú polgára részt vehet 
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általános válság: (közgazdaságtan) a gazdasági élet minden területére, az egész világra kiterjedő válság 
 
Alt billentyű: (számítástechnika) szabvány billentyűzeteken található billentyű, amelyet más billentyűkel 

együtt használva speciális funkciókat érhetünk el; alt key 
 
alternatív élet: a megszokottól eltérő gondolkodás-, cselekvés- és életmód; a jóléti, fogyasztói 

társadalmakban mozgalommá terebélyesedett az alternatív élet, annak keresése, miként lehet az 
előző generáció életformája helyett, amelyben a fiatalok sok megalkuvást és értelmetlen korlátot 
észlelnek, valami jobbat találni 

 
alulcsapó vízimalom: (malomipar) olyan vízimalom, amelyben a víz folyásának az irányára merőlegesen 

elhelyezett lapátkereket a víz sodra mozgatja, s az a gerendellyel összeköttetésben levő fogaskerekek 
közvetítésével hajtja a felső építményben elhelyezett őrlő berendezést 

 
alvadási idő: (orvosi) az érrendszerből levett v. abból kilépett vér megalvadásához szükséges idő 
 
Amerikából jöttem, mesterségem címere: (játék) <egyik gyermekjáték mondókájában a játszó e szavak 

kíséretében bemutatja vmely foglalkozás jellemző mozdulatait, s megnevezi e foglalatosság nevének 
kezdőbetűit, a többieknek ebből kell kitalálniuk, hogy mire gondolt> 

 
amerikai alany: (szőlészet) a filoxérának ellenálló, amerikai eredetű vad szőlőtő v. vessző, amelybe a nemes 

szőlőfajtát szokták oltani 
 
amerikai kongresszus: (politika) az Amerikai Egyesült Államokban a képviselőház és a szenátus tagjainak 

összessége mint törvényhozó testület 
 
amerikai labdarúgás: (sport) a rögbinek az USA-ban kialakult, de Nyugat-Európában is űzött változata; a 

játék célja, hogy a tojás alakú labdát az egyik csapat az ellenfél térfelének kaputerébe v. a kapu 
keresztléce fölé juttassa 

 
amerikai párbaj: olyan párbaj, amelyben az ellenfelek nem mérkőznek meg egymással, hanem sorshúzással 

döntik el, hogy meghatározott időn belül melyik legyen öngyilkos 
 
amerikai szövőlepke: (állattan) Észak-Amerikából származó, Európában is elterjedt lepkefaj; a dísz- és 

haszonfák hajtáscsúcsait és leveleit pókhálós fészekbe szövi, nagy károkat okoz; fehér medvelepke 
 
anakreóni dal: (nyelv, irodalom) Anakreón görög költő modorában és a róla elnevezett versformában írt, a 

bort, a szerelmet könnyed, enyelgő hangon dicsőítő dal 
 
anakreóni hetes: (nyelv, irodalom) három és fél jambusból álló verssor (negyedfeles); anakreóni verssor 
 
anakreóni költészet: (nyelv, irodalom) az európai rokokó dalköltészet egyik műfaja 
 
analitikai mérleg: legfeljebb 100–200 g terhelésre méretezett, 0,1–0,2 mg pontosságú, finom szerkezetű 

mérleg; általában két egyenlő karja van; kémiai mérleg 
 
analitikus dráma: (nyelv, irodalom) a drámai szerkesztés egyik fő eljárását alkalmazó mű: a történet jóval 

bővebb a színpadi cselekménynél, s az előrehaladó színpadi akciókat a fölidézett v. kipattanó 
előzmények elemzése lendíti tovább 

 
analitikus elme: elemző vizsgálatra hajlamos elme 
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analitikus geometria: (matematika) koordináta-geometria 
 
analitikus gondolkodás: (filozófia) olyan gondolkodás, amely a fogalmakat analízis útján igyekszik 

megérteni, megmagyarázni 
 
analitikus ítélet: (filozófia) olyan ítélet, amely azt mondja ki, ami a dolog fogalmában már benne van 
 
analitikus nyelv: (nyelvtudomány) olyan nyelv, amelyben a szavak közötti kapcsolatokat a mondatban nem 

a szavak ragozott alakjai, hanem a szórend, segédszavak stb. jelzik 
 
analízis → műszeres analízis 
analízis → numerikus analízis 
analógia → belső analógia 
analógia → külső analógia 
 
analógiás gondolkodás: (filozófia) gondolkodási mód, melyben az általánosítás és következtetés távoli 

hasonlóság alapján megy végbe 
 
ancíranum → monumentum ancíranum, ankarai felirat 
 
András napja: (néprajz) nov. 30-a, a görögországi Patraszban született András apostol és vértanú „égi 

születésnapja” 
 
anglikán egyház: (vallás) az evangélikus és református egyházak mellett a protestantizmus harmadik, 

mérsékelt ága; az angliai reformáció által kialakított nemzeti egyház, amely a római pápától 
független; Angliában a reformáció VIII. Henrik uralkodása (1509–1547) alatt kezdődött; VIII. Henrik – 
azzal az ürüggyel, hogy a pápa nem választotta el feleségétől, Aragóniai Katalintól – megszakította a 
kapcsolatot a pápasággal, s parlamenti határozattal önmagát nyilvánította az anglikán egyház fejének 
(1534) 

 
anglikán vallás: (vallás) <a 16. században> Angliában kialakult, hittételeire nézve protestáns jellegű vallás 
 
angol bajusz: rövidre nyírt, a száj szögletéig érő bajusz 
 
angol font: angol pénznem 
 
angol gyújtózsinór: kettős szigetelésű biztonsági gyújtózsinór 
 
angol mérföld: 1609 m 
 
angol módszer: (mennyiségtan) egyenlő együtthatók módszere a több ismeretlenű egyenletek 

megoldásában 
 
angolos bifsztek: (konyhaművészet) félig kisütött vesepecsenye, tükörtojással és sokféle körítéssel, esetleg 

mártással 
 
angolosan sütött hús: (konyhaművészet) nem teljesen kisütött, félig nyers hús 
 
angol pipa: rövid, egyenes szárú pipa 
 
angol szabás: sima, díszítés nélküli, szimmetrikus elrendezésű szabás 
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angol mustár: (növénytan) a keresztes virágúak családjába tartozó növény (Sinapis alba); takarmányul, 
magját pedig ételízesítőként használják; fehér mustár 

 
angyal → öldöklő angyal 
 
angyalföldi kincs: (művészettörténet) 1925-ben Budapesten, Angyalföldön talált, 4 aranytáblából, egy 

aranyozott madáralakból és több kisebb aranytárgyból álló lelet 
 
angyali üdvözlet: (vallás) a) <a keresztény vallások felfogása szerint> Mária köszöntése az angyal által; b) 

imádság: Úr angyala; c) képtípus, amely a megtestesülés misztériumából Gábor főangyal és Szűz 
Mária találkozását jeleníti meg 

 
angyalok → pártütő angyalok 
 
anno 1848: 1848-ban, az 1848. esztendőben 
 
anomália → gravitációs anomália 
anomália → mágneses anomália 
antenna → magas antenna 
 
antik demokrácia: (történettudomány) az ókori Athén és a köztársasági Róma államformája, amelyben az 

uralkodó osztály részére a népképviseleti elv megvalósult, és bizonyos szabadságjogok érvényesültek 
 
antik proletár: (történettudomány) <az ókori Rómában a szabadok között> a legszegényebbek rétegéhez 

tartozó személy 
 
antik regény: (nyelv, irodalom) a hellenisztikus korból maradt fenn, virágkora az 1–3. század; szakított a 

mítosszal, hőseit, cselekményét a szerző szabadon alakíthatta 
 
antikvár vette a könyvet: antikváriumban v. antikváriustól v. használtan vette 
 
antilop → golyvás antilop 
 
antimodernista eskü: (vallás) a papság számára 1910-ben a modernizmus megtagadására előírt eskü 
 
antiochiai szertartás: (vallás) Jeruzsálemben és Antiochiában kialakult szentmise, zsolozsma és 

szentségkiszolgáltató formák 
 
antiszociális személyiség: (lélektan) személyiségfejlődési zavarban szenvedő egyén, aki nem fogadja el a 

társadalom normáit, s társadalomellenes viselkedést (pl. bűnözést) mutat 
 
antropológia → alkalmazott antropológia 
antropológia → kulturális antropológia 
anya → hollandi anya 
anya → szárnyas anya, szárnyas csavar v. szárnyas anyacsavar 
anya → tisztelendő anya 
 
anyaági leszármazás: (néprajz) az a leszármazási rend, amikor egy társadalmi csoporton belül a családnév, a 

rang és a vagyon is női ágon, az anya után öröklődik; matrilineáris leszármazás 
 
anyag → csillagközi anyag 
anyag → fogyó anyag, fogyó eszköz 
anyag → plasztikus anyag 
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anyag → szálas anyag 
 
anyag és az energia megmaradásának elve: (tudományos) a fizikának és a vegytannak az a tétele, hogy a 

világegyetemben levő anyagok, ill. energiák mennyisége a különféle folyamatok, átalakulások 
ellenére is állandó, változatlan 

 
anyagi → rendezett anyagi körülmények, viszonyok 
 
anyagi eszköz: pénz 
 
anyagi gond: anyagi természetű nehézség; pénznek v. más szükséges javaknak hiánya 
 
anyagi kultúra: az anyagi értékek, elsősorban a társadalom vívmányainak összessége a tudományban, a 

művészetben, az állami és társadalmi élet megszervezésében, a szokások és az erkölcs terén 
 
anyagi nehézségek: pénzhiány 
 
anyagmegmaradás törvénye: (fizika) tapasztalati törvény, amely szerint anyagot semmiből teremteni v. 

megsemmisíteni nem lehet 
 
anyagok → fényérzékeny anyagok 
anyagok → herbicid anyagok 
anyagok → kapcsoló anyagok 
anyagok → kristályos anyagok 
anyagok → rákkeltő anyagok 
 
anyagot fáraszt: (műszaki nyelv) a) vmi kisebb-nagyobb mértékű kifáradást hoz létre benne; b) vki 

kifáradási próbának vet alá vmit 
 
anyai, apai ágon rokonok: anyjuk, apjuk családja révén, anyai, apai részről rokonok 
 
anyák iskolája: (elavult) terhes nők és fiatal anyák részére tartott tanfolyam az anyasággal és a 

csecsemőgondozással kapcsolatos ismeretek elsajátítására 
 
anyakönyve → bérmáltak anyakönyve 
anyakönyve → házasultak anyakönyve 
anyakönyve → kereszteltek anyakönyve 
 
anyakönyvi hivatal: az a hivatal, ahol az anyakönyveket őrzik, s a bejelentéseket, valamint bejegyzéseket 

eszközlik 
 
anyakönyvi kivonat: születésről, házasságról, elhalálozásról szóló anyakönyvi bejegyzés hiteles másolata 
 
anyakönyvi lap: katonai személyek, tanulók stb. adatait nyilvántartó űrlap 
 
anyanyelvi oktatás: (iskola) a saját anyanyelven folyó oktatás 
 
anyás csavar: (műszaki nyelv) csavarorsóból s ráilleszthető csavaranyából álló csavar 
 
anyatejgyűjtő állomás: (orvosi) egészséges szoptató anyák lefejt tejfeleslegének gyűjtésére szolgáló 

egészségügyi intézmény, amely a tejet olyan újszülötteknek juttatja, akiknek az életben maradásához 
v. egészséges fejlődéséhez szükséges 
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anyja → Isten anyja 
apa → természetes apa 
apa → törvényes apa 
 
apáról v. anyáról testvérek: apjuk, ill. anyjuk közös 
 
apasági vélelmek: olyan vélemények (vélelmek), amelyeket a jog a gyermek családi jogállásának rendezése 

érdekében az apa személyének megállapítására állít föl 
 
apaság megállapítása: (orvosi) azon férfi személyének meghatározása, akitől a gyermek származik, ill. aki a 

törvény előírása szerint a gyermek apjának tekinthető 
 
apátság → nullius apátság 
 
apokrif evangéliumok: (vallás) a kánoni evangéliumokhoz hasonló tartalmú és felépítésű apokrif könyvek, 

amelyeket azonban nem vettek fel a kánonba; az apokrif evangéliumok az egymástól eltérő korai 
eszméket és vélekedéseket tartalmazzák Jézus Krisztusról és tanításáról 

 
apokrif iratok: (vallás) a mai katolikus nyelvhasználatban azok a zsidó és ókeresztény írások, amelyeket 

soha nem tekintettek (még átmenetileg sem) kánoninak 
 
ápol → sebet ápol 
 
áporodott szag: áporodott ételneműk v. zárt helyre elrakott, nem szellőzött holmik kellemetlen illata 
 
apostoli atyák: (vallás) azok az ókeresztény írók, akik a hagyomány szerint kapcsolatban álltak az 

apostolokkal, ill. az ún. apostoli korban működtek 
 
apostoli hitvallás: (vallás) az ősi keresztségi hitvallás, melyet a katolikus egyház ma is használ, s amelyet a 

tridenti zsinat a hittanítás alapjaként jelölt meg; a protestáns egyházak megtartották, ellenben a 
keleti egyház inkább a nicea-konstantinápolyi hitvallást használja 

 
apostoli kettős kereszt: <eredetileg koronázáskor és más ünnepélyes alkalmakkor a magyar királyok előtt 

vitt> olyan kereszt, amelynek két vízszintes szára van 
 
apostoli király: (történettudomány) a magyar királyoknak korábban kivételesen alkalmazott, 1758-tól 

kezdve a pápa által hivatalosan adományozott címe, amely az első magyar királynak apostoli 
működésére, térítő munkájára vezethető vissza 

 
apostoli szentszék: (vallás) a római katolikus egyház legfelsőbb közigazgatási (Egyházi Közügyek Tanácsa, 

Pápai Államtitkárság) és a bírói szerveinek (Apostoli Signatura) összessége, Rómában, a pápai 
udvarban (Kúria) székel, s a pápa vezetésével működik 

 
Apostolok cselekedetei: (vallás) bibliai mű, az Újszövetség ötödik könyve; az 1. század második felében 

keletkezhetett; szerzőjének a keresztény hagyomány Lukács evangélistát tartja; első része Jézus 
mennybemenetelét, a második a palesztinai térítőmunkát, a harmadik Pál apostol térítőutazásait 
beszéli el 

 
apostolok oszlása: a) (vallás) katolikus ünnep júl. 15-én; b) (film, színház, régies) a színtársulatnak 

rendszerint virágvasárnap történő feloszlása; c) (tréfás) vmely társaságnak, közösségnek, együttesnek 
a felbomlása, szétszéledése 

 
aprító → kalapácsos aprító 
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apró magvak: konyhakerti növények magvai 
 
aprózza a csárdást: apró, gyors léptekben járja, szaporázza a csárdást 
 
ár → beszerzési ár 
ár → beváltási ár 
ár → eladási ár 
ár → felvásárlási ár 
ár → fogyasztói ár 
ár → gyári ár 
ár → hatósági ár 
ár → kikiáltási ár 
ár → maximális ár 
ár → napi ár 
ár → olcsó ár 
ár → önköltségi ár 
ár → piaci ár 
ár → szabott ár 
ár → utolsó ár 
 
arab mézga: bizonyos afrikai fafajták megsértett kérge alól szivárgó sűrű, ragadós nedv 
 
arab számok: <a római számjegyekkel szemben> az évszázadok, sorozatok, osztályok stb. jelölésén kívül a 

számolásban s a mindennapi életben általában használatos számok v. számjegyek: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 
8, 9 

 
aradi gyűlés: (történettudomány) az 1132-es országgyűlés, amelyen II. (Vak) Béla király felesége a 

trónkövetelő Borics párthíveit felkoncoltatta 
 
aradi tizenhárom v. aradi vértanúk: (történettudomány) az a tizenhárom tábornok, akiket az 1848–49. évi 

magyar szabadságharc befejezését jelentő péterváradi és komáromi várátadás után a bécsi 
forradalom egyéves évfordulóján, azaz 1849. október 6-án az aradi várban az osztrákok kivégeztek 

 
áram → hőelektromos áram 
 
arámi nyelv: (nyelvtudomány) északnyugati szemita nyelv, amely eredetileg azoknak az arámi törzseknek 

volt a szemita nyelvjárása, amelyek Kr. e. 1200 körül behatoltak a szír-palesztin kultúrterületre, és ott 
különféle államokat alapítottak 

 
áramkör → logikai áramkör 
áramkör → nyílt áramkör 
áramkör → nyomtatott áramkör 
áramkör → zárt áramkör 
 
áramkör zárása: (villamosság) az áramkör két sarkának, pólusának összekapcsolása, hogy a villamosság 

áramlása létrejöjjön 
 
áramlása → tenger áramlása 
áramlat → poláris áramlat 
áramlat → szellemi áramlat 
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áramvonalas alak: közlekedési eszközök olyan alakja, amely a közegellenállást a lehető legnagyobb 
mértékben csökkenti 

 
arany → dunai arany 
arany → mosott arany 
arany → tiszta arany 
arany → tört arany 
arany → vont arany, ezüst 
arány → egyenes arány 
arány → folytonos arány 
arány → fordított arány 
arány → halálozási arány 
 
Arany Ábécé: (néprajz) protestáns népiskolákban tankönyvként használt verses életszabályok gyűjteménye, 

amelyben az egyes versszakok kezdőbetűi a teljes ábécét adják ki 
 
aranygyapjas kos: olyan kos, amelynek a görög monda szerint aranyból van a gyapja 
 
aranygyapjas rend: (történettudomány) a) <némely országban> az uralkodónak kiváló szolgálatokat 

teljesítő előkelő nemesség részére alapított lovagrend; b) a rendjel, kitüntetés, amelyet a 
lovagrendbe tartozó személynek adományoznak 

 
Arany Horda: a mongolok 13–15. századi fejedelemsége; a mongolok által szervezett török többségű 

birodalom a mai európai Oroszország déli részén terült el bizonytalan határok között; az első 
uralkodója Batu kán volt 

 
aranykoszorús érem: kiváló teljesítmény jutalmazására adományozott, aranyozott koszorúval díszített 

érem 
 
aranykoszorús mester: <kiváló minőségű munkája elismeréséül kiállításokon> aranyozott koszorúval v. 

azzal díszített éremmel kitüntetett mester 
 
arany középút: filozófiai magatartás (közéleti-társadalmi), amely a szélsőségektől való tartózkodást jelenti; 

aurea mediocritas 
 
arányos adóztatás: az adónak a jövedelem nagyságának megfelelően történő kivetése 
 
arányos bérezés: a bérnek a végzett munka alapján való megállapítása 
 
arányos felosztás: a részesedők számának és jogosultságának megfelelően történő felosztás 
 
arányos osztás: olyan osztás, amellyel vmely egészet megadott arány szerint kell részekre osztani 
 
arányosság → egyenes arányosság 
arányosság → fordított arányosság 
 
aranyos víz: (néprajz) az újév hajnalán szótlanul merített víz, amelyben a lányok megmosdottak, hogy egész 

évben szépek és egészségesek legyenek 
 
aranysarkantyús vitéz: (történettudomány) <közvetlenül a koronázás után> a király által felavatott és ezzel 

a címmel kitüntetett magyar nemes 
 
aranyszőrű bárány: (néprajz) olyan mesebeli bárány, amelynek szőre aranyból van, ill. aranyszínű 
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araszoló mozgás: (állattan) bizonyos hernyók jellegzetes, araszolva haladó mozgása 
 
arató-cséplő gép: (mezőgazdaság) a szemes termények, elsősorban gabonafélék betakarítására szolgáló 

magajáró berendezés; gabonakombájn 
 
arcél → klasszikus arcél 
 
archaikus mosoly: (művészettörténet) <a görög archaikus szobrászat a Kr. e. 6. században a szobrok arcán> 

a száj és a száj körüli részek sajátos kiképzése az emberábrázolásokon, amely az arcnak mosolyhoz 
hasonló kifejezést ad 

 
archaikus népi imádságok: (vallás) csak szájhagyományban élő, a búcsúval ellátott imádságok formáját 

követő, egyházilag jóvá nem hagyott magánimádságok 
 
arcképes levelezőlap: vmely ismert személynek (pl. színésznek, színésznőnek) arcképét ábrázoló 

levelezőlap 
 
árdrágítás → burkolt árdrágítás 
 
árendás föld: (néprajz) a tulajdonostól szerződés szerinti feltételek mellett, meghatározott időre bérbe vett 

föld 
 
ár és apály: a) dagály és apály; árapály; b) (átvitt értelemben, költői) a jó és balszerencse váltakozása 
 
árfolyam → névleges árfolyam 
ária → koloratúr ária 
arisztokrácia → garasos arisztokrácia 
árka → vár árka 
 
Arkhimédész törvénye: (fizika) a hidrosztatika és az aerosztatika egyik fontos törvénye, amely szerint 

folyadékba v. gázba merülő testre a test által kiszorított folyadék v. gáz súlyával egyenlő nagyságú 
felhajtóerő hat 

 
armális nemes: (történettudomány) a nemesség alsó rétegének tagja, aki nemességét puszta címeres 

nemeslevéllel szerezte, mindenféle birtok, jószágadományozás nélkül, v. kénytelen volt birtokát 
elhagyni, s így puszta nemességét fönntartva vagyontalanná vált 

 
árnyékoló serleg: (villamosság) a kapcsolási elemeket (tekercset, kondenzátort, elektroncsövet stb.) a külső 

elektromos tér hatásától védő, pohárforma burok 
 
árok → mélytengeri árok 
 
aromás vegyület: (vegyipar) benzolból származtatható szerves vegyület 
 
áron → használt áron 
árpa → kétsoros árpa 
árrendszer → kettős árrendszer 
 
ars moriendi: (művészettörténet) a halállal mint témával foglalkozó művészet 
 
ars poetica: (nyelv, irodalom) olyan lírai mű, amely a költői műalkotás céljával foglalkozik 
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ártalmak → civilizációs ártalmak 
ártalmak → genetikai ártalmak 
ártalmak → iskolai ártalmak 
ártalom → környezeti ártalom 
 
ártándi lelet: (művészettörténet) 1953-ban a Hajdú-Bihar megyei Ártándon, a magyar–román határon 

előkerült sírlelet; a Kr. e. 6. század közepéről származik 
 
ártér → magasparti ártér 
ártér → nyílt ártér 
 
artézi kút: olyan fúrt kút, amelynek vize természetes nyomás következtében nagy mélységből tör fel 
 
artézi víz: vízzáró rétegek (pl. agyag) közötti víztartó rétegben (homok, homokkő) levő, nyomás alatt álló 

víz; mélyfúrással kialakított artézi kúton felszínre jutó ivóvíz, ásványvíz, ill. gyógyvíz 
 
artikulációs bázis: (nyelvtudomány) <vmely nyelvben> a hangképző szervek működésére jellemző 

sajátosságok összessége 
 
artikulációs zavar: (nyelvtudomány) a folyamatos beszédben a hangképző szervek helytelen működéséből 

és képzésmódjából eredő, egyes hangokra v. hangcsoportokra kiterjedő beszédhiba, amely a 
szokásostól eltérő hangadásban nyilvánul meg; hangképzési zavar 

 
artikulált hang: (nyelvtudomány) tagolt hang 
 
artikuláris helyek: (vallás) az 1681-es 26. törvénycikkben meghatározott helységek, melyekben az 

evangélikusok és reformátusok hivatalosan is gyakorolhatták vallásukat 
 
áru → csomagolt áru 
áru → fehér áru 
áru → kommersz áru 
áru → merített áru 
áru → ömlesztett áru 
áru → sima áru 
 
áru fetisizmusa: (közgazdaságtan) az árutermelésnek az a jelensége, hogy a kapitalista társadalomban az 

emberek termelési viszonyai mint áruk, dolgok viszonyai jutnak kifejezésre, és ez elfedi a valóságos 
termelési viszonyokat 

 
áruház → bizományi áruház 
 
árumegállító jog: <a középkorban> egyes városoknak az a joga, hogy a rajtuk keresztül vonuló kereskedőket 

áruiknak kicsomagolására és áruba bocsátására kötelezhették 
 
árvaszéki ülnök: (közigazgatás, elavult) a megyei v. a városi árvaszék tisztviselője, előadója, aki a gyámsági 

és gondnoksági ügyeket intézte 
 
árva viola: (növénytan) árvácska 
 
árverési bánatpénz: az az összeg, amelynek előzetes lefizetésével az árverező komoly ügyletkötési 

szándékát bizonyítja 
 
árverési csarnok: árverések rendezésére használt nyilvános helyiség 
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árverési hiéna: az a személy, aki árveréseken foglalkozásszerűen vesz részt, és ott társaival összejátszva, az 

árverezett személy és a többi vevő rovására nyerészkedik 
 
arzénes gyógyvizek: (orvosi) természetes ásványvizek, amelyek literenként legalább 0,001 g mennyiségű 

arzént tartalmaznak 
 
assziszák → római assziszák 
 
astrofikus versszerkezet: (nyelv, irodalom) olyan versszerkezet, amelyben a szöveg nem tagolódik 

versszakokra 
 
ásványvizet szaturál: ásványvizet szénsavval telít 
 
ász → kvart ász 
ász → kvint ász 
 
aszeptikus sebkezelés: (orvosi) olyan sebkezelés, amelynek során a fertőző baktériumokat távol tartani 

igyekeznek 
 
aszklépiadészi strófa: (nyelv, irodalom) négy sorból álló strófa 
 
asszisztens → gyógyszertári asszisztens 
asszociáció → szabad asszociáció 
 
asszociációs pszichológia: (orvosi) általában minden olyan elméleti rendszer, amely az asszociációt tekinti a 

pszichológia alapfogalmának, és ennek alapján értelmezi a lelki élet törvényszerűségeit 
 
asszociatív gondolkodás: (lélektan) viszonylag nem ellenőrzött és nem irányított gondolkodás, amelyben 

főként a szabad asszociációs működésnek van szerepe 
 
asszony → bejáró asszony 
asszony → énekes asszony 
asszony → halottbejáró asszony 
asszony → halottmosó asszony 
asszony → kvártélyadó asszony 
asszony → lelenctartó asszony 
Asszony → Napbaöltözött Asszony 
asszony → tollfosztó asszony 
asszonya → kedd asszonya, Keddasszony 
asztal → fehér asztal 
asztal → gomolyanyomó asztal 
asztal → kerek asztal 
asztal → kerekasztal lovagjai 
asztal → terített asztal 
asztal → zöld asztal 
asztala → úr asztala 
 
asztali áldás: (vallás) rendszerint kötött szövegű hálaadó imádság <étkezés előtt v. után> 
 
asztali bor: mindennapi fogyasztásra való, gyengébb bor 
 
asztali só: tisztított, őrölt só 
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asztalt kopogtat: <spiritiszta szeánszon a résztvevők hite szerint> a megidézett szellem a médium ujjainak 

az asztalon való ütögetésével hallható jeleket ad 
 
asztalt táncoltat: <a spiritiszták babonás hiedelme szerint> az asztal mozgásán keresztül vmely jelentkező 

szellemmel érintkezik 
 
asztrakán prém: a kirgiz pusztákon honos juhfajta kezelt szőre 
 
aszú szőlő: tőkén megtöppedt, összeaszott szőlő, melyből kiváló édes bort készítenek 
 
átadó nyelv: (nyelvtudomány) az a nyelv, melyből vmely kölcsönszó belekerült más nyelvbe 
 
átalány → irodai átalány 
 
átaljás munka: (néprajz) a bérmunka egyik fajtája, amikor a dolgozók előre kialkudott kerek összegért v. 

részért vállalkoznak a teljes munkafolyamat (aratás, kubikolás stb.) elvégzésére; átalánymunka 
 
ateista szervezetek: az ateizmust terjesztő egyesületek és szövetségek 
 
átellenes levelek: (növénytan) olyan levelek, amelyek a szár egy-egy csomóján egymással szemben erednek 
 
áteredő bűn: (vallás) teológiai szakkifejezés, az első embernek mint az egész emberiség képviselőjének 

bűne, emiatt a kegyelem nélküli, bűnös állapot minden emberre átszáll 
 
áteresztő → nyílt áteresztő 
áteresztőképesség → abszolút áteresztőképesség 
 
átfestik a cégtáblát: (átvitt értelemben is) a cég, intézmény, szervezet külsőségeit megváltoztatják, de a 

lényeg, szerep, munkakör változatlan marad 
 
átfog egy oktávot: (zene) <a zongorán> oktáv távolságban levő két billentyűt egyik kezének két ujjával 

megérint, esetleg leüt 
 
átfonja karját a mellén: két karját a mellén úgy helyezi egymásra, hogy mindegyik kezével az ellenkező 

karját fogja, v. mindkettőt az ellenkező hóna alá dugja 
 
átfutó kezelés: (közgazdaságtan) azoknak a tételeknek a kezelése, amelyek az állam vagyoni helyzetében 

csak időleges, nem tényleges változást jelentenek 
 
átható ige: (nyelvtudomány, régies) tárgyas ige 
 
átírás → fonetikus átírás 
 
átíró könyvelés: (kereskedelem, pénzügy) a könyvelésnek az az egyszerűsített módja, hogy másolás útján, e 

célra készített szerkezet segítségével egyetlen munkafolyamattal egyszerre több számlára vezetik be 
az egyes tételeket 

 
átizzad a fal: nedves foltok jelennek meg a falon 
 
átjáró út: két utat összekötő, a távolság megrövidítésére való, vmely területen keresztül vezető rövidebb, 

rendszerint gyalogos közlekedés céljait szolgáló út 
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átkelés a Vörös-tengeren: (vallás) Izrael Egyiptomból való kivonulásának első nagy csodája: a tenger 
kettévált, Izrael fiai száraz lábbal keltek át rajta 

 
atletikus alkat (orvosi) alkati típus, melyet a jól fejlett csont- és vázizomrendszer, aránylag kis fej, az 

arckoponya dominanciája az agykoponyával szemben, széles váll, nagy, széles kezek és lábak, dús, 
durva szálú hajzat jellemez 

 
átlós irány: olyan egyenes iránya, amely egy másik egyenest v. párhuzamos egyeneseket a derékszögű 

iránytól eltérően, ferdén metsz 
 
átmeneti állomás: olyan állomás, amelyen az áru egyik ország vasútjáról a másikra kerül át 
 
átmeneti bárca: az az árujelölés, amelyet az átmeneti forgalomban levő árudarabokra v. az ezeket szállító 

vasúti kocsikra helyeznek, hogy az árut, ill. vasúti kocsit a közbeeső állomásokon ne tartóztassák fel 
 
átmeneti forgalom: átmenő forgalom, tranzitforgalom 
 
átmeneti idő: (csillagászat) az az időpont, amelyben vmely égitest az illető hely délkörén átmegy 
 
átmeneti kabát: a meleg és a hideg időszak közötti időre alkalmas, a tavaszi kabátnál kissé melegebb, de a 

télinél könnyebb felsőkabát 
 
átmeneti leányotthon: (jogtudomány) az igazságügyi minisztérium irányítása alá tartozó állami intézet, 

amelybe a fiatalkorúak felügyelő hatósága és bírósága az elhagyott, az erkölcsi züllés veszélyének 
kitett v. züllésnek indult fiatalkorú leányokat utalja be, s ott munkába állításukról, nevelésükről, ill. 
további sorsukról gondoskodik 

 
átmeneti műfajok: (nyelv, irodalom) azok a műfajok, amelyek nem sorolhatók egyértelműen vmely műnem 

v. műfaj keretei közé, mert műfaji sajátosságaik több műnem, műfaj jellegzetes vonásaiból tevődnek 
össze 

 
átmeneti műszer: (csillagászat) az átmeneti időpont(ok) meghatározására alkalmazott műszer 
 
átmeneti szófaj: (nyelv, irodalom) olyan szófaj, amely egyszerre két szófaj jellemzőivel rendelkezik, de 

külön-külön egyik szófaji csoportba sem sorolható be 
 
atmoszféra → normális atmoszféra 
 
át nem ható ige: (nyelvtudomány, régies) tárgyatlan ige 
 
átnyom → bélyeget átnyom 
 
atommagot bombáz: (fizika, vegyipar) nagy energiájú részecskéket hoz létre azzal a céllal, hogy ezek az 

atommaggal közvetlen kapcsolatba kerüljenek, az atommagba bejussanak 
 
atommentes övezet: (politika) nemzetközi egyezmények (szerződések) alapján földrajzilag meghatározott 

tér, amelyen atomfegyverek nem gyárthatók és nem helyezhetők el; 1959-ben az Antarktiszt 
nyilvánították atommentes övezetté; az ún. Tlatelolco-szerződés (1967) Latin-Amerika térségéről 
tiltja ki a nukleáris fegyvereket; Új-Zéland 1985-ben nyilvánította területét atommentes övezetté 

 
átruház → hitelt átruház 
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áttesz vmely hangnembe: (zene) <zeneművet, darabot> vmely más, az eredetitől v. az előtte levőtől eltérő 
hangnemben kezd lejátszani, v. más hangnemben ír le 

 
attikai szövetség: (történettudomány) a görög poliszok – Kr. e. 478-ban, Athén vezetésével létrehozott – 

koalíciója a perzsák Görögországból való kiűzésére, a kis-ázsiai görög városállamok felszabadítására; 
déloszi szövetség 

 
áttörés → hadászati áttörés 
 
áttört bútor: (néprajz) olyan bútor, amelynél a felület egy részét nagyobb kiterjedésű, ornamentális áttörés 

díszíti 
 
áttört kerámia: (néprajz) a cserépedények egyik díszítésmódja, amelynél a szikkadt agyagedényre a mintát 

először körzővel v. más eszközzel előrajzolják, majd éles, hegyes szerszámmal kivágják 
 
áttört művű: (régies) művészi gonddal készült, lyukacsos díszítésű <tárgy> 
 
átutazó szoba: (régies) személy részére (magánlakásban) kiadott szoba 
 
átutazó vízum: illetékes állami szerv által kiállított írásbeli engedély idegen állampolgár részére, amely az 

illető államon keresztül az utazás megszakítása s huzamosabb tartózkodás nélküli utazásra jogosít 
 
átütő erő: (fizika) nagy sebességgel mozgó testnek az az ereje, mellyel vmit átütni képes 
 
átvesz → labdát átvesz 
 
átvevő nyelv: (nyelvtudomány) az a nyelv, amely szót vesz át más nyelvből 
 
átvisz vmit az egyenlet másik oldalára: (matematika) vmely mennyiséget, rendszerint tagot az egyenlet 

egyik oldaláról elhagy és az egyenlet másik oldalán tüntet fel úgy, hogy az egyenlőség változatlanul 
fennálljon 

 
átvitele → összeg átvitele a pénztári naplóba, más számlára 
 
átvitt értelem: (nyelvtudomány) a szónak v. szókapcsolatnak nem eredeti jelentése, hanem olyan, amelyet 

a szó v. szókapcsolat csak utólag, jelentésváltozás útján kapott; átvitt jelentés 
 
átvonul a színen: (film, színház) lassan átmegy a közönség előtt a színpad egyik oldaláról a másikra anélkül, 

hogy vmit szólna 
 
atyafiság → halzsíros atyafiság, rokonság 
 
atyai áldás: (vallásügy, régies) <végleges elváláskor v. más ünnepélyes alkalommal> kézrátétel kíséretében 

fennhangon mondott imádság, melyben az apa gyermekét Isten kegyelmébe ajánlja 
 
atyai barátja: nála idősebb, vele szeretettel bánó, tanáccsal szolgáló barátja 
 
atyák → apostoli atyák 
atyuska → cár atyuska 
 
auditív típus: (lélektan) olyan embertípus, ill. ebbe a típusba tartozó olyan személy, amely, ill. aki a hallás 

útján észlelt érzékleteket tudja a legkönnyebben felfogni, feldolgozni, megjegyezni 
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augsburgi csata: (történettudomány) a nyugati magyar kalandozások végét jelentő, Augsburg mellett vívott 
csata 955. aug. 10-én, amely során I. (Nagy) Ottó német király (936–973) döntő győzelmet aratott a 
Bulcsú, Lél és Súr vezette magyar kalandozó sereg felett; lechmezei csata 

 
aurea → Legenda aurea 
aurea mediocritas → arany középút 
 
ausztriai hadjárat: (történettudomány) 1250-ben az év tavaszán osztrák és stájer urak betörtek a nyugat-

magyarországi határvidékre, és IV. Béla ennek megtorlására jelentős magyar és kun sereggel aratás 
idején támadt Ausztriára 

 
autisztikus gondolkodásmód: (orvosi) álmodozó, az objektív környezeti feltételeket mellőző, elsősorban 

vágytendenciák meghatározta gondolkodásmód 
 
autó → művelődési autó 
autóbusz → emeletes autóbusz 
autóbusz → iskolai autóbusz 
automata → kereskedelmi automata 
 
automatikus írás: (nyelv, irodalom) olyan avantgárd irodalmi alkotásmód (legtöbbször költészeti), amely az 

író tudatában spontánul felmerülő szabad asszociációk rögzítésére szorítkozik; automatizmus 
 
autó, motorkerékpár kerekének köpenye: a (belső) tömlőt borító kemény gumiburok, abroncs 
 
autonóm → sínai autonóm görög ortodox érsekség 
 
autonóm művészet: (nyelv, irodalom) független művészet, azon művek összefoglaló elemzése, amelyek 

sem más műalkotás, sem pedig valamilyen közvetlenül adott praktikus cél tekintetében nincsenek 
alárendelt helyzetben 

 
autonóm terület: olyan államigazgatási egység, amelynek lakossága nemzeti sajátosságainak szabad 

érvényesülése érdekében önkormányzattal rendelkezik 
 
avar gyűrű: (történettudomány) az avaroktól hazájuk határának védelmére (torlaszokból, sáncokból és más 

akadályokból) épített kör alakú erődítmény, ill. ennek maradványa 
 
avatás → boldoggá avatás 
avatás → szentté avatás 
 
avignoni fogság: (történettudomány) a pápák hetven évig tartó (1307–1377) avignoni tartózkodása 
 
axiológiai istenérv: (vallás) Isten létének bizonyítása az értékrend alapján; az ember boldogságra való 

törekvéséből indul ki 
 
azonos alakú szavak: (nyelv, irodalom) olyan szavak, amelyeknek hangalakja azonos, de jelentésük 

egymástól független 
 
azonossági jegy: (katonaság) a katona személyi és katonai adatait tartalmazó, fémtokban elhelyezett irat, 

amelyet a katona háború esetén rendszerint zsinórra kötve, a nyakába akasztva visel; dögcédula 
 
azonossági szám: az országos anyakönyvi nyilvántartásban bevezetett, az anyakönyvi kerületet, a születési 

évet, a bejegyzés sorszámát feltüntető jelzőszám 
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áztató öntözés: (mezőgazdaság) olyan öntözés, amely arról gondoskodik, hogy a víz tartósan érje a 
növények gyökerét 

 
azték birodalom: a nahua nyelvcsaládhoz tartozó aztékok által Közép-Mexikóban létrehozott állam; a 

mexicának v. tenochcának is nevezett, észak felől érkező aztékok a 13. században telepedtek le a 
Mexikói-medencében 

 
ázsiai állapotok: (átvitt értelemben, elavult, rosszalló) elmaradott, barbár állapotok 
 
ázsiai termelési mód: (néprajz) Karl Marx terminusa, amely az adóállam fokát elért ázsiai társadalmakat, 

valamint a világ egyéb részein mindazokat a tradicionális államokat és archaikus civilizációkat jelöli, 
amelyekben fennáll a termelés és tulajdon eredeti közösségi egysége 
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bab → szemes bab 
baba → hajas baba 
baba → matyó baba 
baba → néger baba 
bába → vasfogú bába 
bába → vasorrú bába v. banya 
 
bábeli nyelvzavar: (vallás) a bibliai őstörténet utolsó része (Ter 11,1–9), amely a nyelvek sokféleségének 

adja magyarázatát 
 
bábeli torony: (vallás) az emberi gőg szimbóluma a Bibliából ismert történet alapján (Ter 11,1–9) 
 
babiloni fogság: (vallás) az ókori zsidó történelem egyik időszaka; Júdea királysága népének a Kr. e. 597–

536 között több részletben történő erőszakos áttelepítése Mezopotámiába 
 
bábos korlát: (építészet) kihasasodó oszlopocskákból, ún. kőbáb-sorból álló mellvéd, erkélyen, esetleg 

önálló korlátként alkalmazva; balusztrád 
 
babos ló: nagyobb foltokkal tarkázott ló 
 
bábtáncoltató betlehemes játék: (néprajz) Jézus születését bemutató bábjáték; többnyire az élő szereplős 

betlehemezéssel együtt adják elő 
 
bábu → rontó bábu 
bacilus → lépfene bacilus 
bádog → fehér bádog 
bádog → fekete bádog 
bagázs → civil bagázs 
 
Bagonyai ráolvasások: (néprajz) 1488-ból (Bagonya, Zala m.) származó nyelvemlékünk, amelyet a báró 

Nyáry család levéltárában találtak meg 1871-ben 
 
bajnokság → nemzeti bajnokság 
 
bajtársi egyesület: (elavult) egyetemi és főiskolai hallgatók nacionalista, fajvédő egyesülete, ill. ilyen 

egyesületek szövetsége; bajtársi szövetség 
 
bajtársi lopás: (katonaság) olyan lopás, amelyet az a katona követ el, aki bajtársa személyi felszerelési 

tárgyát v. más értékét, holmiját tulajdonítja el 
 
bajusz → angol bajusz 
bajusz → zászlós bajusz 
bajvívás → perdöntő bajvívás 
 
bakot áll: (játék, sport) bakhátat tart vkinek 
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bakot ugrik: (játék, sport) bakon v. bakot álló személyen nekifutva átugrik úgy, hogy tenyerét hátára 
támasztja, és lábát szétterpeszti 

 
bál → bilétes bál 
bál → farsangi bál 
bál → húsvéti bál 
bál → padkaporos bál 
bál → szabad bál 
 
Balázs napja: (néprajz) febr. 3., Szent Balázs püspök és vértanú ünnepe; a Legenda aurea szerint Balázs egy 

özvegyasszony fiát, akinek torkában megakadt a halszálka, imájával mentette meg a fulladástól, ezért 
az özvegyasszony étellel és gyertyával fejezte ki köszönetét a püspöknek 

 
baleset → tömeges baleset 
baleset → üzemi baleset 
 
baleseti sebészet: (orvosi) a baleseti sebészet körébe tartozik az ember mindenfajta sérüléseinek kezelése, 

az első ellátástól a teljes anatómiai gyógyuláson túlmenően a munkaképesség helyreállításáig, 
illetőleg csökkent munkaképesség esetén a végleges állapot beálltáig; traumatológia 

 
balesti ellátás: (jogtudomány) az üzemi baleset sérüléseit v. a foglalkozási betegségben szenvedőket, ill. 

ezek hozzátartozóit megillető társadalombiztosítási ellátás 
 
balkáni szövetség: (történettudomány) Törökország elleni politikai, katonai tömörülés az első világháború 

előtt 
 
ballisztikus rakéta: a rakéták egyik fajtája; robbanótöltete a hajtómű kiégése után ballisztikus pályán 

folytatja mozgását 
 
bal menet: (műszaki nyelv) a szokásossal ellentétes irányú menet; az ilyennel ellátott csavart az óramutató 

járásának irányával ellentétes irányban kell becsavarni 
 
balos zár: (műszaki nyelv) olyan zár, amely a kulcs balra fordításával zár 
 
balra igazítás: (számítástechnika) betűszedésben, szövegszerkesztésben és nyomtatásban a szöveg egy 

hasáb v. oldal bal margójához való igazítást jelenti; balra zárás 
 
bambergi lovas: lovas királyszobor a bambergi dóm nyugati kórusának pillérén 
 
bán → horvát–szlavón–dalmát bán 
 
bánáti határőrvidék: (történettudomány) katonai-közigazgatási terület a töröktől visszafoglalt Dél-

Magyarországon 
 
bánatpénz → árverési bánatpénz 
banda → favágó banda 
banda → hajóvontató banda 
banda → kis banda 
banda → magyar banda 
banda → nagy banda 
 
banderiális rendszer: (történettudomány) a honvédelem megszervezésének a bandériumra épült rendszere 
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bank → kereskedelmi bank, üzleti bank 
bank → központi bank 
 
bank csökkenti, korlátozza a hiteleket: az addiginál kisebb összegű kölcsönöket ad 
 
bankett → érettségi bankett 
bankkamat → aktív bankkamat 
bankkamat → passzív bankkamat 
bankó → Kossuth-bankó 
bankok → állami bankok 
 
bankot robbantó: (játék) olyan <játékos>, aki <kártyában, szerencsejátékban> nyereményével elviszi a bank 

egész pénzét 
 
bankszerű fedezet: olyan fedezet, amely a hitelező szempontjából biztosnak tekinthető, mivel könnyen 

pénzzé tehető értékeken alapszik 
 
bankszerű váltó: olyan váltó, amely a bankok által megállapított feltételnek megfelel 
 
bankügylet → aktív bankügylet 
bankügylet → passzív bankügylet 
 
bányaművelési monopólium: (történelem) királyi haszonvétel, amely a király kizárólagos jogává tette a 

nemesfém- és sókitermelést 
 
baptista egyház: (vallás) a baptista valláson alapuló egyház 
 
baptista vallás: (vallás) a gyermekkori keresztség helyett a felnőttek keresztségének helyességét tanító 

protestáns vallás 
 
barakk → legvidámabb barakk 
bárány → aranyszőrű bárány 
bárány → húsvéti bárány 
 
báránybőr sipka: (néprajz) göndör, gyapjas báránybőrből készült férfifejfedő 
 
bárányfürtös guba: (néprajz) a legerősebb minőségű felsőkabátféle, amelynek alapszövedékébe befogták a 

bárány göndör fürtjeit szőnyegszövésre emlékeztető technikával 
 
barát → fehér barát 
barát → néma barát 
barát → szürke barát 
barát → tarka barát, pap 
barát → vörös barát 
barátja → atyai barátja 
barátok → iraló barátok 
 
barátsági, együttműködési és kölcsönös segélynyújtási egyezmény v. szerződés: (politika, jogtudomány) 

államok között kötött együttműködés v. szerződés, amelyben a felek kölcsönösen kötelezettséget 
vállalnak egymás anyagi, katonai stb. megsegítésére, támogatására 

 
barátságos mérkőzés: (sport) olyan mérkőzés, amelynek eredménye semmilyen bajnokságba v. 

rangsorolásba nem számít bele 
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barázdás áztató öntözés: (mezőgazdaság) a felületi öntözés legelterjedtebb változata, amelynél a rövid 

barázdákat töltik meg öntözővízzel, és a talaj innen oldalszivárgással és kapillárisan v. közel 
vízszintesen nedvesedik át 

 
barázdás szomszédok: olyan szomszédok, akiknek a földje egymás mellett fekszik 
 
bárca → átmeneti bárca 
 
bárcás csomag: (kereskedelem, vasútügy) a) olyan vasúti csomag, amelynek feladásáról bárcát adtak; b) 

amelyet bárcával megjelöltek 
 
bárkája → Noé bárkája 
barlang → büdös barlang 
barlang → kénes barlang 
 
barlangi medve: (állattan) az ősember korában élt, a jegesmedvénél nagyobb, kihalt emlősállat 
 
barlangok → mérges barlangok 
 
barna ing: (politika) a német fasiszták által viselt ing (jelképként is) 
 
barna kánya: (állattan) a kányánál kisebb, folyómenti nádasok környékén, erdőkben fészkelő, barna színű 

ragadozó madár 
 
barna medve: (állattan) erdős hegységekben élő, nagy, zömök testű, sűrű bundájú, téli álmot alvó, 

ragadozó, de növényi táplálékon is megélő állat 
 
barokk századok: (művészettörténet) a barokk stílus időszaka, a 17–18. század 
 
baromudvaros telekrend: (néprajz) a telekrendezés archaikus válfaja, amelynél a mai általános 

elrendezéstől eltérően az udvar, a telek épületeit, építményeit fordítva telepítik, az istállók, ólak, 
aklok és tároló építmények kerülnek az út mellé, a lakóházakat viszont a telek belsejében középütt v. 
hátul építik fel 

 
bársony → bordás bársony 
 
basilica minor: (vallás) templomok pápától kapott kitüntető címe, tekintet nélkül építészeti stílusukra 
 
baszk sapka: ellenző nélküli, fél fülre húzva viselt, a fejhez simuló sapka 
 
basszus → számozott basszus 
 
bázeli zsinat: (vallás) a 17. egyetemes zsinat 1431. júl. 23-tól 1449. ápr. 7-ig 
 
bazilika → esztergomi bazilika 
bázis → artikulációs bázis 
bázis → operációs bázis 
bé → kettős bé 
 
beálló melléknévi igenév: (nyelvtudomány) jövő idejű melléknév igenév (pl. elolvasandó; megnézendő); a 

magyarban a beálló melléknévi igenévnek -andó, -endő a képzője 
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beavatkozás → fegyveres beavatkozás v. katonai beavatkozás 
beavatkozás → tiltott beavatkozás 
becs → érzelmi becs 
 
bécsi fehér: szürkés v. sárgás kréta(kőzet); falfestéknek és gitt készítésére használják 
 
bécsi kamarilla: (történelem) a bécsi császári udvar titkos tanácsa 
 
bécsi klasszikusok: (zene) Haydn, Mozart és Beethoven 
 
bécsi kocka: (konyhaművészet) diókrémmel töltött, rendszerint négyszögletes, hasáb alakú darabokra 

vágott cukrászsütemény 
 
Bécsi kódex: az ószövetségi könyvek 1450 körül keletkezett magyar fordítása 
 
bécsi kongresszus: (történelem) Európa uralkodóinak a napóleoni háborúkat (1800–1815) lezáró, a vitás 

természeti és politikai kérdéseket rendező kongresszusa (1814. okt. – 1815. jún.); célja a francia 
forradalom előtti európai rend módosított helyreállítása, a hatalmi egyensúly megteremtése és a 
nagyhatalmak természeti igényeinek kielégítése volt 

 
bécsi rongy: (régies) piros festékkel átitatott kendő, amellyel régen a nők az arcukat pirosították 
 
bécsi szelet: (konyhaművészet) borjú- v. újabban sertéshúsból vékonyra kivert, lisztben, tojásban és 

zsemlemorzsában megforgatott szelet, amelyet forró zsírban v. olajban sütnek ki; rántott 
(borjú)szelet 

 
becsület → tiszti becsület 
 
bedolgozói rendszer: (közgazdaságtan) a foglalkoztatás olyan formája, amikor a dolgozó a munkáltató által 

kiadott munkát nem a telephelyen, hanem a lakásán végzi 
 
beépítés → előkertes beépítés 
 
befejezett ige: (nyelvtudomány) olyan ige, amely azt fejezi ki, hogy vmely cselekvés, történés egy 

időpontban befejeződött v. éppen elkezdődött, v. pedig vmely mozzanata éppen lezárult <szemben a 
folyamatos igékkel> 

 
befejezett melléknévi igenév: (nyelvtudomány) múlt idejű melléknév igenév (pl. elolvasott; megrajzolt); a 

magyarban a befejezett melléknévi igenévnek -t, -tt a képzője 
 
befejezett múlt, jelen, jövő: (nyelvtudomány) <némely nyelvben> az igeragozásnak az az ideje, amely a 

múltban, jelenben, ill. jövőben befejezett cselekvést, történést fejezi ki 
 
befogja a forrást: (műszaki nyelv) a forrás köré kőből v. betonból medencét v. kifolyót épít, hogy vizét a 

szennyeződéstől megóvja 
 
befoglalja a forrást: körülkerít, vmilyen óvó, védő kerettel lát el egy forrást 
 
befőzi a levest: belefőzi a leveshez való tésztát 
 
befut → helyre befut, bejön 
 
befut a célba: (sport) <futóversenyen> a célvonalat eléri 
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befűzi a tűt: a tű fokán cérnát, fonalat húz át 
 
begye → ujj begye 
 
begyes korsó: (népies) tágas öblű korsó 
 
begyújtja a motort: (gépkocsizás) (szikra gerjesztésével) működésbe hozza a motort 
 
begyullad a motor: (műszaki nyelv) a motor működni kezd 
 
begyűjtés éjszakája: (vallás) a szerzetesek és apácák kitelepítése a fővárosból 1950. jún. 18-án 
 
behelyettesítő módszer: (matematika) kétismeretlenes elsőfokú egyenletrendszer megoldásának az a 

módja, amelyben az egyik ismeretlent kifejezzük az egyik egyenletből, és a kapott kifejezést a 
másodikba behelyettesítjük, s így megoldjuk ezt az egyenletet; helyettesítő módszer 

 
behozatal → vámmentes behozatal 
 
beír vkit az osztálykönyvbe: (iskola) <nevelő> bejegyzi az osztálykönyvbe vmelyik tanuló vétségét és 

esetleg a kiszabott büntetést is 
 
bejárás → műtanrendőri bejárás v. próba 
 
bejáró asszony: olyan női háztartási alkalmazott, aki nem lakik a munkáltatónál, csak bizonyos időtartamra 

szóló munkát végez ott; bejárónő; cseléd; mindenes 
 
bejáró cseléd, legény: (régies) belső cseléd, szobalány, inas, komornyik 
 
bejáró mester: (történettudomány) a céh tagjai közül kijelölt (rendszerint a legfiatalabb) mester, akinek 

feladata volt, hogy széthordja a mestereknek a hivatalos értesítéseket, meghívókat a céhgyűlésre, s 
hogy segédkezzen az atyamesternek a munkát kereső (vándor) legények elhelyezésében 

 
bejáró tanuló: (iskola) a) olyan tanuló, aki messzebb fekvő helyről, vidékről naponta vonattal v. más 

közlekedési eszközzel jár be az iskola székhelyére; b) olyan tanuló, aki nem az iskolához tartozó 
internátusban, kollégiumban, diákotthonban lakik 

 
bejelentés → közérdekű bejelentés 
bejelentés → rendőri bejelentés 
bejelentkezik → ideiglenesen bejelentkezik 
bejövetele → magyarok bejövetele 
béka → varacskos béka 
béka → varangyos béka 
béka → varas béka 
béke → gmundeni béke 
béke → hubertusburgi béke 
béke → isztambuli béke 
béke → karlócai béke 
béke → párizsi béke 
béke → pozsareváci béke 
béke → prágai béke 
béke → schönbrunni béke 
béke → szatmári béke 
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béke → zsitvatoroki béke 
békeegyezség → kassai békeegyezség 
békeévben → utolsó békeévben 
 
békéltető bizottság: olyan bizottság, amelynek feladata a megbékélés v. megegyezés létrehozása 
 
békés egymás mellett élés: (elavult) a Szovjetunió, majd a szocialista tábor részéről kezdeményezett 

nemzetközi politika; irányvonal, amelynek objektív alapja a két társadalmi rendszer hosszabb ideig 
tartó egyidejű létezése 

 
békeszerződés → trianoni békeszerződés 
 
Béke veletek!: (vallás) ószövetségi eredetű liturgikus köszönés 
 
bekovászolja az uborkát: a szokásos kellékek hozzáadásával savanyításra előkészíti az uborkát 
 
beköszöntő beszéd: a) megnyitó (beszéd); b) hivatalba lépéskor mondott beszéd, székfoglaló (beszéd) 
 
beköti magát: (állattan) <selyemhernyó> begubózik 
 
bekötő út: vmely, a fő közlekedési útvonaltól távol eső pontot (települést stb.) a főútvonallal összekötő út 
 
beledől a labdába, a lövésbe: (sport) vmelyik lábát a labda mellé téve és felső testével előrehajolva minden 

erejét beleadja a lövésbe 
 
beleegyezés → szülői beleegyezés 
 
belépti díj: {<csak ebben a szókapcsolatban:>} belépődíj 
 
belépti jegy: belépőjegy 
 
beles kenyér: (tájszó) olyan kenyér, amelynek kevés v. vékony a héja 
 
belső → valóságos belső titkos tanácsos 
 
belső analógia: (nyelvtudomány) a szavak jelentésbeli, hangalaki, ill. nyelvtani hasonlóságán alapuló 

analógia 
 
belső égésű motor: (műszaki nyelv) dugattyús hőerőgép, amelynek folyékony v. gáznemű tüzelőanyaga a 

motor égésterében ég el; az égéstér a hengerfal, a hengerfej és a mozgó dugattyú által határolt tér 
 
belső elválasztású mirigy: (biológia) a gerinctelen és a gerinces állatokban található olyan mirigy, amelynek 

nincsen kivezető csöve, és váladéka közvetlenül a vérbe ömlik 
 
belső fül: (bonctan) a hallószervnek a koponyán belüli része 
 
belső fűtésű szobai kemence: (néprajz) a lakóhelyiség fűtésére, sütéshez, főzéshez, szárításhoz használt 

beépített tüzelőberendezés 
 
belső hallójárat: (bonctan) a fül belsejében a hallóideget magába záró csatorna 
 
belső könyvvizsgálat: a vállalat belső ellenőrzési szervei által végzett könyvvizsgálat 
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belső monológ: (nyelv, irodalom) a modern epika gyakori közlésformája; az elbeszélő személy teljesen 
eltűnik a belső monológban, formailag egyenes beszéd jön létre 

 
belső munkák: (néprajz) a területi munkamegosztás egyik csoportja, mely a beltelken, a ház körül végzett, 

naponta ismétlődő munkákat foglalja magában; ház körüli munkák 
 
belső nyelvjárásterület: (nyelvtudomány) a nyelvterület belsejében elhelyezkedő nyelvjárásterület 
 
belső pártvillongás: <egy párton belül> különféle csoportok hatalmi vetélkedése 
 
belső rím: (irodalomtudomány) olyan rím, amely nem két verssor végét csendíti össze, hanem a verssor 

metszeteinek megfelelő két részletét 
 
belső szög: (mértan) a) vmely három-, négy- v. sokszög két oldala által bezárt szög; b) vmely egyenes által 

metszett párhuzamoson belül keletkező szögek egyike 
 
belső tárgy: (nyelvtudomány) a) olyan tárgy, amelyet az ige (igenév) tövéből képzett főnévvel fejezünk ki, 

amely a fogalom nyomatékosabb kifejezésére, a stílus élénkítésére való s az igével, ill. igenévvel 
együtt ún. figura etimologicát alkot (pl. az „álmot álmodik” kifejezésben az „álmot”); b) (ritka) olyan 
mértéktárgy v. egyéb tárgy, amelyet az ilyen belső tárgy értelmében használnak (pl. a „nagyot 
aludtam” kifejezésben a „nagyot”; a „szépet álmodott” szókapcsolatban a „szépet”) 

 
belső telek: (néprajz) a paraszti gazdaságnak az a része, mely zárt falu belsejében, a rétektől és szántóktól 

elkülönítve fekszik; belsőség 
 
belterjes gazdálkodás: (néprajz) a külterjes gazdálkodással szemben olyan termelési eljárás, melyet a 

területegységre jutó nagyobb ráfordítás és nagyobb hozam jellemez; intenzív gazdálkodás 
 
belül → birtokon belül 
bélyeg → ablakos bélyeg 
 
bélyeges papír: (elavult) váltó, ill. annak űrlapja 
 
bélyeget átnyom: a) eredeti értékét érvénytelenítve más értéket nyom a bélyegre; b) eredeti rajzára más, 

rendszerint sötét színnel új szöveget, felírást nyom 
 
bélyegző → nedves bélyegző 
bélyegző → száraz bélyegző 
 
bemegy a kórházba: <beteg> kivizsgáltatás, gyógykezeltetés, megoperáltatás végett több napra v. 

huzamosabb időre kórházba megy, kórházi tartózkodásra szánja magát, kórházi gondozásnak veti alá 
magát 

 
bemelegíti a lovat: (sport) <ügetőversenyen, futam előtt a hajtó> több kört futtat a lóval, hogy a verseny 

kezdetekor kellő lendületben legyen 
 
bemeneti nyílás: (orvosi) lövés által okozott sérülés, hiány, melynek sajátosságai a bőrfelszínt érő lövedék 

kinetikai energiájának nagyságától és a becsapódás szögétől függenek 
 
bemutatás a templomban: (vallás) az ószövetségi törvény szerint az újszülöttet el kellet vinni az Úr 

szentélyéhez 
 
bemutatása → szentmise bemutatása 
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bemutató mozi: első hetes mozi 
 
bemutató tanítás: mintatanítás 
 
bencés → somogyvári bencés apátság 
 
benedeki regula: (vallás) a bencések szerzetesi szabályzata; az ágostonos regula mellet ötszáz éven át a 

nyugati szerzetesség legfőbb szabályzata 
 
beneficiátus legelő: (néprajz) a török uralom alatt elnéptelenedett és a 18. század folyamán egyénileg v. 

csoportosan (valamely város v. község által) bérbe vett és legeltetésre használt alföldi puszták 
elnevezése 

 
be nem avatkozás elve: (jogtudomány) a nemzetközi jog egyik alapelve, amely szerint az államok nem 

avatkoznak be más államok, a nemzetközi szervek pedig tagállamaik belügyeibe, azaz belső 
joghatóságuk körébe tartozó ügyekbe 

 
bengáli fény v. tűz: bizonyos anyagok elégetésekor keletkező színes, rendszerint vörös fény, amelyet 

színpadi jelenetek hatásos megvilágítására v. esti kerti ünnepélyeken látványosságként alkalmaznak 
 
bengáli nyelv: (nyelvtudomány) a szanszkrit nyelv népies változatából keletkezett, ma is élő nyelv 
 
bennszülött faj: (biológia) olyan növény- v. állatfaj, amelynek elterjedési területe egy határozott helyre 

korlátozódott; vannak kis területre korlátozódott endemizmusok; endemikus faj 
 
beoltja a meszet: a mész oltását elvégzi 
 
beoltja a tejet: oltóanyagot tesz bele, hogy az így megalvasztott tejből különféle tejtermékeket (sajtot, 

joghurtot stb.) készítsen 
 
beosztott tiszt: a) alárendelt tiszt; b) (katonaság, 1945 után) az alacsonyabb tiszti rendfokozatok vmelyikét 

(alhadnagy, hadnagy, főhadnagy, százados) viselő tiszt 
 
bér → komenciós bér 
bér → letört bér 
bér → névleges bér 
 
bérből és fizetésből élők: a munkások és az alkalmazottak (ellentétben a munkáltatókkal, a kereskedőkkel, 

az önálló iparosokkal, a vállalkozókkal stb.) 
 
berdót kiált: {<főleg ebben a kifejezésben:>} (régies) <az őrszem> a „berdó!” felszólítást kiáltja 
 
berendezés → egészségügyi berendezés 
berendezés → kombinált berendezés, bútor 
berendezések → biztosító berendezések 
 
berendezi a darabot: (film, színház) a rendező a próbákra kitűzött új színdarab szövegét jegyzeteivel és 

utasításaival látja el 
 
berepüli az új repülőgépet: (repülés) próbarepülést végez az új repülőgépen, hogy kipróbálja, jó-e 
 
béres → faragó béres 
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bérezés → arányos bérezés 
bérlakás → állami bérlakás 
 
bérleti szerződés: (közgazdaságtan) felek közötti megállapodás bérleti jogviszony létrehozása érdekében 
 
Berlin–Róma–Tokió tengely: (történettudomány, sajtónyelvi) a fasiszta Németország és Olaszország (majd 

a velük szövetkezett Japán) imperialista, háborús szövetsége 
 
bérlő → részes bérlő 
 
bérmálási előkészület: (vallás) a bérmálkozásra fölkészítő oktatás 
 
bérmáltak anyakönyve: (vallás) hivatalos jegyzék a plébánián a bérmálás szentségében részesültekről 
 
bérmentesítve → készpénzzel bérmentesítve 
 
bernáthegyi kutya: (állattan) nagy termetű (70–85 cm magasságú), erős csontozatú, izmos őrzővédő eb; 

színe: fehér alapon vöröstarka; svájci eredetű, a Szent Bernát-hágó szerzetesei által az eltévedt 
utazók felkutatására tenyésztett megbízható, tanulékony hegyvidéki állat 

 
bérskála → mozgó bérskála 
 
berúgja a motort, a sebességváltót: (gépkocsizás) az indítókart, a megfelelő fogantyút erőteljes 

mozdulattal, rendszerint lábbal le-, megnyomja, nyomkodja és ezzel a szerkezetet működésre 
készteti 

 
beruházás → állami beruházás 
 
beste féreg: ártalmas, kártevő, ragadozó állat 
 
besurranó tolvaj: olyan tolvaj, aki a nyitva hagyott v. rosszul zárt ajtón, ablakon észrevétlenül behatol 

vmely idegen lakásba, üzlethelyiségbe, s az ott őrizetlenül, elzáratlanul talált tárgyakat magához véve 
gyorsan távozik 

 
besüllyeszti a csavart: a csavar fejének kis ágyat, mélyedést készít, hogy annak felszíne a csavart magába 

foglaló tárgy lapjával egy síkot alkosson 
 
beszálló kocsma, vendéglő: (régies) olyan kisebb vidéki kocsma, vendéglő, mely az ételen-italon kívül rövid 

időre szállást is ad; udvarán kocsit, lovat is el lehet helyezni (vásárok, búcsúk s egyéb alkalmak idején) 
 
beszámíthatatlan állapot: az az állapot, melyben vki nem ura elhatározásának, cselekvéseinek 
 
beszéd → beköszöntő beszéd 
beszéd → egyenes beszéd v. idézet 
beszéd → egyházi beszéd 
beszéd → függő beszéd 
beszéd → Halotti beszéd 
beszéd → hegyi beszéd 
beszéd → képes beszéd 
beszéd → kettős beszéd 
beszéd → kötött beszéd 
beszéd → szónoki beszéd 
beszéd → szónoki beszéd fajtái 
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beszédaktus → közvetett beszédaktus 
 
beszéd- és értelemgyakorlatok: a magyar népiskolákban 1945-ig tanítottak a tanuláshoz szükséges értelmi 

képességek és beszédkészség fejlesztése, az iskolai életre szoktatás és világnézeti nevelés, valamint a 
szaktárgyak oktatását segítő, előkészítő ismeretek nyújtása érekében 

 
beszélgetés → interurbán beszélgetés 
 
beszélő címer: (történettudomány) olyan címer, amely a tulajdonos nevére v. foglalkozására utal 
 
beszélő név: (irodalomtudomány) olyan név, amely hangzásával v. jelentésével már utal viselőjének 

egyéniségére; pl. Perföldy, Bolond Istók 
 
beszélő viszony: olyan kapcsolat, amelyben két személy ismeri egymást, beszélgetni is szoktak, de 

közelebbi barátság nem áll fenn köztük 
 
beszerzési ár: (közgazdaságtan) az esetleges engedményekkel csökkentett, felárakkal növelt árjegyzéki 

(számlázott, számla szerinti) ár, amelyet a viszonteladó fizet vmely áruért; vételár 
 
beszerzési forrás: (közgazdaságtan) az a hely (üzlet, kereskedés stb.) v. személy, ahol, ill. akinél vmit be 

lehet v. be szoktak szerezni 
 
beszúrás mód: (számítástechnika) működési üzemmód, melyben egy dokumentumba v. parancsba 

begépelt karakter a követező, már beírt karaktereket jobbra tolja a képernyőn és nem írja felül 
azokat 

 
bétája → csillagkép bétája v. ß csillaga 
 
betanított munkás: (közgazdaságtan) szakmunkás-képesítéssel nem rendelkező, de egyes technológiai 

eljárások, viszonylag egyszerű munkafeladatok végrehajtására betanulás útján képessé vált munkás 
 
beteg → nemi beteg 
beteg → privát beteg 
 
betegek kenete: (vallás) a betegek szentsége, a hetedik a hét szentség közül 
 
betegek szentsége: (vallás) a katolikus egyházban és a görögkeleti egyházakban az a vallási cselekmény, 

amelyet a súlyos betegen végez el a pap azzal a céllal, hogy megerősítse a haláltusában, eltörölje 
bűneit és eltörölje az azokért járó büntetéseket, esetleg az egészségét is visszaadja; „utolsó kenet” 

 
betegség → funkcionális betegség 
betegség → hegyi betegség, magaslati betegség 
betegség → krónikus betegség, idült betegség 
betegség → lelki betegség 
betegség → magyar betegség 
betegség → rossz betegség 
betegség → ukrán betegség 
betegség → venereás betegség 
 
betegségbe menekülés: (orvosi) neurotikusok, elsősorban hisztériások által produkált, 

cselekvőképességüket gátló kórtünetek, amelyek a beteg nem tudatos, kóros, inadekvát 
alkalmazkodását fejezik ki; enyhe formája a „lámpaláz” 
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betegségek → fertőző betegségek 
betegségek → ízületi betegségek 
betegségek → nemi betegségek 
betegségek → öröklődő betegségek 
betegségek → trópusi betegségek 
betét → telekkönyvi betét 
 
betéti társaság: (közgazdaságtan) olyan kereskedelmi társulás, amelyben az egyes tagok anyagi felelőssége 

csak betétük erejéig terjed 
 
betevő falat: (egy) falatnyi, ill. az élet fenntartásához szükséges legkevesebb ennivaló 
 
betlehemes → bábtáncoltató betlehemes játék 
 
betlehemes játék: betlehemezés 
 
beton → döglött beton, gipsz 
beton → kövér beton 
beton → sovány beton 
betöm → fogat betöm 
 
betöréses lopás: betöréssel végrehajtott lopás 
 
betöri a hidat v. hidat betör: (sport) <birkózásban> az ellenfélnek hídban kifeszített derekát behajlítja, 

benyomja, megtöri 
 
betű → folyó betű 
betű → szanszkrit betű, írás 
 
betű húsa: (nyomdászat) a betű törzsének a betű képén kívül eső része 
 
betűk → gót betűk 
betűk → latin betűk 
 
betű képe: (nyomdászat) a betű törzsén levő tulajdonképpeni betű, a betű rajza, vonalainak együttese 
 
betű munkásai: (régies) nyomdászok 
 
betűrágó szú: (állattan) fenyőfában rágó, sötétbarna hátú szú 
 
betűrend → szoros betűrend 
betűtípus → letölthető betűtípus 
 
beugrató mese: (néprajz) a hallgatók felbosszantására, nevetségessé tételére szolgáló csalimese egyik 

válfaja 
 
beváltási ár: (kereskedelem) az az ár, amelyet az állam, a hatóság fizet a beszolgáltatott áruért v. beadott 

értékért 
 
bevarrott ujjú ing: (néprajz) a férfi és női ingek egyik szabástípusa, melynél az ing két ujját törzsének felső 

részébe varrják be 
 
bevert tojás: levesbe héja nélkül befőzött tojás 
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bevétel → teljes bevétel 
 
bevett vallás: (történettudomány) olyan vallás, amelynek teljes vallásszabadságát s felekezeti 

egyenjogúságát az állam törvénnyel biztosította 
 
bevonulási, mozgósítási központ: (katonaság) <háború idején> az egységek mozgósításával megbízott szerv 
 
bevonulás Jeruzsálembe: (vallás) képtípus, mely a virágvasárnap fő eseményét, a húsvétra Jeruzsálembe 

érkező Jézus bevonulását és fogadtatását ábrázolja 
 
biankó postai befizetési lap v. csekklap: (postaügy) olyan lap, amelyre nincs rányomtatva a csekkszámla 

száma és tulajdonosának neve 
 
biankó váltó: olyan váltó, amelyet az elfogadó előre aláír, anélkül, hogy a váltó (összeg, lejárat) ki volna 

töltve 
 
biatorbágyi merénylet: (történettudomány) 1931. szept. 13.: Matuska Szilveszternek a budapest–bécsi 

gyorsvonat ellen elkövetett robbantásos merénylete, amelyet a magyar kormány a kommunisták 
elleni erőteljes fellépésre használt fel 

 
Biblia → Nekcsi Biblia 
 
bibliai görög: (vallás) az Újszövetség és a korai görög bibliafordítások nyelve 
 
 
Biblia pauperum: „Szegények Bibliája”, középkori, főként képekből álló teológiai mű, tulajdonképpen 

bibliamagyarázat, amely általában Jézus és Mária életének eseményeit, ill. azok ószövetségi előképeit 
mutatja be képcsoportokba osztva 

bibliográfia → ajánló bibliográfia 
bibliográfia → nemzeti bibliográfia 
 
bibliográfiai képleírás: nemzetközi rendszer könyvek és más dokumentumok azonosítását és valamely 

tájékoztatási rendszerbeni (katalógus, bibliográfia stb.) besorolását/visszakeresését szolgáló 
adatainak rögzítésére 

 
bíborban született: <főként a bizánci császár gyermekeinek elnevezéseként:> királyi, fejedelmi származású 
 
bíborosi kalap: (vallás) a bíborosok liturgián kívül viselt fejfedője 
 
bíborosi kollégium: (vallás) a bíborosok testülete, melynek feladata a pápa segítsége tanácsadással és 

egyházkormányzati szolgálattal 
 
bíborosok kollégiuma: (vallás) <a katolikus egyházban> a bíborosok testülete 
 
bicikli → háromkerekű bicikli 
bicska → dögnyúzó bicska 
 
bifokális szemüveg: (orvosi) távolra és közelre nézésre egyidejűleg alkalmas kétfókuszos szemüveg 

presbyop szemek korrigálására 
 
bifsztek → angolos bifsztek 
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bilétes bál: (néprajz) a megrendezett zártkörű táncalkalmak egyik változata (Északkelet-Magyarország, 
Szabolcs-Szatmár-Bereg m.), amelyen csak meghívóval lehetett megjelenni 

 
bilingvis kiadás: vmely irodalmi mű kiadása eredeti nyelvén és fordításban rendszerint úgy, hogy a két 

szöveg a két szomszédos lapon egymás mellett, párhuzamosan van nyomtatva 
 
billenős palóka: (néprajz) a fiatal borjak szopását gátló, az elválasztást elősegítő, félkör alakú fa eszköz, 

amelyet az állat orrába akasztanak; a borjú ettől hátrafelé lépkedve tud legelni, de az anyja tőgyéhez 
közelítve az eszköz az orra elé hajlik 

 
billentyű → Alt billentyű 
billentyű → Ctrl billentyű 
billentyű → Escape billentyű 
billentyű → Insert billentyű 
billentyű → Shift billentyű 
billentyű → szóköz billentyű 
billentyűk → kurzormozgató billentyűk 
 
billentyűs hangszerek: (zene) a hangszereknek az a csoportja, melyet a hangolás módjától függetlenül 

billentyű leütésével szólaltatunk meg; klavikord, csembaló, zongora, orgona, harmónium stb. 
 
bináris fa: (számítástechnika) a fastruktúra olyan formája, ahol minden csomópontból legfeljebb két részfa 

ágazik ki, egy balra, egy jobbra 
 
biogenetikai alaptörvény: (orvosi) az egyedfejlődés és a törzsfejlődés közötti összefüggést kifejező 

törvényszerűség; az élőlények egyéni fejlődésük folyamán lerövidítve megismétlik fajuk 
törzsfejlődésének legfontosabb állapotait 

 
biológiai egyensúly: (mezőgazdaság) adott területen a helyi viszonyoknak megfelelően növény- és 

állatvilág, ezen belül a fajok és az egyedek egyensúlya 
 
biológiai fegyver: emberi, állati, növényi szervezeteket károsító, pusztító kórokozók (kártevők) 

felhasználásán alapuló tömegpusztító fegyverek 
 
biológiai növényvédelem: (mezőgazdaság) a károsítók természetes ellenségeinek védelme, szaporítása és 

tudatos felhasználása kártételek megakadályozása céljából 
 
biológiai ritmus: az élőlények egyes folyamataiban, életjelenségeiben mutatkozó, periodikusan ismétlődő, 

mennyiségileg kifejezhető változások; bioritmus 
 
bír → jogigénnyel bír 
bíráskodás → laikus bíráskodás 
bíráskodás → rögtönítélő bíráskodás 
birkózás → görög-római birkózás 
bíró → fogott bíró 
bíró → mészáros bíró 
bíró → pontozó bíró 
bíró → törvénytevő bíró 
bíró → választott bíró 
birodalom → azték birodalom 
birodalom → brit birodalom 
birodalom → Harmadik Birodalom 
birodalom → inka birodalom 
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birodalom → mongol birodalom 
birodalom → Német-római Birodalom 
birodalom → Nyugatrómai Birodalom 
birodalom → Római Birodalom 
birodalom → tolték birodalom 
 
bírói egyezség: (jogtudomány) bíróság előtt kötött, az ítélettel egyenlő jogerejű megegyezés 
 
bírói érdekeltség: (jogtudomány) olyan ok (rokonság, a felek vmelyikével való ellenséges v. peres viszony, 

anyagi kapcsolat stb.), amely miatt a bíró vmely peres ügyben nem járhat el, nem tárgyalhat, nem 
ítélkezhet 

 
bírói hullavizsgálat: (jogtudomány) hullaszemléből és boncolásból álló eljárás, melyet akkor rendelnek el, 

ha kétséges, hogy a halál természetes megbetegedés következménye; bírói boncolás 
 
bírói illetékesség: (jogtudomány) adott esetre nézve meglévő bírói hatalom 
 
bírói letét: a) értékek átadása a bíróságnak megőrzés végett; b) az így átadott értékek 
 
bírói pálca: (irodalmi nyelvben) régen a bíró hatalmát jelképező pálca 
 
bírói úton: peres eljárással 
 
bírói zálogjog: (jogtudomány) végrehajtás útján keletkezett jog vmely követelésnek vmely vagyontárgyból 

való kielégítésére 
 
bíróság → harmadfokú bíróság 
bíróság → kegyelmi bíróság 
bíróság → közigazgatási bíróság 
bíróság → legfelsőbb bíróság 
bíróság → másodfokú bíróság 
bíróság → nyolcados bíróság 
bíróság → rendes bíróság 
bíróság → rögtönítélő bíróság 
bíróság → társadalmi bíróság 
bíróság → választott bíróság 
bírósága → fiatalkorúak bírósága 
 
bírósági előadó: (jogtudomány) az a bíró, aki bírói tanács előtt folyó írásbeli peres eljárásban az ügy 

tárgyilagos ismertetését az iratok tanulmányozása után a tanácsülés elé terjeszti 
 
bírósági határozat: (jogtudomány) a bűntető és a polgári eljárásban a bíróság döntése – ítélete v. végzése – 

valamely, az eljárás tárgyát képző kérdésben 
 
bírósági helynök: (jogtudomány) az egyházmegyei bíróságot a megyéspüspök helyett vezető bíró 
 
bírósági végrehajtás: (jogtudomány) polgári eljárás, amely a bíróság marasztaló ítéletének, ill. egyéb szerv 

határozatának érvényesítését szolgálja; célja, hogy a kötelezett önkéntes teljesítésének elmaradása 
esetén állami kényszerrel biztosítsa a határozat érvényesülését 

 
bíróválasztás → szabad bíróválasztás 
birtok → holtkézi birtok 
birtok → szpáhi birtok 
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birtok → védett birtok 
 
birtokba iktat: (történettudomány) nemesi birtokának tulajdonába helyezi 
 
birtok, ingatlan terhére: úgy <vesz fel adósságot>, hogy a birtok, az ingatlan zálogként szerepel, s azt 

jelzálogként esetleg be is kebelezik 
 
birtokív → kataszteri birtokív 
birtoklás → tényleges birtoklás 
 
birtokon belül: (jogtudomány) a vagyontárgy tényleges birtokában 
 
birtokon kívül: (jogtudomány) a vagyontárgy tényleges birtoklásában akadályozva, azt ténylegesen nem 

tartva birtokában 
 
birtokos → használati birtokos 
birtokos → rosszhiszemű birtokos 
 
birtokos eset: (nyelvtudomány) <főként idegen nyelvvel kapcsolatos birtokviszonyban> a birtokos szavának 

(a birtokos jelzőnek) esete (genitivus) 
 
birtokos jelző: (nyelvtudomány) az a névszó, amely azt jelöli, hogy a birtokszóval kifejezett személy, dolog 

kinek, minek a birtoka, kihez, mihez tartozik (pl. a Petőfi szobra szerkezetben Petőfi) 
 
birtokos névmás: (nyelvtudomány) a birtokos személyét és számát, vmint a birtok számát kifejező névmás 

(pl. enyém, enyéim, mienk, mieink) 
 
birtokos személyrag: (nyelvtudomány) a birtokszóhoz járuló, a birtokos személyét és számát jelölő rag; 

birtokrag (pl. könyvem, könyved, könyve, könyvünk stb.) 
 
birtokos szerkezet: (nyelvtudomány) olyan jelzős szerkezet, amelynek egyik tagja a birtokost, másik a 

birtokot fejezi ki 
 
birtokviszony → egyenes birtokviszony 
birtokviszony → fordított birtokviszony 
bitumen → mesterséges bitumen 
bizalmi → szakszervezeti bizalmi 
 
bizalmi kérdés: (politika) az a kérdés, hogy vmely ügyben a parlament többsége támogatja-e a kormányt 
 
bizánci regény: (nyelv, irodalom) a kereszténység kezdeti időszakában virágzott az ún. hagiográfiai regény, 

amelynek a célja a lelki épülés elősegítése mellett a szórakoztatás 
 
bizánci szertartás: (vallás) Bizáncban a 4–10. században kialakult rítus, mely az egész keresztény Keleten 

elterjedt 
 
bizományi áruház: (1945 után) eladni kívánt tárgyakat bizományba átvevő és bizományban árusító áruház 
 
bizományi díj: a bizományos (kikötött) jutaléka 
 
bizományi szerződés: a közvetítő kereskedelemben intézményesített kötelezettségvállalás egyik formája, 

mely a megbízó és a közvetítő kereskedő kölcsönös kötelezettségvállalását tartalmazza 
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bizonyítás → indirekt bizonyítás 
bizonyítás → közvetett bizonyítás 
bizonyítás → vád, bizonyítás alappontjai 
bizonyíték → tárgyi bizonyíték 
 
bizonyító szó: (ritka, nyelvtudomány) a közlés helyeslését kifejező, érvényességét nyomósító szó (pl. igen, 

hogyne, bizony, persze) 
 
bizonyítvány → érettségi bizonyítvány 
bizonyítvány → erkölcsi bizonyítvány 
bizonyítvány → halotti bizonyítvány 
bizonyítvány → halottvizsgálati bizonyítvány 
bizonyítvány → hatósági erkölcsi bizonyítvány 
bizonyítvány → szegénységi bizonyítvány 
bizonyítvány → szolgálati bizonyítvány 
bizonyosság → jogi bizonyosság 
 
bizonytalan hang: a) olyan hang, amelyen érezhető, hogy a szóban forgó személy nincs meggyőződve 

állításának igazságáról; b) remegő, halk, elcsukló v. elakadó hang 
 
bizonytalan időjárás: olyan időjárás, amely fordulhat szépre is, csúnyára is, amely nem határozottan jó v. 

rossz 
 
bizottmány → honvédelmi bizottmány 
bizottság → békéltető bizottság 
bizottság → egyeztető bizottság 
bizottság → igazoló bizottság 
bizottság → intéző bizottság 
bizottság → központi bizottság 
bizottság → legeltetési bizottság 
bizottság → mentelmi bizottság 
bizottság → rendőri bizottság 
bizottság → szakszervezeti bizottság 
bizottság → törvényhatósági bizottság 
bizottság → végrehajtó bizottság 
bizottság → végrehajtó bizottság titkára 
bizottság → vigalmi bizottság 
bizottságok → nemzeti bizottságok 
biztonság → kollektív biztonság 
 
biztonsági fék: (műszaki nyelv) olyan fék, amely felvonónak, siklónak, vonatnak stb. veszélyes helyzetében 

v. veszélyes száguldásakor automatikusan működni kezd 
 
biztonsági film: tulajdonságai: nagy mechanikai ellenállás, hőtűrés, nehezen gyullad, nem robban, égése 

lassú, ha az égést nem táplálják, magától kialszik 
 
biztonsági gyújtás: (bányászat) olyan gyújtás, amely nem nyitott lánggal gyújtja meg a bányák fúrt lyukainak 

robbanó töltését 
 
biztonsági gyújtó: (kereskedelem) olyan gyújtó, amely csak sajátos vegyi összetételű felülethez dörzsölve 

gyullad meg 
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biztonsági játék: (sport) rossz pont elkerülésére, az elért eredmény megtartására irányuló, rendszerint 
védekező játékmodor 

 
biztonsági kesztyű: (műszaki nyelv) nagyfeszültségű áram ütésének elhárítására használt, szigetelőanyagból 

készült kesztyűféle burok 
 
biztonsági körlet: (katonaság) az a terület, amelyen vmely csapatnak az óvóintézkedésekkel kapcsolatos 

szolgálatot el kell látnia 
 
biztonsági másolat: (számítástechnika) program v. adat másodpéldánya, amelyet vagy archiválási célokból, 

vagy az értékes állományok védelme céljából készítenek 
 
biztonsági őrizet: internálás 
 
biztonsági robbanóanyag: (műszaki nyelv) a) olyan robbanóanyag, amely robbantáskor rövid, gyorsan 

kialvó lángot ad, és sújtóléges bányában is alkalmazható; b) olyan robbanóanyag, amelynek kezelése 
veszélytelen, és amely ezért rendes vasúti szállítással fuvarozható 

 
biztonsági szelep: a) (műszaki nyelv) kazánba szerelt szelep, amely önműködően kinyílik, ha a gőz nyomása 

bizonyos mértéken felül emelkedik; b) (átvitt értelemben) olyasmi, aminek alkalmazása, működése, 
hatása csökkenti a feszültséget 

 
biztonsági szemle: az üzemi baleset-elhárítás megszervezésére, állandó javítására az üzemekben 

rendszeres időközönként (havonta) végrehajtott részletes vizsgálat 
 
biztonsági üveg: (technika) nagy szilárdságú, törés esetén nem szilánkosodó üveg 
 
biztonsági zár: (műszaki nyelv) a) olyan zár, amelynek bonyolult szerkezete lehetetlenné teszi, hogy 

álkulccsal kinyissák; b) olyan zár, amely megakadályozza, hogy a felhúzott, csőre töltött fegyver 
véletlenül elsüljön 

 
biztos → polgári biztos 
biztosítás → szociális biztosítás 
 
biztosítási alap: a biztosító intézet vagyonának az a része, amely az egyes biztosítási ágakban elszenvedett 

károk fedezésére szolgál 
 
biztosítási kötvény: az az okirat, ill. értékpapír, amely a biztosítási szerződés megkötését tanúsítja, és 

feltételeit tartalmazza; biztosítási szerződés 
 
biztosítási matematikus: (hivatalos) biztosító intézetekben alkalmazott, főleg valószínűség-számításokat 

végző szakember 
 
biztosíték → dologi biztosíték 
biztosíték → kiégett biztosíték 
biztosíték → személyi biztosíték 
 
biztosító berendezések: (vasútügy) a vasúti forgalom biztonságának megóvására használt, azt segítő 

készülékek összessége 
 
biztosok → országos biztosok 
 
blokkot vált: a pénztárnál elismervény ellenében az árucikkek árát előre megfizeti 
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bocsánatos bűn: (vallás) <a katolikus egyház tanítása szerint> kisebb jelentőségű isteni parancs szándékos, 

v. súlyos parancs megszegése nem teljes szándékossággal v. tudatossággal, amelyért csak rövid ideig 
tartó büntetés jár 

 
bocsát → merőlegest bocsát az alapra 
bocsát → vízre bocsát 
 
bocskoros nemes: a paraszti sorban élő, elszegényedett nemes köznyelvi megnevezése 
 
bódé → látványos bódé 
 
bodzafa puska: bodzapuska 
 
bogár → bundás bogár 
bogár → galacsinhajtó bogár 
bogár → ganajtúró bogár 
bogár → hólyaghúzó bogár 
bogár → őszi bogár v. őszi féreg 
bogarak → ganéjtúró bogarak 
 
bogárhátú szántás: (mezőgazdaság) olyan szántás, amelynek közepe magasabb, mint a szélei, hogy 

mélyebben fekvő, vizes földeken a fölösleges nedvességet levezesse 
 
bogárhátú szekér: ívelt rudakra fektetett gyékénnyel, ponyvával fedett szekér 
 
bogos kérdés: (népies, ritka) bonyolult, nehezen megoldható kérdés 
 
bokázó tánc: (ritka) a magyar táncnak egy figurája, amelyben a férfiak bokájukat összeütögetik, a nők 

sarkukat felkapva apró keresztlépéseket tesznek 
 
bokázó ütem: (néprajz) a verbunk zene kádencia-formuláival esik egybe; minden második v. negyedik ütem 

befejezése után üti össze a táncos a bokáját v. sarkantyúját 
 
bokorugró szoknya: némely vidéken parasztlányok és asszonyok által viselt bő, sokráncú, rövid, többnyire 

csak térdig érő szoknya 
 
Boldogasszony → Gyertyaszentelő Boldogasszony 
Boldogasszony → Gyümölcsoltó Boldogasszony napja 
Boldogasszony → Sarlós Boldogasszony 
 
boldogasszony, kisasszony v. szépasszony papucsa: (növénytan) a kosborfélékhez tartozó szép virágú 

növény 
 
boldogasszony tenyere: (növénytan) apró fészekvirágzatú, hosszúkás, csipkés levelű, krizantémféle kerti 

dísznövény 
 
boldoggá avatás: (vallás) a szentté avatási eljárás első része, melynek végén Isten tiszteletreméltó szolgáját 

fölveszik a szentek névjegyzékébe 
 
boldogság → nyolc boldogság 
 
Boldogságos Szűz: {<csak ebben a szókapcsolatban:>} Mária, Jézus anyja 
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bolha → homoki bolha 
 
bolsenai mise: (vallás) eucharisztikus csoda Bolsenában 1264-ben 
 
bolt → cukros bolt 
bolt → háztartási bolt 
boltozat → bordás boltozat 
 
boltozott fülke: (művészettörténet) negyedgömb alakú boltozattal fedett, az épület falsíkját megszakító 

bemélyedés; rendeltetése változatos célokat szolgált; középkori házak kapualjában, templomokban 
homlokzatok élénkítésére alkalmazták 

 
bolygó → mesterséges bolygó 
bolygói → naprendszer bolygói 
 
bolygó ideg: (bonctan) az agyvelőből kiinduló és a mellkason keresztül a hasüregbe futó idegpár, a 

nyelőcső, a gyomor, a belek, a tüdő és a szív érző, mozgató, ill. gátló idege (Nervus vagus) 
 
bolygók → külső bolygók 
 
bolygó kerék: (műszaki nyelv) <kiegyenlítő fogaskerék-szerkezetben> az a kis kúpos kerék, amely az átvitt 

forgó mozgás tengelyvonalára merőleges síkban keringve lehetővé teszi két tengely egymástól eltérő 
sebességű, esetleg egymással ellenkező irányú forgását 

 
bolygó zsidó: a) (irodalmi nyelvben) az a legendabeli zsidó, aki évszázadokon át pihenés nélkül járja a 

világot; b) (átvitt értelemben, gyakran tréfás) nyugtalan, helyét sehol sem találó ember 
 
bomba → vulkáni bomba 
bombáz → atommagot bombáz 
bombázás → kassai bombázás 
bombázó → távolsági bombázó 
bont → színt bont 
 
bontó ok: (jogtudomány) a házasság érvénytelenítésére alkalmas, azt maga után vonó ok 
 
bor → asztali bor 
bor → foglalt bor 
bor → forralt bor 
bor → hamis bor 
bor → házasított bor 
bor → hegyi bor 
bor → homoki bor 
bor → kerti bor 
bor → meszes bor 
bor → nyárlott bor 
bor → nyers bor 
bor → pimpós bor 
bor → portói bor 
bor → sima bor 
bor → tiszta bor 
bor → törődött bor 
bor → törött bor 
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bor → tört bor 
bor → ürmös bor 
bor → virágos bor 
 
Borbála napja: (néprajz) dec. 4., a hagyomány szerint Kisázsiában élt és keresztény hitéért megkínzott, 

majd lefejezett Szent Borbála emlékünnepe 
 
bordás bársony: olyan bársony, amelynek szövetébe kiemelkedő recék vannak beleszőve; kordbársony 
 
bordás boltozat: a boltozat terhét hordozó váz, bordarendszer a boltsüvegek találkozási vonalában 
 
bordás kötés: a könyvnek az a fajta kötése, amely a rögzítő zsinegeket elfedő bőr hátnak bordára 

emlékeztető kiemelkedéseit díszítőelemként használja fel 
 
bordás lemez: olyan vasbeton lemez, amelyben vasból készült merevítő gerendák, szálak vannak 
 
bordázata → levél bordázata 
boríték → ablakos boríték 
 
borízű alma: édeskés-savanykás ízű, a borra emlékeztető alma 
 
borjúbőr tarisznya: (néprajz) egész borjú v. a csikó szőrös bőréből készült, lehajtós fedelű, lapos, kb. 45 x 55 

cm nagyságú zsákféleség; szeredás v. szőrös tarisznya 
 
borjúszájú gallér: a férfiingnek fűzőszalaggal v. zsinórral összefogott nyakrésze 
 
borjúszájú ing: bő, lobogó(s) ujjú, derékig érő, rövid férfiing 
 
bor lehúzása: (szőlészet) a bor lefejtése 
 
bormérés → butellás bormérés 
 
bor, must szűrése: (népies, régies) a szőlő kisajtolása szüretkor 
 
bor törése: a bor színének, fényének tompulása, megváltozása, homályossá, zavarossá válása, megtörése 
 
borogatás → felmelegedő borogatás 
borogatás → hideg borogatás 
borogatás → hidegvizes borogatás 
borogatás → jeges borogatás, tömlő 
borogatás → pépes borogatás 
borogatás → száraz borogatás 
borogatás → vizes borogatás 
boróka → nehézszagú boróka 
bors → fehér bors 
bors → szemes bors, kávé 
borseprő → kemény borseprő 
 
borsószem nagyságú: akkora, mint egy borsó 
 
bort lehúz: (népies) seprőjéről lefejt 
 
bort pincéz: (népies) pincében tart és kezel 
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bort szűr: (szőlészet) a bort a hordó v. más edény fenekén összegyűlt seprőről csövön leszívja egy más 

edénybe; bort fejt 
 
borzas gödény: (állattan) szürkésfehér színű vízi madár 
 
borzas tyúk: borzas tollazatú, közepes nagyságú, tollatlan lábszárú, jól tojó és kotló tyúk 
 
boszorkány → böjti boszorkány 
 
bostoni teadélután: 1773. dec. 16.: politikai incidens az észak-amerikai angol gyarmatokon; az angol vámok 

elleni tiltakozásként amerikai polgárok a tengerbe öntöttek egy teaszállítmányt; ezzel nyílt 
ellenségeskedés robbant ki Nagy-Britannia és amerikai gyarmatai között, amely az amerikai 
függetlenségi háborúkhoz (1775–1783) vezetett 

 
bot → keresztes bot 
bot → kévekötő bot 
bot → lápi bot 
bot → ónos bot 
bot → szeges bot 
 
botcsinálta doktor: (irodalomtudomány) <Kazinczy Ferenc Molière-magyarításában:> együgyű paraszt, akit 

bottal kényszerítenek arra, hogy orvosnak vallja magát és orvosoljon 
 
botlik a nyelve: olyat mond, amit nem akart, v. vmit másképp mond, mint ahogyan akarta 
 
bozontos csucsor: (növénytan) megművelt talajon, parlagokon szórványosan tenyésző, bozontos, molyhos, 

pézsmaszagú növény 
 
böjt → enyhített böjt 
böjt → fogadott böjt 
böjt → szentségi böjt 
böjt → szigorú böjt 
 
böjtelő hava: (vallás) február népies neve 
 
böjti boszorkány: (néprajz) öregasszonyt ábrázoló szalmabábu, melyet régi pogánykori mitológiai 

szertartások emlékeként – a tél kiűzését jelképezve – a nagyböjt elején szoktak elégetni 
 
böjtje → karácsony böjtje 
 
böjtös kerék: (népies) kenetlen kerék 
 
bölcs → hét bölcs 
bölcsek → napkeleti bölcsek 
 
bölcsek köve: a középkorban az alkimisták által keresett fantasztikus anyag, ennek révén gondolták 

megvalósíthatónak a különböző fémek (pl. ólom, higany) arannyá alakítását 
 
bölcselet → indiai bölcselet 
bölcselet → keleti bölcselet 
bölcselet → patrisztikus bölcselet 
bölcselet → reneszánsz bölcselet 
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bölcsesség könyvek: (vallás) ószövetségi könyvek egy része 
 
bölcső → mezei bölcső 
bőr → hasított bőr 
bőr → nyers bőr 
bőr → prémes bőr 
bőr → száraz bőr 
bőr → vikszos bőr 
 
bőr nyújtása: (bőripar) a bőr kötőhártyáinak, zsír- és húsrészeinek eltávolítása, a bőrben levő víz kinyomása 

s a bőrnek minden irányban nagyobb kiterjedésűvé tétele 
 
bőrös kocsi: (néprajz) könnyű kocsifajta egyenes v. görbe oldalakkal, magas kerekekkel, a 18. században 

használták 
 
bőrös pecsenye: malacnak, fiatal süldőnek húsából való, a bőrrel együtt sütött pecsenye 
 
börtön → nehéz börtön 
börtöne → adósok börtöne 
 
bővérű komikum: (választékos) harsányan egészséges, kissé nyers, nem éppen finom komikum 
 
bővítésen alapuló mondatalakzatok: (nyelv, irodalom) ugyanazon szavak v. szócsoportok ismétlése, ill. 

különböző szavak v. szócsoportok halmozása 
 
bővített kiadás: könyvnek előbbi kiadásával szemben újabb részletekkel, adatokkal teljesebbé tett kiadása 
 
bővített újratermelés: a haszon egy részével megnövelt tőke alapján való megnagyobbodott, 

megnövekedett újabb termelés 
 
bővíti → törtet bővíti 
bővítmény → szabad bővítmény 
 
brabanti csipke: (művészettörténet) főképpen a 18. században készült flamand vert csipke 
 
brigádok → nemzetközi brigádok 
briliáns → tüzes briliáns, drágakő 
 
brit birodalom: az angol korona uralma alatt álló birodalom 
 
Brit Nemzetközösség: a brit világbirodalom korábbi, de már önállósult gyarmataiból és az anyaországból 

álló, bizonyos fokú közösséget alkotó államok szövetsége 
 
Brown-féle mozgás: (orvosi) a kb. szubmikroszkópos nagyságrendbe eső 4–5-nél kisebb részecskék soha 

meg nem szűnő rendezetlen mozgása, melyet H. T. Brown 1828-ban fedezett fel, folyadékban 
szuszpendált pollenszemcséken 

 
bruttó haszonkulcs: (kereskedelem, pénzügy) százalékos arányszám, amely a haszonnak a forgalom bruttó 

értékéhez való viszonyát mutatja v. szabja meg 
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bruttó hazai termék: (kereskedelem, pénzügy) a nemzetgazdaságok teljesítményének jellemzésére 
elsősorban a tőkés és fejlődő országokban használatos gazdasági mutatószám; Gross Domestic 
Product, GDP 

 
bruttó költségvetés: (kereskedelem, pénzügy) mind a bevételeket, mind a kiadásokat teljes összegükben 

feltüntető költségvetés 
 
bruttó mérleg: (kereskedelem, pénzügy) olyan mérleg, amely magába foglalja az összes főkönyvi számlák 

forgalmi adatait 
 
bruttó nemzeti termék: (kereskedelem, pénzügy) a nemzetgazdaságok teljesítményének jellemzésére 

használatos mutató; Gross National Product, GNP 
 
bruttó nemzeti termelés: (kereskedelem, pénzügy) a magyar népgazdasági mérlegrendszerben használt 

mutató, egy meghatározott időszakra (általában egy évre) vonatkozóan tartalmazza az összes 
gazdasági tevékenység által létrehozott termékek és szolgáltatások bruttó értékét 

 
brüsszeli csipke: (művészettörténet) a 17–18. században Brüsszelben készült csipke; a francia varrott csipke 

barokk mintáit és varrásának finomságait a megtévesztésig utánzó vert csipke 
 
búbos → csiraj búbos 
 
búbos kemence: boglyakemence 
 
búcsú → fogadott búcsú 
búcsú → pünkösdi búcsú 
búcsú → száznapi búcsú 
 
búcsújáró hely: (vallás) katolikus zarándokhely, melynek látogatásával búcsú nyerhető 
 
búcsújáró lepke: (állattan) csenevész szipókájú kis rovar; rövid, mérges szőrzettel fedett hernyója hosszú 

oszlopban vándorol, s erdőkben a fák lombjának lekopasztásával nagy kárt okoz 
 
búcsús sátor: olyan sátor, amelyben olcsó használati cikket, játékszert v. ételeket, italokat árusítanak 
 
búcsúztat → harangszóval búcsúztat vkit 
búcsúztatása → halott búcsúztatása 
búcsúztatása → menyasszony búcsúztatása 
 
Budai jogkönyv: a középkori budai városi jogot tartalmazó 15. századi kódex 
 
buggyant → tojást buggyant 
 
bugyogós korsó: szűk szájú, füles, csecses korsó (agyagból) 
 
bukás → csalárd bukás 
 
bukásra áll: meg fog bukni 
 
bukik a bank: a bankban levő pénz teljes egészében a játékosoké lesz 
 
bukott → osztályismétlésre bukott 
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bukott játszma, parti: az a játszma, parti, melyben a játékosnak nem sikerül teljesítenie a vállalt 
bemondást, v. elveszti a tétet 

 
bukovinai székelyek: magyar népcsoport; a mádéfalvi veszedelem után Bukovinában (Fogadjisten, 

Istensegíts, Hadikfalva, Andrásfalva, Józseffalva helységekben) letelepült (1777–1786) székelyek 
leszármazottai 

 
bulla → pápai bulla 
 
bumli kocsi: eredetileg nem személyszállításra készült, de e célra átalakított (vasúti) kocsi 
 
bunda → lengyel bunda 
bundában → alma bundában 
 
bundás bogár: (állattan) a rózsabogárral rokon nemzetséghez tartozó, különösen a fészkesek virágzatában 

gyakori, fekete, sárgás v. fehéres szőrözetű bogár 
 
bundás kenyér v. zsemle: (konyhaművészet) tejbe áztatott, tojásba hengergetett s forró zsírban ropogósra 

sütött kenyér- v. zsemleszelet (főzelékhez feltétül hús helyett); szegényvitéz, pofézni 
 
bundás regruta: (katonaság, régies, tréfás) újonc, elsőéves katona 
 
búr háborúk: a búrok függetlenségi háborúi (1880–1881, 1899–1902) a gyarmatosító angol uralom ellen 
 
búr kalap: széles, egyenes karimájú, főként némely egyenruhafajta tartozékaként viselt kalap 
 
burgonya → fojtott burgonya 
burgonya → rakott burgonya 
burgonya → szappanos burgonya, krumpli 
 
burgundi lé: dísznövények permetezésére használt, meszet nem tartalmazó gombaölő szer 
 
burgundi répa: nagyra megnövő takarmányrépa 
 
burgundi szőlő: Franciaországban kitenyésztett nemes borszőlő; több fajtája nálunk is elterjedt 
 
burgundi vörös: burgundi szőlőből készült vörösbor 
 
burkolt árdrágítás: az áru mennyiségének csökkentésével, a minőség rontásával, árukapcsolással v. más 

módon elkövetett jogtalan nyerészkedés 
 
burokban születés: (mezőgazdaság) a magzatburok az elléskor nem reped meg és a magzat abba zárva jut a 

külvilágra; ilyenkor a magzatot a burokból azonnal ki kell szabadítani, mert különben megfullad 
 
burzsoá diktatúra v. a burzsoázia diktatúrája: a burzsoázia korlátlan politikai és gazdasági hatalma a tőkés 

rendszer fenntartására a proletariátus és a többi kizsákmányolt osztály fölött 
 
burzsoá forradalom: a hűbériségnek a polgárság által való megdöntésére irányuló forradalom 
 
burzsoá, polgári demokrácia: <a tőkés társadalomban> a burzsoázia, a polgárság osztályuralmának 

formája, amelyben képviseleti intézményeket létrehoznak, s amelyben a politikai szabadságjogokat 
formálisan kinyilvánítják, de élvezésük, érvényesítésük reális feltételeit a kizsákmányolt osztályok 
tagjainak számára nem teremtik meg 
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burzsoázia → falusi burzsoázia 
 
butellás bormérés: (néprajz) termelők saját termésű, kis mennyiségű borának zárt edényben történő 

árusítása 
 
butított változat: (számítástechnika) hardver v. szoftver demonstrációs célból terjesztett, funkcionálisan 

lecsökkentett verziója 
 
bútor → ácsolt bútor 
bútor → áttört bútor 
bútor → hajlított bútor 
bútor → színes bútor 
 
bútorozott szoba: olyan albérleti szoba, amelyet berendezve, a főbérlő tulajdonában levő bútorokkal 

együtt adnak bérbe 
 
butykos → pálinkás butykos 
búza → kopasz búza 
búza → tar búza 
 
búza, gabona acéla: (ritka, régies) a búza-, gabonaszemek acélos volta, acélossága 
 
búza hasban van: (tájszó) szárban van 
 
buzogány → örvös buzogány 
buzogány → tollas buzogány 
 
buzogány tolla: (régies) a buzogány fején levő hegyes kiemelkedések egyike 
 
büdös barlang: kénes barlang 
 
büdös vornyik: (néprajz) a bukovinai székelyek hajnali lakodalmi tánca 
 
büfé → mozgó büfé 
bükköny → szagos bükköny 
bükköny → szöszös bükköny 
bűn → áteredő bűn 
bűn → bocsánatos bűn 
bűn → eredendő bűn 
bűn → eredeti bűn 
bűn → gondolati bűn, belső bűn 
bűn → halálos bűn 
bűn → idegen bűn 
bűn → személyes bűn 
bűn → tragikus bűn 
 
bűnbánat szentsége: (vallás) Jézus Krisztus által rendelt szentség a keresztég után elkövetett bűnök 

eltörlésére 
 
bűnbánatot tart: (vallás) bűnét megbánja, s ezt vmilyen magatartással, cselekvéssel bizonyos időn át 

kifejezésre is juttatja 
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bűncselekmények → háborús bűncselekmények 
bűnét → megvallja bűnét v. a bűneit 
bűnhődés → tragikus bűnhődés 
bűnök → égbekiáltó bűnök 
bűnös → háborús bűnös 
bűnös → nyilvános bűnös 
bűnözés → fiatalkorú bűnözés 
bűnper → háborús bűnper 
büntetés → ideigtartó büntetés 
 
büntetett előélet: (jogtudomány) olyan előélet, amelyet jogerős bírói ítélet terhel 
 
büntetett előéletű: (jogtudomány) olyan <személy>, akit jogerős ítélettel sújtottak, s büntetését 

nyilvántartásba vették 
 
büntethetősége kizáró okok: (általános) a büntethetőség jogelvének megfelelően bűncselekményt csak 

beszámítási képességgel rendelkező személy követhet el, csak beszámítási képesség esetén 
alkalmazhatók büntető szankciók 

 
büntetlen előélet: (jogtudomány) olyan előélet, amelyet nem terhel jogerős bírói ítélet 
 
büntetlen előéletű: (jogtudomány) olyan <személy>, akit bíróság jogerősen nem ítélt el; tiszta múltú 
 
büntető expedíció: megtorlási céllal, rendszerint nagyobb távolságra kiküldött fegyveres katonai csapat, 

vállalkozás 
 
büntető feladat: (iskolai, régies) olyan feladat, amelyet büntetésként alkalmaznak vkivel szemben 
 
büntető intézet: olyan intézet, amelyben a jogerősen szabadságvesztésre ítélt személyek büntetésüket 

töltik; börtön, fegyház, fogház stb. 
 
bűntető törvénykönyv: (jogtudomány) a büntetőjog teljes, hatályos anyagát tartalmazó törvénykönyv; Btk. 
 
büntetőjog → kánoni büntetőjog 
bűntett → üzletszerű bűntett 
 
bűnügyi statisztika: (általános) a bűncselekmények előfordulásait, dinamikáját, területi megoszlását, a 

bűnözés okait, azok társadalmi, gazdasági törvényszerűségét és összefüggéseit kutatja, szoros 
kapcsolatban a bűnüldöző szervek munkájának tanulmányozásával; kriminálstatisztika 

 
bűnügyi zárlat: bűncselekménnyel gyanúsított személy vagyonára elrendelt zárlat 
 
bütykei → kéz bütykei 
 
bütykös tengely: (műszaki nyelv) robbanómotoron a szelepek mozgatására való tengely 
 
bütykös vezérlés: (műszaki nyelv) főképp belső égésű motorok szelepeinek vezérlésére használt vezérlési 

mód 
 
bűvös négyzet: (matematika) egész számoknak olyan négyzet alakú elrendezése, melynél mind az egyes 

sorokban álló, mind az egyes oszlopokban (sőt az átlók mentén) elhelyezkedő elemek összege 
ugyanaz az érték 
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Caps Lock: (számítástechnika) szabvány billentyűzeteken található billentyű, amelynek bekapcsolása esetén 

a betűbillentyűk nagybetűs szöveget jelenítenek meg 
 
cár atyuska: (elavult) <az orosz cár népies megnevezéseként> 
 
Caracalla thermái: (művészettörténet) Caracalla császár fürdőépülete Rómában, 206-ban Septimus Severus 

császár kezdte el építeni, 216-ban Caracalla avatta fel 
 
Catholica → Actio Catholica 
 
cattarói felkelés: (történettudomány) matrózlázadás az osztrák–magyar hadiflotta cattarói öbölben 

állomásozó egységeinél (1918. febr. 1–3.) 
 
cédula → piros cédula 
 
céget jegyzi: (kereskedelem) a cégnél mint cégjegyzésre jogosult személy működik 
 
cégszerű aláírás: olyan személy aláírása, akit a cég v. vállalat a cégbíróságnál erre a ténykedésre jogosultnak 

jelentett be; cégszerű jegyzés 
 
cél → mozgó cél 
célgömbbel → csapott célgömbbel 
cella → aktív cella 
cella → őrizetes cella 
 
cél ül: <puskával való célzáskor> a cél a nézőkével és a célgömbbel egy vonalba esik 
 
censuális föld: (néprajz) olyan föld, melyet tulajdonosa lakhelyül v. gazdálkodásra állandó összegű 

pénzszolgáltatás fejében, ideiglenesen másnak átengedett 
 
centrális épület, központos épület: (művészettörténet) épülettípus, amelynek valamennyi alaprajzi eleme 

egy központhoz igazodik, és fő- v. átlós tengelyei egy központban találkoznak 
 
centralizációja → tőke centralizációja 
centralizmus → demokratikus centralizmus 
 
centrifugális erő: (fizika) görbe vonalú pályán mozgó testre ható erő, mely a testet a pálya középpontjától 

igyekszik eltávolítani; röpítő erő 
 
centrifugális idegek: (bonctan) olyan idegek, melyek az ingert az idegközpontból kifelé vezetik 
 
centrifugális mozgás: (fizika) centrifugális erő hatására, ill. irányában történő mozgás 
 
centripetális erő: (fizika) görbe vonalú pályán mozgó testre ható erő, mely a testet a pálya középpontja felé 

állandó gyorsulással közelíti 
 
centripetális idegek: (bonctan) olyan idegek, amelyek az ingert kívülről befelé vmely idegközpontba vezetik 
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centripetális ingerek: (bonctan) centripetális ingerek, amelyek kívülről befelé jutnak az idegrendszer 
központjába 

 
centripetális mozgás: (fizika) centripetális erő hatására, ill. irányában történő mozgás 
 
ceruza → fekete ceruza 
 
cifra gulya, ménes: (népies, régies) válogatott tenyészállatokból álló gulya, ménes 
 
cifra nyomorúság: (rosszalló) a jólét külszínével leplezett nyomorúság 
 
cifra sás: (növénytan) a pázsitfűfélék családjába tartozó, tömött, tojásdad bugájú növény; olajtartalmú 

magja madáreledel 
 
cigányok temploma: (néprajz) verses, néhol énekelt tréfás hazugságmese a sajtból (szalonnából) épült 

templomról, melynek teteje palacsintából, harangja sódarból, harangkötele kolbászból készült, s 
amelyet a hívek végül megesznek 

 
cikkek → fogyasztási cikkek 
cikkek → közszükségleti cikkek 
 
ciklikus felcserélés: (mennyiségtan) elemeknek oly módon való felcserélése, hogy minden elemet a 

következővel s az utolsót az elsővel helyettesítjük 
 
ciklikus vegyületek: (vegyipar) olyan nagyobbrészt szerves vegyület, amelyeknek molekuláiban az 

egymáshoz kapcsolódó atomok zárt láncot alkotnak; gyűrűs vegyületek 
 
ciklus → ipari ciklus 
ciklus → kulturális ciklus 
ciklus → menstruációs ciklus 
ciklus → végtelen ciklus 
ciklus → zárt ciklus 
 
ciklusos fejtés: (bányászat) az a fejtési eljárás, amelyben két műszak termel, a harmadik pedig fenntartó és 

előkészítő munkálatokat végez 
 
ciklusos vegyületek: (vegyipar) a szénvegyületek nagy csoportja; benzolszármazékok, aromás vegyületek 
 
cilinderes lámpa: (népies, régies) olyan lámpa, amelynek lángját cilinder védi 
 
cím → koholt cím 
cím → távirati cím 
 
cimbalom ütője: (zene) párnázott bunkóban végződő vékony botocska, amellyel a húrokat ütve 

megszólaltatják; verő 
 
címe → templom címe 
címer → állami címer 
címer → beszélő címer 
címer → sisakos címer 
 
címeres szarv: az ökörnek nagyra nőtt, felfelé hajló szarva 
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címerpajzs → hasított címerpajzs 
címerpajzs → négyelt címerpajzs 
címerpajzs → vágott címerpajzs 
 
címer palástja: a címer mögött levő drapériaszerű díszítő rajzolat, forma 
 
címet v. kitüntetést vásárol: (régies) nem érdemeivel, jó szolgálataival szerez címet, kitüntetést, hanem 

pénzt ad érte 
 
címleírás → könyvtári címleírás 
címtár → tiszti címtár 
 
címzetes püspök: olyan püspök, akinek nincs egyházmegyéje 
 
cinkotai icce: a szabályos iccénél nagyobb űrtartalmú (mérő)edény; nagy icce 
 
cipő → hasított cipő, topán 
cipő → kivágott cipő 
cipő → száras cipő 
 
cipő pántja: a felső részt a lábfej fölött összetartó keskeny, rendszerint bőrből készült szalag 
 
cipősarok döntése, emelése: (orvosi) ortopédiai rendellenességek korrigálására szolgáló módszer; lehet 

supináló, amikor a cipősarok belső szélét emelik, v. pronáló, ha a cipősarok külső szélét emelik; 
végtaghossz-rövidülés esetén az egész cipősarkot, ill. talpat megemelhetjük 

 
cipőt, csizmát vasal: a lábbeli sarkára folyamatosan patkót ver, ill. talpának hegyére folyamatosan 

vaslemezkét erősít 
 
cirill írás: (nyelv, irodalom) az óbolgár nyelv rögzítésére kialakított betűírás a 9. században 
 
cirill szedő: (nyomdászat) olyan szedő, aki cirillbetűs szöveget tud szedni 
 
citromos ízű: (ritka) a citrom ízére emlékeztető 
 
civil bagázs: (régies, gúnyos v. tréfás) <a monarchia idején katonák szempontjából> a nem katonák 

összessége 
 
civilizációs ártalmak: a civilizáció okozta változások kedvezőtlen hatása az élőlényekre 
 
coaxiális kábel: (számítástechnika) földelt, a központi vezetéktől elszigetelt, sodrott, henger alakú 

árnyékolásból és egy belül levő központi vezetékből álló kábel 
 
commedia dell’arte: (nyelv, irodalom) Itáliában alakult ki a 16. században, hamarosan Európa-szerte 

elterjedt, s a 18. század közepéig az olasz színpad uralkodó játéktípusa volt 
 
Constantinus diadalíve: (művészettörténet) a szenátus által I. Constantinus császár tiszteletére, a 

Maxentius fölött aratott győzelem emlékére emelt diadalív Rómában, a Via Triumphalis és a Via Sacra 
találkozásánál 

 
copf stílus: a 18. század utolsó harmadának jellegzetes építészeti és dekorációs stílusa; a rokokó és a 

klasszicizmus közötti átmenetet képviseli 
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Corvina könyvtár: Mátyás király egykori világhírű könyvtára 
 
Corvin-kötés: a Corvina könyvtár kódexkötései; külön helyet foglal el az európai kötéstörténetben 
 
couleur locale: (nyelv, irodalom) egyes korok, események, színhelyek, tájak, társadalmi helyzetek 

megjelenítése során a jellegzetes egyedi vonást jelenti 
 
cölöp → lebegő cölöp 
 
crô-magnoni ember: a Homo sapiens fossilis legjellemzőbb típusa; a pleisztocén folyamán jelent meg; 

jellemzői: hosszú fej, fészekszerűen kiugró tarkó, viszonylag fejlett szemöldökívek, alacsony, téglalap 
alakú szemüreg, homorú gyökű orr, alacsony, széles arckoponya igen erős és kifordult 
állkapocsszöglettel (alveoláris proghathia), 170 cm-en felüli termet, igen robosztus csontváz 

 
Ctrl billentyű: (számítástechnika) szabvány billentyűzeteken található billentyű, amelyet más billentyűkel 

együtt használva speciális funkciókat érhetünk el; Control billentyű 
 
cukor → nyers cukor 
 
cukros bolt: (régies) olyan bolt, ahol cukorkát árusítanak 
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csabai kolbász: zsíros sertéshúsból készült, esetleg marhahússal kevert, paprikával és borssal fűszerezett, 

nyersen is fogyasztható kolbász 
 
csak → eladás csak nagyban 
csákány → légnyomású csákány 
család → királyi család 
család → szapora család 
 
családba fogadás: (néprajz) a vérségi alapon szerveződött rokonság, család szertartása, amelyen a 

törvényesen született csecsemőnek elfogadják a családba tartozását, és az apaági vonal folytatásának 
ismerik el 

 
családfáját visszavezeti vhova, vmeddig: kimutatja, igazolja vmely őstől való leszármazását 
 
családi ház: egy család lakásául alkalmas ház 
 
családi krónika: a) vmely család (irodalmi műben) megírt története; b) (bizalmas) vmely család életének 

emlékezetes(ebb) eseményei együttvéve 
 
családi név: vezetéknév 
 
családi pótlék: (közgazdaságtan) gyermekes családoknak a gyermekek száma szerint nyújtott állami, 

társadalombiztosítási ellátás, támogatás 
 
családi sör: másfél literes üvegben árusított sör 
 
családja → szó családja 
csalán → süket csalán 
 
csalárd bukás: (kereskedelem, jogtudomány) bűncselekmény, amelyet az a fizetésképtelen, ill. csődbe 

jutott személy követ el, aki vagyonának elrejtésével v. valóságos anyagi helyzetének eltitkolásával 
hitelezőit meg akarja téveszteni és károsítani; hamis csőd 

 
csalódás → optikai csalódás 
 
csalogató madár: (néprajz) élő v. kitömött madár, amellyel a vadász lőtávolba próbálta csalni a vadlibát, 

vadkacsát s más vízimadarakat 
 
csalogató síp: (vadászat) csalsíp 
 
csángók → hétfalusi csángók 
csapadék → elvétve csapadék 
csapágy → gördülő csapágy 
csapágy → kúpgörgős csapágy 
csapás → elemi csapás 
csapások → egyiptomi csapások 
csapat → hazai csapat 
csapatok → reguláris csapatok, hadsereg 
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csapatverseny → üldöző csapatverseny 
csapda → íjas csapda 
csapolás → friss csapolás 
 
csapos gerenda: az összeillesztéshez szükséges csappal ellátott gerenda 
 
csapos hordó: olyan hordó, amelyből csapon eresztik ki a folyadékot 
 
csapos kötés: fagerendák egymásba kötése, az egyikben csappal, a másikban csaplyukkal 
 
csapott célgömbbel: (katonaság) olyan módon, hogy a célgömböt és a vízszintesen tartott nézőke felső 

élvonalának közepét a cél meghatározott pontjával egy vonalba állítjuk 
 
csára szánt: (jobb felé fordulva) úgy szánt, hogy a két első barázda földje középen egymásra borul 
 
csárdás → hármas csárdás 
csárdás → rezgő csárdás 
 
csárdás kalap: csinos, szemrevaló, jól álló pörge kalap, melyet betyárosan félrecsapva viselnek 
 
csarnok → árverési csarnok 
császára → éjszaka császára 
 
császári és királyi: (történettudomány) <1867-től 1918-ig Ausztria és Magyarország közös hivatalainak, 

intézményeinek megjelölésére, rendszerint rövidítve> az osztrák császár és magyar király hatalma, 
rendelkezése alá tartozó <intézmény> 

 
császárt, királyt szolgálja: (történettudomány, régies) katonáskodik a császár, a király seregében 
 
csata → augsburgi csata 
csata → ennsburgi csata 
csata → grumazi csata 
csata → grunwaldi csata 
csata → Inn-völgyi csata 
csata → isaszegi csata 
csata → lepantói csata 
csata → liegnitzi csata 
csata → lipanyi csata 
csata → ménfői csata 
csata → mogyoródi csata 
csata → mohácsi csata 
csata → morvamezei csata 
csata → muhi csata 
csata → nikápolyi csata 
csata → pákozdi csata 
csata → várnai csata 
csatlakozás → közvetlen csatlakozás 
csatoló → hálózati csatoló 
 
csatoló kondenzátor: olyan kondenzátor, amely két tekercs között elektromos kapcsolatot létesít 
 
csatolt dokumentum: (számítástechnika) ASCII szöveges formátumban levő v. bináris állomány (pl. egy 

szövegszerkesztőben megírt dokumentum), amely e-mail üzenetbe van foglalva 
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csatos szíj: (néprajz) két fémcsat között bőrszíj, amely a bihari, debreceni és hajdúsági cifraszűrök 

összefogására szolgált elöl, a mellen 
 
csavar → anyás csavar 
 
csavaros, nyomós ceruza: olyan ceruza, amelynek belét fém- v. műanyag tokban csavaros, ill. rugós 

szerkezettel lehet szabályozni 
 
csecses csupor: (néprajz) bögre alakú ólommázas cserépedény, amelynek kiöntőcsövén keresztül a 

csecsemő a folyadékot könnyen kiszívja 
 
csecses korsó: olyan korsó, amelynek fülén szopóka van, s ezen át vizet lehet belőle szívni 
 
cseh garas: középkori cseh ezüstpénz 
 
cseh üveg: mész, hamuzsír és kvarc keverékéből készült, finomabb, csiszolt tárgyak készítésére használt 

üveg 
 
cseléd → bejáró cseléd, legény 
cseléd → uradalmi cseléd 
 
cselédes tanya: (néprajz) olyan határbeli lakó- és gazdasági telephely, amelynek gazdája városban él, 

tanyájában pedig egyedülálló v. családos cseléd lakik; nagygazdatanya 
 
cselekedet → erkölcsi cselekedet 
cselekedet → jó cselekedet 
Cselekedetei → Apostolok cselekedetei 
cselekedetei → irgalmasság cselekedetei 
 
cselekvő alany: a cselekvő alakú igének főnévi, névmási alanya 
 
cselekvőképesség → jogi cselekvőképesség 
cselekvőképesség → korlátolt cselekvőképesség 
cselekvőképesség → perbeli cselekvőképesség 
 
cseljabinszki vérengzés: (történettudomány) 1918 máj. 14-én az orosz polgárháborúk egyik sorsdöntő 

eseménye 
 
csemete → iskolázott csemete 
csemete → vad csemete 
 
csendes eső: lassú, egyenletes, égiháború nélküli eső 
 
csendes mise: (vallás) olyan mise, amelyet a pap teljes egészében halkan mormolva mond 
 
csendes napok: (vallás) <protestáns iskolákban, ill. régebben egyéb tanintézetekben is protestánsok 

számára> vallásos tárgyú előadásokra, áhítatra, elmélkedésre szánt napok 
 
csendes riadó: (katonaság) az a katonai riadó, amelyre nem trombitával v. dobbal adnak jelt, hanem 

amelyet a küldöncök az alakulatoknak élőszóval jeleznek 
 
csendőr → tábori csendőr 
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csendőrség → tábori csendőrség 
csengő → elektromos csengő 
 
csengő, harang nyelve: a csengő, a harang ütője 
 
csengős kereszt: (vallás) az út menti keresztek egy fajtája, a széltől csilingelő csengők sötétben, ködben 

segítik a tájékozódást 
 
csenkesz → réti csenkesz 
csepegőre → vmit csepegőre állít 
 
csepegős idő: olyan idő, amikor apró cseppekben, időnként abbamaradva, majd újra meg újra megindulva 

hull az eső 
 
csepegtető öntözés: (mezőgazdaság) olyan felületi öntözés, amely a növény optimális fejlődéséhez 

szükséges legkisebb vízmennyiséget csőhálózaton keresztül, folyamatosan juttatja a gyökérzónához 
 
cseppek → szervita cseppek 
 
cseppfolyós állapot: (átvitt értelemben) még meg nem szilárdult, véglegesen ki nem alakult, bizonytalan 

állapot 
 
cserép → hódfarkú cserép 
cseresznye → ropogós cseresznye 
 
cserző varga: (elavult) tímár 
 
csészéje → mérleg csészéje 
 
csévés orsó: belül üreges, cséveszerű, csöves orsó 
 
csiga → házatlan csiga 
csiga → mozgó csiga 
csigája → nyaka csigája 
csík → réti csík 
csík → szedett csík 
csikó → nyírt csikó 
 
csikóbőrös kulacs: szőrével kifelé fordított csikóbőrrel bevont, fából készült kulacs 
 
csíkos egér: (állattan) a háziegérnél jóval kisebb, sávos hátú rágcsáló állat 
 
csíkszentmiklósi fölirat: a magyar rovásírás egyik legrégibb emléke, amit 1501-ben találtak meg 
 
csillag → harmadrendű álló csillag 
csillag → sárga csillag 
csillag → tengeri csillag 
 
csillagászati földrajz: a földrajzi burokban lejátszódó, a Föld alakjával, mozgásával, a Nap sugárzásával, az 

égitestek vonzásával, mozgásaival és a bolygótér hőmérsékletével összefüggő jelenségek, folyamatok 
magyarázata 

 
csillagászati óra: a lehető legpontosabban járó ingaóra 
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csillagászati szám: (átvitt értelemben, gyakran túlzó) igen nagy (rendszerint millióknál is nagyobb) szám 
 
csillagászati távcső: az égitestek vizsgálatára használt, különleges szerkezetű, rendszerint lerögzített, nagy 

és erős nagyítású, bonyolult készülék; refraktor 
 
csillagkép alfája: (csillagászat) vmely csillagkép legfényesebb csillaga 
 
csillagkép bétája v. ß csillaga: (csillagászat) vmely csillagkép második legfényesebb csillaga 
 
csillagkép deltája: (csillagászat) vmely csillagkép negyedik legfényesebb csillaga 
 
csillagkép gammája: (csillagászat) vmely csillagkép harmadik legfényesebb csillaga 
 
csillagkeresztes hölgy: {<rendszerint csak ebben a szókapcsolatban:>} egy osztrák alapítású, előkelő, világi 

női rend tagja 
 
csillagközi anyag: a csillagok közötti térben levő gáz és por; nagyobb része felhőkbe tömörül; intersztelláris 

anyag 
 
csillagos elégséges: (iskolai, régies) gyenge elégséges, az elégtelenhez igen közel álló iskolai érdemjegy 
 
csillagos ház: <1944-ben Magyarországon, főleg Budapesten> zsidók kényszerlakhelyéül kijelölt, sárga 

csillaggal ellátott (lakó)ház 
 
csillagos jeles: (iskolai, régies) <a jelesek közül is kiemelkedő teljesítmény minősítésére> 
 
csillagot rúgat vkivel: alvó ember lábujjai közé durva tréfából papirost tesz, és meggyújtja, úgyhogy az illető 

hirtelen felébredve, rugdalózással igyekszik megszabadulni az égő papírcsíkoktól 
 
csillapítatlan rezgés: (fizika) olyan rezgés, amelynek kilengése állandó 
 
csillapított rezgés: (fizika) olyan rezgés, amelynek kilengése idővel csökken 
 
csinál → kasszát csinál 
csinál → tüzet csinál 
csipke → brabanti csipke 
csipke → brüsszeli csipke 
csipke → fonott csipke 
csipke → valódi csipke 
csipkebokor → égő csipkebokor 
 
csípős víz: (gyermeknyelv, tréfás) szódavíz v. szénsavat tartalmazó ásványvíz 
 
csiraj búbos: (néprajz) a Duna menti Doroszlón (Bácska) és környékén a párválasztó jellegű böjti 

leánykörtánc neve; csirajozás 
 
csírás növények: (növénytan, elavult) virágos, magról szaporodó növények 
 
csíráztató szérű: (ipar) <szesz- v. sörgyárban> nagyobb, betonozott pincehelyiség, amelyben az áztatott 

árpát kiterítve csíráztatják 
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csiszolatlan kőkorszak: (történettudomány) az őskornak az a szakasza, amelyben az ősember még nem 
tökéletesítette kőszerszámait csiszolással 

 
csiszolt kőkorszak: (történettudomány) az őskornak az a szakasza, melyben az ősember már csiszolással 

tökéletesítette kőszerszámait 
 
csíziós napok: eredeti jelentés szerint ünnepnapok, melyeket egy esemény (misztérium) ünneplése 

megjelöl, emlékezetessé tesz: karácsony, húsvét, pünkösd, kövércsütörtök, húshagyó kedd, 
hamvazószerda stb.; jeles napok 

 
csizma → fejelés csizma 
csizma → gangos csizma 
csizma → rámás csizma 
csizma → sarkantyús csizma 
csizmadia → politikus csizmadia 
 
csizmás kandúr: a) csizmában járó mesebeli kandúr; b) <csúfolódásként csizmában járó kisfiúra> 
 
csizmát → cipőt, csizmát vasal 
 
csodálatos halfogás: (vallás) Krisztus egyik bibliai csodatétele 
 
csodás elem: (irodalomtudomány) <irodalmi mű cselekményében szerepet játszó> természetfölötti személy 

v. erő 
 
csodás érem: (vallás) a Szeplőtlen Fogantatást ábrázoló kegyérem 
 
csók → zamatos csók 
 
csókálló rúzs: olyan rúzs, amely csókoláskor v. csókolódzás közben nem törlődik le az ajakról és nem hagy 

nyomot 
 
csokros nyakkendő: a) csokornyakkendő; b) hosszú szárú, lelógó végű, puha anyagból való nagyobb 

nyakkendő 
 
csomag → bárcás csomag 
csomag → terjedelmes csomag 
 
csomagolt áru: olyan áru, amelyet előre kimérve és becsomagolva hoznak forgalomba 
 
csomók → fejési csomók 
 
csomózott szőnyeg: (művészettörténet) olyan gyapjú- v. selyemszőnyeg, amelynek mintáit nem szövéssel, 

hanem bizonyos rendszer szerint a láncra fűzött fonalakkal (csomókkal) állítják elő 
 
csónak villája: a csónak peremébe forgathatóan illesztett eszköz, amelynek ágai az evezőt tartják 
 
csonka gúla: (matematika) az alaplappal párhuzamos síkkal metszett csonka testnek az alaplap felé eső 

része 
 
csonka kúp: (matematika) az alaplappal párhuzamos síkkal elmetszett csonka testnek az alaplap felé eső 

része 
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csonka mise: (vallás) konszekráció nélküli szentmise, a latin szertartásban a nagypénteki liturgia, a bizánci 
szertartásban az előszenteltek liturgiája 

 
csonka rím: (nyelv, irodalom) olyan rím, amelynél nem a szóvég cseng egybe, hanem kettévágott szavak 

valamelyik v. mindkét fele 
 
csonka tő: (nyelv, irodalom) az a tő, amely a tővéghangzó lekopásával keletkezett (pl. ház, kéz) 
 
csonka vágány: (közlekedés) olyan vágány, amely csak egyik végével csatlakozik a vágányok hálózatához, a 

másik végét bak v. földhányás zárja le 
 
csont → háromszögű csont 
 
csontház: (művészettörténet) a temetőkápolnáknak az a fajtája, mely a régi sírokból előkerülő csontok 

őrzésére szolgál 
 
csont nélkül jut a kosárba a labda: (sport) <kosárlabdajátékban> a kosár peremének érintése nélkül jut a 

kosárba a labda 
 
csontok → hosszú csontok 
csontosodás → porcos csontosodás 
 
csonttollú madár: nálunk téli vendégként megjelenő, díszes tollazatú, búbos fejű sarkköri madár; 

szárnytollainak csontszerű szarulemezkéi tüzesvörösek 
 
csonttörő sas: nagy testű ragadozó madár, amelynek roppant erős karma és csőre van; réti sas 
 
csoport → informális csoport 
csoport → jóléti csoport, osztály 
csoport → táblás csoport 
csoport → termelőszövetkezeti csoport 
 
csoportos darabbér: olyan darabbér, amelynél a norma nem egy munkásra, hanem a munkások egy 

csoportjára vonatkozik 
 
csoportos járlat: több sertésről v. birkáról kiállított járlat 
 
csoportos színész: (film, színház,elavult) statiszta 
 
cső → kapilláris cső 
 
csökevényes szerv: (orvosi) szerv, ill. szervrész, amelynek működésbeli szerepe ma már jelentéktelen, és 

teljes kifejlődését sem érte el; fejlődésben visszamaradt 
 
csökkenő hozadék: (közgazdaság, pénzügy) a klasszikus közgazdaságtan egyik alapfeltevése, mely szerint a 

vállalkozói nyereség a gazdaság fejlődésével csökkenő irányzatot mutat 
 
csökkenti → bank csökkenti, korlátozza a hiteleket 
csőkötés → tokos csőkötés 
csömöszöl → szőlőt csömöszöl 
 
csöndes volát: (játék) előre való bemondás nélküli volát 
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csöngetés → harmadik csöngetés 
 
csőre töltött fegyver: lövésre kész fegyver 
 
csövű → sima csövű 
 
csúcsíves stílus: (művészettörténet) a gótika szűkebb értelmű, a stílus jellegzetes építészeti jegyére (bordás 

boltozat és a támpillér-rendszer) utaló elnevezése 
 
csucsor → bozontos csucsor 
csucsor → fekete csucsor 
csucsor → kesernyés csucsor 
csuka → tengeri csuka 
 
csuklyás izom: (bonctan) az a háton elhelyezkedő izom, amely a fejet hátraszegi v. a vállat emeli 
 
csupasz vezeték: (műszaki nyelv) nem szigetelt vezeték 
 
csupor → csecses csupor 
csúsztat → túlórát csúsztat 
csúz → sokízületi csúz 
csülkűek → hasított csülkűek, körműek, patájúak 
 
csülökre kap: <megsebzett őz, szarvas> lábra áll és eliramodik 
 
csütörtök → vörös csütörtök 
 
  



 

 85 

 
dagad a hold: (tájszó) a hold alakja napról napra kerekebbnek látszik; telik 
 
daganat → jóindulatú daganat 
daganat → rosszindulatú daganat 
dajka → szoptatós dajka v. dada 
dal → anakreóni dal 
dal → egyszakaszos dal 
dal → hajnali dal 
dalest → önálló dalest 
dalforma → kétrészes dalforma 
 
dali tánc: kecses könnyedséggel és büszke testtartással lejtett tánc 
 
dallam vonala: (zene) a dallammá fejlődő különböző magasságú hangoknak bizonyos formát alkotó 

folyamatos sora 
 
dallamos moll: (zene) olyan moll (hangsor), mely felfelé menetben a dúr, lefelé menetben a természetes 

moll hangsorral egyezik 
 
dallamstílus → melizmatikus dallamstílus 
dalok → negyvennyolcas dalok 
 
damaszkuszi acél: keleti eredetű, különlegesen hajlékony fegyverfajta, penge; különböző keménységű 

vékony acéllemezek összeolvasztásával készítették; nevét fő előállítási helyéről, Damaszkusz 
városáról kapta 

 
dandár → vegyes dandár 
 
danzigi v. lengyel korridor: (történettudomány) az a Danzig melletti földsáv, amelyet a versailles-i 

békeszerződés (1919) Lengyelországnak a Keleti-tengerhez való kijáratként biztosított 
 
darabbér → csoportos darabbér 
 
darabokra esik: <szilárd, de rendszerint laza szerkezetű anyag v. test> darabokra válik, és darabjai 

széthullnak; szétesik 
 
darabont testőrség: (történettudomány) <az Osztrák–Magyar Monarchiában> az uralkodó testőrségének 

egyik alakulata 
 
darabos szén: nagyobb darabokból álló szén 
 
darál → szőlőt darál 
datálás → kettős datálás 
datolya → sivatagi datolya 
 
dátumválasztási vonal: a Föld nagyjából 180. hosszúsági köre mentén húzódó (gyakorlati okokból a lakott 

területeket elkerülő) vonal; a dátumválasztási vonalat keletről nyugatra átlépve egy napot kihagynak 
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az időszámításból, nyugatról keletre áthaladva pedig ugyanazt a dátumot kétszer írják; vasárnap–
hétfő vonal 

 
Davis-kupa: (sport) a tenisz legértékesebb vándordíja a férfi válogatott csapatok számára 
 
deákos irány, iskola: (irodalomtudomány) <a 18. század végi magyar irodalomban> az az irányzat, amely a 

klasszikus latin költészetet tekintette példaképének, és amely a magyar költészetben a klasszikus 
versformát divatossá tette 

 
deákos költészet: (nyelv, irodalom) korábbi irodalomtörténeti felfogás szerint a németes és franciás mellett 

a 18–19. század fordulójának harmadik fő irodalmi irányzata, melynek képviselői a görög és a római 
irodalom klasszikusainak utánzásával kívánták a verselést és az irodalmi nyelvet megújítani 

 
debreceni kolbász: sertéshúsból készült, paprikával és fokhagymával ízesített, főve fogyasztható rövid, 

páros kolbász 
 
debreceni mézes: (konyhaművészet) mézzel készített, erősen lisztes, frissen ropogós, különféle alakokra 

formált sütemény 
 
decimális rendszer: (tudományos) olyan rendszer könyvek, ritkán adatok rendezésére, melyben az anyagot 

tartalom szerint tíz főcsoportra, az így nyert csoportokat pedig újabb tízes csoportokra s ezen felül 
további tízes csoportokra osztják; egyetemes tizedes osztályozás 

 
deficit → pénztári deficit 
deformál → nyomással deformál vmit 
 
dekabrista mozgalom: orosz katonatiszti összeesküvés a cári önkényuralom ellen (1816–1825) 
 
dékáni hivatal: az egyetemi kar vezetésével összefüggő ügyviteli, nyilvántartási és szervezési feladatokat 

ellátó, a dékánnak alárendelt hivatali szerv 
 
dekoratív festészet: (művészettörténet) a téma és így a természet redukált, díszítő jellegű ábrázolása 
 
délelőtti vizit: délelőtt 11 és 12 óra közt tett látogatás 
 
délibábos nyelvészet: (nyelvtudomány) <főleg a 18. században és a 19. század első felében> az a magyar 

nyelvészetben mutatkozó tudománytalan irányzat, amely erőltette a nem magyar eredetű szavaknak, 
neveknek a magyar nyelvből való megfejtését, magyar elemekből való származtatását 

 
deliciarum → Hortus deliciarum 
 
déli lap: dél tájban megjelenő napilap; déli 
 
déli vonat: dél tájban induló v. érkező, az állomást dél tájban érintő vonat 
 
dell’arte → commedia dell’arte 
 
déloszi probléma: egy antik görög monda szerint Délosz szigetén járvány tört ki; a délosziak azt a jóslatot 

kapták, hogy ha kocka alakú oltárukat kétszer akkora térfogatú kockára cserélik ki, a járvány elmúlik 
 
déloszi szövetség → attikai szövetség 
deltája → csillagkép deltája 
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délutáni lapok: a délután megjelenő lapok 
 
délvidéki végvárrendszer: a török hatalom előrenyomulása és a balkáni hódítások elvesztése után a 15. 

században Magyarország déli részén kiépített várrendszer 
 
demagógia → szociális demagógia 
 
demarkációs vonal: fegyverszünet alkalmával kijelölt ideiglenes határvonal az ellenséges felek közt 
 
demokrácia → antik demokrácia 
demokrácia → népi demokrácia 
demokrácia → parlamentáris demokrácia 
demokrácia → szovjet demokrácia 
demokráciák → nyugati demokráciák 
demokratikus → népi demokratikus 
demokratikus → polgári demokratikus 
 
demokratikus centralizmus: (elavult) a) a marxista-leninista pártok életét, működését szabályozó szervezeti 

alapelv; b) szocialista országokban a proletárdiktatúra; viszonyai között az állami és társadalmi 
szervek is a demokratikus centralizmus elve alapján működnek 

 
demokratikus szabadságjogok: a társadalom tagjainak törvénnyel biztosított lehetősége, hogy részt 

vehessenek szűkebb és tágabb környezetük – munkahelyük, lakóhelyük, városuk, hazájuk – 
közügyeinek intézésében 

 
demonstrációs terem: bemutató terem 
 
denotatív jelentés: (nyelv, irodalom) minden nyelvi elemnek van valamilyen, a körülöttünk levő valóságra 

vonatkozó elsődleges jelentése, alapjelentése 
 
depresszió → horizontális depresszió 
 
depressziós szög: (csillagászat) olyan szög, amely a depresszió mértékét fokokban fejezi ki 
 
dereglye → lovas dereglye 
 
derekas ing: (népies) olyan férfiing, amelynek az ujja alatt ék alakú betoldása van, úgy, hogy derékban 

elkeskenyedik 
 
derékszögű háromszög: (mértan) olyan háromszög, melynek egyik szöge derékszög 
 
derékszögű koordináták: (matematika) egy pontnak egy adott derékszögű koordináta-rendszerhez 

viszonyított helyzetét kölcsönösen egyértelmű módon jellemző számpár 
 
derékszögű négyszög: (geometria) olyan négyszög, amelynek minden szöge derékszög 
 
deresre, ill. hordóra húz vkit: (történettudomány, régies) deresre, hordóra fekteti, hogy alfele kifeszüljön, s 

ily módon jobban rá lehessen verni 
 
deszka → háromnegyedes deszka 
 
deus ex machina: (nyelv, irodalom) görög dramaturgiai fogalom, valószínűleg Euripidész egyik dramaturgiai 

újításához fűződik 
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deviáns magatartás: a társadalmi közeg normáitól eltérő, negatívan minősített viselkedés 
 
deviza → szabad deviza 
devizagazdálkodás → kötött devizagazdálkodás 
devizagazdálkodás → szabad devizagazdálkodás 
 
dézsmás szőlő: (néprajz) olyan szőlőbirtok, amely után a birtokos évente a termés bizonyos hányadával 

(1/9, 1/8, 1/7, 1/6, 1/5 rész) tartozott a szőlőföld feudális tulajdonosának; dézsmaadó szőlő 
 
diadalíve → Constantinus diadalíve 
diagnosztika → műszaki diagnosztika 
diagnosztika → virológiai diagnosztika 
 
diagonális erő: (fizika) az eredő erő 
 
diák → garabonciás diák v. garabonciás deák 
 
diakronikus módszer: (néprajz) történeti megközelítés; a kultúra tanulmányozásának az a módja, amely a 

kultúrtörténet eseményeinek és jelenségeinek egymásutániságát figyelembe véve az érdeklődést a 
kultúra fejlődésére összpontosítja 

 
dialektikus egység: (filozófia) az egymással ellentétes és egymást kiegészítő dolgok egysége 
 
dialektikus materializmus: (filozófia) Karl Marx és Freidrich Engels által a 19. század közepén megalapozott 

filozófiai elmélet, amely a marxista–leninista pártok ideológiája lett; a megismerés módszerében 
dialektikus, elméletében materialista 

 
dicsőült lelkek: (vallás) <a keresztény vallás felfogása szerint> az üdvözülteknek a mennyországban 

tartózkodó lelkei 
 
didaktikus irodalom: (nyelv, irodalom) az olyan irodalmi alkotások összessége, amelyeknek elsődleges célja 

nem esztétikai, hanem pedagógiai 
 
didaktikus játékok: az óvodás gyermekek oktatásának eszközei; elsősorban az elemi mennyiség-, tér- és 

formaismeretek játékos elsajátítására nyújtanak lehetőséget 
 
didaktikus költészet: (néprajz) azok az énektípusok, amelyeket valamilyen nagyobb összejövetel alkalmával 

(lakodalom, keresztelő, vendégség) az egybegyűltek okulására és szórakoztatására adtak elő 
 
diéta → epés diéta 
 
diétás nővér: (orvosi) az a nővér, aki a betegek diétás étkezését az étrendi előírások szerint megszervezi 
 
differenciál → függvényt differenciál 
 
differenciálegyenletet megold: meghatározza az ismeretlen függvényt 
 
differenciálja → függvény differenciálja 
 
digitális aláírás: (számítástechnika) hitelesítési eljárás, mely titkosításon és titkos hitelesítési kódokon 

alapul, és elektronikus dokumentumok „aláírására” szolgál 
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digitális kamera: (számítástechnika) kameratípus, mely az elkészített képeket a hagyományos film helyett 
elektronikus formában tárolja 

 
díj → belépti díj 
díj → bizományi díj 
díj → fellépti díj 
díj → gyermekgondozási díj 
díj → jelenléti díj 
 
díjas gyakornok: (elavult) rendszeres díjazásban részesülő alacsonyabb beosztású alkalmazott 
 
diktatúra → burzsoá diktatúra v. a burzsoázia diktatúrája 
diktatúrája → proletariátus diktatúrája 
 
dinamikus hangszóró: olyan hangszóró, amelynek a membránnal összekötött tekercse az áram 

ingadozásainak megfelelően mozog 
 
dió → kulcsos dió 
 
Diocletianus termái: (művészettörténet) az ókori Róma legnagyobb fürdőépülete, amely mindössze nyolc 

év leforgása alatt (298–306) épült 
 
dioptriás rövidlátás, távollátás: olyan rövidlátás v. távollátás, amelyet 2, 3, 4 stb. dioptriás szemüveg igazít 

ki 
 
diót ver: az érett diót hosszú rúddal, póznával leütögeti a fáról 
 
diplomáciai futár: a követ és a kiküldő állam között hivatalos üzeneteket, küldeményeket továbbító, 

különleges nemzetközi kiváltságokat élvező hivatalos személy 
 
diplomáciai mentesség: (politika) a diplomáciai képviselet tagjait, a külképviselet épületeit, a küldő 

országokkal való kapcsolattartás eszközeit megillető sérthetetlenség 
 
diplomáciai protokoll: (politika) azoknak a szabályoknak az összessége, amelyek megszabják a diplomáciai 

képviselők egymással való hivatalos érintkezésének módját 
 
diplomáciai testület: vmely államban működő külképviseletek diplomata jogállású személyeiből álló 

testülete; Corps Diplomatique, CD 
 
diplomata íróasztal: a szokottnál nagyobb és díszesebb kiállítású, teljesen sima tetejű íróasztal 
 
diplomatervét megvédi: (iskolai) vizsgabizottság előtt diplomatervének helyességét bebizonyítja, hogy 

diplomáját elnyerje 
 
direkt adó: (régies) egyenes adó 
 
direkt kocsi: közvetlen kocsi 
 
direkt módszer: (iskola) <idegen nyelv tanításában> az a módszer, amely elsősorban a beszéd gyakorlására 

támaszkodik, és lehetőleg mellőzi az anyanyelv közbeiktatását 
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direkt mozgás: (csillagászat) a) a naprendszer tagjainak és némely üstökösnek az óramutató járásával 
ellenkező, nyugat–keleti irányú mozgása a Föld északi sarkáról nézve; b) a Földtől a naprendszer 
határa felé eső bolygók hurok alakú, látszólagos mozgása 

 
direkt termő: (szőlészet) olyan nem keresztezett v. európaival keresztezett amerikai <szőlőfajta>, amelynek 

gyökerei a filoxérának ellenállnak 
 
díszítés → ecsetes díszítés 
díszítés → esztergált díszítés 
díszítés → vésett díszítés 
 
díszítő jelző: (nyelv, irodalom) főként irodalmi művek szereplőinek nevéhez, esetleg más fogalmak nevéhez 

kapcsolódó és mellette állandósuló jelző; állandó jelző 
 
díszítő művészet: dísztárgyakat alkotó, épületek díszítését tervező és végző művészeti ág; iparművészet (pl. 

kerámia, ötvösség) 
 
disznó → makkos disznó 
disznó → varacskos disznó 
 
disznó fehére: (népies) a disznó hája és a szalonnája 
 
disznó gyűrűje: a disznó végbelének záróizma 
 
disznó nyúlja: a disznó hasa két oldalán elnyúló és két első lába között egybefutó hosszú, vékony hús 
 
disznóölő tánc: (néprajz) a somogyi kanásztánc dramatikus változata, a kanász és disznó viadalát 

megelevenítő táncpantomim 
 
disznót meggyűrűz: (népies) a disznó orrába karikát húz 
 
disznótori kántálás: (néprajz) tréfás köszöntő, adománygyűjtő szokás, amely során fiatal legények v. férfiak 

és nők járnak a disznótoros ház ablaka alá tréfás és pajzán versekkel 
 
disznót perzsel: a megölt disznó sörtéjét égő szalmával (le)égeti 
 
disszertációját megvédi: (tudományos) nyilvános vitában bebizonyítja a disszertációban kifejtett 

tudományos álláspontjának helyességét, hogy elnyerje a kandidátusi, ill. a doktori címet 
 
divergens sor, sorozat: (mennyiségtan) számoknak olyan végtelen sora, melyben a tagok összegének nincs 

határértéke 
 
dob → gólt dob, lő, rúg 
dob → kétfenekű dob 
dob → partot dob 
dob → vakot dob v. vet a kockával 
dobás → virtigli dobás 
doctus → poeta doctus 
dohány → leveles dohány 
 
dohányt pácol: ízesítő, szagosító anyagokat tartalmazó páccal dohányt bepermetez 
 
dokk → száraz dokk 
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dokk → úszó dokk 
doktor → botcsinálta doktor 
doktor → tiszteletbeli doktor 
doktora → tudományok doktora 
 
doktorrá fogad: <egyetemen> a tudomány vmely ágának doktorává nyilvánít 
 
dokumentum → csatolt dokumentum 
dokumentum → emberi dokumentum 
dolgozat → házi dolgozat 
dolgozat → szabad dolgozat, szabad fogalmazás 
 
dolgozat külső alakja: (iskola) a dolgozat külseje, melyet aszerint bírálnak el, hogy az írás mennyire tiszta, 

gondos, csinos 
 
dolgozatot javít: (iskola) <tanuló> iskolai órán (folyamatosan) kijavítja dolgozatában azokat a hibákat, 

amelyeket a tanár megjelölt, aláhúzott 
 
dolgozatot v. dolgozatokat javít: (iskola) <tanár> azzal van elfoglalva, hogy tanítványainak a dolgozataiban 

levő hibákat megjelöli (aláhúzza) v. kijavítja 
 
dolgozók gimnáziuma: (1945 után) délutáni v. esti tanfolyam a gimnázium összevont tananyagából tovább 

tanulni kívánó dolgozók számára, amelynek végén a résztvevők érettségi vizsgát tesznek 
 
dolgozók iskolája: (1945 után) olyan általános és középiskola, amelyben a dolgozók, napi munkájuk 

befejeztével, iskolai képzettségüket pótolhatják, ill. továbbképezhetik magukat 
 
dolgozó paraszt: (1945 után) <szövetkezeti v. állami tulajdonban levő földön> mezőgazdasági munkát végző 

személy v. olyan egyénileg gazdálkodó, aki idegen segítség igénybevétele nélkül (rendszerint 
családjával) műveli meg a maga földjét 

 
dolmányos varjú: (állattan) hamvas varjú 
 
dolog → ingó dolog 
dologbeli → saját dologbeli jog 
 
dologi biztosíték: biztosítékul szereplő anyagi érték; zálog 
 
dologi jog: az emberi élet fenntartásához szükséges anyagi eszközök, tárgyak, dolgok birtoklására 

vonatkozó jog 
 
dologi kiadások: (közigazgatás) <állami és közületi költségvetésben> azok az összegek, amelyeket dologi, 

tárgyi költségek fedezésére irányoztak elő és fizetnek ki 
 
dologtevő nap: a munkanap régi, népies neve 
 
dologtiltó napok: a nép nyelvén a munkaszüneti napok 
 
dóm → kassai dóm 
domb → koronázási domb 
dombormű → magas dombormű 
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domború faragás: (néprajz) a fafaragásban és a kőfaragásban széles körben alkalmazott díszítő technika, 
amelynél a bemélyített háttér előtt a díszítmény többé-kevésbé domborúan jelentkezik 

 
domború hímzés, magas hímzés: (művészettörténet) az alapból kiemelkedő hímzés; magasságát 

szövetalátétekkel v. durva fonalakkal érik le 
 
domború térkép: olyan térkép, amely a terep egyenetlenségeit plasztikusan ábrázolja 
 
dominancia → féloldali dominancia 
dominicales → Sermones dominicales 
domus → historia domus 
dongaboltozat → szegmentíves dongaboltozat 
 
Don menti tragédia: (történettudomány) a magyar királyi 2. honvéd hadsereg megsemmisülése a Donnál 

1943 telén 
 
dór oszlop: (művészettörténet) párnaszerű fejben végződő, lábazat nélküli, barázdált, vaskos oszlop 
 
dór stílus: (művészettörténet) ógörög építészeti stílus; viszonylag egyszerű, tömör formák, szerkezeti 

világosság, méltóságteljes komolyság jellemzi 
 
Dózsa-féle parasztháború: (történettudomány) a magyar történelem legnagyobb parasztfelkelése 1514. 

májustól júliusig 
 
dózsa trónja, a tüzes v. izzó trón: Dózsa György megégetésére készített, megtüzesített vasszék 
 
Döbrentei-kódex: az otthoni vallásgyakorlat és a templomi istentisztelet célját szolgáló liturgikus könyv 

1508-ból 
 
döcögős út: sok döccenővel járó, egyenetlen, hepehupás, gödrös, rázós út 
 
döcögve olvas: <személy> lassan, vontatottan, akadozva olvas 
 
döglött beton, gipsz: (építészet) keverés után kellő időben be nem dolgozott, részben már megkötött 

beton, gipsz 
 
dögnyúzó bicska: (népies, tréfás) életlen (fanyelű) bicska 
 
dőlt szedés: (nyomdászat) a régebbi folyóíráshoz hasonlóan jobbra dűlő betűkből, ill. ezekből szedett 

sorokból álló, ún. kurzív szedés 
 
döntése → cipősarok döntése, emelése 
 
döntési táblázat: (számítástechnika) a lehetséges döntéseket (bemenet) és a hozzájuk tartozó 

eredményeket (kimenet) felsoroló táblázat 
 
dráma → abszurd dráma 
dráma → analitikus dráma 
dráma → epikus dráma 
dráma → klasszicista dráma 
dráma → középfajú dráma 
dráma → liturgikus dráma 
dráma → társadalmi dráma 
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dráma → tételes dráma 
dráma → történelmi dráma 
drámai → alsóbb drámai műfajok 
 
drámai költemény: (irodalomtudomány) drámai, párbeszédes formában megírt, nem színpadra, inkább 

olvasmánynak szánt, részleteiben gyakran fantasztikus, sok színhelyen játszó, bölcseleti 
gondolatokban gazdag, rendszerint filozófiai tartalmú verses mű, melyet később esetleg színpadra 
alkalmaznak (pl. Goethe: Faust, Madách: Az ember tragédiája) 

 
drámai szende: (film, színház, elavulóban) az a színésznő, aki színművekben, vígjátékokban naiv fiatal nők 

szerepét szokta alakítani, ill. az ilyen szerep, szerepkör 
 
drámai szerkezet: (nyelv, irodalom) a drámai cselekmény egyes részeit, elemeit, a cselekvést indokló 

motívumok, valamint a szereplők jellemrajza, a cselekményben kibontakozó szándékok sajátosságait, 
a cselekmény egyes állomásait egy zárt, egységes rendszer, a drámai szerkezet fogja össze 

 
drámai szoprán: (zene) <a líraival szemben> a legnagyobb hangterjedelmű és szenvedélyes érzelmek 

kifejezésére alkalmas, a középső és magas fekvésben erővel, tömören hangzó szoprán 
 
dramatikus játék: több szereplős, párbeszédes népköltészeti alkotás 
 
dugattyús gőzgép: (műszaki nyelv) a vízgőz hőtartalmát mozgási energiává alakító erőgép 
 
dugattyús szivattyú: (műszaki nyelv) térfogat-kiszorításos gép elvén működő szivattyú; a térfogatváltozást s 

ezzel a folyadékszállítást egy hengerben váltakozó irányban mozgó dugattyú idézi elő 
 
dumdum lövedék: levágott v. lefűrészelt fejű puskalövedék; az élő szervezetbe (emberi testbe) behatolva 

deformálódik, s kiterjedt sérülést, roncsolást okoz 
 
dunai arany: (földtan) az Alpok aranytartalmú kvarcteléreiből származó, pikkelyes termésarany 
 
dunai konföderáció: (történettudomány) Horvátországnak, Szerbiának és Romániának Kossuth által 

tervezett államszövetsége 
 
dunszt → száraz dunszt 
 
dupla grízes liszt: kétszer fogós liszt 
 
dupla vagy semmi: a) <szerencsejátékban:> a játékos elvesztett, de be nem fizetett tétjéért újra játszik, s ha 

ismét veszít, a kétszeresét fizeti, ha nyer, nem fizet semmit; b) (átvitt értelemben) mindent 
kockáztatok az eddiginél nagyobb eredmény reményében; c) (1945 után) olyan, nagyobb 
nyilvánosság előtt lefolytatott, meghatározott számú menetből álló szellemi versengés, amelynek 
során a résztvevőknek különleges ismeretekről tanúskodó kérdésekre kell felelniük; minden helyesen 
megválaszolt kérdés duplájára emeli a jutalmat, egy helytelen válasszal elvész az addig megnyert 
összeg is 

 
durva kerámia: (építészet) téglát s más hasonló építészeti, műszaki felhasználásra való készítményt gyártó 

kerámiagyár terméke 
 
durva munka: nem kellő gonddal végzett, elnagyolt, tökéletlen munka 
 
duvaszt → tilinkót duvaszt 
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dühöngő őrült: (orvostudomány) olyan őrült, akinek őrültsége tombolásban, rombolásban nyilvánul meg 
 
ébresztő → zenés ébresztő 
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ecsetes díszítés: (néprajz) a népi kerámiában alkalmazott díszítőtechnika; színes földfestékbe mártott 

ecsettel általában növényi ornamensek felvitele a cserépedényre 
 
ecsetkezelés → széles ecsetkezelés 
 
Écsi énekeskönyv: a 18. század első feléből származó, 4 kéziratból egybekötött kántorkönyv 
 
edény → fakéreg edény 
edény → mustmerigető edény 
edény → tejtartó edény 
edények → közlekedő edények 
edények → szent edények 
 
edényes növények: (növénytan) a tápláló nedvek közvetítésére edénynyalábokkal ellátott növények 

csoportja; a harasztokat és a virágos növényeket összefoglaló nagyobb rendszertani egység 
 
edényes virágtalanok: (növénytan) olyan edényes növények csoportja, amelyeknek levélerezete villásan 

ágazik szét, igazi virágjuk nincs, finom por alakú spórákkal szaporodnak; harasztok 
 
édes paprika: nem erős, nem csípős paprika 
 
ediktum → milánói ediktum, milánói rendelet 
educationis → Ratio educationis 
edzés → felületi edzés 
 
edzik a vasat: (fémipar) az oxidréteget (annak elporlasztásával v. galvanizálással) eltávolítják róla 
 
edző mosdás: hideg vízben való mosás 
 
égbekiáltó bűnök: (vallás) az erkölcsi rendet olyan súlyosan sértő bűnök, melyek a Szentírás szerint „az 

égbe kiáltanak” büntetésért 
 
egér → csíkos egér 
egér → erdei egér 
egere → ló egere 
 
egeres tánc: (néprajz) játékos, fogócskázós páros tánc, amelyben a csalogató lány az egér, s a kergető 

legény a macska 
 
egérfogó → hurkos egérfogó 
égés → lassú égés 
égési → másodfokú égési, fagyási seb 
égésű → belső égésű motor 
 
egész eke: (néprajz) a szántáshoz helyileg szükséges számú igásokból (ökör, ritkábban ló) álló ekefogat 
 
egész gazda: (néprajz) az a gazda, aki egész ekével, tehát a szántáshoz helyileg szükséges számú igásokból 

(ökör, ritkábban ló) álló ekefogattal rendelkezik 
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egészséghez való jog: (jogtudomány) az ember alapvető joga, hogy testileg és szellemileg egészségesen 

fejlődjön 
 
egészségi okokból: (hivatalos, választékos) betegség miatt v. egészségének megóvása végett, egészsége, 

gyógyulása érdekében 
 
egészségügyi berendezés: mosdó és vízöblítéses illemhely 
 
egészségügyi felsőoktatás: (pedagógia) az orvosok és a gyógyszerészek képzése és továbbképzése 
 
egészségügyi intézmény: (pedagógia) az egészségügyi ellátás feltételeit biztosító létesítmény 
 
egész szám: (matematika) az 1, 2, 3, 4 stb. pozitív egész számok (természetes számok), a 0 és a –1, –2, –3, –

4 stb. negatív egész számok gyűjteménye 
 
egész zárlat: (zene) alaphangon végződő zárlat <a félzárlattal szemben> 
 
égetett → fémre égetett porcelán 
 
égetett mész: mészkőből égetéssel nyert anyag (CaO), oltatlan mész 
 
éghajlat → kontinentális éghajlat 
éghajlat → mediterrán éghajlat 
éghajlat → mérsékelt éghajlat 
éghajlat → sarkvidéki éghajlat, poláris éghajlat 
éghajlat → tengeri éghajlat 
éghajlat → trópusi éghajlat 
 
égi egyenlítő: (csillagászat) a Föld középpontján át fektetett, a Föld tengelyére merőleges képzeletbeli 

síknak és az égnek a metszési vonala 
 
égi jegyes: (ritka, vallásügy, költői) Krisztus mint olyan eszménykép, akinek vmely katolikus nő – rendszerint 

apáca – egész életét szenteli 
 
égi madarak: (népies) a levegőben szálldosó madarak 
 
égő → hatvanas égő 
égő → Mózes égő bokra 
 
égő csipkebokor: (vallás) a Szentírásban leírt égő, de el nem égő növény, melyben Jahve megjelent 

Mózesnek 
 
égöv → forró égöv 
égöv → hideg égöv 
égöv → mérsékelt égöv 
égöv → sarki égöv 
 
egresleveles minta: (néprajz) cserépedényeken ritkán alkalmazott díszítésmód; az egres levelét a képlékeny 

állapotban levő edény falába nyomkodják, ezeket karcolt indákkal egymáshoz kapcsolják, majd színes 
mázzal bemázolják, kiégetik 

 
egzotikus irodalom: (nyelv, irodalom) az európai irodalomtól távol eső népek és országok irodalma 
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egzotikus regény: (irodalomtudomány) a regénynek az a fajtája, amely a nagyközönség előtt ismeretlen, 

távoli országok viszonyainak, szokásainak és embereinek rajzával kelti fel az érdeklődést 
 
egy a kettőhöz (1 : 2) arányban kever két anyagot: úgy kever, hogy az egyik anyagból egy részt vesz, a 

másikból pedig kettőt 
 
egy akol, egy pásztor: (átvitt értelemben, vallásügy) <katolikus felfogás szerint> az az állapot, melyben 

minden hívő a katolikus egyházba tartozik 
 
egyalakú szók: (nyelvtudomány) a) olyan szók, amelyek eredetük szerint nem tartoznak egybe, de 

hangzásuk v. írott alakjuk azonos; azonos alakú szók, homonimák (pl. kel főnév és kel ige); b) olyan 
szók, melyek a jelentések nagyfokú eltávolodása miatt más-más szóként élnek a nyelvközösség 
tudatában (pl. haza főnév és haza határozószó) 

 
egybeltelkes rendszer: (néprajz) olyan települési rend, amelynél a falvak belterületén a gazdálkodó 

lakosoknak csak egy telkük van, melyen a lakóházuk, a gazdasági épületeik is megtalálhatók 
 
egyedi kincs: (művészettörténet) Egyeden 1831-ben földmunkálatok közben előkerült bronzkancsó és 

nyeles bronztál, arany és ezüst berakásokkal 
 
egyedi kötelem: (jogtudomány) egy meghatározott szolgáltatásra vonatkozó kötelem 
 
egyedi műalkotás: (néprajz) a folklóresztétika alapkategóriája, a változatok alapját és előzményét képező 

mű, amely a folklór törvényszerűségeinek megfelelően hagyományozódik és e folyamat során 
természetesen variálódik 

 
egyedi takarmányozás: (mezőgazdaság) az egyes haszonállatok sajátos igényeinek megfelelő 

takarmányozás 
 
egyedül üdvözítő egyház: a római katolikus egyház, amely <saját felfogása szerint:> egyedül rendelkezik az 

üdvösséghez szükséges kegyelmi eszközökkel 
 
egyedül üdvözítő vallás: (tréfás v. gúnyos) <vmely vallás tréfásan v. gúnyosan hangsúlyos említéseként> 
 
egyenes ágon: olyan leszármazási viszonyban, hogy az egyik személy közvetlenül v. közvetve a másiktól 

származik, annak fia, unokája stb. v. apja, nagyapja stb. 
 
egyenes arány: (mennyiségtan) olyan arány, melyben az egyik tag növekedése v. csökkenése a másik tag 

ugyanolyan arányú növekedésével, ill. csökkenésével jár 
 
egyenes arányosság: (matematika) két változó mennyiség olyan kapcsolata, melyben az egyik (a független) 

változó meghatározott arányban történő növelése v. csökkenése a másik (a függő) változó ugyanilyen 
arányú növekedését v. csökkenését vonja maga után 

 
egyenes beszéd v. idézet: (nyelv, irodalom) vkinek szó szerint idézett beszéde, szavai 
 
egyenes birtokviszony: (nyelvtudomány) olyan birtokviszony, amelyben a valóságos birtokos nyelvtani 

szempontból tekintve is birtokos 
 
egyenes fuvola: (zene) csőr alakú végén megszólaltatott, a zenekarban ma már nem használatos 

fúvóhangszer 
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egyenes kérdés: (nyelvtudomány) főmondattal kifejezett kérdés, nem függő kérdés 
 
egyenesszárnyú rovar: (állattan) olyan rovar, amelynek a hátulsó, puhább szárnyat befedő, 

pergamenszerűen kemény elülső szárnya van, s amelynek többnyire kártékony fajaira az is jellemző, 
hogy fejlődésükből hiányzik a nyugvó bábállapot 

 
egyenes ütés: (sport) <ökölvívásban> a vállak magasságában nyitott karral, vízszintesen adott ütés 
 
egyéni akció: (gyakran rosszalló) nem utasításra, sőt gyakran utasítás ellenére történő v. a közösség 

szándékával ellentétes kezdeményezés, vállalkozás 
 
egyéni fogyasztás: vkikkel közösen fizetett ételen, italon felül külön rendelt és külön fizetendő étel, ital 

(ára) 
 
egyéni név: (tudományos, hivatalos) <főleg idegen személynevekkel kapcsolatban, a családnévvel 

szemben:> keresztnév, utónév 
 
egyéni terror: a forradalmi harc taktikájával ellentétben levő politikai gyilkosságok kezdeményezése 
 
egyéni verseny: (sport) <a páros v. csapatversennyel szemben> olyan verseny, amelyben a helyezések 

sorrendjét kinek-kinek a saját eredménye szabja meg 
 
egyenirányító → szelén egyenirányító 
egyenlet → algebrai egyenlet 
egyenlet → exponenciális egyenlet 
egyenlet → harmadfokú egyenlet 
egyenlet → határozatlan egyenlet 
egyenlet → határozott egyenlet 
egyenlet → másodfokú egyenlet 
 
egyenlet rendezése: (matematika) ha az egyenlet mindkét oldalán azonos átalakításokat hajtunk végre 

abból a célból, hogy a megoldás szempontjából egyszerűbb alakot nyerjünk, egyenlet rendezésről 
beszélünk 

 
egyenletesen gyorsuló mozgás: (fizika) olyan mozgás, amelynek sebessége másodpercenként 

ugyanannyival növekszik 
 
egyenlítő → égi egyenlítő 
 
egyenlő együtthatók módszere: (matematika) vmely egyenletrendszer megoldásának az a módja, mellyel 

az egyenletrendszerben szereplő egyik ismeretlen együtthatóit egyenlővé tesszük egymással, majd az 
egyenletek oldalait kivonva az illető ismeretlent eltüntetjük 

 
egyenlő oldalú háromszög: (matematika) olyan háromszög, amelynek mindhárom oldala egyenlő 
 
egyenlő osztály: (néprajz) az öröklésnek az a módja, amely egyenlő részesedést biztosít az örökhagyó halála 

esetén a hagyatékból valamennyi leszármazó örökös javára 
 
egyenlő szárú trapéz: (matematika) olyan trapéz, amelynek nem párhuzamos oldalai egyenlők 
 
egyenlő választójog: olyan választójog, amely szerint minden választó szavazata azonos értékű 
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egyenlő szárú háromszög: (matematika) olyan háromszög, amelynek két oldala egyenlő; e két oldalt az 
egyenlő szárú háromszög szárainak, a harmadik oldalt az egyenlő szárú háromszög alapjának 
nevezzük 

 
egyenlőtlen fejlődés elve: (közgazdaságtan) az a törvényszerűség, hogy a kapitalizmusban egyes kapitalista 

országok elmaradnak, mások előreugranak a gazdasági fejlődésben 
 
egyensúly → biológiai egyensúly 
egyensúly → pénzügyi egyensúly 
 
egyensúlyi helyzet: (néprajz) a kultúrát alkotó elemek közötti harmonikus viszony, valamennyi rész 

normális, az egész rendszer fenntartásához szükségesen arányos mértékű funkcionálása 
 
egyes fogat: olyan fogat, amelyben a jármű v. gazdasági eszköz elé egyetlen állat van fogva 
 
egyes liszt: a nullásnál egy fokkal gyengébb minőségű liszt 
 
egyes munkamegosztás: (közgazdaságtan) <egy műhelyben, üzemen belül> a munkafolyamatok, 

részmunkák megosztása, ill. megoszlása; a különös munkamegosztás további szétágazása 
 
egyessége → szentek egyessége 
 
egyes szám: (nyelvtudomány) a névszónak v. az igének az az alakja, mely egyetlen személyt v. dolgot jelöl 
 
egyesület → bajtársi egyesület, szövetség 
egyesület → titkos egyesület 
egyesületek → katolikus egyesületek 
egyetem → óbudai egyetem 
egyetem → párizsi egyetem 
egyetem → pécsi egyetem 
 
egyetemes gyónás: (vallás) <katolikusoknál> vkinek az egész életét felölelő gyónás 
 
egyetemes konvent: (vallás) a magyar református egyház legfőbb kormányzó és végrehajtó szerve 
 
egyetemes műszer: szögmérésre, szintezésre, optikai mérésekre használható geodéziai műszer 
 
egyetemes néprajzi kutatás: (néprajz) az európai etnikumok körén kívül eső népek kultúrájának és 

társadalmi életének vizsgálata 
 
egyetemes tizedes osztályozás: (tudományos) decimális rendszer 
 
egyetemes történelem: világtörténelem 
 
egyetemes utódlás: (jogtudomány) olyan utódlás, melynek során a jogelőd vagyonjogi helyzete teljes 

egészében átszáll a jogutódra 
 
egyetemes zsinat: (vallás) a római katolikus egyház püspökeinek gyülekezete a pápa v. képviselője 

elnökletével 
 
egyetemi → Pécsi egyetemi beszédek 
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egyetemi kar: (pedagógia) a felsőoktatás intézménye, egyazon oktatási és tudományágakhoz tartozó 
egyetemi tanszékek csoportja; egyetemi fakultás 

 
egyetemi magántanár: (pedagógia) olyan szakember, akinek az egyetem vmely tudományág egy speciális 

területén végzett tudományos munkássága alapján engedélyt ad arra, hogy saját tárgyköréből 
előadásokat tartson az egyetemi tanrend keretében; az engedélyt magántanári képesítés előzi meg 

 
egyetemi szenátus: (ritka) <némely külföldi egyetemen> egyetemi tanács 
 
egyetemi város: a) olyan város, amelyben egyetem székel; b) <főleg külföldön> olyan városrész, amelyben 

az egyetem(ek) és a hozzá(juk) tartozó intézmények, diákszállók stb. együtt, egymáshoz közel vannak 
 
egyéves önkéntes: (katonaság, régies) az a személy, aki iskolai végzettsége, ill. külön vizsga alapján katonai 

szolgálatát egy év alatt töltötte le 
 
egyezmény → lateráni egyezmény 
egyezmény → megnemtámadási egyezmény, szerződés 
 
egyezményes filozófia: (filozófia, régies) különféle rendszerek összeegyeztetésére törekvő magyar idealista 

filozófiai irány <a 19. században> 
 
egyezményes jelek: (földrajz, katonaság) <nemzetközi megegyezés alapján> megállapított alakú képecskék, 

rajzok, amelyeket a föld felszínén látható tárgyaknak (pl. épületeknek, utaknak, vizeknek, jellemző 
növényeknek) térképen való feltüntetésére alkalmaznak 

 
egyezményes pénzrendszer: (pénzügy, régies) olyan pénzrendszer, amelyben egyezmény alapján két v. 

több állam pénzegységeinek értéke egymáshoz viszonyítva van megállapítva 
 
egyeztetés → értelmi egyeztetés 
 
egyeztető bizottság: (1945 után) a) a közületek és a közületi vállalatok közt felmerülő jogviták eldöntésére 

intézményesített, a bíróság hatásköréből kivont külön bizottság; b) a munkaadó és a munkavállalók 
(szakszervezet) kiküldötteiből alakított bizottság, mely a munkáltató és a munkavállaló közt felmerülő 
munka- és bérügyi vitákban dönt 

 
egyezség → bírói egyezség 
egyezség → Hunyadi–Cillei-egyezség 
egyezség → szegedi egyezség 
 
egyhangúság elve: az az elv, amely szerint vmely tanácskozó testület határozata csak abban az esetben 

érvényes, ha a tagok valamennyien elfogadják 
 
egyharmad többség: a szavazatok felén felüli szavazatok harmadával egyenlő többség 
 
egy hasáb káposzta: (tájszó) egy fej savanyított káposzta 
 
egy havi végkielégítés: egy havi fizetéssel v. tartásdíjjal egyenlő összeg, amelynek átvevője a munkaadóval, 

ill. eltartójával szemben több követelést nem támaszthat 
 
egyház → anglikán egyház 
egyház → baptista egyház 
egyház → evangélikus egyház 
egyház → katolikus egyház 
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egyház → keleti egyház 
egyház → metodista egyház 
egyház → református egyház 
egyház → unitárius egyház 
egyházak → ortodox egyházak 
egyházak → protestáns egyházak 
egyházi → katolikus egyházi tanfelügyelő 
 
egyházi állam: a pápa felségjoga alá tartozó állam, jelenleg a Vatikánváros 
 
egyházi beszéd: a szónoki beszéd egyik válfaja; rendszerint a templomi szószékről hangzik el és valamely 

bibliai szövegrész magyarázatából indul ki 
 
egyházi elöljáró: (vallás) a) <némely hitfelekezetben> az a papi személy, aki a területén működő papok 

hivatali feljebbvalója; b) <ezekben a felekezetekben> az egyházközség irányítására választott testület 
papi v. világi tagja 

 
egyházi ének: valamely vallási közösség szükségleteit kielégítő, istentiszteletek és más vallási cselekmények 

során gyülekezeti használatra szánt ének 
 
egyházi év: (vallás) az üdvtörténet liturgikus ünneplésének évenként ismétlődő egysége 
 
egyházi rend: (vallásügy, történettudomány) a) a papi felszentelésben való részesültség mint a hét szentség 

egyike; b) a katolikus papok összessége 
 
egyházi szláv nyelv: (nyelvtudomány) a déli és a keleti szlávok istentiszteleti könyveiben fennmaradt nyelv 
 
egyházi tilalom: (vallás) <a római katolikus egyházban> javító célzatú büntetés, amely vmely személyt, 

közösséget bizonyos lelki javakban való részesedésből <pl. a szentségek vételéből> kizár 
 
egyházi tized: dézsma, a jobbágyok terményeinek és állatszaporulatának egytizede, mely a római katolikus 

egyházat illette 
 
egyházközségi képviselő-testület: (vallás) a plébániai közösség Istentől és Egyháztól kapott küldetésének 

teljesítését előmozdító tanácsadó szervezet 
 
egyházmegyei zsinat: (vallás) vmely egyházmegye vezető papjainak rendszerint tízévenként tartott 

tanácskozása a püspök v. érsek elnökletével 
 
egyidejű nyelvvizsgálat: (ritka, nyelvtudomány) vmely nyelvnek egy meghatározott korra vonatkozó 

vizsgálata <a történetivel szemben>; szinkron nyelvvizsgálat 
 
egy igaz Isten: (vallás) <zsidó és keresztény szóhasználatban, a pogány istenekkel szemben:> egyetlen 

valóságnak, létezőnek hitt isten 
 
Egyiptomból → kivonulás Egyiptomból 
 
egyiptomi csapások: (vallás) jelszerű természeti katasztrófák, melyek a fáraónak és az egyiptomiaknak 

Jahve akaratát közvetítették, s Izrael fiainak Egyiptomból való kivonulását lehetővé tették 
 
egyiptomi lótusz: (növénytan) a hazai tündérrózsával közeli rokon egyiptomi vízi növény 
 
egy játszma kártya: (ritka) egy csomag kártya 
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egyjelentésű szó: (nyelv, irodalom) olyan szó, amelynek hangalakjához egyetlen jelentés kapcsolódik 
 
egykarú emelő: (fizika, műszaki nyelv) olyan emelő, amelynek megtámasztási, forgási pontja az emelő egyik 

végén van, s a teher és az erő ugyanazon az oldalon, egy karra hat 
 
egy-, két-, hárombázisú sav: (kémia) olyan sav, amelynek molekulájában egy, két, ill. három – fémmel 

helyettesíthető – hidrogénatom van 
 
egy levél tű: meghatározott mennyiségű (rendszerint egy tucat) varrótű, ill. (egy dkg) gombostű, kis 

papírtasakba csomagolva 
 
egymás mellett élés → békés egymás mellett élés 
 
egymezős rendszer: (néprajz) olyan művelési rendszer, amelyben a belső telek közvetlen folytatásában 

fekvő szántóföldön évről évre, megszakítás nélkül gabonát termesztenek; örökmező; permanens 
rendszer 

 
egynyári növény: (növénytan) olyan növény, amely csupán egy tenyészeti időszakot él: magva tavasszal 

kicsírázik, töveket fejleszt, őszre termést érlel, s azután elpusztul 
 
egynyelvű szótár: (nyelvtudomány) olyan szótár, amely vmely nyelv szavait, kifejezéseit ugyanazon a 

nyelven magyarázza, értelmezi 
 
egyoldalú jegyzőkönyv: (elavult) <lovagias eljárásban> az elégtételt követelő fél megbízottai által arról a 

tényről felvett jegyzőkönyv, hogy a másik fél az elégtételadást megtagadta 
 
egyoldalú kereskedelmi ügylet: olyan kereskedelmi ügylet, amely csak az egyik fél szempontjából 

tekinthető annak (pl. a biztosítás elvállalása a biztosító részéről) 
 
egyoldalú szerződés: olyan szerződés, melyben csak az egyik fél kötelezi magát, a másik fél csak jogot 

szerez vmire 
 
egyoldalú táplálkozás: (orvosi) a táplálkozásnak olyan formája, amelyből az élethez szükséges bizonyos 

anyagok hiányoznak 
 
egy öltözet ruha: egy teljes öltözetet kitevő, alkotó ruházat(i darabok összessége, egésze); öltöny 
 
egy pakli kártya: egy kártyacsomag 
 
egyperces novella: (nyelv, irodalom) epikus műfaj, az elnevezés a terjedelemre utal; az értelmezés az 

olvasó aktív együttműködését kívánja; több változata létezik, általában groteszk, abszurd 
 
egypetéjű ikrek: egyetlen petesejtből és ondósejtből alakulnak ki úgy, hogy a megtermékenyült petesejt 

valamilyen okból a fejlődés korai szakaszában kettéválik és két önálló szervezetként fejlődik; az 
egypetéjű ikrek mindig azonos ivarúak, küllemileg megtévesztésig hasonlóak 

 
egypúpú teve: (állattan) olyan teve, amelynek hátán egy púp van; dromedár 
 
egység → dialektikus egység 
egység → hármas egység 
egység → hüposztatikus egység 
egység → képzetes egység 
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egység → központi egység 
egység → szerves egység 
egység → tanítási egység 
egysége → emberiség egysége 
 
egységes idő: (ritka) zónaidő 
 
egységes középiskola: (iskolai, régies) olyan középiskola, amelynek közös alsó tagozatában ugyanaz volt a 

tananyag, a felső tagozatban pedig aszerint oszlott meg, hogy élő v. klasszikus nyelveket tanítottak-e 
 
egységes töltény: (katonaság) olyan, főleg gyalogsági lőszer, amely egymással gyárilag összeszerelt 

lövedékből és hüvelyből áll 
 
egysejtű ház: (néprajz) egyhelyiséges lakóház megjelölésére szolgáló néprajzi szakkifejezés 
 
egyszakaszos dal: (néprajz) a líra fő műfajának egyetlen szakaszra terjedő v. rövidült újkori típusa; 

monostrofikus dal 
 
egyszeregy → kis egyszeregy 
egyszeregy → nagy egyszeregy 
 
egyszeri neologizmus: (irodalomtudomány) olyan neologizmus, amely az író, költő v. a beszélő egyéni 

alkotása, s amelyet alkotóján kívül más nem használ fel; hapax legomenon 
 
egyszerűbb alakra visszavezethető tört: (mennyiségtan) olyan tört, amelyet egyszerűbb alakban lehet 

kifejezni, amelyet egyszerűsíteni lehet 
 
egyszerű gép: (fizika) erő átvitelére alkalmas egyszerű szerkezet, amellyel az erő adatait (irányát, nagyságát, 

támadáspontját, forgatónyomatékát) alkalmas módon meg lehet változtatni: csavar, csiga, ék, emelő, 
hengerkerék 

 
egyszerű gyök: (vegyipar) elemi gyök 
 
egyszerű könyvelés v. könyvvitel: (kereskedelem) az egyes vagyonrészeknek (eszközöknek és forrásoknak), 

ill. a bennük bekövetkezett változásoknak, üzleti tételeknek üzleti könyvben v. rendszerint szabad 
lapokon való időrendi és számlaszerű feljegyzése 

 
egyszerű mondat: (nyelv, irodalom) a mondatot kommunikációs szempontból mondategésznek tekintjük; 

az egyszerű mondat olyan mondategész, amely egy mondategységből áll, ellentétben az összetett 
mondattal, amely több mondategységből áll 

 
egyszerű párttag: olyan párttag, aki nem visel tisztséget a pártban 
 
egyszerűsít → törtet egyszerűsít 
 
egyszerű szám: (mennyiségtan) pozitív egész szám 
 
egyszerű test: további alkotórészekre nem bontható anyag, elem 
 
egyszerű v. véletlen értékforma: olyan értékforma, amely egy áru értékét vmely más áruban fejezi ki 
 
egyszülött fia: {<rendszerint csak ebben az állandósult szókapcsolatban:>} <Istennek> egyetlen fia: Jézus 

Krisztus <a keresztény tanítás szerint> 



 

 104 

 
egyszülötte v. egyszülöttje: (ritka) <Istennek> egyetlen fia 
 
egytagú kifejezés: (mennyiségtan) olyan algebrai kifejezés, amely számot képviselő betű természetes 

számú hatványának és vmely valós számnak a szorzata 
 
egytelkes nemes: (néprajz) a kisnemesek alsó kategóriájához tartozó, egyetlen telkén paraszt módra élő és 

gazdálkodó nemes; hétszilvafás nemes; kurialista 
 
egyujjas kesztyű: olyan, zacskószerű kesztyű, amelynek csak a hüvelykujj számára van külön ujja 
 
együttható → korrelációs együttható 
együtthatók → egyenlő együtthatók módszere 
együttműködési → barátsági, együttműködési és kölcsönös segélynyújtási egyezmény v. szerződés 
együtt van → parlament együtt van 
 
egy váltásra való fehérnemű: egy-egy tiszta darab azokból a fehérneműkből, amelyek a szokásos 

felöltözéshez szükségesek; egy rend fehérnemű; egy váltó fehérnemű 
 
egyvonalas oktáv: (zene) azok a c-től h-ig terjedő hangok együtt, melyek közül az a a kamarahang v. normál 

a 
 
éhezés → relatív éhezés 
 
éjféli mise: (vallás) a karácsony ünnepének első szentmiséje dec. 24-ét követő éjfélkor 
 
éjjeli vizelés: (orvostudomány) annak a betegsége, aki éjjel az ágyba vizel 
 
éjszaka császára: (rosszalló) <léha társaságokban, mulatóhelyeken> hosszabb időn át a legjobban költekező 

és vezető szerepet játszó személy 
 
éjszakája → begyűjtés éjszakája 
éjszakák → fehér éjszakák 
ejtés → feszes ejtés 
ejtés → széles ejtés 
ejtés → szűk ejtés 
eke → egész eke 
ékezet → éles ékezet 
 
ekhós kocsi, szekér: {<csak ezekben a szókapcsolatokban:>} olyan szekér, amelynek domború 

tetőszerkezetére ponyvát (ekhót) tettek; utazásra (pl. a magyar vándorszínészet hőskorában) és 
áruszállításra használták 

 
ekhós rím: (nyelv, irodalom) valamely verssor utolsó szavának visszhangszerű ismétlődése, általában költői 

kérdés és visszhangszerű válasz 
 
ékítmény → hadi ékítmény 
 
eladás csak nagyban: (kereskedelem) viszonteladónak, nem fogyasztónak 
 
eladási ár: (közgazdaságtan) az előállító, termelő, szolgáltató, forgalmazást lebonyolító kereskedelem által 

történő értékesítés esetén alkalmazott ár 
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elakad → támadás elakad vkin, vmin 
 
elállás pertől: a per megszüntetése a perben álló felek részéről 
 
elavult képző: (nyelvtudomány) olyan képző, amelyet még kielemezhet, érez a beszélő v. a nyelvtudós a szó 

hangalakjában, de újabb szavak képzésére már nem használatos 
 
elbeszélés → életrajzi elbeszélés 
elbeszélés → keretes elbeszélés 
elbeszélés → költői elbeszélés 
 
elbeszélő költemény: (nyelv, irodalom) verses formában írt epikus mű, mely lírai elemekkel átszőtt 
 
elbeszélő nézőpont: (nyelv, irodalom) az író, az elbeszélő, az elbeszéltek és az olvasó viszonyát 

(viszonyrendszerét) tárja fel 
 
elbeszélő v. történeti múlt idő: (nyelvtudomány) befejezetlen, tartós v. mozzanatos történést kifejező, a 

mai magyar köz- és irodalmi nyelvben már nem élő múlt idejű igealakok rendszere, ill. az a múlt idő, 
amelyet ezek az alakok jelölnek 

 
eledel → lelki eledel 
eledel → mennyei eledel 
 
elegendő v. elégséges, ill. elégtelen ok: olyan ok(ok), amely(ek) magában (magukban) képes(ek), ill. nem 

képes(ek) vmit előidézni 
 
elégséges → csillagos elégséges 
elégtelenség → keringési elégtelenség 
elégtételadás → lovagias elégtételadás 
eleje → réz eleje 
 
elektromágneses hullámok: (fizika) az elektromos és mágneses erőtér periodikus változásai, amelyek 

elektromos töltések rezgésének a hatására keletkeznek, és a térben tovább terjednek 
 
elektromos csengő: (elektro) olyan csengő, amelynek működése az elektromos áram mágneses hatásán 

alapul; villamos csengő 
 
elektromos erőátvitel: (villamosság) az energiának villanyárammá való átalakítása és eljuttatása vezeték 

segítségével rendeltetési, felhasználási helyére 
 
elektromos fűtőtest: bordákból álló, rendszerint vízzel töltött radiátor, amelyet az elektromos áram 

hőhatása (ellenállása) melegít 
 
elektromos gyertya: (műszaki nyelv) két szénrúdból álló berendezés, melyeknek végén elektromos áram 

hatására ívfény képződik 
 
elektromos kisülés: (fizika) gázokban elegendő nagy feszültség hatására létrejövő jelenség 
 
elektromos töltés: (fizika) egyes elemi részecskék alapvető tulajdonsága, amely az egymásra kifejtett 

speciális erőhatásban nyilvánul meg 
 
elektromos v. villamos áram: (villamosság) az elektronok áramlása a vezetőn át két különböző feszültségű 

hely között, ill. az elektromosságot termelő helyről abba az irányba, ahova a vezető elvezet 
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elektromos v. villamos ütés: (villamosság) nagyobb feszültségű villanyárammal való érintkezésnek ütéshez 

hasonló, fájdalmat keltő hatása a szervezetben, az idegekben, az izmokban 
 
elektron → primer elektron 
 
elektronikus könyvtár: digitális formában tárolt dokumentumok feldolgozott, rendezett, hosszú időre 

megőrzött és az érdeklődők számára hozzáférhetővé tett gyűjteménye 
 
elektronikus számológép: (műszaki nyelv) berendezés, amelyet bonyolult tudományos számításokra, 

automatikus gyártási folyamatok irányítására, továbbá idegen nyelvi fordításokra használnak 
 
elektronikus szöveg: (számítástechnika) elektronikus formátumban, számítógépes kapcsolaton elérhető 

könyv, v. más szöveges mű; e-text 
 
elem → aktív elem 
elem → csodás elem 
elem → éltető elem 
elem → kémiai elem 
elem → negatív elem 
elem → négy elem 
elem → nemzetfenntartó elem 
elem → nyomjelző elem 
elem → pozitív elem 
elem → primer elem 
elem → radioaktív elem 
elem → szekunder elem 
elemek → idegen elemek 
 
elemek periódusos rendszere: (kémiai) a kémiai elemeket periodikusan változó kémiai és fizikai 

tulajdonságaik alapján rendszerező táblázat 
 
elemeket, számokat variál: (mennyiségtan) a variáció szabályai szerint csoportosítja, rendezi az elemeket, 

számokat; variációkat alkot belőlük 
 
elemi csapás: árvíz, aszály, földrengés, jégverés, tűz, vihar stb. okozta baj, kár, pusztulás 
 
elemi gondolat: (néprajz) olyan alapvető képzetet, gondolati formát jelöl, amely az emberiség pszichikai 

egységének következtében a legkülönbözőbb társadalmaknál többé-kevésbé azonos kulturális 
vonások létrejöttéhez vezet 

 
elemi gyök: (vegyipar) egyetlenegy elem atomjából álló gyök 
 
elemi iskola: (elavult) <az általános iskola létesítése előtt> a legalsóbb fokú iskola; népiskola 

Magyarországon a 18. század végétől 1940-ig 
 
élénk kereslet: (kereskedelem) nagy érdeklődés vmely árucikk iránt 
 
élénk szél: meglehetősen erős, tartós szél 
 
eleség → zöld eleség 
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éles ékezet: (nyelvtudomány) <a görög és a francia írásban> a magánhangzók betűjegye fölé írt, felülről 
ferdén bal felé húzott rövid egyenes vonal 

 
éles gőz: (műszaki nyelv) hevítéssel nyert gőz, amely még nem végzett munkát; friss gőz 
 
éles kanyar, forduló: olyan kanyar, forduló, amelyben kis helyen, gyakran hegyes szögben hirtelen nagy 

fordulatot kell csinálni 
 
éles lövés: (sport) <labdajátékban> hirtelen, nagy erővel, kapura irányított lövés 
 
élet → alternatív élet 
élet → irodalmi élet 
élet → lappangó élet 
élet → nemi élet 
élet → nyilvános élet 
élet → örök élet 
élet → szemlélődő élet 
 
élet elleni bűncselekmény: (jogtudomány) gyilkosság, emberölés 
 
életfa → karácsonyi életfa 
 
életkori sajátosságok: a pszichikus folyamatoknak és struktúráknak azon formái, azok a tulajdonságok és 

lényegbeli átalakulások, amelyek a gyermek egy-egy fejlődési szakaszát jellemzik 
 
életkor szerinti tagozódás: (néprajz) a különböző korú emberek kapcsolatainak meghatározott rendszere, 

amely társadalmi osztályonként, csoportonként különböző és történeti fejlődése változó állapotaiban 
írható le 

 
életrajz → regényes életrajz 
 
életrajzi elbeszélés: (néprajz) részletesen elmondott és esetenként feljegyzésre került élettörténet 
 
életszükségletek → feltétlen életszükségletek 
 
élettársi viszony: házasságkötés nélkül, közös háztartásban, érzelmi és gazdasági közösségben együtt élő 

férfi és nő kapcsolata 
 
élettartam → várható átlagos élettartam 
 
élettelen természet: a) a szervetlen világ; b) (iskola) a természetrajznak a szervetlen világgal foglalkozó ága 

(mint általános iskolai tantárgy); c) (iskola) ennek iskolai órája; d) (iskola) a szervetlen világról szóló 
(tan)könyv 

 
élet vize: nemzetközi mesemotívum; csodálatos víz, mely a betegeket meggyógyítja, aggokat megfiatalítja 

és a holtakat feltámasztja 
 
elevátor → pneumatikus elevátor 
 
eleven erő: (tudományos, régies) mozgási (kinetikus) energia 
 
eleven ezüst: (elavult) higany 
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eleven föld: (ritka) emberi kéztől, eszköztől érintetlen föld <ellentétben a megmunkálttal> 
 
eleven hús: élő emberi v. állati test izomzata, védő bőrréteg nélkül 
 
eleven iszap: (műszaki nyelv) tisztító folyamaton átment, szennyvíztisztításra alkalmas iszap 
 
eleven kalendárium: (átvitt értelemben) az, aki az ünnep- és névnapokat emlékezetében tartja 
 
eleven seb: nyitott, még be nem gyógyuló seb 
 
eleven szén: (népies, régies) parázs 
 
elevenszülő állatok: (állattan) azok az állatok, melyek petéi az anyai testben termékenyülnek meg és ott is 

indulnak fejlődésnek; vivipar állatok 
 
elevenszülő növény: (növénytan) olyan növény, melynek magja érés után rajta marad az anyanövényen, 

ott kezd csírázni, s csak a belőle fejlődő fiatal növény válik le, és kezd önálló életet 
 
eleven v. élő ismerettár: (átvitt értelemben, ritka) olyan ember, aki az ismeretek minden terén sok adatot 

tud; élő lexikon 
 
elfekvő készlet: (közgazdaságtan) már hosszabb ideje raktáron levő áruk, nyers- és segédanyagok stb. 
 
elfoglalja a trónt: trónra lép, uralkodni kezd 
 
elhagyás → hűtlen elhagyás 
 
elhagyáson alapuló mondatalakzatok: (nyelv, irodalom) normális körülmények között szükséges 

mondatelem elhagyása úgy, hogy a kihagyott szó, szerkezet a szövegösszefüggésből 
kikövetkeztethető legyen 

 
elhagyja a medrét: a) (földrajz) régi medre helyett új medret váj magának, és abban kezd folyni; b) (ritka) 

folyó kilép a medréből; kiárad 
 
elhagyott javak: (hivatalos, 1945 után) a háborúban elpusztultaknak v. azoknak javai, akik (engedély nélkül) 

elhagyták az országot 
 
elhajlás → mágneses elhajlás 
elhajlása → fény elhajlása 
elhalás → sajtos elhalás 
elhálása → házasság elhálása 
 
elhelyező jel: az egymáshoz csatlakozó, faragott kőrészletek illesztési felületein alkalmazott, a darabok 

összetartozását mutató, geometrikus v. számjelzés 
 
elhomályosult összetétel: (nyelvtudomány) olyan szó, amelynek az egykor önálló szókból lett alkotóelemei 

a nem nyelvészek számára felismerhetetlenekké váltak (pl. ifjú, némber) 
 
elidegenítő hatás: (nyelv, irodalom) azon megoldások összessége, amelyekkel Brecht az általa kidolgozott 

elidegenedés-elméletet a gyakorlatban megvalósította 
 
elindítja a labdát, a korongot: (sport, kissé választékos) <az első dobással, rúgással, ütéssel> megkezdi a 

játékot, a játéknak egy menetét 
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elismer gyermekének: <férfi gyermeket, ha az apa személye vitás> a magáénak fogad el, a magáénak 

nyilvánít 
 
elismerése → gyermek elismerése 
 
elismert vallásfelekezet: (történettudomány) a bevett vallásfelekezeteknél kevesebb jogú és szigorúbb 

állami felügyelet alatt álló, de az államhatalom védelmét élvező vallásfelekezet 
 
eljárás → fegyelmi eljárás 
eljárás → igazoló eljárás 
eljárás → magánvádas eljárás 
eljárás → polgári eljárás 
eljárás → savas eljárás 
eljárás → sommás eljárás 
elkülönítése → fertőzőbeteg elkülönítése 
ellátás → balesti ellátás 
ellátás → teljes ellátás 
ellenállás → aktív ellenállás 
ellenállás → passzív ellenállás, rezisztencia 
 
ellenállási jog: a középkorban az alárendeltek joga a hűség és engedelmesség megtagadására, fegyveres 

fölkelés v. más erőszak alkalmazására is, ha a király nem jogszerűen járt el 
 
ellenállási mozgalmak: a második világháború alatt a fasiszta megszállás ellen Európa és Ázsia országaiban 

kibontakozott nemzeti-felszabadító, antifasiszta, demokratikus tömegmozgalmak 
 
ellenállhatatlan kényszer: olyan erőszak, melynek az érintett ellenállni egyáltalán nem képes, s kiiktatja az 

akarat működését a cselekvésből, pl. erőszakkal vezetik valaki kezét aláíráskor 
 
ellenálló képesség: az élő szervezetnek a külső károsító tényezők (fertőző mikroszervezetek, testidegen 

anyagok) kiküszöbölésére, közömbösítésére, megsemmisítésére való képessége; rezisztencia 
 
-ellenes → emberiségellenes bűncselekmények 
elleni → élet elleni bűncselekmény 
elleni → közszemérem elleni bűntett 
elleni → szemérem elleni erőszak 
 
ellenkező nap: a magyar népi kalendáriumban a jeles napok egyike, mellyel időjárásra, csapadékra, a 

termés mennyiségére, minőségére stb. következtettek 
 
ellenőr → minőségi ellenőr 
ellenőr → társadalmi ellenőr 
ellenőrzés → sportorvosi ellenőrzés 
 
ellenőrző könyv: (iskola) tanulók számára rendszeresített nyomtatott füzetke, amelybe a tanuló tanulására, 

magatartására, mulasztásaira stb. vonatkozó közléseket jegyzik 
 
ellentétek → ellentmondások, ellentétek feloldása 
ellentétek → generációs ellentétek 
 
ellentétes értelmű szavak: (nyelvtudomány) az olyan szavak, amelyek alakilag teljesen különböznek 

egymástól, de polárisan szemben álló, ellentétes jelentések kapcsolódnak hozzájuk; antonimák 
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ellentétes jelentésű szavak: (nyelvtudomány) olyan szópárok, amelyekben a tagok jelentése szemben áll, 

például szép–csúnya 
 
ellentétes kötőszó: (nyelvtudomány) ellentétes mondatok, tagmondatok v. mondatrészek 

összekapcsolására való kötőszó (pl. de, mégis, mindazonáltal) 
 
ellentétes mondatok: (nyelvtudomány) olyan (rendszerint összetett mondatban egyesített) tagmondatok, 

amelyeknek tartalma ellentétben van egymással 
 
ellentmondás → logikai ellentmondás 
ellentmondás → objektív ellentmondás 
 
ellentmondások, ellentétek feloldása: (filozófia) az ellentmondások, ellentétek megszüntetése, leküzdése 

szintézisben való egyesítéssel 
 
elmaradottság → évszázados elmaradottság 
 
elmaradt haszon: jogtalan elbirtoklás következtében kiesett jövedelem 
 
elmaradt jövedelem: a vagyoni kár egyik fajtája; az az érték, amellyel a károsult vagyona gyarapodott volna 

akkor, ha a károsító magatartás nem következik be; elmaradt jövedelem pl. az elmaradt haszon v. 
munkabér 

 
elme → analitikus elme 
elmebaj → aggkori elmebaj 
elmélet → evolúciós elmélet 
 
elmélet és gyakorlat: a keresztény lelkiség görög filozófiából származó fogalompárja az ismeretszerzés két 

útjára 
 
elmélkedési módszerek: az elmélkedésnek a lelki élet mesterei által megtapasztalt és ajánlott módjai 
 
elmeszesedés → kóros elmeszesedés 
elmulasztása → segítségnyújtás elmulasztása 
élnek → különváltan élnek 
elnök → érettségi elnök 
elnök → köztársasági elnök 
 
elnöki osztály: (közigazgatás) <1950 előtt a minisztériumban v. egyéb legfelső közigazgatási intézményben> 

igazgatási és szervezési (fő)osztály 
 
elnöki tanács: a) az elnök hatáskörét betöltő tanács; b) (1945 után) az országgyűlés által választott 

államhatalmi szerv, amely az államfői teendőket végzi, és az országgyűlés ülésszakai között ennek 
feladatköreit részben ellátja 

 
elnökség → kettős elnökség 
elosztás → normális elosztás 
 
elosztja a szedést: (nyomdászat, régies) <a nyomás befejezése után> a betűket visszarakja megfelelő 

helyükre 
 
elosztó hivatal: (postaügy) az a hivatal, ahol a küldeményeket rendeltetési helyük szerint csoportosítják 
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elosztó tábla: (elektro) <épületek belső villamos berendezésében> elektrotechnikai eszköz több elosztó 

áramkör biztosítóinak közös lapon való csoportosítására 
 
előadás → folytatólagos előadás 
előadás → szabad előadás 
előadás → szabadtéri előadás 
előadás → vetítettképes előadás 
 
élő adás: (rádiótechnika) <rádióban, esetleg televízióban> olyan műsorszám, amely vmely előadást 

(felolvasást, szavalást, zenedarabot, éneket, színdarabot) v. helyszíni riportot, aktuális eseményt 
közvetlenül, nem pedig hangfelvételről, ill. nem filmfelvételről sugároz; eleven adás 

 
előadó → bírósági előadó 
előadó → megbízott előadó 
előadó → parlamenti előadó 
 
előadói stílus: (nyelv, irodalom) a tudományos stílus beszélt nyelvi változata az előadás; az előadásban 

találunk ismertetés és magyarázat jellegű részeket 
 
előcsahos kopó: (vadászat) olyan kopó, mely vadászatkor, főleg róka hajtásakor, a többi kopót megelőzve, 

őket vezetve csahol 
 
előélet → büntetett előélet 
előélet → büntetlen előélet 
előéletű → büntetett előéletű 
előéletű → büntetlen előéletű 
előember → vértesszőlősi előember 
 
előesti mise: (vallás) esti szentmise vasárnapok és kötelező ünnepek vigiliáján 
 
élő felszerelés: (közgazdaságtan) <vmely gazdaságban> a hozzátartozó állatok 
 
előfeltevés → pragmatikai előfeltevés 
 
előfeszített üveg: (technika) táblaüveg méretre vágott darabjait felhevítve, majd hideg levegőárammal 

lehűtve, olyan biztonsági üveg keletkezik, melynek – a felületen keletkező nagy nyomófeszültségek 
következtében – a nyomószilárdságra az ösztönzésre is növekedhet 

 
előfizető → negyedéves előfizető 
 
előhívja a lemezt: (fényképészet) előhívja a lemezen levő felvételt 
 
előhívó tank: (fényképészet) zárt, fedeles tartály, amelyben a filmet világos helyen elő lehet hívni 
 
előidejű kötőszó: (nyelvtudomány) előidejű mellékmondatot kapcsoló kötőszó 
 
előidejű mellékmondat: (nyelvtudomány) olyan mellékmondat, amely a főmondat idejéhez viszonyítva 

korábbi cselekvést, történést, állapotot, létezést fejez ki 
 
előíró nyelvtan: (nyelvtudomány) a nyelvtudománynak az az ága, amely egy nyelv rendszerét értékelő 

szempontból írja le; preskriptív nyelvtan 
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élő Isten: <Isten létezésének nyomatékos állításaként> 
 
előjáték → szerelmi előjáték 
előjel → mínusz előjel 
előjel → negatív előjel 
előjel → plusz előjel 
előjel → pozitív előjel 
előképzés → szakmai előképzés 
 
előkertes beépítés: (néprajz) az utcakép kialakításának az a módja, amelynél a lakóházak homlokzati 

végfalai nem közvetlenül az utca vonulatába épülnek, hanem attól néhány méterrel beljebb, és így a 
végfalaktól a járdáig terjedő területen kis kertek képződnek 

 
előkészítés → tüzérségi előkészítés 
 
előkészíti a talajt: a) a szükséges mezőgazdasági munkálatokat a talajon előre elvégzi; b) (átvitt 

értelemben) tevékenységével v. hatásával vkit, vmit fogékonnyá, alkalmassá tesz vmire 
 
előkészítő osztály: (iskola) a tudásbeli fogyatékosságok pótlására létesített osztályok; előkészítő tanfolyam 
 
előkészület → bérmálási előkészület 
 
előleges vétel: (néprajz) a gabonauzsora szokásjogilag érvényesült egyik formája; a megszorult 

parasztember egy bizonyos összegű előleg fejében az aratás előtt arra kötelezte magát, hogy aratás 
után meghatározott időre és helyre bizonyos mennyiségű terményt szállít 

 
elöljáró → egyházi elöljáró 
 
élő munka: a munkaerő kifejtése, az ember szellemi és testi erejének célszerű felhasználása, állandó 

átmenete új termékben való megtestesülés formájába 
 
élő nyelv: <vmely időszakban> az adott társadalom által beszélt nyelv <szemben a holt nyelvekkel> 
 
előreigazítja az órát: <hatósági intézkedésre> az óra mutatóját úgy tolja előre, hogy a csillagászati időnél 

(rendszerint egy órával) többet mutasson 
 
előrejelzés → országos előrejelzés 
 
előszenteltek liturgiája, előre megszentelt áldozati liturgiája: (vallás) konszekráció nélküli liturgia a bizánci 

szertartásban; az előszenteltek liturgiájának latin megfelelője a csonka mise 
 
élő tanúbizonyság: olyan személy, ritkán tény, akinek, amelynek puszta létezése bizonyító erejű vmely vitás 

kérdésben 
 
élő természet: a) a szerves világ; b) (iskola) ez mint általános iskolai tantárgy; c) (iskola) ennek iskolai órája; 

d) (iskola) a szerves világról szóló tankönyv 
 
előtti → ajtó előtti boltozat 
előtti → történelem előtti kor 
előtti → törvény előtti egyenlőség 
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elővásárlási jog: {<csak ebben a szókapcsolatban:>} természetes v. jogi személynek az a joga, hogy vmely 
ingatlant v. ingóságot a megállapított feltételek teljesítése esetében elsősorban ő vásárolhat meg; 
elővételi jog 

 
élő v. eleven lexikon: (átvitt értelemben) olyan ember, aki az ismereteknek minden területén sok adatot 

tud 
 
előzetes letartóztatás: a büntetőeljárás eredményes lefolytatása érdekében alkalmazott 

kényszerintézkedés; a terhelt személyes szabadságának törvényben meghatározott időre való 
megvonása 

 
elsajátítás → jogtalan elsajátítás 
elseje → május elseje 
első → hold első negyede 
 
elsődleges nemi jelleg: (biológia) a két nem lényegi különbségét meghatározó ivarszervek eltérő jellege 
 
első eminencia: (elavult) kitűnő osztályzat 
 
elsőfokú egyenlet, függvény: (matematika) olyan egyenlet, függvény, amelyben az ismeretlen, ill. az 

ismeretlenek hatványkitevője az egység 
 
első, hátsó sonka: a mellső, ill. hátsó combból készített sonka 
 
első hatvány: (mennyiségtan) maga a szám, a kifejezés (hatványmennyiségként felfogva) 
 
első ház v. szoba: (népies) a parasztház elülső, utca felőli, rendszerint ritkábban használt szobája 
 
első hegedű: <zenei együttesben> a vezérszólamot játszó hegedű 
 
első (I.) internacionálé: Marx tervezete alapján 1864-ben Londonban létesült nemzetközi munkásszövetség 
 
első kozmikus sebesség: az a legkisebb sebesség, amely elég ahhoz, hogy vmely test a Föld körül keringeni 

kezdjen 
 
első legények: (néprajz) a falusi legényszervezetek 2 v. 4 ügyes, rátermett, erélyes, fegyelmet tartani tudó 

vezetője, akiknek feladata a mulatságok megszervezése, lebonyolítása volt 
 
első mozgató: (filozófia) <Arisztotelész filozófiája szerint> az, ami úgy mozgat, hogy ő maga nem mozog; 

végső ok; isten 
 
első olvasás: (politika) az elfogadás előtt háromszor felolvasandó törvényjavaslat első felolvasása a Házban 
 
első osztály: (közlekedés) <vonaton, hajón> a) <1950 előtt:> a legtöbb kényelmet nyújtó és legdrágább 

osztály; b) <1956 óta:> a nagyobb kényelmet nyújtó és drágább osztály 
 
első parancsolat: (vallás) a tízparancsolat első törvénye, mely Isten és teremtménye, az ember kapcsolatára 

vonatkozik 
 
elsőrendű állócsillag: <a csillagok nagyságrendjében> a legnagyobb fényű csillagok közé tartozó csillag (pl. a 

Sirius, a Vega) 
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elsőrendű alperes, vádlott: (jogtudomány) több alperes, ill. vádlott közt az, aki ellen elsősorban szól a jogi 
panasz, v. legsúlyosabb a vád 

 
elsőrendű utalványozó hatóságok: (pénzügy) olyan hatóságok, amelyeknek a pénzügyminiszter közvetlenül 

bocsátja rendelkezésére a számlahiteleket 
 
elsőrendű vezető: (villamosság) olyan vezető, amely az elektromosság áthaladásakor vegyi változást nem 

szenved (pl. a fémek, szén, némely fém-oxid stb.) 
 
első személy: (nyelvtudomány) a) a beszélő, ill. író személy v. a vele egy csoportba tartozó személyek 

együtt; én, mi; b) az a nyelvtani alak, amely ennek a személynek jelölésére használatos 
 
első személyes előadásmód: (néprajz) valamely népköltészeti alkotás előadója v. szereplője (a kettő azonos 

is lehet) egyes szám első személyben beszél 
 
első táblán játszik: (sport) csapatversenyben ő a csapat első játékosa 
 
első tiszt: (katonaság) a parancsnok után rangban legidősebb tiszt 
 
elsőt, másodikat harangoznak: az istentisztelet jelzésére első, második stb. ízben húzzák meg a harangot 
 
első unokatestvér: vmelyik szülő testvérének gyermeke 
 
első váltó: több eredeti, egyenlő érvényű példányban kiállított váltó közül az első példány 
 
első vonal: az ellenséggel szemtől szembe, közvetlenül harcoló katonáknak, ill. állásaiknak sora; arcvonal, 

élvonal 
 
elszegényedési téveszme: (orvosi) félelem a nyomort, éhhalált ígérő holnaptól 
 
eltérés → kromatikus eltérés 
 
éltető elem: (régies) a föld, a levegő, a tűz, a víz 
 
eltörölhetetlen jegy: (vallás) <katolikus felfogás szerint> bizonyos szentségeknek az a sajátos hatása, 

amelytől a benne részesülők meg nem foszthatók 
 
eltöröli v. eltörli a bűnt: (vallás) megtöri a bűn hatalmát, erejét 
 
eltűnik a mezőnyből: (sport) <vmely játékos> a játékban szinte egyáltalán nem vesz részt 
 
elüti a vékát: szemes terménnyel tetézve megrakott vékán úgy húzza végig a csapófát, hogy a véka éppen 

tele maradjon 
 
elv → gazdasági elv 
elv → paritásos elv 
elv → tehetetlenségi elv 
elv → többségi elv 
elválasztású → belső elválasztású mirigy 
elve → egyhangúság elve 
elve → okság elve 
 



 

 115 

elveszíti a bőséget: (ruházkodás) a ruhát a megfelelő helyen elszűkíti úgy, hogy fokozatosan bevesz belőle 
és elvarrja 

 
elveszti a fogadást: a fogadásban a másik félnek lesz igaza (s ezért a fogadásban vállalt kötelezettségét 

köteles teljesíteni) 
 
elveszti a pert: (jogtudomány) a) mint alperest a bíróság elmarasztalja, a felperes keresetének teljesítésére 

kötelezi; b) mint felperest a bíróság elutasítja keresetével 
 
elvétve csapadék: a) helyenként csapadék hull; b) (átvitt értelemben, tréfás) elvétve megtörténik, néha 

előfordul ilyesmi is 
 
elvont főnév: (nyelvtudomány) nem érzékelhető, elvont dolgot jelentő főnév (pl. jóság, szépség, szeretet, 

várás) 
 
elvont melléknév: (nyelvtudomány) nem érzékelhető, elvont tulajdonságot kifejező melléknév (pl. gondos, 

hősi, okos, szerény) 
 
elvont szám: (mennyiségtan) a mértékegység v. tárgy megnevezése nélkül álló szám, pl. 5 (öt) 
 
elvonulás → szabad elvonulás 
ember → crô-magnoni ember 
ember → felesleges ember 
ember → görgei ember 
ember → halottas ember 
ember → házőrző ember 
ember → igaz ember 
ember → kalapácsos ember 
ember → köszönő ember 
ember → lelki ember 
ember → neandervölgyi ember 
emberfajták → mongolid emberfajták 
emberfajták → negrid emberfajták 
 
ember formájú köpű: (néprajz) fenyőfából és hársfából szoborszerűen megmunkált fatörzs, rendszerint 

emberalakot, emberfejeket, szenteket (ritkábban állatalakot) ábrázol; a köpű egyik típusa, de 
esztétikai igény kielégítését szolgálta 

 
emberi dokumentum: az emberi magatartás, egyéniség, jellem sajátosságait feltáró jelentős 

megnyilatkozás, rendszerint írásos v. művészi alkotás 
 
emberi jogok: alkotmányjogi és nemzetközi jogi intézmény; minden embert megillető alapjogok, 

gyűjtőfogalma felöleli az alapvető polgári (kollektív) és személyes szabadságjogokat 
 
emberi méltóság, személy méltósága: a) azoknak a képességeknek, tulajdonságoknak (tudatosság, 

munkaképesség stb.) az összessége, amelyek az embert a többi élőlény fölé emelik, ill. ezek tudata; b) 
megbecsülés, mely minden egyes embernek kijár személy volta miatt 

 
emberiség egysége: a) biológiai adottság, amennyiben az összes ember ugyanazon testi és lelki 

sajátságokkal egy fajt alkot; b) erkölcsi feladat, mely arra sürget, hogy a földön élő emberek 
egyetértésben és együttműködésben éljenek 
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emberiségellenes bűncselekmények: (jogtudomány) az államok és a népek közötti kapcsolatokat sértő v. 
veszélyeztető bűncselekmények 

 
emberölés → szándékos emberölés 
 
emberszabású majmok: {<csak ebben az állandó szókapcsolatban:>} (állattan) a legnagyobb termetű, az 

emberéhez hasonló szervezetű majmok családja 
 
embervágó rét: (néprajz) területmérték, akkora rétdarab, amekkorát egy kaszás átlagosan le tud kaszálni 

egy nap alatt; kaszás rét 
 
emel → hatványra emel 
emel → köbre emel 
emel → négyzetre emel 
 
emeletes ágy: <hálókocsiban, hajófülkében, turistaházban stb.:> egymás fölé rögzített két egyszerű 

fekvőhely 
 
emeletes autóbusz: olyan autóbusz, melynek ülőhelyekkel ellátott felső tere is van 
 
emeletes tört: (iskolai, mennyiségtan) tört alakban írt összetett osztás, olyan törtkifejezés, amelynek 

számlálójában v. nevezőjében (v. mindkettőben) előfordul törtkifejezés 
 
emelkedő ág: (átvitt értelemben, ritka) <családfán> felmenő ág 
 
emelkedő kettőshangzó: (nyelvtudomány) olyan kettőshangzó, melyben a nyomatéktalan elem megelőzi a 

nyomatékos elemet 
 
emelő → egykarú emelő 
emelő → fogászati emelő 
emelő → kétkarú emelő 
 
émelygős gyomor: (népies) olyan gyomor, amely könnyen émelyeg 
 
ementáli sajt: a) korong alakban árusított kemény sajt, melyben nagy lyukak vannak; b) dobozba csomagolt 

ömlesztett sajtféle 
 
Emese álma: Anonymus krónikája szerint Ugek (Ügyek) vezér Emese nevű feleségének, amikor gyermeket 

várt, „álmában isteni látomás jelent meg turulmadár képében”; ezután Emesének álmában úgy tűnt, 
hogy méhéből forrás fakad, s ágyékából dicső királyok származnak; turulmonda 

 
emfatikus hangsúly: (nyelvtudomány) érzelmi hangsúly 
 
eminencia → első eminencia 
emlék → természeti emlék 
emlékek → tárgyi emlékek 
 
 
emlékezési típusok: (orvosi) a) vizuális típus: bármely anyagot olvasás útján tanul legkönnyebben; b) 

auditív típus: bármely anyagot hallás (előadás-hallgatás, fennhangon olvasás) segítségével tanul 
legkönnyebben; c) motorikus típus: saját mozgásaira, ill. a mozgással kísért anyagra emlékszik 
legkönnyebben (beszédírás mozgások) 

emlékmű → Millenniumi emlékmű, Ezredéves emlékmű 
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emlős → kacsacsőrű emlős 
emlősök → erszényes emlősök 
 
emmauszi tanítványok: (vallás) két tanítvány, akik Emmauszba indulva találkoztak a föltámadt Úr Jézussal, 

de nem ismerték föl, csak közös vacsora közben a kenyér megtörésekor 
 
empire ruha: közvetlenül a mell alatt átkötött s onnan a bokáig ingszerűen omló női felsőruha 
 
empire stílus: (művészettörténet) Franciaországban I. Napóleon császársága (1804–14) alatt, egyiptomi és 

antik elemek fölhasználásával, főként az iparművészet, bútorművesség és viselet területén kialakult 
stílus 

 
enciklikák → pápai enciklikák 
end → happy end 
ének → áldozási ének 
ének → egyházi ének 
ének → esti ének 
ének → feddő ének 
ének → gregorián ének, gregorián korális 
ének → históriás ének 
ének → karácsonyi ének 
ének → történeti ének 
éneke → Énekek éneke 
énekek → kuruc énekek 
 
Énekek éneke: (vallás) ószövetségi bölcsességi könyv, a héber kánonban az egyéb írások könyvcsoportba 

sorolták és Énekek éneke, azaz a „legszebb ének”-nek nevezték 
 
énekel → lapról énekel, játszik 
 
énekes asszony: (néprajz) idősebb római katolikus v. görög katolikus. asszony, aki vallásos 

összejöveteleken, a vallási előírások szerinti alkalmakkor, búcsúban, temetésen, virrasztáson, 
rózsafüzér-társaságban az imádságot, az éneket elkezdi, vezeti, az énekek és az imák sorrendjét 
befolyásolja; imaasszony 

 
énekes koldus: (néprajz) hivatásos énekesek kéregetésből élő típusa, aki általában bánatos hangulatú 

énekek hatásos előadásával indítja könyörületre hallgatóit 
 
énekeskönyv → Écsi énekeskönyv 
énekeskönyv → kéziratos énekeskönyv 
énekeskönyv → Petri András-énekeskönyv 
énekesnő → koloratúr énekesnő 
 
énekes v. húros rigó: (állattan) hátán szürkésbarna, hasán rozsdabarna színű, hasznos, nálunk is mindenütt 

gyakori rovarpusztító madár 
 
énekköltészet → kéziratos énekköltészet 
 
éneklő kanonok: (vallás) a kanonokok rangsorában az olvasó kanonok után következő kanonok 
 
éneklő madár: (növénytan) énekesmadár; az éneklők rendjébe tartozó madár 
 
énektár → Nyolchangú énektár 
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energia → geotermikus energia 
energia → helyzeti energia 
energia → mágneses energia 
energia → mechanikai energia 
energia → potenciális energia 
 
engedelmességi fogadalom: (vallás) a tisztasági fogadalom és a szegénységi fogadalom mellett a szerzetesi 

fogadalmak egyike 
 
engedély → gépjármű-vezetői engedély 
engedély → lakhatási engedély 
engedetlenség → polgári engedetlenség 
engedi → üresre engedi a kötelet 
 
engedményes terület: (politika) vmely elmaradt, gyarmati sorsú államnak olyan területe, amelyre 

vonatkozólag ezen állam kormánya szerződés alapján idegen, gazdaságilag fejlett állam(ok)nak, ill. 
magánvállalkozás(ok)nak politikai v. gazdasági jogokat enged át 

 
engesztelés napja: (vallás) Izrael általános bűnbánati és engesztelő napja a 7. hónap 10. napján 
 
engesztelő áldozat: a) (vallásügy, történettudomány) <egyes régi, pogány vallásokban> olyan áldozat, 

amelynek célja az istenség kiengesztelése; b) (vallás) olyan áldozat, mely eltörli a bűnt és helyreállítja 
az életközösséget Isten és az ember között; c) (vallás) halott lelki üdvéért mondott gyászmise; 
szentmise(áldozat) 

 
engesztelő nap: (vallás) hosszúnap 
 
ennsburgi csata: (történettudomány) Regensburgból 907 júniusában a Duna mentén elindult egy nagy 

bajor sereg, mely megsemmisítő vereséget szenvedett a magyaroktól július elején; a csata 
jelentősége az volt, hogy biztosította a Kárpát-medencében a magyar törzsszövetség fennmaradását 

 
enyhített böjt: (vallás) a böjtnek az a formája, mely a hús mellett tiltotta a kedvenc ételek fogyasztását, de 

minden mást engedélyezett 
 
enyhítő körülmény: (jogtudomány) az emberi cselekedet erkölcsi rosszaságát és jogi megítélését, a 

bűnösség fokát csökkentő körülmény 
 
eparchiai püspök: (vallás) a keleti egyházakban megyéspüspök, aki az eparchiának saját nevében való 

vezetésére kapott megbízást, azt mint Krisztus helyettese és követe kormányozza 
 
epés diéta: (orvostudomány) epebajos, epebántalomban szenvedő személyek számára rendelt, készített 

diéta 
 
 
epikai hitel: (nyelv, irodalom) a magyar irodalomelméletben Arany János nyomán meghonosodott 

fogalom; a valódi eposzt szinte nem írják, az valamely nép közös költeménye, alapja az a mondai 
anyag, mely századok során „históriai meggyőződéssé, nemzeti hitté válik”, s ezt a hitet nevezi az 
eposzi hitel alapjának 

 
epikai szélesség: (irodalomtudomány, régies) vmely elbeszélő műnek részletező, a mellékeseményekre is 

kiterjedő, terjengős, lassú előadási módja; terjengősség 
 
epikus → legnagyobb epikus költőink 
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epikus dráma: (nyelv, irodalom) azon színpadi műfajok, színjátékok összefoglaló elnevezése, melyekben az 

előadásszerűség (drámaiság) elemei mellett az elbeszélő-megjelenítő (epikus) elemek egyenrangúak, 
ill. az utóbbiak túlsúlyba is kerülnek 

 
epikus hasonlat: (nyelv, irodalom) Homérosz eposzaiban sok olyan hasonlatot találunk, amely 

terjedelmében eltér a ma szokásostól, egész kis történetet alkot, ezért szoktuk epikus hasonlatnak 
nevezni; homéroszi hasonlat 

 
epikus színház: (nyelv, irodalom) Berthold Brecht által kialakított drámaírói és színjátszói módszer 
 
epilepsziás karakter: (orvosi) epilepsziás betegek gyakran jellemző pszichikai tulajdonságai 
 
építési → falusias építési övezet 
építészet → organikus építészet 
 
epitheton ornans: (irodalomtudomány) állandó jelző; az eposzokban a hősök igen gyakran ugyanazzal a 

jelzővel összekapcsoltan szerepelnek, mely legfőbb tulajdonságukat hivatott kiemelni 
 
építkezés → táblás építkezés 
eposz → komikus v. vígeposz 
eposz → lovagi eposz 
eposz → naiv eposz 
épület → centrális épület, központos épület 
épület → felvételi épület 
épület → kör alaprajzú épület 
épület → rokokó épület, palota, terem 
épület → tagolatlan épület, fal 
épületek → szociális épületek 
 
épületek tájolása: az épületek elhelyezkedésekor az égtájak, a szélirány és egyéb természeti, ill. 

mesterséges úton létrehozott adottságokhoz igazodó helyzetválasztása 
 
épület homloka: (ritka, irodalmi nyelvben) épület homlokzata 
 
ér → költői ér 
ér → kötésig ér 
 
ércet olvaszt: (kohászat) nagyfokú hevítés közben redukáló anyagokkal a fémet folyékony állapotban 

kivonja belőle 
 
erdei egér: (állattan) szürkésbarna hátú, a háziegérrel egyforma nagyságú, erdőn, mezőn élő rágcsáló állat 
 
erdei iskola: lábadozó és fejlődésükben visszamaradt, általában iskolás gyermekek számára való, 

rendszerint nagyobb parkkal, kerttel körülvett iskola, ahol a rendszeres oktatás kedvező időjárás 
esetén a szabadban folyik 

 
erdei szállás: (néprajz) ártéri tájak, vizek melletti erdős háton kialakított állatteleltető hely 
 
érdekeltség → bírói érdekeltség 
 
erdélyi fejedelem: a török hódítással három részre szakított Magyarország keleti felének, Erdélynek a 

választott uralkodója 
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erdélyi fejedelmi cím: az önálló erdélyi állam alakulását tükröző uralkodói cím 
 
erdélyi határőrvidék: 1762-től 1851-ig földrajzi terület nélküli közigazgatási egység Erdélyben 
 
erdélyi lázadás: 1467 nyarán az erdélyi nemesség fegyvert fogott I. Mátyás király ellen Farnasi Veres 

Benedek vezetésével 
 
erdélyi misszió, Missio Transílvanica: 1579-től 1603-ig magyar jezsuita kísérlet a reformáció 

ellensúlyozására Erdélyben 
 
erdélyi országgyűlés: (történettudomány) a három nemzet (magyar, székely, szász) rendi gyűlése, melyet az 

erdélyi fejedelem hívott össze általában évente kétszer, tavasszal és ősszel, később csak egyszer, 
Szent György napján 

 
erdélyi püspökség, gyulafehérvári püspökség: (vallás) az egyetlen magyarországi egyházmegye, mely 

elnevezését alapításakor a területéről és nem székhelyéről kapta 
 
erdélyi szászok: a 12. században a Rajna vidékéről Erdély déli részébe telepített német népcsoport 
 
erdélyi uniók: (vallás) Erdély 3 részének önkéntes szövetkezései bel- és külpolitikai okok miatt 
 
erdélyi vajda: Erdélynek az akkori közlekedési viszonyok mellett a központtól való nagy távolsága miatt a 

király a vármegyék élére az ő személyét képviselő méltóságot állított; betöltője a 12. század elején a 
„princeps” címet viselte, a 13. század óta szláv eredetű szóval vajdának nevezték 

 
erdélyi virágos reneszánsz: (művészettörténet) az erdélyi későreneszánsz stílusból a 17. század derekán 

kialakuló sajátos irány, melynek legjellemzőbb vonása a gazdag virágdíszítés 
 
érdembeli tárgyalás: (jogtudomány) érdemi tárgyalás 
 
érdemrend → munka érdemrend 
erdő → közös erdő 
erdő → úrbéres erdő 
erdők → örökzöld erdők 
erdők → tűlevelű erdők 
 
erdőt pusztít: (régies) erdőt irt 
 
Érdy-kódex: 16. századi magyar nyelvemlék, a Karthauzi Névtelen egész évre szóló szentlecke és 

evangéliumi perikópa-fordításainak, prédikációinak s az egyházi év 90 főbb szentje legendáinak 
gyűjteménye 

 
eredendő bűn: (vallás) <a kereszténység tanítása szerint> az embernek az első emberpártól örökölt bűnös 

állapota 
 
eredendő hiba: (választékos kissé) olyan hiba, amely mindjárt kezdetben megvolt és most is megvan 
 
eredeti bűn: (vallás) a keresztény tanítás szerint az első emberpár bűnbeesésének következménye, amely 

minden emberre átszáll 
 
eredeti műtárgy: (művészettörténet) olyan műalkotás, amely egy példányban, magának a művésznek 

kezemunkájával készült 
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eredeti nyelven: azon a nyelven, amelyen <a szóban forgó irodalmi művet> első ízben megalkották 
 
eredeti tőkefelhalmozás: a tőkés árutermelés, a kapitalista termelési mód kialakulásának történelmi 

folyamata, amelynek eredményeképpen kialakult a termelési eszközöktől megfosztott bérmunkások 
osztálya, valamint a termelési eszközök tulajdonosainak, a tőkéseknek az osztálya 

 
eredetmagyarázó mese: a világ jelenségeinek (ember, asszony, növények, különféle nyelvek, szólások, 

kifejezések) eredetét magyarázó mese, etiológia a magyar néphagyományban 
 
eredetmagyarázó monda, természetmagyarázó monda: a magyar néphagyományban: epikus mű a világ, 

az égitestek, a természeti jelenségek, az ember, az állatok és a növények teremtéséről, 
keletkezéséről, tulajdonságaik eredetéről és esetleges változásaik okáról 

 
erejű → kötelező erejű, kötelező erővel bír 
érem → aranykoszorús érem 
érem → csodás érem 
erény → nyolc erény 
erények → infúz erények, belénk öntött erények 
érés → nemi érés 
 
eresz hajlata: (építészet) az eresz és a fal síkjának metszése által keletkező szöglet 
 
ereszt → hosszat ereszt 
 
eresztett pép: (néprajz) a parasztkonyha lisztből főtt étele, amelynek készítésekor a lisztet forrásban levő 

folyadékba lassan beleeresztik, és kevergetve sűrűre főzik 
 
érett → kínjában érett gyümölcs 
érettségi → hadi érettségi 
érettségi → írásbeli érettségi 
 
érettségi bankett: <az érettségi vizsga befejezése után> az érettségizettek és tanáraik közös, ünnepélyes 

búcsúvacsorája 
 
érettségi bizonyítvány: az érettségizet személy fontosabb adatait, az érettségi vizsgán elért érdemjegyeit 

tartalmazó okmány 
 
érettségi elnök: az a hivatalos személy, aki, mint a felsőoktatásügyi hatóság kiküldöttje s az érettségiztető 

tanári testület elnöke, felügyel az érettségi vizsgálatok lefolyásának szabályosságára 
 
érettségi felügyelet: <az írásbeli érettségi vizsgálatokon> a tanári kar tagjaitól gyakorolt felügyelet a 

szabálytalanságok megakadályozására 
 
érettségi szünet: <a középiskola utolsó osztályában> az utolsó tanítási nap és az írásbeli, valamint a szóbeli 

vizsgálatok ideje közé eső s a vizsgálatokra való felkészülésre szánt, rendszerint többhetes szünet 
 
érettségi találkozó: vmely érettségizett osztály volt tanulóinak és tanárainak az érettségi vizsga után 5, 10, 

20, 25 stb. év múlva rendezett találkozója 
 
érettségi tárgy: olyan tantárgy, amelyből érettségi vizsgálatot kell tenni 
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érettségi tétel: az érettségi vizsgálatra kijelölt teljes tananyagnak egy-egy kisebb összefüggő része, melyet 
az írásbeli és szóbeli vizsgálatra szoktak feladni 

 
érettségi vizsgálat v. vizsga: olyan vizsga, amely a középiskolai tanulmányokat az utolsó osztály elvégzése 

után lezárja, és az egyetemen v. főiskolán való továbbtanulásra képesít 
 
érintetlenül → jogainak érintetlenül hagyásával 
 
erjesztett gabonalé: (néprajz) leves alapanyagaként, ételek ízesítésére és italként használt savanyú 

folyadék, amelyet a gabonaőrlet legerjedőképesebb részéből, a korpából készítenek 
 
erjesztőanyag → tartósított erjesztőanyag 
erkölcs → keresztény erkölcs 
erkölcsi → etikai, erkölcsi relativizmus 
erkölcsi → kettős erkölcsi igazság 
 
erkölcsi bizonyítvány: a) közokirat, a polgári életben a büntetlen előélet s annak hivatalos igazolására, hogy 

egy személy bűnügyi nyilvántartásban nem szerepel; ez bizonyos állások betöltésének föltétele; b) 
egyházi megfelelője: alkalmasság; hatósági erkölcsi bizonyítvány 

 
erkölcsi cselekedet: emberi cselekedet, amennyiben kifejezi és meghatározza a cselekvő ember jó v. rossz 

voltát 
 
erkölcsi halott: (átvitt értelemben) olyan ember, aki elveszítette minden becsületét, s akit ezért a 

társadalom megvetéssel sújt; erkölcsi hulla 
 
erkölcsi jó: érték, mely eszközként segíti az embert végső célja elérésében 
 
erkölcsi kopás: gépek, berendezések műszaki-gazdasági avulása a technikai fejlődés következtében 
 
erkölcsi létalap: az a feltétel, amelynél fogva vki a társadalom erkölcsi megítélése szerint működhet, 

tevékenykedhet, ill. van erkölcsi hitele 
 
erkölcsi rend: általában az erkölcsi felfogás 
 
erkölcsi tőke: azoknak az erkölcsi értékeknek az összessége, amelyeket vki v. vmely csoport múltbeli 

magatartásával, cselekedeteivel magának megszerzett 
 
erkölcsi törvény: az embert belülről, a lelkiismeretben a jó megtételére és a rossz kerülésére kötelező 

törvény 
 
érmek → keresztelő érmek 
 
Ernst-kódex: a 12. század végén keletkezett, Szent Márton és Szent István kisebb és nagyobb legendáinak 

legrégibb változatát tartalmazza 
 
ernyedt v. széles ejtés: (nyelvtudomány) <magánhangzókkal kapcsolatban:> a nyelv izmainak 

elernyesztésével, a nyelv hátának ellaposításával történő ejtés 
 
erogén zónák: azok a testtájak, amelyek ingerlése nemi izgalmat vált ki 
 
erotikus irodalom: (nyelv, irodalom) azoknak a művészi irodalmi alkotásoknak az összefoglaló elnevezése, 

amelyek a testi szerelmet választják központi témájuknak 



 

 123 

 
erő → aktív erő 
erő → átütő erő 
erő → centrifugális erő 
erő → centripetális erő 
erő → diagonális erő 
erő → eleven erő 
erő → holt erő 
erő → lendítő erő 
erő → nehézségi erő 
erő → vízi erő 
erőátvitel → elektromos erőátvitel 
erőátvitel → mechanikai erőátvitel 
erőátvitel → pneumatikus erőátvitel 
erődítés → tábori erődítés 
erőforrások → természeti erőforrások 
erők → külső erők, exogén erők 
 
erők korrelációja: (fizika) az a kölcsönös viszony, amely az erőnek v. energiának különféle formái között áll 

fenn; ennélfogva az erőnek v. energiának bármelyik formája átalakítható bármelyik más formában 
egyenlő értékű mennyiséggé 

 
erőmű → vízi erőmű 
 
erős fogadás: (vallás) a gyónás alkalmával tett ígéret a bűn kerülésére 
 
erős hehezet: (nyelvtudomány) <a görög nyelv helyesírásában> bizonyos betűkön a h hang jelölésére 

használt jel 
 
erős szemüveg: nagy dioptriájú szemüveg 
 
erőszakos nemi közösülés: (jogtudomány) bűntett, melyet az a férfi követ el, aki egy nőt erőszakkal v. 

fenyegetéssel kényszerít arra, hogy vele házasságon kívül nemileg közösüljön, v. aki erre a nő 
öntudatlan, akarata nyilvánítására képtelen, védekezésre tehetetlen állapotát használja fel 

 
erőszakos nyújtás: (orvostudomány) zsugorodott ízületnek rendes helyzetbe való visszaállítása 
 
érsek → esztergomi érsek 
 
érseki székhely: az érseki rangra emelt püspök székhelye 
 
érsekség → esztergom-budapesti érsekség 
érsekség → esztergomi érsekség 
érsekség → kalocsai érsekség, kalocsai főegyházmegye 
érsekség → kassai érsekség 
 
Érsekújvári kódex: tartalmát Alexandriai Szent Katalin verses legendáján kívül evangéliumi szakaszok, 

vallásos elmélkedések, prédikációk, példák és legendák alkotják; 1529-től 1531-ig dolgoztak rajta 
 
erszényes emlősök: (állattan) az emlősök osztályába tartozó alosztály; eleven szülők; fejletlenül világra 

hozott kicsinyeik a hasuk alján található erszényben fejlődnek tovább 
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erszényes patkányok: (állattan) Amerikában honos, apró, többnyire egér, ritkán macska nagyságú, fán élő, 
főleg ragadozó emlős állatok családja 

 
érték → abszolút érték 
érték → használati érték 
érték → helyettesítési érték 
érték → helyi érték 
érték → minta érték nélkül 
érték → reciprok érték 
értékcikk → postai értékcikk 
értéke → munkaerő értéke 
értéke → pénz értéke 
 
értékesítő szövetkezet: a tagok által termelt áruk eladására alakult szövetkezet 
 
értekezlet → gyöngyösi értekezlet 
értekezlet → jaltali értekezlet 
értekezlet → külügyminiszteri értekezlet 
értekezlet → moszkvai értekezlet 
értekezlet → potsdami értekezlet 
értekezlet → szülői értekezlet 
értekezlet → termelési értekezlet 
értékforma → általános értékforma 
értékforma → véletlen értékforma 
értékpapír → parin áll vmely értékpapír 
 
értéktöbblet → abszolút értéktöbblet 
értéktöbblet → relatív értéktöbblet 
értelem → átvitt értelem 
 
értelem használata: a természetes személy képessége arra, hogy különbséget tegyen jó és rossz között, ami 

értelmileg ép személy esetében a 7. életév után feltételezhető 
 
értelemben → szűkebb értelemben 
értelemben → tulajdon értelemben 
 
értelmességi hányados: (orvosi) viszonyszám, amely a vizsgált egyén (gyermek) meglevő értelmi képessége 

és az azonos életkorú átlagos értelmi fejlettségű gyermek teljesítménye közti arányt mutatja; 
intelligenciahányados 

 
értelmezés → koppenhágai értelmezés 
 
értelmező jelző: (nyelvtudomány) a jelzett szó után álló, jelzői értékű szó v. szókapcsolat, szócsoport, 

amelyet úgy ragozunk, mint a jelzett szót (pl. Mátyás(nak), az igazságos(nak). Vettem neki csizmát, 
pirosat.) 

 
értelmi egyeztetés: (nyelvtudomány) a) az állítmánynak olyan egyeztetése az alannyal, amelyben nem az 

alany nyelvtani alakjához, hanem jelentéséhez igazodik az állítmány alakja (pl. Az Egyesült Államok 
arra törekszik, hogy…) b) értelmi v. logikai hangsúly: az a hangsúly(ozás) <az érzelmi és a ritmikai 
hangsúllyal szemben>, amely a közlés vmely részletének jelentésbeli v. alaki kiemelése céljából esik 
vmely szótagra 
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értelmi fogyatékosság: tágabb, nem kellően definiált, tehát nem tudományos értelemben az intellektus 
csökkent értékének, az értelem átlagos alatti színvonalának jelölésére használt elnevezés; szellemi 
fogyatékosság, gyengeelméjűség, oligofrénia 

 
értelmi szerző: <másoktól végrehajtott, bűnös(nek tartott) cselekvéssel, tettel kapcsolatban:> kigondoló v. 

kitervező 
 
értelmű → ellentétes értelmű szavak 
értelmű → rokon értelmű szavak 
értelmű → több értelmű szavak 
értesítő → iskolai értesítő 
 
értesítő könyv: (iskola) a) az a nyomtatott rovatokkal ellátott könyvecske, amelybe az általános és a 

középiskolai tanulók félévi értesítőjét és év végi bizonyítványát beírják; b) (ritka) ellenőrző könyv 
 
érthetőségi küszöb: (orvosi) beszéd audiometriában az a hangerő, melynek alkalmazásánál a vizsgált egyén 

a szavakat helyesen fogja fel 
 
érvénytelen házasság, semmis házasság: (vallás) az érvényesség látszatát mutató házasság, melynél 

valamilyen okból ez a látszat nem felel meg a valóságnak, mert hiányzik a jogcselekmény érvényes 
létrejöttéhez szükséges valamely lényeges mozzanat, pl. hiányos a házassági beleegyezés 

 
érvénytelenségi szankció: olyan szankció, amely a jogszabályba ütköző cselekményt (eleve) érvényteleníti 
 
érzék → öt érzék 
 
érzéki főnév: (nyelvtudomány, ritka) konkrét főnév 
 
érzelmi becs: (jogtudomány) vmely dolognak nem gazdasági értéke, hanem vmely egyénre nézve különös 

okból (pl. kegyeletből) származó becse 
 
érzelmi hangsúly: (nyelvtudomány) az a hangsúly, amely érzelemmel telített beszédben jelentkezik, s néha 

a szokásostól eltérő szótagra esik 
 
érzés → kisebbrendűségi érzés 
érzés → kisebbségi érzés 
érzés → közösségi érzés 
érzéstelenítés → helyi érzéstelenítés 
és → fok- és mértékhatározó 
és → idő- és értékszembesítő 
és → mondat és szövegfonetikai 
 
Escape billentyű: (számítástechnika) billentyű a számítógép billentyűzetén, amely a legtöbbször kiléptet a 

programból 
 
esély → győzelmi esély 
eset → birtokos eset 
eset → részes eset 
eset → sima eset 
eset → szép eset 
esik → darabokra esik 
esik → gól esik 
eskü → állampolgári eskü 
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eskü → antimodernista eskü 
eskü → hamis eskü 
eskü → házassági eskü 
eskü → hippokratészi eskü 
eskü → olimpiai eskü 
eskü → pápai eskü 
eskü → szegedi eskü 
 
Eskü téri sisak: (művészettörténet) a pesti római kori táborból származó lelet; az aranyozott 

ezüstlemezekkel borított vassisak alja, taraja, az ékkövek széle és a fültakaró poncolt díszűek 
 
esküvő → hármas esküvő 
 
esküvői menet: (néprajz) a menyasszony ünnepélyes átkísérése szülei házából a vőlegény házába a 

lakodalom folyamán; általában hosszabb útvonalat választanak, hogy minél többen láthassák a 
mennyasszonyt 

 
eső → csendes eső 
eső → ólmos eső 
eső → ónos eső 
eső → pásztás eső 
eső → szabadon eső test útjának képlete 
 
eső hanglejtés: (nyelvtudomány) olyan hanglejtés, melyben a nagyobb hangmagasságot hirtelen 

átmenettel jóval alacsonyabb váltja fel 
 
eső kettőshangzó: (nyelvtudomány) olyan kettőshangzó, melyben a nyomatékos elem megelőzi a 

nyomatéktalant (pl. ei, ou) 
 
esőszerű öntözés: (mezőgazdaság) a felületi öntözésnek olyan módja, amelynél az öntözött terület a 

természetes csapadékhoz hasonlóan kapja az öntözővizet 
 
esperesi kerület: (vallás) az egyházmegye esperes felügyelete alatt álló több plébániából álló része; 

esperesség 
 
est → szerzői est 
est → tarka est 
estéje → szenvedeje estéje 
 
esti ének: (néprajz) esténként énekelt, a tevékenyen eltöltött napra visszatekintő és az élet elmúlására 

emlékeztető, gyakorta vallásos tartalmú ének 
 
esti harangszó: (vallás) a 13. században kezdődött az esti pihenőre szóló jeladás haranggal; ez egyúttal a 

megtestesülés misztériumára is emlékeztetett, a hagyomány szerint ugyanis Gábor angyal este 
köszöntötte a Boldogságos Szűz Máriát 

 
esti színész: (film, színház, bizalmas) magánéletében egyszerű, nem bohém magatartású, a színpadon 

azonban teljes művészi átéléssel játszó színész 
 
ész → természetes ész 
ész → tiszta ész 
északi → mágnestű északi, déli sarka 
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ész, értelem vezérfonala: (választékos) az észnek, az értelemnek az a képessége, hogy ezt az irányt 
megtalálja 

 
eszköz → anyagi eszköz 
eszköz → kísérleti eszköz 
eszközök → közlekedési eszközök 
eszközök → termelési eszközök 
észlelés → globális észlelés 
 
eszmei község: (néprajz) olyan közigazgatási egység, amelyet valamely uradalom területén hoztak létre, és 

népessége csak az uradalom alkalmazottaiból, cselédeiből állt, tehát föld- és háztulajdonos 
törzslakossága nem volt 

 
eszmei mondanivaló: (irodalomtudomány) az a gondolat, melyet a mű minden szereplőjével, típusával, 

cselekményével, hangulatával kifejezni kíván 
 
eszperantó mozgalom: a különböző nemzetek közötti megértés és közeledés ügyének nemzetközi nyelv 

segítségével való előmozdítására kibontakozott világmozgalom 
 
eszperantó nyelv: (nyelvtudomány) a nemzetközi érintkezés megkönnyítésére több nyelv szavaiból 

összeállított mesterséges nyelv; a hasonló célú kísérletek közül ez terjedt el leginkább 
 
eszpresszó kávé: eszpresszón főzött feketekávé 
 
Eszter könyve: (vallás) héber szövegében proto-, görög részeiben deuterokanonikus ószövetségi könyv 
 
esztergált díszítés: (néprajz) fatárgyakon szokásos díszítőeljárás, amely az alkalmazott technika jellegének 

megfelelően vagy karcszerűen bemetszett karikákból, vagy keskenyebb-szélesebb domború és 
homorú gyűrűkből áll 

 
esztergom–budapesti érsekség: (vallás) II. János Pál pápa 1993. máj. 31-én kelt bullája alapján az 

esztergomi érsekség új neve 
 
esztergomi bazilika: Magyarország legnagyobb, rangban első temploma, az esztergomi érsek, az ország 

prímásának főszékesegyháza 
 
esztergomi érsek: (vallás) Magyarország első főpapja, prímása 
 
esztergomi érsekség: (vallás) Magyarország rangban első főegyházmegyéje; I. Szent István király kérésére II. 

Szilveszter pápa 1001 májusában Ravennában írta alá az alapítólevelét 
 
étel → hirtelen étel 
étel → tésztás étel 
etetése → halott etetése 
etika → individualista etika 
etika → szituációs etika 
 
etikai, erkölcsi relativizmus: az a tudománytalan, reakciós felfogás, amely szerint nincsenek kötelező, a 

társadalmi fejlődés objektív történelmi feltételeitől függő erkölcsi normák 
 
étkezde → abonens étkezde 
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étkezési törvények: mint a legtöbb ókori nép körében, Izraelben is voltak törvényei az étkezésnek, melyek a 
tiszta és a tisztátalan közti különbségtételen alapultak 

 
etnikus specifikum: (néprajz) a kultúra olyan eleme v. komplexusa, amely hosszabb időszakban sajátos, 

abban az értelemben, hogy csak az adott etnikum kultúrájában található meg, ott általános, más 
csoportoknál viszont hiányzik v. csak másodrendű 

 
étrend → konyhasószegény étrend 
etymologica → figura etymologica 
 
Eucharisztia tisztelete: (vallás) szentségkitétel, szentségimádás, úrnapi körmenet 
 
Eucharisztikus → Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus 
 
euklidészi geometria: (matematika) olyan geometriai rendszer, amelyben a párhuzamossági axióma fennáll 
 
euklidészi szerkesztés: körzővel és vonalzóval, hat lépés (szerkesztési axiómák) véges számú alkalmazásával 

elvégezhető síkbeli szerkesztés 
 
Európai Közösség, Európai Unió: az egységes, belső határok nélküli, közös állampolgárságú Európáért, ill. 

Európa teljes pénzügyi-gazdasági egységéért, a politikai unió megvalósításáért 1967-ben alakult 
szervezet 

 
Európai Parlament: az Európai Közösség egyik vezető testülete, amelynek székhelye Strasbourg 
 
év → egyházi év 
év → jubileumi év, szent év 
év → közönséges év 
év → naptári év 
év → tropikus év 
 
evangélikus egyház: (vallás) a lutheri reformáció talaján létrejött keresztény vallási közösség 
 
evangélikus rendek: (vallás) a 17–18. század folyamán a magyar országgyűlések alsóházának evangélikus és 

református tagjai, akik együttesen léptek fel a vallásügyi sérelmek orvoslása érdekében 
 
evangélikus vallás: (vallás) a szentírás lutheri értelmezésén alapuló protestáns vallás 
 
evangélista → négy evangélista 
 
evangélista szimbólumok: (vallás) a négy evangélista jelképei Ezékiel és Szent János látomása alapján. 

Máté: angyal, Márk: oroszlán, Lukács: ökör v. bika, János: sas 
 
evangéliumi oldal: (vallás) a római katolikus templomokban a hívek felől nézve a főoltár bal oldala, ahol a II. 

vatikáni zsinatig az evangélium felolvasása v. éneklése történt; 1965 óta az evangéliumi oldal 
kifejezés értelmét vesztette, mert a szembeoltár mellé állított ambó általában épp az ellenkező 
oldalon van 

 
evangéliumok → apokrif evangéliumok 
éve → fordulat éve 
évek → hatvanas évek 
évek → hetvenes évek 
évek → húszas évek 
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évek → kilencvenes évek 
évek → negyvenes évek 
évek → nyolcvanas évek 
évek → ötvenes évek 
évek → tízes évek 
evés → gazdasági evés 
éves → alsó éves 
 
evezőlapát tolla: (sport) az evezőnek, a lapátnak az a része, amelyet a vízbe merítenek 
 
évkezdő nap: az évkezdet napja, megválasztása önkényesen, a csillagászati jelenségektől függetlenül is 

történt, az adott közösség életében fontosnak tartott eseményhez kapcsolódóan 
 
évnegyedkezdő nap: a magyar népszokásban az évszakokat bevezető napok 
 
evolúciós elmélet: Darwin elmélete a fajok kialakulásáról, az élővilág fejlődéséről 
 
évszázados elmaradottság: olyan elmaradottság, melyben az állapotok a több évszázaddal ezelőtti kornak 

felelnek meg 
 
év végi hálaadás: az év utolsó napján tartott hálaadó ájtatosság az elmúlt évben Istentől kapott 

jótéteményekért 
 
ex → deus ex machina 
 
exet iszik: a borral (v. pálinkával) telt poharat egy hajtásra fenékig kiüríti 
 
ex libris: (nyelv, irodalom) a könyv belső borítójára ragasztott kisgrafika; tartalmazza a tulajdonos nevét, 

esetleg címerét, jelmondatát 
 
expedíció → büntető expedíció 
 
exponenciális egyenlet: olyan egyenletet, amelyben az ismeretlen a kitevőben (is) szerepel 
 
export → láthatatlan export 
exportál → tőkét exportál 
 
expozíciós idő: (fényképészet) a fényérzékeny réteg megvilágításának időtartama 
 
expressz puska: (vadászat) olyan (vadász)puska, amelynek ravasza a legkisebb érintésre is elsüti a fegyvert; 

igen gyorsan repülő vad (pl. szalonka) elejtésére használatos 
 
extenzív állattenyésztés: (néprajz) olyan tenyésztési mód, amelyben az állatállomány télen-nyáron a 

legelőn tartózkodott, takarmányozásáról nem gondoskodtak, és télen sem volt „fedél” a fejük felett 
 
extenzív gazdálkodás: (néprajz) olyan termelési eljárás, amelyben a területegységre jutó ráfordítás kicsiny; 

a befektetett tőke és munka csak alárendelt szerepet játszik; külterjes gazdálkodás 
 
ezerjófű → nagy ezerjófű 
 
ezópusi mese: (nyelv, irodalom) az állatmese egyik változata 
 
ezoterikus irodalom: (nyelv, irodalom) szűk körnek szánt v. éppen titkos (mert tilalmas) írásművek 
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ezredik hatvány: (mennyiségtan, ritka) az a szorzat, amelynek mind az ezer tényezője a szóban forgó szám, 

ill. algebrai kifejezés 
 
ezüst → eleven ezüst 
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fa → bináris fa 
fa → fodros fa 
fa → kéveverő fa 
fabula → oktató fabula 
 
fafúvós hangszerek: (zene) ajak- és nyelvsípok (fuvola, oboa, klarinét stb.) összefoglaló neve; egyes 

fémhangszerek (szaxofon, fuvola) is a fafúvós hangszerekhez tartoznak 
 
fagy → kései fagy 
fagy → száraz fagy 
faj → bennszülött faj, endemikus faj 
faj → sárga faj 
faj → védett faj 
fája → tudás fája 
fájdalmak → szülési fájdalmak 
 
fájdalmas olvasó, fájdalmas rózsafüzér: (vallás) a rózsafüzér imádkozása az Úr Jézus és a Boldogságos Szűz 

szenvedéséről elmélkedve 
 
fájdalmas péntek: virágvasárnap előtti péntek, Máriának, a kereszthalálra készülő Fia szenvedéséből 

részesülő Anyának az ünnepe 
 
fajlagos jegy: összetett fogalom alkotó jegyeinek csoportja, mely az egy nemhez tartozó fajokat 

megkülönbözteti egymástól 
 
fajlagos kötelem: (jogtudomány) olyan kötelem, amelyben a szolgáltatás tárgya minőség és mennyiség 

szerint meg van határozva 
 
fajok → őshonos fajok 
fajsúlyú → könnyű fajsúlyú 
 
fajtiszta tenyésztés: azonos fajtához tartozó állatok tudatos és következetes szaporítása 
 
fakéreg edény: (néprajz) élő fa (nyír, nyár, éger, cseresznye, hárs, fenyő) lefejtett kérgéből készített edény 

erdei gyümölcsök, gombák szállítására, juhtúró, fenyőszurok, gabona tárolására 
 
fáklya → olimpiai fáklya 
 
fakó hang: színtelen, tompa hang 
 
fakó keselyű: pulykakakas nagyságú, fakó sárgásbarna tollazatú, hegyvidéken élő ragadozó madár 
 
fakó tekintet: (ritka) fénytelen, jellegtelen tekintet 
 
fakultatív oktatás: (pedagógia) tetszés szerint választható, nem kötelező oktatás; az iskolai tanulmányok 

olyan szervezése, mely lehetővé teszi, hogy a tanulók a tantervben előírt tantárgyakon felül önként 
vállaljanak olyan többlettanulmányt, amelynek nyújtására az iskola képes 
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fal → nyers fal 
fal → szerkezeti fal 
falak → üres falak 
falat → betevő falat 
falemez → rétegelt falemez 
 
falepárlás termékei: a faszén, a kátrány, az ecetsav és a faszesz 
 
fali sótartó: (néprajz) egy darab fából faragott v. esztergályozott, hengeres v. hasáb, ritkábban kocka alakú, 

deszkalapokból összeállított, fedéllel ellátott, falra akasztható edény, amelyben a sót tartották 
 
faltörő kos: a) (történettudomány) régi harci eszköz; vasalt végű hatalmas gerenda, amelyet várfalak, kapuk 

bezúzására használtak; b) (átvitt értelemben, választékos) nehéz v. veszélyes feladat előkészítésére 
felhasznált személy, csoport 

 
falu → olimpiai falu 
falu → szalagtelkes falu 
falu → teleklábas falu 
falu → termelőszövetkezeti falu 
falu → vlachjogú falu 
falupusztásodás → középkori falupusztásodás 
 
falusias építési övezet: (néprajz) az alföldi mezővárosoknak a városmagot és félagrárövet körülvevő nagy 

kiterjedésű külső burka, amelynek lakói főként mezőgazdasági foglalkozásúak 
 
falusias jelleg: (néprajz) a magyar alföldi mezővárosok építészeti képének egyik legfőbb sajátossága; a 

városmagot és a félagrárövezetet leszámítva a város külső, nagyobbik részét parasztok lakják, akik 
foglalkozásuk szükségleteinek megfelelően falusias, utcára merőleges hossztengelyű épületekben 
laknak 

 
falusi burzsoázia: kulákság 
 
faluvá alakulás: (néprajz) az egykori tanyás határrészek és más tartozéktelepülések önállósodásának, az 

eredeti pusztai szórványtelepülések községekbe szerveződésének és egyes uradalmi majorok faluvá 
bővülésének folyamata 

 
famézgája → fenyő famézgája 
 
fancsali feszület: (vallás) útmenti keresztek 
 
fánk → kitoló fánk 
 
fantasztikus irodalom: (nyelv, irodalom) természetfölötti jelenségeket valószerű környezetben, reális 

hősökkel együtt megjelenítő szépirodalmi művek 
 
faolaj → kínai faolaj 
faragás → domború faragás 
 
faragó béres: olyan béres, aki leginkább szerszámokat készít, javít, bognár- v. ácsmunkát végez 
 
fáraszt → anyagot fáraszt 
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farizeus és a vámos: (vallás) Jézus csak Szent Lukácsnál olvasható példabeszéde azoknak, akik másokat 
megvetve magukat igaznak tartják 

 
farkas → küldött farkas 
farok → zászlós farok 
 
farsang utója: farsang utolsó napja, húshagyó kedd 
 
farsangi bál: (néprajz) a naptári év jeles napjaihoz fűződő táncalkalmak közül a legjelentősebb, amelyet a 

farsang három utolsó napján rendeznek meg 
 
farsangi köszöntő: (néprajz) többnyire gyermekek, egyes helyeken lányok adománygyűjtő, köszöntő, 

jókívánságmondó felvonulása farsangkor 
 
fatimai jelenések: (vallás) 1916-ban és 1917-ben három angyali és hat Mária-jelenés, melyet Lúcia, Ferenc 

és Jácinta látott 
 
fatű → korcoló fatű 
 
fátyol feladása: (ritka, vallásügy) <apácára felszentelése jelképéül> 
 
fátyolos zászló: olyan zászló, melyre a gyász jeléül fekete fátyolt kötöttek 
 
favágó banda: (néprajz) a fa kitermelésére, szállítására és felhasználására szegődött bérmunkások 

együttműködő csoportja 
 
favázas ház: (építészet) szerkezete vízszintes és függőleges gerendák rácsából áll, amelyet átlós gerendák 

merevítenek; a gerendaközöket kifalazzák 
 
fazék → húsos fazék 
fazék → lagzis fazék 
fazék → lakodalmas fazék 
fazék → süket fazék 
fecske → füsti fecske 
fecske → parti fecske 
 
fecskefarkú lepke: (állattan) a nappali lepkék csoportjába tartozó nagy termetű, citromsárga színű, 

közönséges lepke, szárnyain fekete szegéllyel és farkszerű nyúlvánnyal 
 
fecskefű → vérehulló fecskefű 
 
feddő ének: (irodalomtudomány) olyan lírai költemény, amelyben a szerző a nemzetet sújtó csapásokért, 

szenvedésekért az egyes, főképpen vezető szerepű társadalmi osztályokat, csoportokat feddi, 
korholja, s amely nálunk főleg a 16. század protestáns költőinek volt kedvelt műfaja 

 
fedeles ágy: (néprajz) olyan ágy, melyet textíliából v. fából készült mennyezet fed; szuperlátos ágy 
 
fedeles kapu: (néprajz) az időjárás viszontagságai ellen tetővel fedett, személyi közlekedést szolgáló 

kiskapu v. a szekerek és számosállatok számára is használt nagykapu, amelyet egységes szerkezetet 
alkotva gyakran egymás mellé építenek 

 
fedezet → bankszerű fedezet 
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fedezeti váltó: (kereskedelem, pénzügy) olyan váltó, amely tartozás, követelés fedezetéül, biztosítékául 
szolgál, hogy a hitelezőnek szükség esetén könnyebb behajtási lehetőséget biztosítson 

 
fedeztetési állomás: <községekben> az a (telep)hely, ahol az állami méntelepről oda kihelyezett 

apaállatokkal, ménekkel a kancákat fedeztetik 
 
fegyelmi eljárás: a mulasztásokat, vétségeket elkövetőkkel szemben a vonatkozó rendeleteknek megfelelő 

vizsgálata 
 
fegyver → biológiai fegyver 
fegyver → gyalogsági fegyver 
fegyver → kétélű fegyver 
fegyver → önműködő fegyver 
fegyver → vontcsövű fegyver 
 
fegyverbe lép: (katonaság) <az őrség> a szabályzatokban meghatározott alkalmakkor az őrszoba előtt teljes 

fegyverzettel fölsorakozik 
 
fegyverek → hadászati fegyverek 
 
fegyveres beavatkozás v. katonai beavatkozás: hadviselő v. polgárháborúban részt vevő félnek katonai 

erővel történő segítése 
 
fegyveres konfliktus: az államok közötti ellentétek megoldásának (ill. az arra való kísérletnek) egyik 

szélsőséges formája, melynek során a felek katonai erői az államhatár mentén összecsapnak 
 
fegyverhasználati utasítás: a fegyveres erők tagjainak adott rendelkezés arra vonatkozólag, hogy milyen 

esetben használhatják fegyverüket 
 
fegyvermentes övezet: két v. több állam közötti – nemzetközi szerződésben meghatározott, őket elválasztó 

– terület, amelyen fegyveres erők, harceszközök nem tarthatók, oda be nem vihetők, s ott nem 
gyárthatók 

 
fegyvernemek királynője: (katonaság, elavulóban) a gyalogság 
 
fegyverzetű → nehézfegyverzetű gyalogos, lovas 
fehér → bécsi fehér 
 
fehér áru: (kereskedelem) a) gyárban tojás nélkül készült tészta; b) <a hentesiparban> a zsír, a szalonna és a 

háj 
 
fehér asztal: közös étkezésre szolgáló, terített asztal 
 
fehér bádog: cinkkel bevont bádog 
 
fehér barát: fehér színű csuhát hordó szerzetes <szemben a fekete, szürke v. valamilyen más színű csuhát 

hordó szerzetessel> 
 
fehér bors: ugyanennek a növénynek héjától megtisztított, fűszerként használt érett termése 
 
fehére → disznó fehére 
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fehér éjszakák: a sarkkörök környékén nyáron az esti és a hajnali szürkület egybeolvad: az éjszakák szinte 
teljesen világosak 

 
fehér fény: (fizika) olyan fény, amely prizmával a szivárvány színeire bontható 
 
fehér folyás: (orvostudomány) az a női betegség, amelynek tünete a hüvelyben kóros mértékben képződő 

és onnan szivárgó fehér v. sárgás, ill. zöldes váladék 
 
fehér hús: olyan, könnyen emészthető, nem zsíros húsfajta (pl. borjú, házinyúl, némely baromfi melle, 

bizonyos fajta halak), amely a nehezebb húsokkal szemben többnyire világosabb, fehéres színű 
 
fehér irodalom: (elavulóban) az élet, a társadalom bajairól a figyelmet elterelő, a társadalmi problémákat 

nem érintő, a nemiség kérdéseit kerülő, főleg serdülő leányoknak szánt irodalom 
 
fehér izzás: olyan izzás, amelynek tartama alatt az izzó tárgy fehér 
 
fehérje → összetett fehérje 
fehérje → tojás fehérje 
 
fehér karkötő: fehér alapon vörös kereszt mint a betegek és sebesültek ápolásával foglalkozók jelvénye 
 
fehér könyv: (politika) diplomáciai okmányok gyűjteménye, amelyet vmely kormány ad ki álláspontjának, 

magatartásának, eljárásának igazolására 
 
fehér liliom: ebből a nemzetségből leginkább ismert kerti dísznövény; erősen illatos, tölcsérszerű, fehér 

virágából nagy, sárga porzók állanak ki 
 
fehér mágia: a jóindulatúnak tartott szellemekkel való vélt érintkezés 
 
fehér magyar: (mezőgazdaság) a) fehér kukorica; b) fehér bika 
 
fehér mályva: (növénytan) a mályvafélék családjába tartozó, nedves, áradásos helyeken tenyésző v. 

termesztett, fehér virágú gyógynövény; orvosi ziliz 
 
fehér mécsvirág: (növénytan) utak mellett, parlagokon, tarlókon, útszéli árkokban növő, estefelé és éjjel 

nyíló, ötszirmú, fehér virágú gyomnövény 
 
fehér medvelepke → amerikai szövőlepke 
fehér mustár → angol mustár 
 
fehér óriás: (csillagászat) olyan nagy abszolút fényességű és nagy átméréjű csillag, amely által kisugárzott 

energia intenzitásának maximuma a színkép rövid hullámú tartományába esik 
 
fehér pénz: (régies) a) a rézpénznél nagyobb értékű, rendszerint ezüstből készült pénz; b) Magyarországon 

1919-ben hátlapján fehéren hagyott bankjegy, ellentétben a régi (kék pénznek nevezett) 
bankjegyekkel 

 
fehér üröm: a fészkes virágúak családjába tartozó, fénylő, ezüstös, molyhos, szagos, keserű ízű növény 
 
fehér vicc: az illemet nem sértő vicc, amelyet nők, serdülő leányok előtt is el lehet mondani 
 
fehér viselet: (néprajz) a női-férfi fehér vászoning és gatya, ill. ing és vászonnadrág (pendely), esetleg fehér 

vászonszoknya 
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fehér zaj: (híradástechnika) adott frekvenciatartományban folytonos és közelítőleg azonos energiasűrűségű 

(általában zavaró hatású) zaj; egyenletes zaj 
 
feje → ágy feje 
feje → harisnya feje v. lábbeli feje 
feje → láb feje, a kéz feje 
fejedelem → erdélyi fejedelem 
fejedelem → papi fejedelem 
fejedelemség → kettős fejedelemség 
fejedelmi → erdélyi fejedelmi cím 
 
feje lágya: a fejtető hátsó részein a koponyacsontok találkozásának egészen fiatal korban porcos, később 

csontossá váló helye 
 
fejési csomók: (orvosi) himlős teheneket fejő emberek kézhátán, tenyerén és ujjain előidézett borsónyi, 

kúp alakú, sárgásbarna v. kékesvörös színű fájdalmatlan göbök 
 
fejes saláta: a fészkesek családjába tartozó egyéves konyhakerti növény; tőrózsában álló levelei alkotják a 

fejet; sok vitamint (A, B1, B2, C, E) tartalmaz 
 
fejes vonalzó: olyan vonalzó, melynek végén derékszögben támasztó léc van; ezt a rajztábla v. rajzasztal 

szélén csúsztatva a vonalzóval párhuzamos vonalak húzhatók 
 
fejezete → oszlop fejezete 
fejfa → nevető fejfa 
fejlesztési → mezőgazdasági fejlesztési járulék 
 
fejlesztési kutatás: az alkalmazott kutatás eredményeinek felhasználásával valamely eljárás, módszer v. 

termék üzemi feltételek közötti (a gazdasági követelményeknek megfelelő) megvalósítására szolgáló 
tudományos tevékenység 

 
fejlettebb → monopólium fejlettebb formái 
fejlődés → egyenlőtlen fejlődés elve 
 
fejlődési index: (orvosi) a súlygyarapodásnak és a kornak, vagy pedig a növekedésnek és a 

súlygyarapodásnak a viszonyát kifejező arányszám 
 
fejlődik → rajvonalba fejlődik 
 
fejlődő országok: a Föld azon országai, melyekben (1990 körül) az 1 főre jutó nemzeti jövedelem nem éri el 

az USA 1 főre jutó nemzeti jövedelmének 1/5-ét 
 
fejős → friss fejős tehén 
fejsze → ágazó fejsze 
fejsze → pofás fejsze 
fejt → álmot fejt 
fejtés → ciklusos fejtés 
fék → biztonsági fék 
fék → hidraulikus fék 
fekete → abszolút fekete szín 
fekete → abszolút fekete test 
fekete → szimpla fekete 
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fekete bádog: (műszaki nyelv) más fémmel be nem vont bádog 
 
fekete ceruza: olyan ceruza, amelynek a bele fekete színű, ill. amely feketén fog 
 
fekete csucsor: (növénytan) megművelt talajon, parlagokon, kertekben gyakori, kellemetlen szagú gyom; 

virága fehér v. ibolyás, bogyója fekete v. zöld v. sárgászöld 
 
fekete föld: (mezőgazdaság) sok humuszt tartalmazó, sötét színű termékeny talaj 
 
fekete gólya: (állattan) a gólyánál valamivel kisebb, nagyobbrészt fekete tollú, nedves réteken, erdők 

közelében fészkelő madár 
 
fekete gyémántok: (átvitt értelemben, költői) kőszén 
 
fekete hályog: (orvosi) a szem fénytörő közegeinek megváltozása nélkül beálló, a szemen kívülről észre 

nem vehető vakság 
 
fekete, hólyagos v. valódi himlő: (orvosi) apró, gennyes hólyagokkal járó, súlyos fertőző betegség; 

gyógyulása esetén a hólyagok helyén hegek maradnak 
 
fekete humor: (nyelv, irodalom) a humor groteszk, morbid, cinikus formája 
 
feketéje → köröm feketéje 
 
fekete karácsony: olyan karácsony, amikor nincs hó 
 
fekete kerámia: (néprajz) a máztalan cserépedény, amelyet szikkasztás és esetleges díszítés után úgy 

égetnek ki, hogy az edények vörös izzásakor a kemence összes nyílását lezárják, a tüzet elfojtják, így a 
kemencébe szoruló égési termékek befeketítik a bent levő tárgyakat; fekete edény 

 
fekete lyuk: feltételezett csillagászati objektum, amelynek annyira erős gravitációs tere van, hogy még 

elektromágneses hullám (fény) sem juthat ki róla 
 
fekete mágia: a gonosz szellemekkel való érintkezés, ártó szándékú, rosszindulatú mágia 
 
fekete pemetefű: (növénytan) lándzsás, fehéresszürkén molyhos levelű növény 
 
fekete péntek: (ritka, 1945 előtt, bizalmas) nagy tőzsdei árzuhanás napja 
 
fekete reakció: (politika) a katolikus egyházi reakció 
 
fekete sereg: I. Mátyás magyar király cseh (huszita), német, lengyel, délszláv, főként szegényebb rétegből 

kikerült magyar katonákból álló zsoldosserege (1459–93) 
 
fekete tea: a leszüretelés után néhány napig fonnyasztott, majd sodrott és pár napon át erjesztett, ezáltal 

megfeketedett tea 
 
fekete v. francia mustár: (növénytan) a keresztes virágúak családjába tartozó, a káposztával rokon, 

termesztett, de könnyen elvaduló növény 
 
fekete vad: (vadászat) a) fekete szőrű vad (vaddisznó, borz, medve); b) vaddisznó 
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fekszik → gyermekágyat fekszik 
fekszik → tarokk fekszik 
fekvés → magas fekvés 
fekvés → medencevégű fekvés 
 
fekvő jószág: földtulajdon 
 
fél → hívó fél 
fél → közvetítő fél 
feladása → fátyol feladása 
feladása → tonzúra feladása 
feladat → büntető feladat 
feladat → házi feladat 
feladat → szorgalmi feladat 
feladatai → szónok feladatai 
 
feladja az utolsó kenetet: (vallás) <a katolikusoknál> a haldoklót a betegek kenetének szentségében 

részesíti 
 
feladják a tonzúrát vkinek: (vallás) pappá szentelés bevezető szertartásaként tonzúrát nyírnak a hajába 
 
felállítja az egyenletet: (mennyiségtan) vmely megoldandó feladat ismert és ismeretlen mennyiségeivel 

olyan egyenletet szerkeszt, amellyel a feladatot meg lehet oldani 
 
félárbocra → zászlót félárbocra eresztik 
felbontás → nagy felbontás 
felbontása → házasság felbontása 
 
felcsavarja a lámpát: petróleumlámpa csavarját úgy fordítja, hogy jobban világítson, jobban égjen 
 
felcserélés → ciklikus felcserélés 
felekezet → adventista felekezet 
 
felelős kiadó: <nyilvánosság elé kerülő nyomdai terméken> név szerint feltüntetett személy, aki a 

sajtótermék kiadásáért az ügyészség előtt a felelősséget vállalja 
 
felelősség → tárgyi felelősség 
felelősségű → korlátolt felelősségű társaság, korlátozott felelősségű társaság, kft 
 
felelős szerkesztő: az, aki a hírlap, folyóirat, kiadvány tartalmáért a törvény által meghatározott mértékben 

s körülmények között felel 
 
felesleges ember: (nyelv, irodalom) a 19. századi orosz irodalom legjellegzetesebb típusa 
 
feletti → tengerszint feletti magasság, abszolút magasság 
 
felezési idő: az az időtartam, amely alatt egy (általában az időben exponenciálisan csökkenő) mennyiség 

értéke, pl. a radioaktív bomlások száma a felére csökken 
 
felező tizenkettes: (irodalomtudomány) a magyar ütemhangsúlyos verselés egyik legelterjedtebb, 12 

szótagból álló, 4 ütemű sorfaja 
 
félfája → ablak félfája 
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félfedeles szárnyúak: (állattan, régies) azoknak a rovaroknak a rendje, melyeknek a szájszerve szúró-szívó 

szipókává alakult, s amelyek növények v. állatok nedveivel táplálkoznak; szipókás rovarok 
 
félfehér kenyér: világosabb kenyérlisztből sütött, a félbarnánál valamivel fehérebb kenyér 
 
felgallyaz a fára: (vadászat) <madár v. személy> fára száll v. ritkán mászik 
 
felhajtja vminek az árát: (kereskedelem) a kereslet mesterséges fokozásával növeli vminek az árát 
 
felhalmozás → tőkés felhalmozás 
felhasználói → grafikus felhasználói felület 
 
felhatalmazásra üldözendő bűncselekmény: olyan bűncselekmény, amellyel kapcsolatban a büntetőeljárás 

megindításához a sértettnek v. a képviseletére hivatott szervnek, ill. felettes hatóságának hivatalos 
megbízása szükséges, és amely e megbízás megtörténte után hivatalból üldözendővé válik 

 
félhold → termékeny félhold, Közel-Kelet 
felhő → fodros felhő 
felhő → réteges felhő 
felhő → tarjagos felhő 
felhő → világos felhő 
 
felindítja magában a bánatot: (vallás) <a katolikusoknál: lelkiismeret-vizsgálat során, különösen gyónás 

előtt> igyekszik bűnei miatt bánatot érezni 
 
felírásra vásárol: nem fizet (készpénzzel), hanem felíratja, hogy vmit vett, és számláját később egyenlíti ki 
 
felirati párt: az 1861. évi országgyűlésen Deák Ferenc pártja, amely feliratban szándékozott a király 

tudomására adni az ország sérelmeit 
 
feliratos népköltészet: (néprajz) rövid, pár soros, általában ritmikus, rímelő, versformában írott szöveg 
 
felkapja az utolsó kenetet: (vallásügy, bizalmas) feladja neki a pap a betegek kenetét 
 
felkelés → cattarói felkelés 
felkelés → nemesi felkelés 
 
félkész termék: (közgazdaságtan) az ipari termékeknek az a része, amely készültségi foka szerint sem a 

késztermékek, sem a befejezetlen termékek csoportjába nem sorolható 
 
felkiáltó mondat: (nyelvtudomány) olyan mondat, amely erősebb érzelmet, indulatot fejez ki, s amelyet 

erősebb hangon, élénkebb hanglejtéssel ejtünk (pl. Jaj de szép!) 
 
félkövér szedés: (számítástechnika) a félkövéren szedett betű sötétebbnek és teltebbnek látszik, mint a 

körülötte levő normál betű 
 
fellazítja a normát: (üzemi élet, 1945 után) a műszakilag indokolt mértékű normát indokolatlanul csökkenti, 

lazává teszi 
 
fellépti díj: artista, énekművész, színész, zenész stb. egyszeri fellépésének (tisztelet)díja 
 
felmegy a függöny: (film, színház) <az előadás megkezdésének jeleként> felhúzzák a függönyt 
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felmelegedő borogatás: (orvosi) a természetes gyógymódok közül a legelterjedtebb módszer gyulladások 

kezelésére; a nedves ruha fölé vízhatlan anyagot, a fölé száraz ruhaneműt alkalmazunk; Priessnitz-
borogatás 

 
felmentő ítélet: (jogtudomány) a vádlott felmentését kinyilvánító ítélet 
 
felmondja a szolgálatot: (átvitt értelemben) <gép, szerv, szerkezet> elromlik, többé nem használható 
 
félnehéz súly: (sport) az a súlycsoport, amelybe 76–81 kg súlyú ökölvívók, 80–87 kg súlyú birkózók, ill. 86–

90 kg súlyú súlyemelők tartoznak 
 
felnémet nyelv: (nyelvtudomány) a német nyelvnek a német nyelvterület középső és déli részein használt 

változata, melyben egyes régi germán mássalhangzók – az alnémettel ellentétben – bizonyos 
jellemző változáson mentek át 

 
féloldali dominancia: (orvosi) valamely agyfélteke vezető szerepe bizonyos funkcióban 
 
feloldása → zárójelek feloldása 
 
feloldja a zárójelet: (mennyiségtan) <a mennyiségtan erre vonatkozó szabályai szerint> eltávolítja a 

zárójelet 
 
feloldozás → általános feloldozás 
felosztás → arányos felosztás 
felölti → felveszi, felölti a fátylat v. fátyolt ölt 
 
félreeső hely: (finomkodó) illemhely 
 
felrobbantja a bankot: (átvitt értelemben, játék) <olyan szerencsejátékban, amelyben bankot adnak, vmely 

játékos> szokatlanul nagy összeget nyerve (átmenetileg) fizetésképtelenné teszi a bankot 
 
felséges nép: (régies, irodalmi nyelvben, olykor gúnyos) a legfőbb hatalomként tisztelt nép 
 
felső állású magház: (növénytan) olyan magház, amely nem a virágtakarón alul, hanem azon belül van 
 
felsőbb leányiskola: hatosztályos középfokú leányiskola a századforduló körül 
 
felsőbb lény: emelkedett gondolkodású és erkölcsű, magasabb rendűnek tartott ember 
 
felsőbbrendű sor: (mennyiségtan) olyan számsor, amely általánosabb törvényszerűség szerint halad, mint a 

számtani v. a mértani sor 
 
felső fogás: (sport) a) a tornaszernek olyan módon való fogása, hogy a tenyér a megfogott rúd, karika, léc 

stb. felső részét markolja; b) <birkózásban> az ellenfél testének felső része ellen irányuló fogás 
 
felső fok: (jogtudomány, közigazgatás) <bíráskodásban, közigazgatásban> a felsőbb folyamodási, 

feljebbviteli, ellenőrzési fok 
 
felsőfok → nyomatékos felsőfok 
 
felsőfokú technikum: Magyarországon 1961 óta kiépült felsőoktatási intézménytípus, amely az ipar, az 

építőipar, a közlekedés és a mezőgazdaság számára képzett olyan szakembereket, akik alkalmasak a 
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termelés középszintű irányításában, az üzemeltetés részegységeinek a vezetésében való 
tevékenységre 

 
felső index: a környező szöveghez képest kissé magasabban elhelyezkedő egy vagy több karakter, általában 

kisebb betűmérettel 
 
felsőoktatás → egészségügyi felsőoktatás 
 
felső sudárvitorla: (hajózás) <vitorlás hajón> vmelyik árbocon felülről az első vitorla 
 
felső tábla, főrendi tábla: 1601-tól 1885-ig a magyar rendi országgyűlés kétkamarás rendszerében a 

főrendek ülése 
 
felső tagozat, osztályok: (iskola) <két tagozatra oszló iskolatípusokban> a magasabb fokú tagozat, osztályok 
 
felső talajréteg: a művelés alatt álló talajréteg; termőréteg 
 
felső vágás: (sport) a vívóállásban tartott kar fölé irányuló vágás 
 
felső végtagok: a karok 
 
felszabadítja a kaput: (sport) <labdajátékban játékos> oly messzire juttatja a kaputól a labdát, hogy azzal a 

pillanatnyi veszélyt elhárítja onnan 
 
felszabadítja vminek az árát: <hatóság> vminek addig érvényes hatósági árát hatályon kívül helyezi, és új 

árának kialakítását a kereslet és kínálat viszonyára bízza 
 
felszálló vastagbél: (orvosi) a vastagbélnek a hasüreg jobbszélén elhelyezkedő szakasza 
 
felszedi a harisnya szemeit: a harisnya szemének leszaladásával keletkezett hibát kijavítja 
 
felszedi a vitorlát: (hajózás, ritka) felhúzza, kibontja a vitorlát, és útnak indul 
 
félszer → nyitott fészer 
felszerelés → élő felszerelés 
 
félszilaj pásztorkodás: (néprajz) tavasztól őszig legeltetett, télen istállóban takarmányozott állattenyésztés 
 
felszín → tagolatlan felszín 
felszín → tagolt felszín, táj 
 
felszín alatti vizek: (mezőgazdaság) a talajfelszín alatt, különböző mélységekben található vizek; 

megkülönböztetnek karsztvizet, rétegvizet és talajvizet 
 
féltekék → magdeburgi féltekék 
 
feltesz a lutriba: <vmely számot> megtesz vmilyen összeggel a lutriba 
 
 
feltétel nélküli megadás: (katonaság) kapituláció; az ellenségeskedések befejezése a legyőzött fegyveres 

erők lefegyverzése és felszámolása útján a győztes fél által megszabott feltételeket magában foglaló, 
ill. a vesztes fél részéről feltételeket egyáltalán nem tartalmazó megállapodások alapján 

feltételes → feltételes reflex 
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feltételes ítélet: (filozófia) olyan ítélet, amelyben az állítmány és alany egymásra vonatkozásának érvényét 

egy megnevezett feltételtől függőnek állítjuk (pl.: Ha a borostyánkövet szövettel dörzsöljük, 
elektromosság keletkezik.) 

 
feltételes megállóhely: az a megállóhely, amelynél csak akkor áll meg a közúti jármű, ha vmelyik utasa le 

akar szállni v. vki fel akar szállni 
 
feltételes mód, mondat, feltételes mellékmondat: (nyelvtudomány) olyan mondat, amely a főmondat 

tartalmának, e tartalom érvényességének vmely feltételét fejezi ki (pl.: Ha meghívtak volna, 
elmentem volna.) 

 
feltételes reflex: az állatoknak és az embereknek az egyedi élet során, a külvilág hatásaira kialakuló 

időleges, nem öröklődő reflexkapcsolata 
 
feltétlen életszükségletek: (közgazdaságtan) a létfenntartáshoz elengedhetetlenül szükséges javak 
 
feltétlen reflex: veleszületett reflexműködés; a megfelelő inger hatására a szervezetet előzőleg ért ingertől 

közvetlenül, változatlan egyformasággal bekövetkezik 
 
félujjú ing: (néprajz) rövid ujjú ing 
 
felügyelet → érettségi felügyelet 
felügyelet → rendőri felügyelet 
felügyelet → szülői felügyelet 
felügyelő → szociális felügyelő, felügyelőség 
felül → vitán felül áll 
felület → kiinduló felület 
 
felületi edzés: (műszaki nyelv) lágy vasanyag felületén keményebb réteg előállítása 
 
felületi jelenség: (átvitt értelemben is) olyan társadalmi jelenség, amely nem tekinthető általánosnak, csak 

szórványosan jelentkezik 
 
felületű → vagdalt felületű kő 
 
felülvizsgálati kérelem: rendkívüli jogorvoslat az államigazgatási eljárásban 
 
felülvizsgáló főorvos: olyan szakorvos, aki a körzeti orvos által táppénzes állományba helyezett járó- és 

fekvőbetegek felülvizsgálatát látja el 
 
felvágott → vegyes felvágott 
 
felvásárlási ár: (közgazdaságtan) a mezőgazdasági termékek termelői ára, amelyet a felvásárló fizet 
 
felveszi az úrvacsorát: (vallás) <protestáns személy> magához veszi az úrvcsorát 
 
felveszi, felölti a fátylat v. fátyolt ölt: apáca lesz, kolostorba vonul 
 
felvétel → helyszíni felvétel 
felvétel → lassított felvétel 
felvételek → külső felvételek 
 



 

 143 

felvételi épület: (vasútügy) vasúti állomások központi épülete, ahol a főnökség is tartózkodik 
 
felvételi vizsga: továbbtanulásra jelentkezők alkalmasságának, rátermettségének és felkészültségének 

megállapítására szolgáló hivatalos eljárás 
 
felvevőképes piac: (közgazdaságtan) olyan piac, amely termelt árukat, ipari cikkeket nagyobb 

mennyiségben meg tud vásárolni 
 
felvilágosítás → nemi felvilágosítás 
 
felvilágosodott abszolutizmus: (történettudomány) az abszolutizmusnak az a faja, mely a 18. században 

korlátlan hatalmát felhasználva akarta a nép, a nagy tömegek vélt javát elősegíteni 
 
felviszi a labdát: (sport) <labdajátékban> messzebbről vezetve, cselezve az ellenfél kapujához közel viszi a 

labdát 
 
felvonás → utolsó felvonás 
fém → nehéz fém 
 
fémes kötés: (kémiai) a kémiai kötés egyik típusa, fémek kristályrácsában és olvadékában jön létre 
 
fémjelzés finomság szerint: acélbélyegzővel fémtárgyba ütött szabványos jelzés a nemesfémötvözet 

valódiságának és finomságának jelzésére; aranytárgyaké: a napot jelképező női fej, agárfej és 
oroszlánfej; ezüsttárgyaké: holdat jelképező női fej, zergefej és rókafej 

 
fémre égetett porcelán: (orvosi) platina-aranyból v. krómkobalt ötvözetből készülő híd-fogpótlások, 

amelyeket ráégetett porcelánréteggel lepleznek 
 
fenék → mélytengeri fenék 
fény → bengáli fény v. tűz 
fény → fehér fény 
fény → selymes fény 
fény → szétszórt fény 
fény → ultraibolya fény 
 
fény elhajlása: (fizika) a keskeny nyíláson áthaladó fénysugár kitérése addigi irányából 
 
fényérzékeny anyagok: (kémia) fény hatására megváltozó anyagok; főleg a fényképzésben használhatóak 
 
fényes hét, fehér hét: (vallás) a bizánci szertartásban a húsvét utáni hét 
 
fényes porta: (történettudomány) a török császár udvara 
 
fényesség → abszolút fényesség 
fényképező → lemezes fényképezőgép 
fenyő → sima fenyő 
 
fenyő famézgája: a gyanta 
 
fénysávot, fénysugarat vetít: a fénysugárnak, fénysávnak vhová való eljutását, vetődését eszközli 
 
fénysugarat → fénysávot, fénysugarat vetít 
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fénytani v. optikai rács: (fizika) párhuzamos vonalú karcolatokkal ellátott átlátszó v. tükröző felület, amely a 
fény elhajlásának jelensége folytán a fényt színképekre bontja, és a hullámhossz mérésére 
használható 

 
fény törése: (fizika) a fény irányának megváltozása, amikor más közegbe lép 
 
fényt szór vmire: tompa fénnyel megvilágít vmit 
 
fényváltozásainak → Hold fényváltozásainak négy fő helyzete 
 
ferde négyszög: (geometria) nem derékszögű négyszög 
 
ferde nyak: (orvostudomány) olyan állású nyak, hogy a fej állandóan az egyik oldalra hajlik s egyúttal a 

másik oldal felé csavarodik 
 
ferde ütközés: (fizika) olyan ütközés, amelyben az ütköző testek középpontjának mozgási pályája nem 

ugyanazon az egyenesen van 
 
féreg → beste féreg 
 
ferences harmadrend: (vallás) Ferences Világi Rend 
 
ferences iskoladrámák: (irodalomtudomány) a ferences rendiek iskoláiban játszott drámai formájú művek 
 
ferences regula, regula franciscana: (vallás) a ferencesek Assisi Szent Ferenc által megfogalmazott 

szerzetesi szabályzata 
 
férfi ötpróba: (sport) 200 és 1500 m-es síkfutásból, távolugrásból, diszkosz- és gerelyvetésből álló, összetett 

verseny 
 
férgek → hengeres férgek 
férgek → kerekes férgek 
fertőzés → latens fertőzés 
fertőző → fertőző betegségek 
 
fertőzőbeteg elkülönítése: (orvosi) a fertőzőbetegnek v. fertőző betegségre gyanús személynek 

fertőzőképessége tartamára a lakosságtól történő elkülönítése 
 
fertőző betegségek: olyan kórformák, melyeket a szervezetet megtámadó élő mikroorganizmusok v. 

paraziták hoznak létre 
 
fertőzött terület, terep: (katonaság) olyan terület, amelyet harci gázzal elárasztottak v. egyéb módon 

megfertőztek 
 
fest → aktban fest vkit 
festés → pasztózus festés 
festészet → dekoratív festészet 
 
Festetics-kódex: kézzel írott imádságoskönyv; zsoltárokat és imákat tartalmaz; 1493 körül készült Kinizsi 

Pálné Magyar Begina számára 
 
festett preparátum: (biológia, orvostudomány) élettani v. bonctani készítmény, melyen a festékanyag a 

vizsgált test v. szövet bizonyos részeit láthatóvá teszi 
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festett üveg: anyagában megfestett v. felületén festéssel díszített üveg 
 
festőiskola → szabad festőiskola 
fésű → tornyos fésű 
 
feszes ejtés: (nyelvtudomány) <magánhangzókkal kapcs.:> a nyelv izmainak megfeszítésével, a nyelv 

hátának földomborodásával történő ejtés 
 
feszítő gerenda: (műszaki nyelv) <híd- és magasépítésben> födém- és tetőszerkezetek vízszintes, áthidaló 

gerendáját megtámasztó, megerősítő gerenda 
 
fészkes vetés: (mezőgazdaság) vetőmagvaknak egymástól nagyobb (rendszerint szabályos) távolságra, 

fészkekbe való vetése 
 
fészket szed: a fészekből egymás után kiveszi a tojásokat v. a madárfiókákat 
 
feszület → fancsali feszület 
feszület → késmárki feszület 
feszület → misztikus feszület, fájdalmas feszület 
feszület → stációs feszület 
feszület → tiroli feszület 
feszültség → váltakozó feszültség 
fetisizmusa → áru fetisizmusa 
fia → egyszülött fia 
 
fiági öröklés: (néprajz) az öröklésnek az a módja, amelyben a leszármazó fiúk a szülői vagyonból kedvezőbb 

mértékben örököltek, mint a lányok 
 
fiatalkorú bűnözés: törvénybe ütköző cselekmények elkövetése fiatalok részéről, gyermekbűnözés 
 
fiatalkorúak bírósága: gyermekek v. kiskorúak által elkövetett bűncselekmények ügyében tárgyaló és 

ítélkező bíróság; gyermekbíróság 
 
Fiatal Magyarország: (irodalomtudomány) az 1840-es évek radikális fiatal íróinak csoportja 
 
fiatalos az idő: (ritka) hideg, csípős idő van 
 
figura → papírmasé figura 
 
figura etymologica: (nyelv, irodalom) bővítésen alapuló mondatalakzat; két azonos tövű szóból álló 

szószerkezet, kétfelől világít rá ugyanarra a fogalomra; szófejtő alakzat 
 
figurális sütemény: (néprajz) ember és állat alakú tészta, amelyet elsősorban lakodalomra v. keresztelő-

vendégségre sütöttek 
 
figyelem megosztása: szűkebb értelemben egyidejűleg, egyenlő figyelemintenzitással két v. több különböző 

tevékenység végzése 
 
figyelési sáv: (katonaság) a terepnek az a része, melyet vkinek megfigyelés alatt kell tartania 
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fiktív levél: (irodalomtudomány) az irodalmi levélnek az a válfaja, amely – szemben az elküldésre szánt, 
misszilis levéllel – a levélformát csak mint keretet alkalmazza; nem létező, képzelt személyhez, 
esetleg egy ugyancsak nem létező, képzelt személy nevében is szólhat 

 
Filemonnak írt levél: (vallás) újszövetségi irat, Pál apostol levele Filemonnak, a fogságban írt levelek egyike 
 
Filippieknek írt levél: (vallás) újszövetségi irat, Pál apostol levele a filippieknek, a fogságban írt levelek 

egyike 
 
filléres gyors, vonat: (elavulóban) olcsó, vasárnapi, ünnepnapi kirándulóvonat 
 
film → biztonsági film 
film → gyorsított film 
film → lassított film 
film → plasztikus film 
filozófia → egyezményes filozófia 
 
finnugor népek: főként Európa keleti és északi területein, kisebb részben Ázsiában élő népek; a finnugor 

népek szamojéd népekkel együtt alkotják az uráli nyelvcsaládot; a finnugor népek együttélésének 
színhelye, a finnugor őshaza a Volga-könyök és az Urál hegység között elterülő erdős vidéken, a Káma 
és a Bjelaja folyók környékén volt; együttélésük kezdetén zsákmányoló életmódot folytattak; 
halászattal, vadászattal és gyűjtögetéssel szerezték élelmüket 

 
finnugorok → volgai finnugorok 
 
fiókos ágy: olyan, főleg gyermekek számára való ágy, amelynek fiókjában ágyneműt, esetleg más 

gyermekholmit tartanak 
 
fiókos hombár: olyan hombár, amelyben rekeszek, fiókok vannak 
 
fiókos szekrény: olyan, rendszerint asztal magasságú bútor, amelynek nincs ajtaja, és amelyben több 

egymás fölött levő fiók van fehérnemű v. más holmi elhelyezésére; komód, sublót 
 
fiú → legfiatalabb fiú joga 
fiú → legidősebb fiú joga 
fiú → tékozló fiú 
 
fiús leány: a) olyan, gyermekkorban levő leány, aki szívesen van együtt, szívesen barátkozik, játszik fiúkkal; 

b) olyan felnőtt leány, aki fiatalemberek társaságát, udvarlását kedveli, keresi; c) fiús természetű 
leány 

 
fiúvá fogadás: az élet és a vagyon továbbszármazását biztosító kisegítő, ősi jogintézmény; indítéka az árván 

maradt gyermekekről való gondoskodás, ill. a természet rendje szerint a gyermektelen szülők 
nevének és vagyonának fönnmaradása 

 
fizetés → kezdő fizetés 
fizetési → törvényes fizetési eszköz 
 
fizetési meghagyás: bírói, hatósági felszólítás vmely összeg kifizetésére 
 
fizetési mérleg: (pénzügy, közgazdaságtan) a) a közgazdaságban egy bizonyos évben a külfölddel folytatott 

gazdasági kapcsolatok eredménye, a nemzetközi tőke, áru és szolgáltatások forgalma; b) statisztikai 
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elszámolás, mely összefoglalja egy ország rendszerint egy év alatt lefolytatott összes gazdasági 
ügyletét 

 
fizetési visszkereset: (jogtudomány, hivatalos) az a visszkereset, amellyel a kezes, aki kezessége alapján az 

adósért fizetni tartozott, visszakövetelheti az adóstól mindazt, amit helyette fizetett 
 
fizető → nehéz fizető 
fizetve → válasz fizetve 
fizika → klasszikus fizika 
 
fizikai idealizmus: (filozófia) egyes fizikusok által felállított filozófiai rendszer, amely szerint az anyag az 

energia megjelenési formája 
 
fizikai inga: (fizika) olyan szilárd test, rendszerint alul megterhelt rúdon v. fonálon, kötélen stb. függő súly, 

mely vízszintes tengely körül lengő mozgást végez(het) 
 
fizikai kényszer: testi erőszak alkalmazásában v. ezzel való fenyegetésben megnyilvánuló kényszer 
 
fizikai munka: (közgazdaságtan) olyan célszerű tevékenység, amelyet az ember túlnyomórész testi erejének 

kifejtésével végez 
 
flegmatikus vérmérséklet: (lélektan) jellemzője a lelkesedés hiánya és a mérsékelt reakciók, amelyekhez 

rendszerint a változtatástól való tartózkodás, bizonyos esetekben kitartás járul 
 
flektáló nyelv: (nyelv, irodalom) olyan nyelvtípus, amelyben a nyelvtani és szintaktikai viszonyokat tőalakok 

fejezik ki (pl. német, angol) 
 
flotta → haditengerészeti flotta 
 
fodros fa: (erdészet) olyan fa, melynek szövetében csomós, kemény erek, ábrák vannak 
 
fodros felhő: magasan lebegő, jégtűkből álló felhő 
 
fodros körgallér: (régies) nyakfodor 
 
fog → ollóba fog 
fog → rákot fog 
fogad → doktorrá fogad 
fogad → helyre fogad 
fogad → örökbe fogad 
 
fogadalmi harangszó: (vallás) a fogadalmi szokások egyike, egy esemény emlékére fogadalommal vállalt 

harangozás; ilyen pl. a szegedi harangszó, mely a nagy árvíz emlékét őrzi 
 
fogadalmi tárgy: (néprajz) a különleges pártfogásukról, csodás meghallgatásaikról nevezetes szentek, 

főként kegyképek oltárainál, a segítség megnyerése céljából v. hálából elhelyezett tárgy; offer; votív 
 
fogadalom → engedelmességi fogadalom 
fogadalom → szegénységi fogadalom 
fogadalom → szerzetesi fogadalom 
fogadás → családba fogadás 
fogadás → erős fogadás 
fogadás → fiúvá fogadás 
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fogadás → olasz fogadás 
fogadás → testvérré fogadás 
 
fogadott böjt: (vallás) a fogadalom egyik fajtája, mellyel rendszerint közösség (falu, város) veszedelem 

elhárítására meghatározott napra böjtöt fogadott, de egyéni változata is szokásos 
 
fogadott búcsú: (néprajz) valamilyen kívánság, vágy teljesülése érdekében egy v. több búcsújáróhely 

évenkénti v. bizonyos ünnepen történő látogatása, összekötve rendesen gyónással, áldozással, 
bizonyos imádságok, pl. rózsafüzér elmondásával 

 
fogadott kerék: (néprajz) kölcsönkért szekérkerék, amelyet ingyen kaptak a bajbajutottak az összetört 

kerék helyett, és amelyet kötelező volt minél hamarabb és épen visszajuttatni tulajdonosához; váltott 
kerék 

 
fogadott munka: (elavult) a) iparosnál külön, saját mértékre készíttetett munka; b) vkinél bizonyos időre 

elvállalt munka 
 
fogadott ügyvéd: a fél által fizetett, nem kirendelt ügyvéd 
 
fogadott ünnep: (néprajz) helyi ünnep, amelyet munkatilalommal, ájtatossággal, istentisztelettel, fogadalmi 

búcsúkkal ünnepelnek 
 
fogalmazási gyorsírás: a gyorsírás alapfoka, amelyben csak kevés rövidítés szerepel 
 
fogalmazó papír: (kereskedelem) ívekben árusított, gyengébb minőségű, félfamentes, kevésbé fehérített 

papír, melyet rendszerint fogalmazvány készítésére használnak 
 
fogalom → alárendelt fogalom 
fogalom → mellérendelt fogalom 
 
fogalom köre: (filozófia) mindazoknak a dolgoknak az összessége, amelyekre a fogalom tartalma 

vonatkozik; fogalomkör 
 
fogantatás → szeplőtelen fogantatás 
fogás → alsó fogás 
fogás → felső fogás 
fogás → szónoki fogás 
fogás → vegyes fogás 
 
fogaskerekű vasút: (vasútügy) a vasút speciális fajtája; nagy emelkedőjű vonalrészeken építik; mozdony a 

vonóerejét fogaskerekekkel a vágány a két sínszála között elhelyezett ún. fogaslétrának, fogaslécnek 
v. fogasrúdnak adja át 

 
fogászati emelő: (orvosi) műszer a fog kimozdítására v. foggyökér eltávolítására 
 
fogat → egyes fogat 
fogat → hármas fogat 
fogat → hatos fogat 
fogat → hetes fogat 
fogat → kettes fogat 
fogat → kettős fogat 
fogat → négyes fogat 
fogat → nyolcas fogat 
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fogat → ötös fogat 
 
fogat betöm: (orvostudomány) a lyukas, romló fogba kifúrás után záró, szigetelő anyagot töm 
 
fogat töm: (orvostudomány) lyukas fogba fémből v. másból készült anyagot szorosan belehelyez 
 
fogat vés: (orvostudomány) húzás közben beletört foggyökeret, nehezen hozzáférhető fogat v. fogrészt az 

íny felvágásával és a fog csonkjának kivésésével eltávolít 
 
foghíjas utca, foghíjas házsor: olyan utca, házsor, amelyen itt-ott beépítetlen telkek vannak 
 
fogja → sőrére fogja a marhát 
foglalás → szabad foglalás 
foglalatosság → házi foglalatosság 
 
foglalkozási megbetegedés: (orvosi) minden olyan időleges v. tartós egészségkárosodás és megbetegedés, 

amely a munkahellyel, a végzett munkakörrel összefüggésbe hozható 
 
foglalkoztatás → részmunkaidős foglalkoztatás 
 
foglaltat jelez: <telefon> szaggatott búgással jelzi, hogy a hívott szám mással beszél 
 
foglalt bor: (néprajz) elővételi joga alapján a földesúr által (a dézsma kivétele után) megvásárlásra lefoglalt 

jobbágyi bortermés; fogott bor 
 
foglyok → szultáni foglyok 
 
fogós liszt: (malomipar) a sima lisztnél nagyobb, a dercénél apróbb szemcséjű liszt; grízes liszt 
 
fogós szülés, fogós műtét: (orvostudomány) olyan szülés, műtét, melynek során a gyermeket fogó 

segítségével hozzák a világra 
 
fogott bíró: (néprajz) a vitás felek részéről közös megegyezéssel megválasztott és felkért azon személy, aki 

az egyébként illetékes bíró helyett az ügyben teljes jogkörrel eljárt; választott bíró; döntőbíró 
 
fogság → avignoni fogság 
fogság → babiloni fogság 
fogság → vizsgálati fogság 
 
fogságban írt levelek: (vallás) Szent Pál római tömlöcből írt levelei 
 
fogzás → korai fogzás 
fogyasztás → egyéni fogyasztás 
fogyasztás → termelő fogyasztás 
 
fogyasztási adó: (pénzügy) a fogyasztott, ill. felhasznált adótárgyak után a fogyasztás arányában fizetendő 

adó 
 
fogyasztási alap: (közgazdaságtan) a) <a kapitalizmusban> a tőkének a személyi szükségletek kielégítésére 

fordított része; b) a nemzeti jövedelemnek az a része, amelyet a társadalom anyagi és kulturális 
szükségleteinek kielégítésére fordítanak 

 
fogyasztási cikkek: emberi szükségletek kielégítésére közvetlenül alkalmas, fogyasztásra fordított termékek 
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fogyasztási szövetkezet: önkéntes szövetkezéssel létesített kereskedelmi vállalat, melynek célja, hogy tagjai 

áruszükségletét kielégítse 
 
fogyasztói ár: (kereskedelem) az az ár, amelyen a lakosság az árukat megvásárolhatja 
 
fogyasztói kosár: (közgazdaságtan) statisztikai fogalom, egy átlagos körülmények között élő, átlagos 

jövedelmű család által adott időszak (többnyire egy év) alatt feltehetően megvásárolt fogyasztási 
cikkeknek és szolgáltatásoknak a mennyisége 

 
fogyatékba vesz, fogyatékba helyez: az anyagleltárból, az állományból töröl 
 
fogyatékos gyermek: minden olyan gyermek, akiknek szervezete, ill. valamely szerve (szervrendszere) 

fejletlen v. rendellenes 
 
fogyatékosság → értelmi fogyatékosság, szellemi fogyatékosság, gyengeelméjűség, oligofrénia 
 
fogyó anyag, fogyó eszköz: (pénzügy, üzemi élet) leltári tételként nem kezelt, de az anyagkönyvelésben 

nyilvántartott használati anyag, eszköz (pl. tinta, kréta, szerszámok stb.) 
 
fojtott burgonya: fejlődésben visszatartott apró burgonya, melyet az újburgonya előtt szoktak piacra vinni 
 
fojtott pecsenye: fedővel leborított edényben, gyakran írósvajas papírba göngyölve sült pecsenye 
 
fok → felső fok 
fok → hosszúsági fok 
fok → nulla fok 
fok → szélességi fok 
fok → zérus fok 
fóka → tengeri fóka 
 
fok- és mértékhatározó: (nyelv, irodalom) mondatrész, amely az alaptagban kifejezett cselekvés-, történés-, 

minőség-; mennyiség- v. körülményfogalom erősségét, intenzitását, fokát, mértékét határozza meg 
 
fokmérés → szélességi fokmérés 
fokok → keménységi fokok 
fokozás → körülíró fokozás 
fokozat → magiszteri fokozat 
fokozatok → tudományos fokozatok 
fokú → alsó fokú 
fokú → alsó fokú oktatás 
fokú → alsó fokú szeminárium 
fokú → elsőfokú egyenlet, függvény 
folt → hideg folt 
folt → mongol folt 
folyamat → irreverzibilis folyamat 
folyamat → kémiai folyamat 
folyamat → sztochasztikus folyamat 
 
folyamatos melléknévi igenév: jelen idejű mellékévi igenév (pl. kérdő, váró); a magyarban a folyamatos 

melléknévi igenévnek -ó, -ő a képzője 
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folyami rák: (állattan) hazánkban is előforduló, 25 cm-t is elérő, folyókban és patakokban elég gyakori a 
tízlábú rákok közé tartozó faj; ehető 

 
folyás → fehér folyás 
 
folyékony gyümölcs: gyümölcs tartósított leve 
 
folyékony szappan: a kenőszappan vizes oldata 
 
folyik a füle: <középfülgyulladás következtében> gennyes váladék távozik el belőle 
 
folyó → sűrűn folyó 
 
folyó betű: (nyomdászat) általában a szöveg nagy részében használt; kurrens betű 
 
folyó hitel: (pénzügy) vmely pénzintézet részéről magánosnak v. vállalatnak biztosított hitel, mely adott 

időhatáron belül a hitelkeret erejéig további eljárás nélkül bármikor igénybe vehető 
 
folyó múlt: (nyelvtudomány, elavult) folyamatos múlt 
 
folyó partja v. állóvíz partja v. partjai: a folyó v. állóvíz szélén elterülő szárazföld 
 
folyosó → föld alatti folyosó 
 
folyószámlát nyit: (pénzügy, kereskedelem) folyamatos hitelt biztosít vmely vállalat, intézmény stb. részére 
 
folyó ügyek: a) (hivatalos) közvetlen elintézést kívánó, napirenden v. folyamatban levő ügyek; b) (átvitt 

értelemben, bizalmas, tréfás) kis szükség, vizelés 
 
folyó víz: <vízvezetékkel felszerelt lakóhelyiségben> csapból bármely időpontban ereszthető víz 
 
folytatása következik: (rövidítve: folyt. köv.) a) vmely írásmű további részei a folyóirat v. napilap következő 

számaiban fognak megjelenni; b) (bizalmas) az ügy nincs lezárva, még lesz folytatása 
 
folytatólagos előadás: <főleg moziban> olyan előadás, melynek ideje nincs zárt szakaszokra osztva, és 

amelynek megtekintését ki-ki tetszés szerinti időben kezdi meg 
 
folytonos arány: (mennyiségtan) olyan aránypár, melynek beltagjai egyenlők (pl. 2 : 4 = 4 : 8) 
 
folytonos függvény: (matematika) egy intervallumban folytonos az egyváltozós függvény, ha ott a 

függvénygörbe szakadásmentes (a köznapi értelemben folytonos) 
 
fonál → nyújtott fonál 
fonál → orvosi fonál 
 
fonalat perzsel: (szövőipar) a fonalat megfelelő sebességgel gázlángon áthúzva, a kiálló szálakat leégeti 
 
fonatos rím: (nyelv, irodalom) sorvégi rímhívókra a következő egy v. több sor elején v. belsejében 

válaszolnak a felelőrímek; kapcsolórím, rímlánc, láncrím 
 
fonetikus átírás: a) <vmely idegen nyelv szavaival kapcs.> nyelvünk hangjait jelölő betűkkel való átírás; b) 

(nyelvtudomány) az általánosan használt betűk helyett a fonetikában szokásos jelekkel való átírás 
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fonó Madonna: képtípus, a Gyermekét váró Boldogságos Szűz Mária a rokka mellett 
 
fonott csipke: (néprajz) olyan szövetkészítő eljárás, amelyik vetülék nélkül, csupán a láncfonalak csomózás 

nélküli összefonásával alakít laza és rugalmas csipkét; sprang technika 
 
font → angol font 
font → második font 
 
fontolva haladó: (választékos, régies) olyan, aki v. ami a forradalmi változás helyett reformokkal igyekszik a 

haladás ügyét szolgálni 
 
fordítás → alakhű fordítás 
fordítás → Hetvenes fordítás, Szeptuaginta 
fordított → fordított arányosság 
fordított → lefelé fordított fáklya 
fordított → műveletnek fordított művelete 
 
fordított arány: (mennyiségtan) olyan arány, melyben az egyik mennyiségnek a növekedése a másiknak 

ugyanakkora csökkenésével, csökkenése pedig a másiknak ugyanakkora növekedésével jár 
 
fordított arányosság: (matematika) két változó mennyiség közötti olyan függvénykapcsolat, amelynél az 

egyik változó maghatározott növekedése a másik változó ugyanilyen arányú csökkenését vonja maga 
után 

 
fordított birtokviszony: (nyelvtudomány) olyan birtokviszony, amelyben a valóságos birtokos nyelvtani 

szempontból tekintve birtok, a valóságos birtok pedig nyelvtani szempontból tekintve birtokos 
 
fordított ház: (néprajz) olyan nyújtott, soros alaprajzú ház, amelyet az épület végéhez keresztirányban 

csatlakozó oldalszárnnyal bővítettek, így alaprajza nyomtatott L betűre emlékeztet; görbe ház 
 
fordított ítélet: (sport) olyan ítélet, amellyel a játékvezető tévedésből nem a szabálytalanságot elkövető 

játékost v. csapatot sújtja 
 
fordított kása: (népies, konyhaművészet) főként pásztorok eledeléül készült, sűrűre főzött, rendszerint 

töpörtyűvel rakott (köles)kása, melyet a bográcsban egy ügyes rándítással meg lehet fordítani, és 
esetleg belőle kifordítva szeletekre lehet vágni 

 
fordított szem: <kötésben> a szál előretevésével hátulról lekötött szem 
 
fordított szórend: (nyelvtudomány) főként a költői nyelvben használt olyan szórend, amely a ritmus, az 

érzelmi v. értelmi nyomaték hatására, általában a költői hatás fokozására a szokásostól eltér; inverzió 
(pl. „Balsors akit régen tép”; „Hirhedett zenésze a világnak”) 

 
fordított sztrájk: a munka tovább folytatása a gyáros v. a földbirtokos akarata ellenére 
 
fordulat → konstantini fordulat 
 
fordulat éve: (politika) az 1947 nyarától 1948 nyaráig terjedő időszak, amikor hazánkban a két munkáspárt 

egyesülésével és a dolgozó parasztság túlnyomó többségének megnyerésével lehetővé vált a 
munkásosztály uralmának végleges megteremtése 

 
forduló, kanyarodó élessége: (ritka) az a körülmény, hogy a forduló, a kanyarodó éles szöget alkot 
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forgalmi adó: áruszállítás és munkateljesítés ellenértéke után fizetendő, rendszerint százalékos adó 
 
forgalmi alap: (közgazdaságtan) vmely vállalatnak az értékesítésre kész termékekből, nyersanyag, 

fűtőanyag vásárlásához, munkabérek kifizetéséhez stb. szükséges pénzeszközökből álló alapja 
 
forgalmi kitérő: kizárólag az egy vágányon közlekedő, ellenkező irányban v. különböző sebességgel haladó 

szerelvények találkozására berendezett ilyen hely 
 
forgalom → átmeneti forgalom 
forgalom → szomszédos forgalom 
forgalom → tranzitó forgalom 
forgási → pénz forgási sebessége 
forgat → kottát forgat 
forgatása → váltó forgatása 
 
forgatja a váltót: (pénzügy, elavult) a váltót hátlapján aláírva másra ruházza 
 
forgó → kacsalábon forgó kastély, vár 
 
forgó kondenzátor: <rádióban> olyan kondenzátor, amelynek kapacitása forgatással változtatható 
 
forint → rénes forint 
 
forintos labda: (sport, bizalmas) futballjátékostól játék közben saját csapatjabeli játékosnak ügyesen és 

rendszerint távolról átadott, kedvező helyzetet teremtő, könnyen kapuba rúgható labda 
 
forintos világ: olyan világ, amelyben forint a pénzegység 
 
forma → mértani forma 
forma → pro forma 
 
formába igazít: <munkadarabot megmunkálás előtt> beállít 
 
formái → nyereség formái 
formájú → ember formájú köpű 
 
formális képzés: (iskola) alaki képzés; az oktatásnak az az iránya, amely elsősorban nem ismereteket akar 

közölni, hanem a tanuló készségeit igyekszik fejleszteni 
 
formális logika: (filozófia) a helyes gondolkodás elemi törvényeivel és formáival foglalkozó tudomány 
 
formát zár: (nyomdászat, régies) szedést, nyomódúcot betöltő anyaggal körülrak és vaskeretben rögzít 
 
formátum → nyers formátum 
 
forradalmi helyzet: a forradalom kitörését szükségszerűen megelőző állapot 
 
forradalmi romantika: (1945 után, elavult) a proletárforradalom harcának és építésének hősiessége, 

pátosza, jövőbe mutató lelkesültsége, ill. ennek kifejezése <a szocialista-realista művészetben és 
irodalomban> 

 
forradalom → burzsoá forradalom 
forradalom → francia forradalom 
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forradalom → ipari forradalom 
forradalom → júliusi forradalom 
forradalom → kulturális forradalom 
forradalom → őszirózsás forradalom 
forradalom → permanens forradalom 
forradalom → polgári forradalom 
 
forradásos ikerítés: (nyelvtudomány) olyan ikerszó, amely két önálló szóból alakult (pl. ázik-fázik, locspocs) 
 
forralt bor: melegen fogyasztott, rendszerint többféle fűszerrel ízesített bor 
 
forrás → beszerzési forrás 
 
forró égöv: a Földnek az Egyenlítő körüli, a térítők közti területe 
 
forró nyavalya: hidegleléssel járó magas láz 
 
fórum → nyílt fórum 
foszfor → sárga foszfor 
foszfor → vörös foszfor 
 
foszforos paszta: liszt, víz és foszfor keverékéből készült patkányméreg 
 
foszlató → hollandi foszlató 
foszt → tollat foszt 
fő → ortológusok fő képviselői 
főbb → reklám főbb fajai 
 
főbb mozgásformák: a mechanikai, a fizikai, a kémiai, a biológiai és a társadalmi mozgás 
 
födém → pólyás födém 
főellenőr → vezető főellenőr 
főerény → négy főerény 
főiskola → tanárképző főiskola 
főispán → örökös főispán 
főispán → püspök főispán 
 
főjegyző v. megyei v. vármegyei főjegyző: <a tanácsok megalakulásáig> az alispán helyettese, a vármegye 

második (fő)tisztviselője 
 
főkalauz → vizsgáló főkalauz 
főkapitány → országos főkapitány 
 
főkapitányság intellektuális főcsoportja: (elavult) <1949-ig> a rendőrfőkapitányság bűnügyi osztályának 

azokkal a bűncselekményekkel foglalkozó csoportja, amelyeknek elkövetésében nem az erőszak, 
hanem az értelem játssza a főszerepet 

 
főkegyúri jog: a hagyományos egyházjogi felfogás szerint az uralkodó egyháztól nyert joga arra, hogy 

püspököt, apátot és prépostot nevezzen meg, ill. ilyen címeket adományozzon 
 
föld → árendás föld 
föld → censuális föld 
föld → eleven föld 
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föld → fekete föld 
föld → háztáji föld 
föld → kontraktualista föld 
föld → szabad föld 
föld → szíjas föld 
 
föld alatti folyosó: két egymástól távol eső pontot rendszerint titkosan összekötő, föld alatt vezető út 
 
föld alatti vasút: a terepszint alatt közlekedő vasutak gyűjtőneve 
 
föld alatti vizek: (hidrológia) a felszín alatt a talajban és a kőzetekben elhelyezkedő vizek; a felszínről 

beszivárgó csapadékvizekből, a mélybe süllyedt kőzetek nedvességből és a magma gőzeiből 
származik 

 
földesúr → végzett földesúr 
földfém → alkáli földfém 
 
földhordó teknő: (néprajz) egy darab puhafából kivájt edény, amelyet két fülénél fogva emelnek fel, és 

földet, követ, ércet, meszet szállítanak vele rövid távolságra; földhányó teknő, kőhányó teknő 
 
földi sulyom: (tájszó, régies) királydinnye 
 
földi vándorlás: (átvitt értelemben, vallásügy, választékos) emberi élet 
 
földi, halandó, testi hüvely: (átvitt értelemben, vallásügy) emberi test 
 
földjáradék → termelőszövetkezeti földjáradék 
földje → senki földje 
földművelés → közös földművelés, gazdálkodás 
földrajz → csillagászati földrajz 
földrajz → gazdasági földrajz 
földrajz → politikai földrajz 
földrajzi → természetes földrajzi táj 
 
földrajzi hosszúság: (földrajz) a Föld vmelyik délkörének, ill. ezen vmely pontnak, helynek a kezdő délkörtől 

keleti v. nyugati irányban mért és szögmértékben (fok, perc) kifejezett távolsága 0–180 fokig 
 
földrajzi hosszúsági kör: a Föld forgástengelyén átfektetett valamely síknak a földfelszínnel való 

metszésvonala, amely átmegy a forgástengely két végpontján, az Északi- és a Déli-sarkon; délkör, 
meridián 

 
földrajzi mérföld: 7500 m 
 
földrajzi név: (nyelvtudomány) olyan tulajdonnév, amely vmely földrajzi egységet (országot, országrészt, 

várost, falut, dűlőt, utcát, folyót, hegyet stb.) jelöl 
 
földrajzi szélesség: (földrajz) a Föld vmelyik szélességi körének, ill. ezen vmely pontnak, helynek az 

egyenlítőtől északi v. déli irányban mért és szögmértékben (fok, perc) 0–90 fokig kifejezett távolsága 
 
földrajzi szélességi kör: a Föld forgástengelyére merőleges valamely síknak a földfelszínnel való 

metszésvonala 
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földre küldi ellenfelét: (sport) <ökölvívó> úgy üti meg ellenfelét, hogy az rövidebb-hosszabb ideig elterülve 
marad, és gyakran küzdőképtelen lesz 

 
földre terítés: (ritka) <birkózásban, erőszakkal, fegyverrel v. erőhatással> a földre csapása, döntése, 

borítása 
 
földrengés → vulkanikus földrengés 
 
földtani alakulat: (földtan) mindazon képződmények csoportja a Földön, amelyek hasonló körülmények 

között, ugyanabban a korszakban képződtek (szisztéma, formáció) 
 
földtörténeti korszakok: (földrajz) a szilárd földkéreg kialakulásának és fejlődésének szakaszai; a Föld 

történetében 5 főkorszakot és minden földkorszakon belül több időszakot különböztetünk meg 
 
fölény → megsemmisítő fölény 
fölirat → csíkszentmiklósi fölirat 
fölirat → siani fölirat 
fölkelés → hegyaljai fölkelés 
fölkelés → nyugat-magyarországi fölkelés 
fölkelés → székely fölkelés 
fölmérés → kataszteri fölmérés 
 
fölös tagadás: (nyelvtudomány) olyan tagadás, amely a mondat értelmét alig v. egyáltalán nem változtatja 

meg (pl. Rég nem láttam. Sohase látta senki se.) 
 
fölszabadítás teológiája: (vallás) teológiai irányzat, amely a kereszténység társadalomkritikai és 

társadalomformáló szerepét kívánja felerősíteni a minél szélesebben értett fölszabadítás érdekében; 
először 1965 után jelentkezett Dél-Amerikában 

 
fölszentelési kereszt: (vallás) konszekrált templomok falára festett 12, körbe foglalt kereszt, melyek azokat 

a pontokat jelzik, ahol a püspök a templom fölszentelésekor krizmával megkente a templomot; 
apostolgyertyák is ékesítik ezeket 

 
föltámadása → Jézus föltámadása 
 
föltámadási körmenet: (vallás) Jézus Krisztus föltámadásának nem szorosan vett liturgikus ünneplése 

Közép-Európában a 17. századtól 
 
főmérnök → vezető főmérnök 
főmunkatárs → tudományos főmunkatárs 
 
fő művészetek: a festészet, a szobrászat, az építészet, a költészet, a színészet, a tánc, a zene 
 
főnév → elvont főnév 
főnév → érzéki főnév 
főnév → gondolati főnév 
főnév → konkrét főnév 
főnév → közös főnév 
főnév → tapasztalati főnév 
főnév → tematikus főnév 
 
főnévi igenév: (nyelvtudomány) az igének főnévi természetű, -ni képzős származéka, amely a mondatban 

állítmány, alany, tárgy, határozó v. birtokos jelző (pl. menni, nézni, tanulni) 
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főnévi névmás: (nyelvtudomány) olyan névmás, amelyet a mondatban a főnévhez hasonló szerepben 

használunk (pl. én, ki, valaki, aki) 
 
főoltár → kisszebeni főoltár 
főorvos → felülvizsgáló főorvos 
főorvos → tiszti főorvos 
 
főpapi ima: (vallás) Jézusnak az utolsó vacsorán mondott imája 
 
főpapi pecsét: (vallás) egyházi főméltóságok pecsétje, mellyel okirataikat, leveleiket hitelesítették 
 
főpróba → házi főpróba 
főpróba → nyilvános főpróba 
 
főrendi ház: 1885-től 1920-ig a felső tábla jogutódja a magyar országgyűlésben 
 
főtanácsos → tanügyi főtanácsos 
főtiszt → uradalmi főtiszt 
főügyész → tiszti főügyész 
főz → pamutot főz 
frakk → vörös frakk 
frakk → zöld frakk 
 
fraknói Madonna: (vallás) Kassai Jakab munkásságát követő időszak dunántúli faszobrászati emléke a 

tüskevári Madonna és a ruszti Madonna mellett 
 
Francia → Nagy Francia Enciklopédia 
francia → nagy francia forradalom 
 
francia forradalom: 1789. júl. 14-től 1799. nov. 10-ig a hűbériségre épülő rendet átrendező erőszakos 

folyamat Franciaországban 
 
francia kártya: színenként (pikk, kőr, káró, treff) 13, összesen 52 lapból álló kártyacsomó; ezzel játsszák 

többek között a römit és a bridzset 
 
francia kártya színei: káró, kör, pikk, treff 
 
francia konkordátum: a francia forradalom után az egyház és az állam közti viszony rendezésére kötött 

szerződés, minden későbbi konkordátum mintája 
 
francia négyes: (elavulóban) francia eredetű társas tánc, amelyet a párok két szemben álló sorban 

elhelyezkedve járnak 
 
francia szabás: több díszítést, ráncolást alkalmazó szabás 
 
fríg sapka: olyan, zacskó alakú, gyapjúból készült sapka, melynek csúcsa előrecsüng; a francia 

forradalomban a jakobinusok jelvénye volt 
 
friss csapolás: a csapra vert hordóból eresztett első söradagok; frissen csapolt sör 
 
friss fejős tehén: (népies) ellés óta nemrég fejős tehén 
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frontális munka: a gyakorlati foglalkozás tanításában alkalmazott olyan munkaszervezési forma, melynek 
során a munkacsoport tagjai egyéni munkájukat a tanár közvetlen irányításával (azonos 
munkafogásokkal és ütemben) végzik 

 
fullánkja → kígyó fullánkja 
 
funkcionális betegség: (orvostudomány) olyan betegség, mely egy szerv működési zavarával jár együtt, de 

alaki elváltozást nem okoz 
 
fúrási szelvény: (bányászat) a mélyfúrással felkutatott kőzetrétegek ábrája 
 
furfangos kancsó: (néprajz) kancsóforma cserépedény, amelyből nem lehet a folyadékot a megszokott 

módon kiönteni v. közvetlenül kiinni, mert a füle üreges, csőszerű és összeköttetésben van a szája 
szélén levő csővel, amelyen több valódi és hamis gyűrűs ivónyílás is szokott lenni; sokcsöcsű kancsó; 
csalikancsó 

 
furmányos szekér: (néprajz) erős vasasszekér volt, amelyet fuvarozásra, főleg bányaérc szállítására 

használtak a bányavárosokban; fukarszekér 
 
fúró → hengeres fúró 
furulya → hosszú furulya 
 
fut a darab: (film, színház, bizalmas) a darabnak sikere van 
 
fut a szem: <a harisnyán> az egymásba hurkolt szemek egymás után felbomlanak 
 
futár → diplomáciai futár 
 
futballt játszik: futballozik 
 
futó → maratoni futó 
 
futó kutya: a görög építészetben kialakult, visszacsapó hullámokat utánzó díszítő elem 
 
futó muskátli: ennek a növénynek az a faja, amelynek fényes, kopasz, borostyánszerű levele, csüngő szára, 

élénk rózsaszínű v. fehér virága van; Pelargonium peltatum 
 
fuvola → egyenes fuvola 
 
fúvós hangszerek: (zene) a hangszereknek az a fajtája, amelyeknél egy csőbe zárt légoszlop hullámmozgása 

adja a hangot; ilyenek a fafúvós hangszerek, a rézfúvós hangszerek és a többszólamú mechanikus 
hangszerek: orgona, harmónium stb. 

 
fúzió → kulturális fúzió 
függés → vegyes függés 
 
független változó: (matematika) <függvényben> a szabadon választható érték 
 
függetlenségi nyilatkozat: (történettudomány) a debreceni országgyűlésen 1849. április 14-én elfogadott 

törvény, amely kimondta a Habsburg-ház trónfosztását és az országnak Ausztriától való elszakadását 
 
függő → szabad függő beszéd 
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függő adósság: (közigazgatás, pénzügy) vmely közület, különösen az állam adósságának olyan része, 
melynek fedezésére nincs lekötve a bevételek vmely fajtája; visszatérítése rövid idő múlva 
készpénzzel történik 

 
függő beszéd: (színház) az előadás összefüggésébe olvasztott, mellékmondattá alakított idézet 
 
függő kérdés: (nyelvtudomány) mellékmondattal kifejezett kérdés (pl. Azt kérdezte, hogy vajon benn volt-

e.) 
 
függőleges tagoltság v. függőleges tagozódás: (földrajz) kiemelkedések és mélyedések, hegyek és völgyek 

váltakozása, eloszlása a Föld v. vmely terület felszínén 
 
függő mondat: (régies) mellékmondat 
 
függöny lemegy: (film, színház, bizalmas) a függöny legördül 
 
függő változó: (matematika) <függvényben> az a változó érték, amely a független változótól függ 
 
függvény → folytonos függvény 
függvény → másodfokú függvény 
függvény → periodikus függvény 
függvény → periódusos függvény 
függvény → szimmetrikus függvény 
függvény → valós függvény 
 
függvény differenciálja: (mennyiségtan) a függvény differenciálhányadosának a független változó 

differenciájával való szorzata 
 
függvényt differenciál: (mennyiségtan) vmely függvény differenciálhányadosát kiszámítja, ill. ezzel a 

művelettel van elfoglalva 
 
függvényt integrál: (mennyiségtan) vmely függvénynek az integrálját kiszámítja, ill. ezzel a művelettel van 

elfoglalva 
 
fül → belső fül 
fül → kajla fül 
fül → zúgó fül 
 
füle gombja: (ritka) a fül cimpája 
 
füles kereszt, egyiptomi kereszt, kopt kereszt: (vallás) az ókori Egyiptomban mint hieroglifa a Naptól eredő 

megtermékenyülést, az életet jelképezte; korai keresztény példája a római Szent Péter-bazilika 
sírfeliratai között található 

 
füles labda: (sport) a) szőrrel kitömött, 2 kg súlyú bőrlabda, amelynek 25 cm hosszú füle arra való, hogy 

annál fogva dobják el; b) az ilyen labdával, szabályok szerint folytatott játék, mérkőzés 
 
fülke → boltozott fülke 
 
fürdési halál, uszodai halál: (orvosi) hirtelen halál az uszoda, strand stb. vizébe merüléskor különösebb 

megelőző tünetek (fuldoklás, görcsök) nélküli eszméletvesztés után 
 
fürdő → rituális fürdő 
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fürdők → gyógyszeres fürdők 
fűrész → rámás fűrész 
fűrész → rókafarkú fűrész 
 
füsti fecske: a fecskefélék családjába tartozó, kékesfekete hátú, hosszú szárnyú, villás farkú, igen hasznos 

rovarirtó madár; Hirundo rustica 
 
füstöl → hordót füstöl 
füstöl → méheket füstöl 
fűtésű → belső fűtésű szobai 
fűtőtest → elektromos fűtőtest 
 
fütül való fa: (néprajz) fejfa 
 
füves vetésforgó: (mezőgazdaság) vmely évelő fűvel, takarmánynövénnyel, rendszerint lóherével 

váltogatott vetésforgó 
 
fűződő → személyhez fűződő jogok  
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gabonalé → erjesztett gabonalé 
 
gabonát vámol, lisztet vámol: (malomipar) <malomban> a gabonából, lisztből az őrlés díját természetben 

visszatartja 
 
galacsinhajtó bogár: (állattan) {<csak ebben az állandósult szókapcsolatban>} a ganajtúrók családjába 

tartozó bogár; petéit ganajból formált és a földbe ásott galacsinba rakja 
 
galamb → golyvás galamb 
galamb → parókás galamb 
galamb → tokás galamb 
Gallen-i → Sankt Gallen-i kaland 
gallér → borjúszájú gallér 
gallér → kihajtós gallér 
gallér → spanyol gallér 
galóca → légyölő galóca 
gammája → csillagkép gammája 
 
gamma-sugarak: (fizika) radioaktív és kozmikus sugárzásban jelentkező, rendkívüli áthatolóképességű és 

mágneses hatásra el nem hajló elektromágneses sugarak 
 
ganajtúró bogár: (állattan) {<csak ebben az állandó szókapcsolatban:>} cserebogár nagyságú, lemezes 

csápú, főleg állati ürülékkel táplálkozó, zöld, kék v. fekete, fémesen csillogó hátú hasznos bogár 
(Geotrupes stercorarius) 

 
gané → vetett gané 
 
ganéjtúró bogarak: (állattan) a bogarak rendjébe tartozó család; lábaik erősek, csápjaik lemezesek; 

trágyában, korhadékban élnek és fejlődnek 
 
gangos csizma: finom bőrből készített, díszes ünnepi csizma 
 
garabonciás diák v. garabonciás deák: (néprajz) ördöngös, varázsló képességű személy, aki a népi babonás 

hit szerint rongyos köpenyben, kezében könyvvel kopogtat be a házakba, és tejet v. tojást kér, ha 
megtagadják, büntetésül vihart, jégverést okoz 

 
garamszentbenedeki Madonna: a bányavárosi faszobrászat legszebb alkotása, mely a hagyomány szerint a 

Szepességből került Garamszentbenedekre 
 
garamszentbenedeki Úrkoporsó: a bányavárosi faszobrászat legnevezetesebb emléke; a húsvéti 

szertartások során használt, nagyméretű, gótikus ereklyetartó formájú alkotás 4 kerékre szerelt, alsó 
fele egyszerű tumba, felső része kecses fiatornyokkal, finom művű mérműves faragványokkal 
alakított baldachin, elemei a szárnyasoltárok pártázatának áttört dekoratív faragványaiéval azonosak 

 
garas → cseh garas 
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garasos arisztokrácia: (gúnyos, elavult) <a régi kisvárosok társadalmában> főleg kereskedés, üzletelés útján 
apránként megvagyonosodott és vezető szerephez jutott polgári réteg 

 
garasos komédia: a) olcsó, kezdetleges, vásári komédia; b) (átvitt értelemben) megtévesztő szándékkal 

megrendezett és silányan, ripacs módra megjátszott jelenet 
 
gárda → vörös gárda 
gát → hengeres gát 
gát → táblás gát 
gatya → pőre gatya, ing 
 
gatyás kuvik: (állattan) a kuviknál kisebb, főleg hegyvidéken élő bagoly 
 
gatyás ölyv: (állattan) a sasok családjába tartozó, tollas csüdű, hasznos ragadozó madár; Buteo lagopus 
 
Gaudete vasárnap: (vallás) advent 3. vasárnapjának neve 
 
gáz → könnyfakasztó gáz 
gáz → világító gáz 
gazda → egész gazda 
gazda → kenyeres gazda 
gazda → lakodalmi gazda 
gazdálkodás → belterjes gazdálkodás 
gazdálkodás → extenzív gazdálkodás 
gazdálkodás → külterjes gazdálkodás 
gazdálkodás → nyomásos gazdálkodás 
gazdálkodási → intenzív gazdálkodási mód 
gazdaság → állami gazdaság 
gazdaság → háztáji gazdaság 
gazdaság → természeti gazdaság v. gazdálkodás 
 
gazdasági akadémiák: mezőgazdasági szakembereket képző felsőfokú tanintézmények voltak 
 
gazdasági elv: úgy kell értékesíteni a korlátozottan rendelkezésre álló javakat (eladó esetében a terméket, a 

vevő esetében a pénzmennyiséget), hogy a lehetőségek között választva a lehető legkisebb áldozat 
árán a lehető legnagyobb hasznot érjük el 

 
gazdasági és háztartási ismeretek: az 1905. évi népiskola tanterv és utasítás egyik tantárgya, melynek célja 

a gazdálkodás és a háztartási munka megszerettetése 
 
gazdasági evés: (néprajz) az alföldi juhtartó társaságok, a gazdaságok fontosabb gyűléseihez kapcsolódó 

közös étkezése 
 
gazdasági földrajz: az egyes országok v. általában a világ földrajzi jellegzetességeit gazdasági 

felhasználhatóságuk szempontjából vizsgáló tudomány 
 
gazdasági javak: a közgazdaságban a termelési és fogyasztási javak összessége 
 
gazdasági lehetetlenülés: (jogtudomány, elavult) a kapitalizmusban szükségszerű gazdasági válságok v. a 

gazdasági viszonyok romlása következtében vkinek a gazdasági helyzetében beállott olyan változás, 
amely bizonyos szerződési kötelezettségek teljesítése alól mentesít 
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gazdasági liberalizmus: (közgazdaságtan) az az ennek megfelelő burzsoá gazdasági irányzat, amely a 
magántulajdonon alapuló gazdasági erőknek korlátozások nélküli harcát, versenyét, a szabad 
kereskedelmet hirdeti és követi 

 
gazdasági melléképületek: a paraszti gazdálkodásnak a lakóházon kívüli épületei 
 
gazdasági növekedés: az újratermelés bővülése, a termelés, a társadalom anyagi gazdaságának növekedése 
 
gazdasági társaság: üzletszerű közös gazdasági tevékenység folytatására v. annak elősegítésére alapított, 

saját cégnév alatt működő társaság 
 
gazdasági udvar: vidéki udvarnak v. kertnek az udvar többi részétől elkerített s a gazdasági eszközök, az 

udvaron élő állatok részére biztosított, berendezett része 
 
gazdasági válság: (közgazdaságtan) krízis, túltermelési válság, általános értelemben a gazdasági folyamat 

jelentős megrázkódtatása és zavara (pl.: nagy felesleg v. hiány a termékből, a gazdasági élet 
működésének zavarai stb.) 

 
gazdasági vasút: (közgazdaságtan) eredetileg a mezőgazdasági termelés céljaira létesített, termények 

szállítására is berendezett vasút 
 
gazdaságtan → pilitikai gazdaságtan 
gazdaságtan → politikai gazdaságtan 
 
gazdasszonyok tánca: (néprajz) lakodalmi táncos szokás; a vacsora végeztével a násznép körében 

megjelenő szakácsasszonyok bekötött, „kásával megégetett” kezüket mutogatják, és kásapénzt 
szednek, kéregetnek; szakácsasszonyok tánca 

 
gázok → állandó gázok 
gébics → tövisszúró gébics 
gégefő → alsó gégefő 
 
gémes kút: olyan kút, amelyből a kútágasra szerelt gém segítségével, a kútostoron függő vederben húzzák 

fel a vizet 
 
generációs ellentétek: két, egymást követő generáció közötti eellentér 
 
generációs regény: (irodalomtudomány) ugyanazon család több generációjáról szóló regény 
 
generatív grammatika: (nyelv, irodalom) egy nyelv végtelen számú nyelvtanilag helyes mondatainak 

előállításához (generálásához) formális szabálykészletet használó nyelvtan 
 
genetikai ártalmak: öröklődő anyagot érintő fizikai v. kémiai hatások 
 
genetikai kód: (biológia) a kromoszómákban rejtjelezett információk összessége, melyek alapján az új 

egyed öröklött tulajdonságai kialakulhatnak 
 
genetikus módszer: származtató, történeti, oknyomozó módszer 
 
genfi jog: (jogtudomány) a háború áldozatainak védelmére vonatkozó humanitárius nemzetközi jogi 

normák összefoglaló megnevezése 
 



 

 164 

genus proximum: <tudományos felosztásban, meghatározásban> vmely csoportnál tágabb körű, 
közvetlenül fölötte levő felosztási egység, amelybe az előző beletartozik 

 
geocentrikus világrendszer: (csillagászat) olyan elképzelés a világról, amely a Földet tekinti a világegyetem 

középpontjának 
 
geofizika → alkalmazott geofizika 
geometria → ábrázoló geometria 
geometria → abszolút geometria 
geometria → analitikus geometria 
geometria → euklidészi geometria 
geometria → metrikus geometria 
geometria → nem euklidészi geometria 
geometria → projektív geometria 
geometria → szintetikus geometria 
 
geometriai alakzat: a sík, ill. tér ponthalmazai, melyeknek vizsgálatával a geometria foglalkozik 
 
geometriai szerkesztés, mértani szerkesztés: olyan eljárás, amelynek segítségével adott geometriai 

elemekből, meghatározott rajzeszközök segítségével, előírt feltételeknek megfelelően geometriai 
alakzatokat hoznak létre; a klasszikus v. euklidészi geometriai szerkesztés eszköze a körző és a 
vonalzó 

 
geotermikus energia: a Föld belsejéből a felszínre áramló hőenergia 
 
gép → arató-cséplő gép 
gép → egyszerű gép 
gép → rendforgató gép 
gép → rotációs gép 
gépek → egyszerű gépek 
gépek → számjegyvezérlésű gépek 
 
gépek üzemtana: a gépek szerkezetével és működési elveivel foglalkozó tudomány 
 
gépet kikészít: (műszaki nyelv) a megmunkálásnak, felszerelésnek azt a részét végzi el rajta, amellyel 

használatra kész állapotba jut, kerül 
 
gépezet → körforgó gépezet 
 
gépi adatfeldolgozás: programokkal vezérelt számítógépekkel végzett automatizált adatfeldolgozás 
 
gépjármű-vezetői engedély: járművezetésre szóló jogosítvány 
 
gerecsei tárgyalások: (történettudomány) Serédi Jusztián bíboros és Sztójay-kormány közötti tárgyalások a 

zsidó deportálások beszüntetése érdekében 1944. júl. 6. és 8. között 
 
gerenda → csapos gerenda 
gerenda → feszítő gerenda 
gerenda → lebegő gerenda v. fa 
 
Gergely-naptár: a XIII. Gergely pápa által elrendelt naptárreform eredményeként kialakult naptár, melynek 

érája Krisztus születéséhez igazodik; a Gergely-naptár a tropikus napéven alapuló, következetesen 
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szoláris naptár; a Nap járásán kívül nem vesz tekintetbe más csillagászati ciklusokat, ez adja 
pontosságát és használhatóságát; 1582-től lépett a Julián-naptár helyébe 

 
gerince → hullám gerince 
gerince → könyv gerince 
 
gerinces állat: (állattan) az élőlények legfejlettebb törzséhez tartozó állat, amelyet kétoldali szimmetria, a 

hátoldalon kifejlődő gerinchúr v. gerincoszlop, a gerinchúr felett húzódó cső formájú központi 
idegrendszer jellemez 

 
gerinctelen állat: (állattan) olyan állat, amelynek nincs gerince 
 
germán nép: a germánokból, ill. a germánok vmely törzséből alakult nép (pl. a gótok, frankok, németek, 

norvégok, svédek stb.) 
 
germán nyelv: (nyelvtudomány) a) a germánok nyelve; b) vmely germán nép nyelve 
 
Gesta Hungarorum: Anonymus műve a magyarok honfoglalásáról; egy 13. századi, valószínűleg domonkos 

kéz által másolt kódex őrizte meg; nyomtatásban 1746-ban jelent meg 
 
gesztenye → olasz gesztenye 
gimnasztika → svéd gimnasztika 
gimnáziuma → dolgozók gimnáziuma 
gipsz → ablakos gipsz 
 
glagolita írásmód: (nyelvtudomány) ószláv egyházi betű- és írásrendszer; az ógörög ábécé módosításából 

született, horvát változata szögletes, a bolgár gömbölyű betűs 
 
globális észlelés: az egészre kiterjedő, egy tárgyat egészében, elemeinek megkülönböztetése nélkül felfogó 

érzékelés 
 
glóbus → magyar glóbus 
glosszák → németújvári glosszák 
 
gmundeni béke: (történettudomány) I. (Hunyadi) Mátyás király és III. (Habsburg) Frigyes német-római 

császár háborúját lezáró béke, melyre 1477. dec. 1-jén került sor 
 
gól esik: (sport) gólt lőnek 
 
gólt dob, lő, rúg: (sport) dobással, lövéssel, rúgással gólt ér el 
 
gólya → fekete gólya 
gólyahír → mocsári gólyahír 
 
golyó általi halál: (jogtudomány) agyonlövéssel való kivégzés 
 
golyós malom: (malomipar) lyukacsos lemezből v. rudakból készített henger, melynek forgatása közben a 

benne levő kemény golyók a beléje helyezett anyagot (érc, szén stb.) gördülés közben megőrlik 
 
golyvás antilop: (állattan) olyan antilop, amelynek gégefője púposan kiáll 
 
golyvás galamb: (állattan) olyan galamb, mely begyét levegővel teleszívja, felfújja és hosszabb ideig ilyen 

állapotban tudja tartani 
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gomb → pitykés gomb 
gomba → lemezes gomba 
gomba → szálkás gomba 
gomba → úri gomba 
gombák → mérgező gombák 
gombák → tinórú gombák 
 
gombaölő szerek: (mezőgazdaság) azok a növényvédő szerek, amelyeket a kultúrnövényeket károsító 

gombák ellen használnak 
 
gombig → utolsó gombig játszik, kártyázik 
gombja → füle gombja 
gombja → markolat gombja 
 
gombos haj: (néprajz) nyíratlan férfihajviselet; a hosszú hajat körben leengedve, az előhajat választék 

nélkül hátrafésülve, de leggyakrabban a női hajhoz hasonlóan választva, sodorva, fonva, feltűzve 
viselték 

 
gombos szarvú bika, ökör: (állattan) olyan bika, ökör, melynek szarva végére gomb v. gömb alakú tárgyat 

erősítettek 
 
gomolyanyomó asztal: (néprajz) a juhtejből való cipó alakú nyers alapsajtféleség, a gomolya készítésénél 

tejgazdaságokban használt, felül peremmel ellátott, egyik oldalán lefolyóval kiképzett lapú asztal, 
amelyen kiterített sajtruhákon az előzőleg feldolgozott sajtanyagból a maradék savót kinyomják 

 
gond → anyagia gond 
gondolat → elemi gondolat 
 
gondolati bűn, belső bűn: (vallás) kívülről nem észlelhető rossz cselekedet, rossz tárggyal foglalkozó 

gondolkodás 
 
gondolati főnév: (nyelvtudomány, iskolai) elvont főnév 
 
gondolati költészet: (nyelv, irodalom) olyan költészet, melyben a gondolati elem, a gondolatiság uralkodik 

az érzelmi, akarati, ill. festői, vizuális v. zenei elemekkel szemben 
 
gondolkodás → analitikus gondolkodás 
gondolkodás → analógiás gondolkodás 
gondolkodás → asszociatív gondolkodás 
gondolkodásmód → autisztikus gondolkodásmód 
gondozás → állami gondozás 
gondozott → állami gondozott 
 
gót betűk: a középkorban és az újkor elején Európa-szerte elterjedt, manapság inkább csak német szövegek 

írására használt, szögletes törésű, írott, ill. nyomtatott betű 
 
gothai [gótai] almanach: az uralkodó és nemesi családok tagjainak adatait tartalmazó, a század elejéig 

megjelent évkönyv 
 
gótikus szájpad: (orvosi) a kemény szájpad keskeny, magas, „U” v. tojás alakú kiképződése 
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gót írás: (nyelvtudomány) a 11. században kialakult írásmód; hegyes, szögletes betűforma jellemzi; a zsúfolt 
hatású gót könyvírást gót textúrának nevezik 

 
gödény → borzas gödény 
 
gömbfejes nyomtató: (számítástechnika) kis, gömb alakú nyomtatófejjel rendelkező mechanikus nyomtató 
 
gönci hordó: (régies) 136 liter űrtartalmú hordó 
 
Göncölszekér rúdja: (csillagászat) a Göncölszekér nevű csillagkép három, rúdként kiálló csillaga 
 
görbe ház: (néprajz) olyan nyújtott, soros alaprajzú ház, amelyet az épület végéhez keresztirányban 

csatlakozó oldalszárnnyal bővítettek, így alaprajza nyomtatott L betűre emlékeztet 
 
görbe oldalú kocsi: (néprajz) még ma is használatos könnyű kocsitípus, amelynek jellemzője, hogy oldalai a 

kerekeknél kissé felfelé ívelnek 
 
görbe ország: hegyes vidék 
 
görcsoldó hatás: olyan hatás, amelynek eredményeképpen a görcsök megszűnnek 
 
gördülő állomány, anyag: (vasútügy) vmely vasút sínen mozgó járműveinek (mozdonyoknak, 

személykocsiknak, teherkocsiknak stb.) összessége 
 
gördülő csapágy: (műszaki nyelv) golyóscsapágy 
 
gördülő malom: (malomipar) az agyagiparban és az érc előkészítéséhez használt, kerekeken mozgatható 

malom 
 
gördülő opera: (1945 után) személyzetével és felszerelésével autóbuszokon helységről helységre 

vendégszerepelni járó opera 
 
gördülő saru: olyan saru, amely hengereken gördül 
 
gördülő talp: (orvosi) a cipőtalp ívelt kiképzése a láb átgördülésének elősegítésére 
 
görény → mezei görény 
 
görgei ember: (néprajz) ostoba ember 
 
görög → bibliai görög 
görög → munkácsi görög katolikus püspökség 
 
görög katolikus: (vallás) a katolikus egyháznak olyan híve, aki szertartás és egyházi fegyelem tekintetében a 

görögkeleti egyházéval egyező szokásokat követ; a keleti (ortodox) egyházból a 17. század folyamán a 
római pápai hatalom elfogadásával kivált egyházak hívei 

 
görög kereskedők: különböző nemzetiségű, görög nyelvet beszélő, ortodox vallású kereskedők 

Magyarországon 
 
görög kereszt, egyenlő szárú kereszt: (vallás) olyan kereszt, melynek két szára egyenlő hosszú 
 
görög mitológia: a görög vallás isteneiről szóló elbeszélések gyűjteménye 
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görög naptár: a holdéven alapuló, az ókori görögök által használt naptár 
 
görög nyelv: (nyelvtudomány) az ógörög v. az újgörög nyelv 
 
görög orr: a homlokkal egy vonalban folytatódó egyenes orr 
 
görögös stílus: az antik görög építészeti stílusok vmelyikét utánzó építészeti stílus 
 
görögpótló tantárgyak: (iskola) 1890-től 1924-ig a gimnázium oktatásban a görög nyelv helyett választható 

tantárgyak 
 
görög-római birkózás: olyan birkózás, amelyben csak a csípőn felüli fogás van megengedve 
 
görög színház: (nyelv, irodalom) az ókori görög színjáték kezdetei a Dionüszosz-kultusszal kapcsolatosak; 

Dionüszosz kultuszában az isten tetteit, szenvedéseit és diadalmát játszották el; zenés, táncos, 
pantomimikus, maszkokban megjelenített énekversek voltak ezek 

 
görög színpad: (nyelv, irodalom) az európai ókor első fejlett színpadformája a görög dráma játéktere, amely 

hosszabb idő elteltével nyerte el végleges formáját 
 
gőte → tarajos gőte 
gőz → éles gőz 
gőz → nedves gőz 
gőz → száraz gőz 
gőz → telített gőz 
gőzgép → dugattyús gőzgép 
gőzhenger → orosz gőzhenger 
 
gőzt ad a gépnek: a gépet indítja, sebességét fokozza 
 
Graduale → Patai Graduale 
graduále → Kassai graduále 
 
graduális zsoltárok, lépcsőzsoltárok: (vallás) a 119. zsoltártól 133.-ig tartó szakasz 
 
grafikus felhasználói felület: (számítástechnika) olyan környezet, amely programok, állományok és 

számítógépes funkciók megjelenítésére és kezelésére képes, ikonok, menük és párbeszédablakok 
segítségével 

 
grammatika → generatív grammatika 
 
grammatikai metafora: (nyelv, irodalom) olyan metafora, amely valamely grammatikai szabály 

megsértésével jön létre 
 
gratuite → action gratuite 
 
gravitációs anomália: (fizika) eltérés a nehézségi erő fokának átlagos eloszlásától annak következtében, 

hogy az illető helyen a föld felülete alatt könnyebb v. nehezebb tömegek, talajfajták vannak-e 
 
gregorián ének, gregorián korális: (zene) az emberi hang természetes dallamosságában gyökerező, modális 

hangrendszerű, funkciójában a középkor centrális intézményének, az egyháznak szolgálatában álló 
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egyszólamú zene, a középkori műveltség integráns része; a dallamkincset I. (Nagy) Gergely pápa 
gyűjtötte össze és rendezte, róla kapta nevét 

 
gregorián naptár: (ritka) XIII. Gergely pápa óta használt naptár, melyben minden negyedik év szökőév, de a 

százas évek közül csak azok, amelyek 400-zal oszthatók 
 
grízes → dupla grízes liszt 
 
grízes liszt: a sima lisztnél nagyobb s a dercénél kisebb szemcséjű nullás, fogós liszt 
 
grumazi csata: (történettudomány) Szapolyai János erdélyi vajda a havasalfödli Grumazinál 1522 nyarán 

megverte a vajdaságot megszálló Mehmed szilisztrai bég török seregét 
 
grunwaldi csata: (történettudomány) II. Jagelló Ulászló lengyel király és unokatestvére, Vitold litván 

nagyherceg vezette lengyel–litván unió első katonai sikere az Ulrich v. Jungingen nagymester vezette 
német lovagrendi csapatokkal szemben 1410. júl. 15-én 

 
guba → bárányfürtös guba 
 
gubacs-szentlőrinci ütközet: (történettudomány) a Dózsa-féle parasztháború ütközete Pest mellett 1514. 

jún. 21-től 23-ig: Bornemissza János budai várnagy szétverte a valószínűleg Dózsa Gergely vezette 
parasztsereget 

 
guggon ülő: nem futó, nem kúszó, törpe <bab, tök> 
 
gúla → csonka gúla 
gulya → cifra gulya, ménes 
gulya → szilaj gulya, jószág, konda, ménes 
gulyás → hamis gulyás 
gumi → lágy gumi 
 
gurul a kerek labda: (sport, bizalmas) kezdődik (v. folyik) a labdarúgó évad, ill. a labdarúgás 
 
guruló labda: (sport, bizalmas) a futball-labda, ill. a labdarúgás 
 
guruló stílus: (sport) <magasugrásban> az a stílus, amelyben az ugró a léc fölött a léccel párhuzamos 

testhelyzetben átfordul 
 
guruló ülés: (sport) <versenyhajón> az evezés ütemére két sínen előre-hátra csúszó ülés 
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gyakoriság → kumulatív gyakoriság 
 
gyakorító igék: (nyelvtudomány) olyan igék, amelyek a cselekvésnek gyakori ismétlését vagy 

folytonosságát, vagy pedig elaprózását fejezik ki pl.: álldogál, írogat, kapkod 
 
gyakorító képző: (nyelvtudomány) a gyakorító igék képzésére használt képzők (pl. -gat, -get) 
 
gyakorlat → szakmai gyakorlat 
 
gyakorlati materializmus: (filozófia) az emberi élet pusztán evilági célok és szempontok szerinti 

berendezésének ideológiája 
 
gyakorlati, technikai végrehajtás: az adott körülményekhez alkalmazott gyakorlati megvalósítás 
 
gyakorlatok → nyelvtani gyakorlatok 
 
gyakorló terület: <iskolában, főleg mezőgazdasági szakiskolákban> olyan földterület, amelyet oktatási 

céllal, ill. a tanultak gyakorlása végett művelnek 
 
gyakornok → díjas gyakornok 
 
gyalogsági fegyver: (katonaság) általában egy (legfeljebb három) ember által könnyen kezelhető és 

mozgatható, többféle fegyver (puska, pisztoly, géppisztoly, könnyű rakétavető, hátrasiklás nélküli 
löveg stb.) gyűjtőneve 

 
gyalogsági tábornok: (katonaság) <a felszabadulás előtti magyar hadseregben> olyan, a későbbi 

vezérezredesnek megfelelő rangú tábornok, aki korábban a gyalogos fegyvernemnél teljesített 
szolgálatot 

 
gyanánt → kézirat gyanánt 
gyanánt → kézirat gyanánt NYÍLV 
 
gyapjas lepke: (állattan) zegzugos csíkokkal tarkított szárnyú, erdőkben és gyümölcsösökben közönséges, 

nagyobb fajta lepke; kártevő hernyójának hátán szőrcsomós szemölcsök vannak (Lymantria dispar) 
 
gyapjú → őszi gyapjú 
gyapjú → tavaszi gyapjú 
 
gyári ár: <a drágább nagykereskedői, ill. bolti árral szemben:> az az olcsóbb ár, melyet a nagykereskedő 

fizetett a gyárnak vmely áruért 
 
gyári jegy, a gyár jegye: a gyár ismertetőjele, jelzése <vmely készítményen, pl. edényen, dísztárgyon> 
 
gyári jel: a gyárra utaló, ábraszerű megjelölés <vmely készítményen, pl. edényen, dísztárgyon>; gyári jegy 
 
gyarmatáruk → legismertebb gyarmatáruk 
gyémántok → fekete gyémántok 
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gyenge hehezet: (nyelvtudomány) az a jel, amely az ógörög nyelv mai helyesírásában a szókezdő h hiányát 

jelöli magánhangzóval kezdődő szó elején 
 
gyenge ragozás: (nyelvtudomány) <némely indoeurópai nyelvben> olyan ragozás, amelyet az jellemez, hogy 

az e ragozásba tartozó igék, főnevek tövében nincs magánhangzó-váltakozás, ill. a melléknevek nem 
vesznek föl bizonyos jellemző végződéseket 

 
gyerek → agos gyerek 
gyermek → fogyatékos gyermek 
gyermek → talált gyermek 
gyermek → természetes gyermek 
gyermek → törvénytelen gyermek 
gyermek → váltott gyermek 
 
gyermekágyat fekszik: (ritka) szülés után szükséges fekvő idejét tölti 
 
gyermekágyi láz: (orvostudomány) a gyermekágy első idejében a női nemi szerven át történő súlyos, 

általános fertőzést (szepszist) okozó megbetegedés 
 
gyermeke → korának gyermeke 
gyermekének → elismer gyermekének 
 
gyermek elismerése: <ha az apa személye vitás> annak kijelentése az apa részéről, hogy a gyermeket 

magáénak tekinti 
 
gyermekgondozási díj: az anyát, ill. a gyermekét egyedül nevelő apát 1985. márciustól megillető 

társadalombiztosítási ellátás, amely a szülési szabadság lejárta után 1988. jan. 1-től a gyermek 
kétéves koráig jár; mértéke általában a táppénznek felel meg; GYED 

 
gyermekgondozási segély: Magyarországon az anyát, ill. a gyermekét egyedül nevelő apát megillető, 1967-

ben bevezetette ellátás, amely a szülési szabadság lejártát, ill. 1985-től, a gyermekgondozási díj 
megszűnését követően a gyermek hároméves koráig – tartósan beteg v. súlyosan fogyatékos 
gyermek esetén annak tízéves koráig – jár, ha a gyermek gondozása céljából fizetés nélküli 
szabadságot vesznek igénybe; a felsőoktatási intézmény nappali tagozatos hallgatóját a gyermek 
születése napjától illeti meg; GYED 

 
gyermek kizárása: (vallás) az egyházjogban a házasságkötést érvénytelenítő akarati hiányosság; a házasság 

egyik lényeges eleme, hogy gyermekek világrahozatalára és nevelésére irányul; aki tehát eleve (és 
nem csupán házasságkötés után) kizárja házasságából a gyermeket, érvénytelenül köt házasságot 

 
gyermeknap → nemzetközi gyermeknap 
gyertya → elektromos gyertya 
gyertya → húsvéti gyertya 
gyertya → mezei gyertya 
 
gyertya hamva: a gyertya elégett, elszenesedett bele 
 
gyertyás tánc: (néprajz) a 17. századtól ismert szertartásos lakodalmi tánc, amelyet gyertyával a kezükben 

járnak 
 
gyertyás verbunk: (néprajz) az ugrós táncfajta egy v. több földre helyezett égő gyertya között járt, 

mutatványos változata 
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Gyertyaszentelő Boldogasszony: (vallás) katolikus ünnep febr. 2-án, ill. ennek napja; ilyenkor gyertyát 

szentelnek a templomban 
 
gyertyát márt: (régies) pamutfonalat fölolvasztott faggyúba mártogatva faggyúgyertyát készít 
 
gyertyát ugrik: (sport) merev testtel, lábbal lefelé, merőlegesen ugrik a vízbe 
 
gyilkosság → kettős gyilkosság 
gyógymód → hasonszenvi gyógymód 
 
gyógypedagógiai intézet: (pedagógia) súlyos értelmi fogyatékosságú, általános iskolás korú gyermekek 

elhelyezésére és gondozására szolgáló oktató-nevelő intézmény 
 
gyógyszeres fürdők: (orvosi) a fürdővízhez kevert gázok v. gyógyszerek által fokozott hatású fürdők 
 
gyógyszertár → házi gyógyszertár 
 
gyógyszertári asszisztens: olyan egészségügyi dolgozó, aki ezzel asszisztensi képesítéssel rendelkezik; a 

gyógyszertárakban a gyógyszerész felügyelete mellett közreműködik a gyógyszerek elkészítésében, 
kiadásában és az adminisztrációs munkában; gyógyszertári technikus 

 
gyógyvizek → arzénes gyógyvizek 
 
gyomirtó szerek: (mezőgazdaság) azok a növényvédő szerek, amelyeket a gyomok elpusztítására 

használnak 
 
gyomor → émelygős gyomor 
gyomor → leveles gyomor 
gyomor → mirigyes gyomor 
gyomor → összetett gyomor 
gyomor → recés gyomor 
gyomor → százrétű gyomor 
gyónás → ájtatossági gyónás 
gyónás → egyetemes gyónás 
 
gyónási titok: (vallás) a gyónást, a bűnbánat szentségét védő titoktartási fegyelem 
 
gyopár → havasi gyopár 
gyors → filléres gyors, vonat 
gyorsáru → gyorsított gyorsáru 
gyorsírás → fogalmazási gyorsírás 
gyorsírás → irodai gyorsírás 
gyorsírás → levelező gyorsírás 
 
gyorsírási jel: az élőbeszéd folyamatos és gyors lejegyzésére v. bármilyen írás, feljegyzés gyors rögzítésére 

használt vonal v. írásjel, amely gyakran egész szót v. szócsoportot jelöl 
 
gyorsíró → irodai gyorsíró 
 
gyorsítja a tempót: (zene) <vmely mű előadásában> gyors(abb) tempót kezd alkalmazni 
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gyorsított film: (film, színház) bizonyos igen lassú mozgásokról készített, percenként egy-egy felvételből álló 
képsor, amelyet úgy pergetnek le, hogy egy másodpercre tizenhat kép esik, s így e lassú mozgás 
gyorsítva látható 

 
gyorsított gyorsáru: (vasútügy, kereskedelem) <a vasúti áruforgalomban> személyszállító vonaton való 

továbbításra alkalmas olyan áru, amelyet a vasút a feladó által megválasztható személyszállító 
(gyors)vonaton a gyorsáruénál nagyobb fuvardíjért továbbít 

 
gyorsított személyvonat: (vasútügy) olyan személyvonat, mely nem áll meg minden állomáson 
 
gyorsított vágás: (műszaki nyelv) a fémek megmunkálásában alkalmazott újítás, mely lehetővé teszi, hogy a 

korábban szokásos sebességnél sokkal nagyobb sebességgel lehessen vágni a fémet 
 
gyorstalpaló tanfolyam: (tréfás) rendkívül rövid idő alatt felületes ismereteket adó tanfolyam 
 
gyorsulás → nehézségi gyorsulás 
gyorsuló → egyenletesen gyorsuló mozgás 
gyök → egyszerű gyök 
gyök → elemi gyök 
gyök → összetett gyök 
 
gyökerező kapa: (néprajz) a szőlőtőke legfelső, ún. harmatgyökereinek elvágására szolgáló eszköz 
 
gyökös örökösödés: (néprajz) a törvény szerinti örökösödés 
 
gyököt von: (mennyiségtan) elvégzi a hatványozásnak azt a fordított műveletét, hogy a megadott 

hatványból és a kitevőből kiszámítja az alapot 
 
gyöngyösi értekezlet: béketárgyalások I. Lipót király és II. Rákóczi Ferenc fejedelem között 1704. márc. 18-

tól 17-ig 
 
gyöngyöspatai Jessze-fa oltár: (vallás) a magyar művészi gyakorlatban teljesen egyedülálló, Jézus 

családfáját ábrázoló ún. Jessze fája 
 
György → Szent György napja 
győzelem → nándorfehérvári győzelem 
győzelem → pirruszi győzelem 
 
győzelmi esély: a győzelem esélye, valószínűsége, lehetősége 
 
gyufát iszik: (elavulóban) foszforos gyufa fejéből oldatot készít, és azt öngyilkossági szándékból megissza 
 
gyújtás → biztonsági gyújtás 
gyújtó → biztonsági gyújtó 
gyújtogató → háborús gyújtogató 
gyújtózsinór → angol gyújtózsinór 
 
gyulai kolbász: rendszerint marhahússal kevert zsíros sertéshúsból készült, paprikával és borssal 

fűszerezett, címkével ellátott, nyersen is fogyasztható kolbász 
 
gyűjtemény → mindenes gyűjtemény 
Gyűjtemények → Pannonhalmi Gyűjtemények 
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gyűjteményes könyvek: (vallás) bizánci szertartású hívek számára összeállított, a vasár- és ünnepnapi 
szertartások étkeit és imádságokat tartalmazó könyvek 

 
gyülekezési jog: (jogtudomány) alapvető szabadságjog, melynek gyakorlása keretében békés 

összejövetelek, felvonulások és tüntetések tarthatóak, ahol a résztvevők szabadon kinyilváníthatják, 
az érdekeltek tudomására hozhatják véleményüket 

 
gyűlés → aradi gyűlés 
gyümölcs → folyékony gyümölcs 
gyümölcs → természeti gyümölcs 
gyümölcs → tiltott gyümölcs 
 
gyümölcs húsa: a gyümölcsnek a magot körülvevő, leves, élvezhető része 
 
Gyümölcsoltó Boldogasszony napja: (néprajz) márc. 25-e, a római katolikus egyház Jézus fogantatását 

ünnepli e napon; magyar elnevezése onnan ered, hogy a fák oltását nálunk ez idő tájt szokták végezni 
 
gyűrű → avar gyűrű 
gyűrű → pengető gyűrű 
gyűrűi → kút gyűrűi 
gyűrűje → disznó gyűrűje 
gyűrűje → hold gyűrűje 
gyűrűje → Szaturnusz gyűrűje 
 
gyűrűs haj: gyűrűkbe csavarodó, fonódó, göndörödő haj 
 
gyűrűs malom: (malomipar) ércet, szenet forgó hengerekkel apróra törő malom 
 
gyűrűs napfogyatkozás: (csillagászat) olyan napfogyatkozás, amikor a Hold úgy takarja el a Nap korongját, 

hogy a Nap széle gyűrű alakban látható 
 
gyűrűs porc: (bonctan) a gégefő egy kerek porcogója 
 
gyűrűs szivar: a) a minőség, ill. a márka jelzésére olyan, rendszerint finomabb minőségű szivar, amely 

gyűrűhöz hasonló papírszalaggal van ellátva; b) (tájszó) jobb minőségű szivar 
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habitüé → színházi habitüé 
habkő → mesterséges habkő 
 
habmerő kanál: a tésztaszűrőhöz hasonló, nagyobb, lyukacsos kanál, amellyel a habosra forrott ételről, 

főleg húslevesről a habot leszedik; habszedő 
 
háború → harmincéves háború 
háború → hétéves háború 
háború → huszita háború 
háború → igazságos háború 
háború → intervenciós háború 
háború → jottista-ypszilonista háború 
háború → keresztes háború 
háború → korlátozott háború 
háború → megelőző háború 
háború → mozgó háború 
háború → örökösödési háború 
háború → porosz–osztrák háború 
háború → százéves háború 
háború → tizenötéves háború 
háború → totális háború, hadviselés, mozgósítás 
háború → zsidó háború 
háborúk → búr háborúk 
háborúk → keresztes háborúk 
háborúk → napóleoni háborúk 
 
háborús bűncselekmények: (jogtudomány) a háborús bűncselekmények körébe tartozik a polgári lakosság 

elleni erőszak, a háborús fosztogatás, a bűnös hadviselés, harctéri fosztogatás, a fegyverszünet 
megszegése, a hadikövet elleni erőszak, a vöröskereszttel való visszaélés 

 
háborús bűnös: a háború kitöréséért felelős v. a háború folyamán elkövetett embertelenségekben bűnös 

személy 
 
háborús bűnper: (1945 után) háborús bűnös(ök) ellen indított bűnper 
 
háborús gyújtogató: (átvitt értelemben, politika, sajtónyelvi) az a személy, aki a szenvedélyek szításával, 

céltudatos és rosszhiszemű hírveréssel háborút igyekszik kirobbantani; háborús uszító 
 
háborús katonadal, háborús katonanóta: (néprajz) a katonadal különálló csoportja, melyet háború idején 

időszerű szöveggel énekeltek 
 
habos kőris: bútorkészítésre használt kőris, amelynek fája hullámvonalasan árnyalt, barnás v. sárgás színű 
 
hadak → mezei hadak 
 
hadászati áttörés: hadászatilag összefüggő csoportoknak támadással való szétválasztása 
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hadászati fegyverek: az atomtöltetű interkontinentális és közepes hatótávolságú ballisztikus 
rakétafegyverek, továbbá az 1000 km-t meghaladó hatósugarú, atomtöltelékek célba jutatására 
alkalmas repülőgépek, ill. a nagy hatótávolságú robotrepülőgépek együttes megnevezése 

 
hadi ékítmény: (katonaság, régies) egyes, hadi érdemekért adományozott rendjelek, kitüntetések 

különleges díszítménye (két egymást keresztező kard, tölgy-, ill. babérkoszorú stb.) 
 
hadi érettségi: <az első világháború idején letett> olyan érettségi, amelyet a 8. osztály iskolai elvégzése 

nélkül, egy rövidebb tanfolyam hallgatása után tettek 
 
hadi híd: háborúban, hadászati célból épített híd 
 
hadijog → nemzetközi hadijog 
 
hadi kárpótlás: a háború okozta károkért a legyőzött fél által fizetett kárpótlás 
 
hadi kommunizmus: (történettudomány) az az átmeneti jellegű gazdaságpolitika, amelyet a szovjet 

kormány 1918-tól 1921-ig folytatott a külföldi katonai intervenció és a polgárháború idején 
 
hadi levéltár: olyan levéltár, amelyben az országgal kapcsolatos háborúkra vonatkozó iratokat gyűjtik 
 
hadi lobogó: (régies) hadihajók állami hovatartozását jelző lobogó 
 
hadi múzeum: olyan múzeum, amelyben a különféle korszakok háborúival kapcsolatos tárgyakat gyűjtik 
 
hadi pénztár: magasabb katonai egység, alakulat pénztára háború idején 
 
hadi szolgálat: (régies) hadviselés, háború, ill. a benne való részvétel 
 
haditengerészeti flotta: a fegyveres erők része; óceáni és tengeri hadszíntereken hadászati és hadműveleti 

tevékenységet folytató haderőnem 
 
hadi tény: hadviselésben döntő, nevezetes katonai tett 
 
hadi út: (történettudomány) a hadviselés céljaira épített út 
 
hadi v. harci szekér: (katonaság, történettudomány) a lőfegyverek feltalálása előtt használt, elöl zárt, hátul 

nyitott két-, majd négykerekű kocsi, amelynek tengelyeire kiálló, sarlószerű fegyverek voltak szerelve 
 
hadi zóna: háborúban a fronthoz közel eső zóna, melyre különleges rendszabályok érvényesek 
 
hadjárat → ausztriai hadjárat 
hadjárat → hosszú hadjárat 
hadjárat → irtó hadjárat 
hadjárat → keresztes hadjárat, háború 
hadjárat → tavaszi hadjárat 
hadjáratok → halicsi hadjáratok 
hadjáratok → litvániai hadjáratok 
hadjáratok → nápolyi hadjáratok 
 
hadműveleti alap: (katonaság) olyan terület, amelyről a hadműveletek kiindulnak s a hadsereg ellátását 

biztosítják; bázis 
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hadnagy → réti hadnagy 
hadnagya → nemesek hadnagya 
hadoszlop → ötödik hadoszlop 
hadosztály → székely hadosztály 
hadsereg → álló hadsereg 
hadsereg → közös hadsereg 
Hadsereg → Vörös Hadsereg 
hagyaték → szellemi hagyaték 
 
hagyatéki zárlat: a hagyatéki vagyon biztosítása elrejtés, foglalás v. rongálás ellen 
 
hagyomány → irodalmi hagyomány 
hagyományok → haladó hagyományok 
 
hainburgi házassági szerződés: (történettudomány) Vilmos osztrák herceg és a 7 éves Hedvig magyar 

hercegnő eljegyzési szerződése 1378. jún. 15-én 
 
haj → gombos haj 
haj → gyűrűs haj 
haj → nyitott haj 
 
hajas baba: olyan játék baba, amelynek fején valódi v. utánzott haj van 
 
haját porozza: (régies) rizsporral, hajporral behinti 
 
hajdúdorogi mozgalom: (történettudomány) a magyar görög katolikusok mozgalma saját egyházmegye 

felállítása és a magyar liturgikus nyelv törvényesítése érdekében 1866 és 1912 között 
 
hajlata → eresz hajlata 
 
hajlékony mágneslemez: (számítástechnika) számítógépekhez alkalmazott adathordozó; a bináris 

információt egy gyorsan forgó mágneslemez egy v. két oldalára lehet felírni; a lemez tárolási 
kapacitása 1,4 MB is lehet 

 
hajlított bútor: hajlított fából készült bútor 
 
hajlított ház: (néprajz) olyan nyújtott, soros alaprajzú ház, amelyet az épület végéhez keresztirányban 

csatlakozó oldalszárnnyal bővítettek, így alaprajza nyomtatott L betűre emlékeztet; görbe ház 
 
hajlott kor: (választékos) idősebb, öreg kor 
 
hajnali dal: (néprajz) a középkori trubadúrköltészet kedvelt lírai daltípusa, a szerelmesek hajnali ébresztő 

dala; hajnalének 
 
hajnali mise, angyalmise, aranyos mise: (vallás) adventben pirkadat előtt, hagyományosan 6 órakor 

bemutatott szentmise, a Megváltó várásának és a Mária-tiszteletnek a nép által megszeretett 
megnyilvánulása; roráté 

 
hajó → hordszárnyas hajó, szárnyashajó, siklóhajó 
hajó → vitorlás hajó 
 
hajó törzse: a hajó teste, amelyre az árbocot, a kormányos fülkéjét, a kéményt stb. szerelik 
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hajót, ladikot varr: (hajózás, régies) fából készült hajó, ladik bordái, eresztékei közé illesztett tömítő 
anyagot eszkábával megerősít, ill. a hajó léceit így összekapcsolja 

 
hajó villája: kétszarvú bak, amelyre kikötéskor a kötelet erősítik 
 
hajóvontató banda: (néprajz) a folyami hajó emberi erővel történő húzására szegődött bérmunkások 

együttműködő csoportja 
 
hajóvontató kötél: (néprajz) a) fahajók lóval való vontatásánál használt, partig érő, 3 db. ujjnyi vastag 

kenderkötél; b) az üres fahajó v. emberi erővel való vontatásra használt kötél 
 
hajózási v. tengeri mérföld: 1852 m 
 
hajszra szánt: (bal felé fordulva) úgy szánt, hogy a mezsgyénél kezdi a szántást, a középen mélyedés, 

barázda marad 
 
hajt → agyról hajt a szőlő 
 
hajtásos növények: (növénytan) a harasztok, a nyitvatermők és a zárvatermők, melyeknek alaki 

sajátosságai és belső szöveti differenciálódása a fejlődéstanilag alacsonyabb rendű telepes 
növényeknél és a moháknál nagyobb alkalmazkodást tesz lehetővé 

 
hálaadás → év végi hálaadás 
 
hálaadó imádság: (vallás) a hála kifejezése az imádság eszközeivel; a hálaadó imádság a kérő és a dicsőítő 

imádság mellett a keresztény ember Istennel folytatott párbeszédének fontos része 
 
haladó → fontolva haladó 
 
haladó hagyományok: (1945 után) a múltnak a maga idejében és eszközeivel a társadalmi haladást segítő, s 

ezért nagyra becsült (szellemi) megnyilatkozásai 
 
haladó mozgás: (fizika) olyan mozgás, amelynek során a test valamennyi pontjának sebessége nagyság és 

irány szerint azonos 
 
haladvány → mértani haladvány 
haladvány → számtani haladvány 
halak → porcos halak 
halak → zománcos halak 
halál → golyó általi halál 
halál → hősi halál 
halál → klinikai halál 
halál → klinikai halál állapota 
halál → fürdési halál, uszodai halál 
haláleset → rendkívüli haláleset 
 
halálfejes huszárok: (történettudomány) <az első világháború végéig> a német hadseregben egyes 

huszárezredek állományába tartozó huszárok 
 
halálfejes lepke v. pillangó: (állattan) nagy termetű, barnássárgás szárnyú, kártékony éjjeli lepke, amelynek 

torán a háti oldalon halálfejre emlékeztető rajzolat látható; Acherontia Atropos 
 
halálfejes méreg: halálfejjel jelölt tartóban tárolt, kis mennyiségben is halált okozó méreg 
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haláloki statisztika: (orvosi) a halálozási statisztikának az az ága, melynél a legfőbb csoportképző ismérv a 

halál oka, vagyis az a betegség, kóros állapot, abnormitás, sérülés v. mérgezés, mely közvetlenül v. 
közvetve halálhoz vezet 

 
halálos bűn: (vallás) <a katolikus egyház tanítása szerint> erkölcsileg rossz cselekedet (bűn), mellyel az 

ember tudva és akarva súlyos dologban nem engedelmeskedik Isten akaratának 
 
halálozási arány: a népességstatisztikában a halandóság (mortalitás) jellemzésére használatos mutatószám 
 
halálra ítélt beteg: olyan beteg, akinek felépülésére, meggyógyulására nincs remény; gyógyíthatatlan beteg 
 
halálra való, halálra való batyu: (néprajz) halál esetére összekészített, batyuba kötött öltözetdarabok 
 
halandó → földi, halandó, testi hüvely 
 
hálás szerep: a) olyan színpadi szerep, amelynek eljátszása sikerrel kecsegtet; b) (átvitt értelemben) vkinek 

olyan alkalmi feladata, működése, amelyből könnyűsége mellett is csak előny származhatik 
 
halászat → jég alatti halászat 
halászat → szabad halászat 
halászat → tapogatós halászat 
 
halászati jog: (néprajz) a halászatot szabályozó, közjogi és magánjogi természetű törvények, ill. jogszokások 

összessége 
 
halász nép: olyan (pl. az izlandi) nép, amelynek fő v. egyetlen megélhetési forrása a halászat és a hal 

feldolgozása 
 
hálátlan szerep: a) olyan színpadi szerep, amelynek eljátszása nem v. alig kecsegtet sikerrel; b) (átvitt 

értelemben) vkinek olyan alkalmi feladata, működése, amely jót alig, inkább kellemetlenséget ígér 
számára 

 
halfogás → csodálatos halfogás 
 
halfogó hurok: (néprajz) másfél-kétméteres nyélre kötött lószőr, vessző, inda, esetleg dróthurok, amelyet a 

vízben mozdulatlanul lebegő csukára ügyesen ráhúz a halász, s a nyelet megrántva a hurokba szorult 
halat kiveti a partra 

 
halicsi hadjáratok: (történettudomány) a 11–13. században királyaink, rendszerint orosz kérésre, gyakran 

beavatkoztak az orosz részfejedelemségek, főként a szomszédos Halics (Galícia) és Lodoméria 
(Vlagyimir) hatalmi harcaiba 

 
hallás → abszolút hallás 
hallás → zenei hallás 
 
hallásjavító készülék: (orvosi) az érzékeny mikrofon által felvett hangokat felerősítve lég- v. csontvezetéssel 

teszi hallhatóvá a halláscsökkent egyén számára 
 
hallás után: a) úgy, hogy hallotta; b) kotta nélkül, emlékezetből, nem kottából megtanulva <énekel, játszik 

vmely zenedarabot> 
 
hallgat → misét hallgat 



 

 180 

 
hallható hang: (akusztika) olyan hangrezgés, amely hallásérzetet okoz 
 
hallójárat → belső hallójárat 
hallójárat → külső hallójárat 
halmaz → komplementer halmaz, kiegészítő halmaz 
háló → vadfogó háló 
halom → hármas halom 
halott → erkölcsi halott 
halott → hősi halott 
halott → prédikációs halott 
halott → visszajáró halott 
 
halottak miséje: (vallás) a) a liturgiában gyászmise; b) hiedelem, mely szerint a halottak (a tisztítótűzben 

szenvedő lelkek) visszajárnak szentmisére az éjféli mise előtt v. után, némely vidéken máskor is; ezért 
nem volt szabad bemenni éjféli misére a beharangozás előtt 

 
halottak napja: (vallás) a földön küzdő Egyház ünnepélyes megemlékezése a tisztítótűzben szenvedő 

lelkekről, ill. az elhunytakról nov. 2-án 
 
halottas ember: (néprajz) így nevezik Hódmezővásárhelyen a temetkezési intézetek v. koporsóárusok által 

fizetett temetésnél segédkezőket, szertartást intézőket 
 
halottas ház: olyan ház, amelyben haláleset történt, és amelyben a halottat fel is ravatalozták 
 
halottas lepedő: (néprajz) tulajdonképpen egy v. több díszlepedő, amely csupán a ravatalra terítve lesz 

halottas lepedővé 
 
halottas párna: (néprajz) hímzéssel, szőttes hímzéssel díszített párnahuzat, melyet a ravatalon a halott feje 

alá tett párnára húznak 
 
halottbejáró asszony: (néprajz) Hódmezővásárhelyen szegény özvegyasszony, aki a haláleset után a 

temetés dolgában eljárt az orvosnál, a hivatalokban, papnál, kántornál, harangozónál, és intézte a 
sírásást a temetőcsősznél 

 
halott búcsúztatása: (néprajz) a temetési szertartás része, mely során a kántor az általa költött éneket a 

halott nevében, egyes szám első személyben adja elő 
 
halott etetése: (néprajz) a halott étellel való ellátása közvetlenül v. jelképes formában 
 
halottfogó ruha: (néprajz) 2 m hosszú, egy szél, rendesen simán körülszegett lenvászon lepedőféle 
 
Halotti beszéd: 32 soros temetési beszéd és hozzá kapcsolódó könyörgés, a legkorábbi összefüggő magyar 

nyelvi, irodalmi és liturgikus szövegemlékünk 
 
halotti bizonyítvány: a halál bekövetkezéséről és a halál okáról kiállított orvosi igazolás 
 
halotti készületek: (néprajz) azok a ruhadarabok, amelyeket haláleset alkalmával a halott, a ravatal és a 

lakás öltöztetésére használnak 
 
halotti köntös: (néprajz) a rendes öltözettől eltérő szabású, bő ruhadarab, melyet koporsóban kiterített 

halottra adnak, rendes ruházata fölé 
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halotti lepel: (vallás) temetésnél használt hosszú vászondarab, amelybe a holttestet göngyölték, főleg a 
keleti kultúrákban 

 
halotti maszk: {<rendszerint ebben a szókapcsolatban:>} (ritka) halott ember arcáról megfelelő eljárással, 

rendszerint gipszből készített pontos másolat, lenyomat 
 
halotti melléklet: (néprajz) a halott mellé a koporsóba helyezett különböző tárgyak 
 
halotti papucs: (néprajz) egy darab kendervászonból szabott és hátul kézzel összevarrott, hosszú szárú 

lábbeli, melyet a halott lábára húznak 
 
halotti pénzbeszedő: (néprajz) Hódmezővásárhelyen a halotti társaság havi díját szedte, haláleset 

alkalmával a társaság pénztárkönyvébe beírta a halott nevét, megállapította, hogy a tagdíjat 
rendesen fizették-e 

 
halotti ruha: (néprajz) általában a helyi hagyományok szerinti, nemnek és kornak megfelelő ünneplő 

öltözet, ill. a halott életében legutolsóra hordott ünneplőruha volt minden tartozékával (kendő, 
kalap, fejdísz, zsebkendő stb.) 

 
halotti v. temetési tor: (népies) temetés után a halott emlékére a temetésen megjelent rokonok, ismerősök 

számára rendezett vendégség 
 
halott kivitele: (néprajz) a halottnak a házból a temetőbe vitele 
 
halott lakodalma: (néprajz) fiatal lány v. legény halálakor (általában 14–28, 30 éves korig) az átlagos halotti 

szertartástól eltérő szokás; az eladólány halottat menyasszonynak öltöztetve ravatalozták fel és 
tették koporsóba, a legény halottat ünneplőruhában, kalapjához v. melléhez virágot, esetleg 
vőlegénybokrétát tűzve; a népszokás alapja az az elképzelés, hogy a halál valójában lakodalom 

 
halottmosó asszony: (néprajz) a halottmosás mellékes jövedelme azoknak az idősebb napszámos v. 

szegényparaszt asszonyoknak, akik vállalták a halott mosdatását, felöltöztetését 
 
halottvizsgálati bizonyítvány: (orvosi) a halottkémi eljárás során az orvos, illetőleg a vizsgázott hivatalos 

halottkém által kiállított okmány 
 
hálózat → kereskedelmi hálózat 
 
hálózati csatoló: (számítástechnika) a számítógépet a helyi hálózatra csatlakoztató bővítőkártya v. egyéb 

eszköz 
 
hálózati számítógép: (számítástechnika) a hálózati csatlakozáshoz szükséges hardvert és szoftvert 

tartalmazó számítógép 
 
halzsíros atyafiság, rokonság: {<a magyar–finnugor rokonságot lebecsülők szóhasználatában:>} a) a 

magyaroknak az északi vidékeken lakó finnugor népekkel, főleg a lapokkal való nyelvi rokonsága; b) e 
rokon népek 

 
hályog → fekete hályog 
hályog → szürke hályog 
hályog → zöld hályog 
 
hamis bor: (néprajz) nem kizárólag szőlőből készült, feltűnően savanyú v. édes, sokszor zavaros, azonban 

valamelyik borfajtához hasonló ital; csinált bor 
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hamis eskü: (vallás) bűn a vallásosság erénye, a második és a nyolcadik parancsolat és az Egyház ellen; az 

tesz hamis esküt, aki esküvel megerősítve valótlant állít, v. olyan ígéretet tesz, melyet nincs 
szándékában teljesíteni 

 
hamis gulyás: (konyhaművészet) gulyásleves hús nélkül készítve 
 
hamis leves: (konyhaművészet) a) a húsleves ízét utánzó, zöldségből, csontból stb. hús nélkül készített 

leves; b) tágabb értelemeben minden hús nélkül készült rántott leves 
 
hamis próféta: (vallás) prófétaként föllépő ember, akinek vagy nincs küldetése az igaz Istentől, ill. 

küldetését hazugsággal teljesíti; vagy hamis istenségről prófétál (bálvány) 
 
hamis tanú: a) olyan tanú, aki szándékosan hamis adatokat vall vmely peres ügyben; b) (bizalmas, tréfás) az 

a személy, akit ötletszerűen felszólítanak, v. aki ajánlkozik vmely jelentéktelen ügyben való 
tanúskodásra 

 
hamis vád: (jogtudomány) bűncselekmény; az követi el, aki a hatóság előtt mást bűncselekmény 

elkövetésével hamisan vádol 
 
hamis vádaskodás: bíróság, ill. egyházi elöljáró előtt elkövetett rágalmazás 
 
hamva → gyertya hamva 
 
hamvas varjú: (állattan) a hollónál kisebb, a közönséges varjúnál nagyobb, a varjak családjába tartozó, 

mellén és hátán szürkés színű madár; Corvus corone cornix 
 
hamvas v. szürke küllő: (állattan) a harkályok rendjébe tartozó, feketerigó nagyságú, hegyvidéki 

bükkösökben élő madár; Picus canus 
 
hang → artikulált hang 
hang → bizonytalan hang 
hang → fakó hang 
hang → hallható hang 
hang → kevert hang 
hang → mély hang, mély magánhangzó 
hang → nyelvi hang 
hang → pergő hang 
hang → reszelős hang 
hang → reszketős hang 
hang → rezes hang 
hang → selymes hang 
hang → simuló hang 
hang → tagolt hang 
hang → zenei hang 
hangköz → zenei hangköz 
hanglejtés → eső hanglejtés 
hangmegfelelés → szabályos hangmegfelelés 
hangnem → ötfokú hangnem 
hangnemek → párhuzamos hangnemek 
 
hangoló kalapács: (zene) húros hangszer hangolására használt szerszám 
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hangosan oszt: (játék) <kártyajátékban> úgy oszt, hogy a kártyákat látni lehet 
 
hangos reklám: hangszórón, rádión v. televízióban közvetített reklám 
 
hangos újság: (ritka, elavult) némely iskolában, üzemben hangerősítőn továbbított hírek, közlemények 
 
hangot nyíltan ejt: (nyelvtudomány) a szájüreg nagyobb nyílásával, ill. a szokásosnál alacsonyabb 

nyelvállással képezi 
 
hangrendi illeszkedés: (nyelvtudomány) a magas és mély hangok különbségén alapuló magánhangzó-

illeszkedés 
 
hangrendi párhuzam: (nyelvtudomány) az a nyelvi jelenség, hogy némely, rendszerint rokon értelmű szópár 

egyik tagja csak magas, másik tagja csak mély magánhangzót tartalmaz (pl. döng és dong, gyűr és 
gyúr, kever és kavar) 

 
hangsor → kromatikus hangsor, skála 
hangsor → ötfokú hangsor 
hangsúly → emfatikus hangsúly 
hangsúly → érzelmi hangsúly 
hangsúly → kötött hangsúly 
hangsúly → logikai hangsúly 
hangsúly → szabad hangsúly 
hangsúly → zenei hangsúly 
 
hangsúlyos verselés: (irodalomtudomány) olyan versrendszer, amely hangsúlyos és hangsúlytalan 

szótagoknak szabályos, rendszerint valamely metrumnak megfelelő váltakozásán alapul 
 
hangszer → húros hangszer 
hangszer → kromatikus hangszer 
hangszer → pengető hangszer 
hangszerek → billentyűs hangszerek 
hangszerek → fafúvós hangszerek 
hangszerek → fúvós hangszerek 
hangszerek → húros hangszerek 
hangszerek → mirliton hangszerek 
hangszerek → pengetős hangszerek 
hangszerek → rézfúvós hangszerek 
 
hangszert lehangol: (zene) vmely hangszernek egy v. több húrját esetenként a megszabott módon 

mélyebbre hangolja 
 
hangszóró → dinamikus hangszóró 
hangú → magas hangú 
hangú → mély hangú 
hangú → vegyes hangú v. vegyes hangrendű 
 
hangugrató tő: (nyelvtudomány) olyan tő, amelyben a ragozás, képzés során hangugratás történik 
 
hangulatfestő szavak: (irodalomtudomány) a mozgások, cselekvések, tulajdonságok hangulatát 

hangalakjukkal megéreztető, gyakran tréfás, gúnyos hatású szavak 
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hangutánzó szavak: (nyelv, irodalom) olyan szavak, amelyek természeti jelenségek, állatok, élettelen 
dolgok hangját utánozzák, szándékolatlan emberi hangadást nyelvivé tesznek azáltal, hogy állandó 
formában, azonos hangalakkal idézik fel 

 
hangzás szerinti átírás: (nyelvtudomány) <vmely idegen nyelv szavaival kapcs.> nyelvünk hangjait jelölő 

betűkkel történő átírás 
 
hánt → tarlót hánt 
 
hántolt mag: (mezőgazdaság) főleg emberi táplálkozásra szánt szem- v. magtermés (búza, árpa, köles, zab, 

cirok, rizs stb.) azon része, amelyről a külső terméshéjat hántolással (héjtalanítással), a belső 
maghéjat pedig csiszolással választják le 

 
hány → kölyköt hány 
hány → rudat hány 
hányados → értelmességi hányados 
hanyatlás → kulturális hanyatlás 
 
happy end: (nyelv, irodalom) színdarab, film v. epikus mű cselekményének a hősökre nézve szerencsés, 

boldog befejezése 
 
harag → örök harag 
harangoznak → templomba harangoznak 
harangszó → esti harangszó 
harangszó → fogadalmi harangszó 
 
harangszóval búcsúztat vkit: (népies) temetésekor harangoztat a tiszteletére 
 
haránt vastagbél: (orvosi) a vastagbél középső szakasza, mely a máj alatt, a felszálló vastagbél 

folytatásaként kezdődik 
 
harc → ideológiai harc 
harc → prozódiai harc 
 
harc a három nyolcasért: (politika, régies) harc a napi 24 órának olyan beosztásáért, hogy nyolc óra jusson 

munkára, nyolc szórakozásra v. tanulásra és nyolc pihenésre 
 
harcanyagok → mérgező harcanyagok 
harceszközök → tiltott harceszközök 
 
harci álláspont: (katonaság) az a hely, ahol a harci egység v. a katona a harc folyamán tartózkodik, ahonnan 

a hadműveleteket végzik, indítják, ill. ahol új harcra rendezkednek be 
 
harisnya feje v. lábbeli feje: a harisnyának, ill. a lábbelinek az a része, amely a lábfejet, ill. annak elülső, 

felső részét borítja 
 
harmad → nagy harmad 
 
harmadfokú bíróság: <a fellebbvitel során> harmadik, rendszerint legfelső fokon ítélkező bíróság 
 
harmadfokú egyenlet: (mennyiségtan) olyan egyenlet, amelyben az ismeretlen a harmadik hatványon van 
 



 

 185 

harmadfokú unokatestvér: olyan unokatestvérek közül az egyik, akiknek egy-egy dédszülője egymásnak 
testvére (volt) 

 
harmadik (III.) v. kommunista internacionálé: a világ kommunista pártjainak és szervezeteinek 1943-ig 

fennállott nemzetközi egyesülése, amelyet Lenin alapított 1919-ben 
 
Harmadik Birodalom: Hitler náci Németországa 
 
harmadik csöngetés: a) (film, színház) az ügyelő harmadszori, utolsó jeladása, amelynek elhangzása után a 

színész(ek) köteles(ek) a színpadon készenlétben lenni; b) (átvitt értelemben, ritka) utolsó és igen 
komoly figyelmeztetés arra, hogy az illető személyt vmi veszedelem fenyegeti 

 
harmadik hatvány: (mennyiségtan) az a szorzat, amelynek mind a három tényezője a szóban forgó szám, ill. 

algebrai kifejezés 
 
harmadik kozmikus sebesség: (fizika) az a legkisebb sebesség, amely elég ahhoz, hogy vmely test a Nap 

tömegvonzását legyőzze 
 
harmadik olvasás: (politika) a törvényjavaslat harmadszori felolvasása a parlamentben 
 
harmadik osztály: <vasúton, hajón 1950 előtt> a másodiknál kevésbé kényelmes és egy fokkal olcsóbb 

osztály 
 
harmadik rend: (történettudomány) a polgári osztály <a rendi államban> 
 
harmadik személy: (nyelvtudomány) a) az az egy v. több személy, aki(k)ről az első és a második személyen 

kívül szó van; b) az a nyelvtani alak, amely e szóban levő személynek v. dolognak a nyelvtani 
személyét (ő, ők; az, azok) fejezi ki 

 
harmadik út: (politika) <a szocializmus és a kapitalizmus küzdelmében> semlegesnek álcázott irányzat v. 

magatartás, amely valójában, a gyakorlatban a kapitalizmust támogatja 
 
harmadnapos hideg: (ritka, régies) váltóláz, malária 
 
harmadnapos hideglelés: váltóláz, malária 
 
harmados műveltetés: (elavult) <nagygazdaságokban> harmadosok által történő művelés 
 
harmadrend → ferences harmadrend 
 
harmadrendű álló csillag: (csillagászat) a másodrendű csillagoknál is gyengébb fényű, szabad szemmel nem 

jól látható csillag 
 
hármas → lenini hármas jelszó 
 
hármas csárdás: (néprajz) a csárdás két nővel járt változata 
 
hármas egység: (irodalomtudomány) némely drámának az a sajátsága, hogy cselekménye szorosan 

egységes, s egy helyen 24 óra alatt játszódik le; a hely, az idő és a cselekmény egysége 
 
hármas esküvő: három jegyespár esküvője egy helyen és egy időben 
 
hármas fogat: olyan fogat, amelyben a jármű v. a mezőgazdasági eszköz elé három ló v. ökör van fogva 
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hármas halom: (történettudomány, régies) a régi magyar címer mezejében látható három ív alakú 

emelkedés 
 
hármas határ: a határvonalnak az a része, amely másik két határral érintkezik 
 
hármas ikrek: egy anyától egy szüléssel szült három gyermek 
 
hármas kötés: (kémia) olyan kovalens kötés, amelyben az atomok három vegyértékkel kapcsolódnak 

egymáshoz; három elektronpár hozza létre 
 
hármas liszt: (régies) a kettes jelzésűnél egy fokkal gyengébb minőségű liszt 
 
hármas mérkőzés, verseny: (sport) három számban, sportágban v. három nemzet résztvevői által vívott 

mérkőzés, ill. három egymást követő mérkőzésből álló küzdelem 
 
hármas szám: (nyelvtudomány) <némely nyelvben> a szónak az az alakja, amely hármas csoportban 

előforduló személyt, dolgot jelöl 
 
hármas ünnep: a) három napig tartó ünnep; b) három nevezetes eseményt egyszerre megünneplő ünnep 
 
hármas ütem: (zene) olyan ütem, amelyben az egységül szolgáló időtartam háromszor foglaltatik (pl. 3/2, 

3/4 stb.) 
 
hármas vetésforgó: (mezőgazdaság) a föld művelésének az a módja, hogy vmely területet egymás után, 

három éven át más-más növénnyel vetnek be 
 
harmatkása → vízi harmatkása 
 
harmincéves háború: (történettudomány) vallási indítékokkal, valójában politikai célokért: a német 

birodalomban a császári abszolutizmusnak, nemzetközileg a Habsburg dinasztia egyeduralmának 
megtörésére kirobbantott háború, ami 1618. máj. 23-tól 1648. okt. 24-ig tartott 

 
harmonikus moll: (zene) olyan hétfokú hangsor, amelynek második és harmadik, továbbá ötödik és 

hatodik, valamint hetedik és nyolcadik hangja közt félhangnyi, hatodik és hetedik hangja közt pedig 
másfél hangnyi távolság van 

 
harmonikus rezgés: (fizika) olyan rezgés, amelyben az erő mindig a nyugalmi helyzet felé irányul, nagysága 

pedig arányos a kitéréssel 
 
harmonikus sor: (mennyiségtan) a természetes számok reciprok értékeiből álló sor 
 
három → írásmű három fő része 
három → testek három mérete 
 
három a tánc: (néprajz) táncszóként idézett s a tánc folytatására biztató szólás, amely a páros táncok 

hármas tagozódását tükrözi 
 
háromkerekű bicikli: tricikli 
 
háromkeresztes vérbaj: (orvostudomány) olyan vérbaj, amelyben a pozitív laboratóriumi reakció foka a 

lehetséges és egyre erősbödő négy fokozat közül erősségben a harmadik 
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háromkirályok napja: (népies, vallásügy) jan. 6. 
 
háromnegyedes deszka: 3/4 coll, azaz kb. 20 mm vastag deszka 
 
háromnegyedes ütem: (zene) olyan háromrészes ütem, amelyben a mérés egysége negyed időtartam 

értékű hang 
 
háromnyomásos rendszer: (mezőgazdaság) az a három évre beosztott gazdasági termelési rendszer, 

amelyben az ugar, az őszi gabona és a tavaszi gabona, ill. a kapás növény évenként váltja egymást 
 
háromosztatú ház: (néprajz) a háromhelyiséges, szoba-konyha-kamra, szoba-pitvar/kéményalja-kamra, 

szoba-konyha-szoba beosztású, soros alaprajzú háztípus megjelölésére használt néprajzi szakkifejezés 
 
háromszög → derékszögű háromszög 
háromszög → egyenlő szárú háromszög 
háromszög → tompaszögű háromszög 
háromszög → üzemi háromszög 
 
háromszögletű kalap: (történettudomány, ruházkodás) a 17–18. században viselt, rendszerint hivatást, 

méltóságot jelző kalap, amelynek karimája a felhajtás által három sarkot alkot 
 
háromszögletű kendő: a kar felkötésére használt háromszögletű vászondarab 
 
háromszög magasságvonalai: (geometria) az a három egyenes, amely a háromszög egy-egy csúcspontján 

megy át, és a szemközti oldalra merőleges (magasság) 
 
háromszögű csont: (biológia) a kéztő csontjainak a kisujj felé eső szélső tagja 
 
háromszögű kalap: (elavult) háromszögletű kalap 
 
háromszögű kendő: a) háromszög alakú kendő; b) elsősegély nyújtásakor használt, háromszög alakra 

hajtható kendő 
 
háromtagú összetétel: (nyelvtudomány) három, rendszerint egyenrangú szóból álló összetétel (pl. 

egyszersmind) 
 
hártyásszárnyú rovar: (állattan) olyan rovar, amelynek két pár áttetsző, vékony, hártyaszerű zárnya van, 

szájrésze rágó v. nyaló szervvé alakult, nőstényének tojócsöve v. fullánkja van, teljes átalakulással 
fejlődik 

 
hasáb → egy hasáb káposzta 
hasadás → spontán hasadás 
hasadt → tenyeresen hasadt levél 
 
hasadt nyelvű: a végén ágra vált nyelvű (pl. gyík) 
 
hasban → búza hasban van 
 
hasítatlan köröm: (állattan) a páratlan ujjú patások (pl. ló) erősen kifejlődött harmadik ujját borító, szaruból 

való képződmény 
 
hasított bőr: (bőripar) olyan vastagabb bőr, amelyet még cserzés előtt hasítógéppel két v. három rétegre 

hasítottak 



 

 188 

 
hasított címerpajzs: függőlegesen osztott pajzs 
 
hasított cipő, topán: (bőripar) a fűzős cipőhöz hasonló, magas szárú cipő, amelynek visszahajtott szára a 

boka magasságáig ér 
 
hasított csülkűek, körműek, patájúak: (állattan) a kérődzők, valamint a sertés és más állatok, amelyeknek 

csülke, körme, patája két v. több részre oszlik 
 
hasított köröm: (állattan) a páros ujjú patások (pl. szarvasmarha, sertés, juh, szarvas) lábujján levő, 

szaruból való képződmény, mely belső lapjával úgy helyezkedik el a másik mellett, mintha ketté volna 
hasítva 

 
hasított lúdtoll: (ipar) a lúdtoll kettéhasított alsó szára, ecset- és kefeáruk nyersanyaga 
 
hasított sertés: (kereskedelem) <a vér kibocsátása, a megtisztítás, valamint a belső szervek eltávolítása 

után> hosszirányban két, nagyjából egyenlő félre szétvágott sertés 
 
hasonlat → epikus hasonlat 
 
hasonlító határozó: (nyelv, irodalom) mondatrész, amely az alaptagjául szolgáló középfokú melléknév, 

számnév, határozószó mellett azt a személyt, dolgot, minőséget, mennyiséget jelöli meg, akihez v. 
amihez történik a hasonlítás 

 
hasonló alakú szavak: (nyelv, irodalom) olyan szavak, amelyeknek hangalakjai közel állnak egymáshoz, 

néhány hangnyi különbség van köztük, és jelentésük sem különbözik alapvetően (pl. tanulság–
tanúság) 

 
hasonszenvi gyógymód: {<rendszerint csak ebben az állandósult szókapcsolatban:>} (ma már nem 

alkalmazott) gyógyító eljárás, amelynek során egyre kisebb mennyiségekben adagolják azokat a 
gyógyszereket, amelyek a szervezetben a gyógyítandó betegséghez hasonló tüneteket idéznek elő 

 
haszna → kamara haszna 
haszna → pénzverés haszna 
használata → értelem használata 
használatának → szó használatának kötöttsége 
 
használati birtokos: (jogtudomány) az a személy, aki a használatra jogot adó vmely jogviszony (pl. 

haszonbérlet) alapján tart vmit birtokában 
 
használati érték: (közgazdaságtan) valamely dolog, termék, áru olyan hasznos tulajdonsága, amely emberi 

szükségletek kielégítésére teszi alkalmassá 
 
használati utasítás: vmely eszközhöz, készülékhez, szerhez, szerkezethez mellékelt, használatát, kezelését 

megmagyarázó szöveg 
 
használt áron: (kereskedelem) a megszabott, forgalmi árnál (jóval) olcsóbban 
 
hasznos → társadalmilag hasznos munka 
 
hasznos munka: (fizika) az összes befektetett munkának v. energiának az a része, amely valamilyen 

szempontból fontos, hasznos 
 



 

 189 

hasznos teher, terhelés: (közlekedés, műszaki nyelv) az a teher, amelyet mint rakományt vmely jármű, 
szállítóeszköz, szerkezet magával vihet (kivéve az önsúlyt és az üzemanyagot) 

 
hasznos terhelés: (építészet, műszaki nyelv) az a terhelés, melynek céljára a tartót, tartópillért v. -

szerkezetet építik 
 
haszon → elmaradt haszon 
haszon → kereskedelmi haszon 
haszon → tiszta haszon 
haszonkulcs → bruttó haszonkulcs 
hatalmak → központi hatalmak 
hatalom → kettős hatalom 
hatalom → kivételes hatalom 
hatalom → törvényhozó hatalom 
hatalom → végrehajtó hatalom 
határ → hármas határ 
határ → néprajzi határ 
határidő → szállítási határidő 
határkő → történelmünk egyik határköve 
határozat → alapító határozat 
határozat → bírósági határozat 
 
határozatba megy: (régies, hivatalos) határozattá válik 
 
határozati javaslat: leendő határozatként elfogadásra előterjesztett, benyújtott javaslat 
 
határozati párt: (történettudomány) <az 1861-es magyar országgyűlésben> az a párt, amely nem felirat, 

hanem határozat útján akarta követelni az 1848-as törvények visszaállítását 
 
határozatlan alany: (nyelvtudomány) megnevezéssel v. körülírással meg nem határozott, ill. ismeretlen 

személyt, dolgot jelentő alany (pl. a Valaki itt volt?, Egy ember járt itt?) 
 
határozatlan egyenlet: (mennyiségtan) olyan egyenlet, amelyben egynél több ismeretlen van 
 
határozatlan integrál: (mennyiségtan) olyan függvény, amelynek differenciálhányadosa az eredetileg adott 

függvény 
 
határozatlan ítélet: (jogtudomány) olyan ítélet, amelyben a bíróság csak a büntetés nemét határozza meg, 

de a büntetés időtartamát nem 
 
határozatlan módosítószó: (nyelvtudomány) a közlés határozatlan voltát, találgatást kifejező módosítószó 

(pl. bizonyára, esetleg, talán) 
 
határozatlan névelő: (nyelvtudomány) személy, dolog meg nem határozott, ill. ismeretlen voltára utaló 

névelő (pl. a magyarban a hangsúlytalan egy) 
 
határozatlan névmás: (nyelvtudomány) pontosan meg nem határozott v. ismeretlen személyt, dolgot, 

tulajdonságot, mennyiséget jelölő névmás (pl. valaki, valami, némely) 
 
határozatlan számnév: (nyelvtudomány) a dolgok, személyek számát, mennyiségét nem pontosan, nem 

számszerűen, hanem csak hozzávetőlegesen kifejező számnév (pl. sok, kevés) 
 
határozó → állandó határozó 
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határozó → hasonlító határozó 
 
határozói igenév: (nyelvtudomány) az igének határozószói természetű, -va, -ve v. -ván, -vén képzős 

származéka, amely a mondatban főleg állapot-, mód-, idő- v. okhatározó, ritkábban állítmány (pl. 
nézve, nézvén, tudva, tudván) 

 
határozószó → kérdő határozószó 
határozószó → mutató határozószó 
határozószó → vonatkozó határozószó 
 
határozott alany: (nyelvtudomány) olyan alany, amely pontosan megjelöli azt, akiről, amiről az állítmánnyal 

mondunk vmit (pl. a Barátod volt itt? mondatban a barátod) 
 
határozott egyenlet: (mennyiségtan) olyan egyenlet, amely a benne előforduló ismeretleneknek csak véges 

számú értékei esetén állhat meg 
 
határozott integrál: (mennyiségtan) vmely függvény alapul vételével bizonyos módon képzett összeg 

határértéke; közben az összeg minden tagja a nulla felé, a tagok száma pedig a végtelen felé tart 
 
határozott névelő: (nyelvtudomány) személy, dolog beszédhelyzetbeli, szövegösszefüggésbeli 

meghatározottságát, ismert voltát jelölő, rendszerint hangsúlytalan névelő (pl. a magyarban: a, az) 
 
határozott ragozás → tárgyas igeragozás, tárgyas ragozás 
 
határozott számnév: (nyelvtudomány) olyan számnév, amely pontosan kifejezi, hogy vmi, vki hány, 

hányadik v. hányadrésze az egésznek (pl. öt, ötödik, ötöd) 
 
határozott tárgy: (nyelvtudomány) olyan tárgy, amelyet a beszédhelyzettel, a szövegösszefüggéssel 

meghatározunk, ill. amelyet ilyennek gondolunk, s amely mellett az állítmány rendszerint tárgyas 
ragozásban áll (pl. a Befőzték a gyümölcsöt?, mondatban a gyümölcsöt) 

 
határőrvidék → bánáti határőrvidék 
határőrvidék → erdélyi határőrvidék 
határőrvidék → magyar határőrvidék 
határőrvidék → székely határőrvidék 
hatás → elidegenítő hatás 
hatás → görcsoldó hatás 
 
hatnapos óvoda: (általános) óvoda, melyben a 3–6 éves gyermekek éjjel-nappali elhelyezésben, 

étkezésben, tervszerű foglalkoztatásban és egészségügyi gondozásban részesülnek 
 
hatodik hatvány: (mennyiségtan) az a szorzat, amelynek mind a hat tényezője a szóban forgó szám, ill. 

algebrai kifejezés 
 
hatodik parancsolat: (vallás) a tízparancsolat 6. törvénye: „Ne törj házasságot!”, kateketikai formulája: „Ne 

paráználkodj!”; a hatodik paeancsolat a férfi és a nő kapcsolatát mint az élet Istentől kapott forrását 
védő törvény 

 
ható ige: (nyelvtudomány) a -hat, -het képzővel alkotott ige; azt fejezi ki, hogy az alapszóban kifejezett 

cselekvés, történés, állapot, létezés lehetséges, meg van engedve (pl. megtörténhet, elmehet) 
 
hatos agancs: (vadászat) három-három ágú agancs 
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hatósági ár: a hatóságtól kötelező erővel megszabott ár 
 
hatos fogat: a) olyan fogat, amelyben a jármű v. mezőgazdasági eszköz elé hat ló v. ökör van fogva; b) 

hatlovas hintó 
 
hatos jambus: (irodalomtudomány) hat jambusból álló verssor 
 
hatos liszt: (régies) az ötös jelzésűnél egy fokkal gyengébb minőségű liszt 
 
hatos torna: (sport) hat csapat részvételével rendezett torna 
 
hatósugara → repülőgép hatósugara 
 
hatos ütem: (zene) olyan ütem, amelyben az egységnyi időtartam hatszor benne foglaltatik 
 
hátraköti a haját: haját hátrafésüli, és szalaggal v. csattal hátul összefogja 
 
hátrányos helyzet: olyan személyek, családok társadalmi helyzete, amelyek alacsonyabb életszínvonalon, 

rosszabb életkörülmények között élnek, mint a társadalom tagjainak többsége 
 
hátratolja az órát: az óra mutatóját hátraigazítja 
 
hátsó → első, hátsó sonka 
 
hatvanas égő: óránként hatvan wattot fogyasztó villanykörte 
 
hatvanas évek: a folyó, a legutóbbi v. a szóban forgó évszázadnak hatvanadikkal kezdődő évei a hetvenedik 

kezdetéig 
 
hatvány → első hatvány 
hatvány → ezredik hatvány 
hatvány → harmadik hatvány 
hatvány → hatodik hatvány 
hatvány → hetedik hatvány 
hatvány → ikszedik hatvány 
hatvány → kilencedik hatvány 
hatvány → második hatvány 
hatványa → huszadik hatványa 
 
hatványra emel: a) (mennyiségtan) <vmely számot, mennyiséget> hatványoz; b) (átvitt értelemben, 

irodalmi nyelvben) megsokszoroz 
 
hava → böjtelő hava 
hava → karácsony hava 
hava → Kisasszony hava 
hava → mindszent hava 
 
havasi gyopár: a fészkesek családjába tartozó, egész felületén fehér szőrökkel fedett, magas hegyekben 

termő alacsony, évelő növény (Leontopodium alpinum) 
 
havasi kürt: hegyi pásztorok által használt, hosszú, egyenes, rendszerint fából készült kürt 
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havasi legelő: (néprajz) a tengerszint felett 800 m-nél magasabban fekvő gyepes terület, jó minőségű, a 
tejelválasztásra kedvező hatású füvet termő legelő 

 
havasi pásztorkodás: (néprajz) a magas hegyvidékek füves térségein folytatott legeltető állattartás és az 

ahhoz kapcsolódó pásztorélet 
 
havi → egy havi végkielégítés 
 
havi vérzés v. tisztulás: (orvostudomány) a nő életében a nemi érettséggel kezdődő élettani folyamat, 

amely általában 28 naponként ismétlődik, és rendszerint 3–4 napig tart; ilyenkor a méh 
nyálkahártyájának vért is tartalmazó váladéka eltávozik; menstruáció, havibaj 

 
ház → családi ház 
ház → csillagos ház 
ház → egysejtű ház 
ház → első ház v. szoba 
ház → favázas ház 
ház → fordított ház 
ház → főrendi ház 
ház → görbe ház 
ház → hajlított ház 
ház → halottas ház 
ház → háromosztatú ház 
ház → keresztszínes ház 
ház → kétosztatú ház 
ház → lábas ház 
ház → lakodalmas ház 
ház → L alaprajzú ház 
ház → lelkigyakorlatos ház 
ház → szélső ház 
ház → szent ház 
ház → talpas ház 
ház → tűzfalas ház 
háza → lordok háza 
 
háza népe: (átvitt értelemben) a) vki családjához tartozó személyek, családtagok összessége 
 
hazai → bruttó hazai termék 
 
hazai csapat: (sport) a saját pályáján játszó helybeli csapat 
 
hazai leányasszony: (néprajz) a menyasszony szokásos megnevezése Erdélyben 
 
hazai pálya: (sport) a csapat saját pályája v. az a pálya, amelyen a csapat játszani szokott, ha ő választja meg 

a pályát 
 
házaló kereskedő: (néprajz) gyalog v. szekéren faluról falura járó ember, aki különféle mezőgazdasági v. 

ipari termékeket árusít 
 
házasított bor: a minőség, íz javítására több fajtából kevert bor 
 
házasság → érvénytelen házasság, semmis házasság 
házasság → kettős házasság 
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házasság → természetes házasság 
házasság → törvényes házasság 
házasság → vegyes házasság 
házasság → vélt házasság 
 
házasság elhálása: (vallás) <katolikus felfogás szerint> a házasfelek egymás közötti, emberhez méltó, 

önmagában gyermek nemzésére alkalmas házastársi cselekedete, melyre a házasság természeténél 
fogva rendeltetett 

 
házasság felbontása: a házasság megszüntetése bírói ítélettel 
 
házassági → hainburgi házassági szerződés 
 
házassági akadály: (jogtudomány) korábbi fel nem bontott házasság v. vérrokonság, amely miatt nem lehet 

házasságot kötni 
 
házassági eskü: a házasság megkötésekor a házasulók által tett eskü 
 
házassági kötelék: (vallás) érvényes házasságkötésből származó, természeténél fogva örökös és kizárólagos 

kapcsolat házastársak között 
 
házassági rokonság: (néprajz) házasság útján létrejött rokoni kapcsolat, ellentétben a vérrokonsággal, 

amely leszármazáson alapszik; affiniális rokonság 
 
házassági tilalmak: (néprajz) olyan szabályozások, melyek bizonyos személyeket kizárnak a házasságkötés 

lehetőségéből; elsősorban a szülő és gyermek, a testvérek, féltestvérek házassága volt tilos 
 
házassági v. katonatiszti kaució: az a rendfokozatonként megállapított nagyságú pénzösszeg, ill. ingatlan, 

amelyet a nősülni szándékozó hivatásos katonatisztnek biztosítania kellett, hogy a kamatok, ill. a 
jövedelem lehetővé tegye a tiszti család részére a ranghoz méltónak tartott életmódot 

 
házasságkötés → polgári házasságkötés 
 
házasságkötés szertartása: (vallás) a házasságkötés formájának liturgikus megvalósulása a nászmisében v. 

misén kívül 
 
házasságon kívül született gyermek: házastársi v. élettársi kötelékben nem élő anyától (szülőktől) született 

gyermek 
 
házasultak anyakönyve: (vallás) hivatalos jegyzék a plébánián a házasság szentségében részesültekről 
 
házat → nagy házat buktat 
 
házatlan csiga: (állattan) csupasz, ház nélküli csiga 
 
házatlan jobbágy: (történettudomány) olyan jobbágy, zsellér, akinek sem háza, sem telke nem volt; zsellér 
 
hazátlan nép: olyan nép, amelynek nincs hazája, ill. amelyet jogaitól, szabadságától megfosztottak 
 
házbeli portéka: (néprajz) a lakásban tartott ingóságok, tehát bútorok, ruhaneműk, esetleg szerszámok 

összessége 
 
házi agitáció: (politika) házról házra, lakásról lakásra járva folytatott agitáció 
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házi áldás: (elavulóban) olyan naiv hangú versike, mely nyomtatva, festve v. kivarrva és a szoba v. konyha 

falára függesztve a boldog együttélés feltételeit foglalja össze vallásos szellemben 
 
házi dolgozat: a tanuló által otthon, saját munkájával készített írásbeli beszámoló, megoldott feladvány 

vmely, az iskolai tananyagból számára kijelölt kérdésből 
 
házi feladat: a tananyag feldolgozásának menetében minden olyan feladat, amelyet a tanítási időn kívül – 

otthon, ill. a napközi otthonban, tanulószobán – egyéni munkával végeznek el a tanulók 
 
házi foglalatosság: a háztartási teendők végzése 
 
házi főpróba: (film, színház) a nyilvános v. zártkörű főpróbát megelőző próba, melyen csak a színház 

kötelékébe tartozók s a színház bizalmasai vehetnek részt 
 
házig → háztól házig fuvarozás 
 
házi gyógyszertár: vmely gyógyintézet betegeinek gyógyszerekkel és gyógyászati segédeszközökkel való 

ellátására létesített gyógyszertár 
 
házi kereszt: (régies, tréfás) feleség 
 
házikó → zöld házikó 
 
házi központ: (postaügy) <nagyobb intézményben, üzemben> automatikus v. kézi kapcsolású 

telefonközpont, amely az intézmény belső állomásait a városi központtal, ill. egymás között kapcsolja 
 
házi munka: a foglalkozással járó hivatali, üzemi munkán felüli és azzal rendszerint azonos jellegű, otthon 

végzett munka 
 
házi olvasmányok: a tanterv irodalomtanítási anyagában szereplő olyan nagy jelentőségű irodalmi művek, 

amelyek nagy terjedelmüknél fogva csak otthoni, önálló olvasásban válhatnak a tanulók irodalmi 
élmény- és ismeretanyagának részévé 

 
házi patkány: (állattan) sötét palaszürke, majdnem fekete színű, vékony, de a fej és a test együttes 

hosszánál hosszabb farkú, az előbbihez hasonló nagyságú, padlásokon tanyázó rágcsáló állat (Epimys 
rattus) 

 
házi pénztár: vmely intézménynek, vállalatnak, üzemnek az a pénztára, amely meghatározott – rendszerint 

kisebb – összegig terjedő készpénzforgalmat bonyolít le 
 
házi terhes: (egészségügy, bizalmas) olyan terhes nő, aki a szüléssel kapcs. kórházi ápolásért, az odáig 

történő teljes ellátásért a szülést megelőzően a szülészeti intézetben fizikai munkát végez 
 
házi veszedelem: olyan bajt, bosszúságot okozó személy, aki a házhoz, családhoz tartozik 
 
ház körüli legyek: (állattan) az emberi lakóhellyel szorosabb kapcsolatban levő legyek 
 
ház középoszlopa: (néprajz) a lakóház nagyméretű lakószobájában a nagy fesztávolságú mestergerenda 

alátámasztására beépített, fából készült oszlop v. pillér 
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házőrző ember: (néprajz) kiöregedett napszámos, aki a nagy nyári munkák idején, míg a család a mezőn v. a 
tanyán dolgozott, elment az üres udvart, házat őrizni, esetleg az otthon hagyott állatokat is 
megetette, sepregetett 

 
háztáji föld: olyan, rendszerint a település közelében kijelölt föld, amelyet vmely termelőszövetkezeti tag a 

szövetkezet földjeiből egyéni használatra, megművelésre kap 
 
háztáji gazdaság: (közgazdaságtan) a) a ház körül levő földön folytatott gazdálkodás, ill. maga e földterület; 

b) a szövetkezettől egyéni használatra kapott földön folytatott gazdálkodás, ill. maga e földterület a 
megmunkálásához szükséges felszereléssel együtt 

 
háztáji tanya: (néprajz) magántulajdonban levő külterületi települési egység, amelyet legtöbbször 

mezőgazdasági nagyüzem földjei vesznek körül 
 
háztartás → közös háztartás 
 
háztartási alkalmazott: (hivatalos, közgazdaságtan) háztartási munka végzésére szerződtetett női 

alkalmazott 
 
háztartási bolt: a háztartáshoz szükséges cikkeket árusító (állami) bolt 
 
háztartási vagyonközösség: a házasság megkötésével keletkező, az életközösség fennállásáig érvényesülő 

vagyonközösség 
 
háztól házig fuvarozás: az árunak a feladó telephelyétől (üzletétől, lakásától stb.) a címzett telephelyéig 

(üzletéig, lakásáig stb.) végzett fuvarozása 
 
héber nyelv: (nyelvtudomány) az a sémi nyelv, amely az ókori zsidóság anyanyelve volt, s amely mint a 

zsidó vallás rituális és felújítva mint Izrael állam hivatalos nyelve manapság is használatos 
 
hegedű → első hegedű 
hegedű → nádi hegedű 
 
hegedű lelke: a hangszer belsejében a tető és a hátlap közé feszített pálcika 
 
hegyaljai fölkelés: (történettudomány) a császári csapatok rablásai s a protestánsok üldözése miatti 

elégedetlenség kiváltotta népmozgalom 1695. szeptembertől 1697-ig 
 
hegyi beszéd: (vallás) az Úr Jézus beszédeinek gyűjteménye Máté evangéliuma 6–7. fejezetében, az 

evangéliumi erkölcs összefoglalása 
 
hegyi betegség, magaslati betegség: (orvosi) nagy magasságban észlelhető betegség, amelyet a belélegzett 

oxigén elégtelen mennyisége, továbbá a légnyomás csökkenése okoz; légszomjjal, pszichés 
zavarokkal, fáradtsággal, szédüléssel, szívdobogással, fülzúgással járó szindróma, mely néha 
öntudatlanságig fokozódik 

 
hegyi bor: (néprajz) nem síkvidéken, hanem hegyoldalon termett szőlőből szűrt bor, amely általában 

magasabb alkoholtartalmú és zamatosabb a homiki bornál 
 
hegyi klíma: hegyvidéken észlelhető éghajlati viszonyok összessége 
 
hegyi kristály: (ásványtan) ékszerek, dísztárgyak készítésére használt, víztiszta kristályos kvarc, a 

féldrágakövek egyik fajtája 
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hegy pipál: (átvitt értelemben) csúcsa körül felhők gyűlnek, csúcsa felhőkben van 
 
hehezet → erős hehezet 
hehezet → gyenge hehezet 
 
heidelbergi káté: (vallás) a református egyház tantételeit 129 pontban összefoglaló hitvallás 
 
heliocentrikus világrendszer: (csillagászat) minden olyan világmodell, mely a Napot tekinti a 

világmindenség középpontjának 
 
hely → államköltséges hely 
hely → búcsújáró hely 
hely → félreeső hely 
hely → hiteles hely 
hely → kitűzött hely 
hely → megerősített hely 
hely → nyilvános hely 
hely → szent hely 
helyárak → rendes helyárak 
helye → rendeltetési helye 
helye → tett helye 
helyek → artikuláris helyek 
helyek → liturgikus helyek 
helyesírás → huszita helyesírás 
helyesírás → kancelláriai helyesírás 
helyesírás → katolikus helyesírás 
helyesírás → protestáns helyesírás 
 
helyesírási alapelvek: (nyelv, irodalom) a magyar helyesírásnak négy alapelve van: a kiejtés, a szóelemzés, a 

hagyomány és az egyszerűsítés elve 
 
helyettesítési érték: (matematika) képlettel adott függvényszámokkal megadott független változójához 

(változóihoz) tartozó kiszámított érték 
 
helyettesítési módszer: (matematika) többismeretlenes egyenletrendszerek megoldásában alkalmazott 

módszer 
 
helyhatározó → képes helyhatározó 
 
helyiérdekű vasút: a Budapest környéki településeket egymással és Budapesttel összekötő elővárosi vasút; 

HÉV 
 
helyi érték: (mennyiségtan) helyérték 
 
helyi érzéstelenítés: csak a műtéti beavatkozás helyét fájdalommentesítő eljárás; a beteg a műtét folyamán 

tudatánál van 
 
helyi idő: (csillagászat) valamely délkör ideje; a helyi idő egy földrajzi hosszúságra vonatkozik, és a helyi idők 

különbsége lehetőséget nyújt a földrajzi hosszúság meghatározására 
 
helyi közlekedés: városok, nagyobb települések (községek) közigazgatási határán belül megvalósuló 

személyszállítás 
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helyiség → pormentes helyiség 
 
helyi színezet: (művészettörténet) egy-egy táj v. ritkán kor jellegzetes vonásainak felhasználása <a 

környezet rajzában> 
 
helyi tanterv: (iskola) a helyi viszonyoknak megfelelően módosított tanterv 
 
helyi válasz: (orvosi) ingerületi folyamatnak az a része, amely az ingerlékeny szövetben az ingerlés helyén 

létrejön 
 
helyi vonat: kis távolságon közlekedő vonat 
 
helynévadás → párhuzamos helynévadás 
helynök → bírósági helynök 
helynök → püspöki helynök 
 
helypótló zérus: (mennyiségtan) a nulla mint a tízes számrendszerben az egyeseknek, tizeseknek és a tíz 

hatványainak helyét betöltő számjegy 
 
helyre befut, bejön: (sport) <lóversenyben, ügetőversenyben> ló elsőnek v. másodiknak v. harmadiknak 

bejön 
 
helyre fogad: (sport) <lóversenyben, ügetőversenyben: a tétre fogadással ellentétben> arra fogad, hogy a 

megjátszott ló elsőnek v. másodiknak v. harmadiknak befut 
 
helyszíni felvétel: (film, színház) filmjelenet, amely műtermen kívül, vminek a helyszínén, a cselekménynek 

megfelelő környezetben készül 
 
helyszíni közvetítés: vmely nem a stúdióban elhangzó műsorszám (színházi előadás, sportmérkőzés, 

szórakozóhely műsora, zene stb.) adása, közvetítése az eredeti színhelyről v. az ott készült 
hangfelvételről a rádióleadó állomás stúdiójában 

 
helyszínrajz → általános helyszínrajz 
helytartó → királyi helytartó 
helytartósági → Soproni helytartósági kerület 
 
helyváltoztató mozgás: (biológia) az élőlények egész testének térben való elmozdulását előidéző mozgás 
 
helyzet → egyensúlyi helyzet 
helyzet → forradalmi helyzet 
helyzet → hátrányos helyzet 
helyzet → közömbös helyzet 
helyzet → labilis helyzet 
helyzet → stabil helyzet 
helyzet → tiszta helyzet 
 
helyzeti energia: a) (fizika) az az energia, amely az anyag helyzetében rejlik; potenciális energia; b) (átvitt 

értelemben) vkinek, vminek adottságaiból, helyzetéből fakadó előnye 
 
henger → kendermorzsoló henger 
 
hengeres férgek: (állattan) hengerhez hasonló testű, alsóbb rendű állatok 
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hengeres fúró: földrétegek fúrására használt, acélból készült, csavarszerűen végződő hengerrel ellátott fúró 
 
hengeres gát: a víz duzzasztását mozgatható hengerekkel végző gát 
 
heraldikai kereszt: a címertanban az a kereszt, melynek karjai a címerpajzs széleivel érintkeznek, ellenkező 

esetben a neve lebegő kereszt 
 
herbicid anyagok: (kémia) növényirtók, gyomnövények irtására használt vegyszerek 
 
hercege → karnevál hercege 
herél → krumplit herél 
hérics → tavaszi hérics 
hét → fényes hét, fehér hét 
 
hét bölcs: (vallás) a hagyomány szerint Kr. e. a 7/6. században élt, a természetes erkölcs alapszabályait 

közmondásszerűen megfogalmazó görög törvényhozók, ill. közéleti vezetők 
 
hete → húsvét hete 
 
hetedik hatvány: (mennyiségtan) az a szorzat, amelynek mind a hét tényezője a szóban forgó szám, ill. 

algebrai kifejezés 
 
hetedik parancsolat: (vallás) a tízparancsolat 7. törvénye: „Ne lopj!”; a hetedik parancsolat tiltja a felebarát 

javainak jogtalan elvételét v. megtartását (lopás), a károkozást a felebarát javaiban; megkívánja az 
igazságosságot, a szeretetet és a szolidaritást a földi javak és az emberi munka gyümölcseinek 
kezelésében 

 
hetes → anakreóni hetes 
 
hetes fogat: (ritka) a) olyan fogat, amelyben a jármű v. a mezőgazdasági eszköz elé hét ló v. ökör van fogva; 

b) hétlovas kocsi 
 
hetes liszt: (régies) a hatos jelzésűnél egy fokkal gyengébb minőségű liszt 
 
hetes vászon: (tájszó, régies) hitvány minőségű, csepűből font szálakból szőtt vászon 
 
hétéves háború: (történettudomány) Nagy-Britannia és Poroszország háborúja Ausztria, Franciaország, 

Olaszország és szövetségeseik ellen 1756. augusztustól 1763. febr. 15-ig 
 
hétfalusi csángók: <Erdély délkeleti részében, a Barcaságon> hét egymással részben összeépített faluban 

élő magyarok 
 
heti munkaidő: (közgazdaságtan) a munkahelyen a munkarend szerint egy hét alatt munkával eltöltendő 

idő 
 
heti óraszám: (iskola) az a kötelező óramennyiség, amelyet a pedagógusok munkahelyükön kötelesek 

eltölteni 
 
hétnapos láz: (orvosi) szúnyogok által terjesztett vírusbetegség a meleg égövön 
 
hét szabad művészet: (művészettörténet) eredetileg az ókori görög-római nevelésben a szabadok 

gyermekeinek tanított tárgyak összefoglaló elnevezése; a Karoling-kor (8. század) óta szokásos 
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felosztása szerint a grammatika, a dialektika, a retorika, a geometria, az aritmetika, az asztronómia és 
a zene tartozott körébe 

 
hétszemélyes tábla: (jogtudomány, történettudomány) <1868 előtt Magyarországon> a legfelső 

fellebbviteli bíróság 
 
hétszilvafás nemes: a nemesség legszegényebb rétegébe tartozó, kis birtokú nemes 
 
hétszilvás nemes: a nemesség legszegényebb rétegébe tartozó, kisbirtokos v. birtokát vesztett nemes 

gunyoros elnevezése 
 
hetvenes évek: a folyó, a legutóbbi v. a szóban forgó évszázadnak hetvenedikkel kezdődő évei a 

nyolcvanadik kezdetéig 
 
Hetvenes fordítás, Szeptuaginta: (vallás) az Ószövetség legrégibb és legfontosabb görög fordítása 
 
heurisztikus módszer: a problémamegoldásnál alkalmazott „nem szigorú” eljárás, mely nem a megoldáshoz 

lépésről lépésre logikusan közelítő úton, hanem analógiák, hipotézisek, ideiglenes modellek stb. 
felhasználásával vezet el a célhoz 

 
hever → szelet hever 
 
heverő pénz: a) (közgazdaságtan) be nem fektetett, jövedelmet nem hozó pénz; b) félretett, tartalékolt 

pénz 
 
hiány → alaki hiány 
 
hiányos mondat: (nyelvtudomány) kihagyásos mondat 
 
hiányos ragozású ige: (nyelvtudomány) olyan ige, amelynek nincs meg a teljes ragozása, mely csak egyik-

másik időben, módban v. személyben használatos (pl. gyere, gyertek; jer, jövel) 
 
hiányos virág: (növénytan) olyan virág, amelynek vmely része (pl. porzó, csésze) hiányzik 
 
hiba → alaki hiba 
hiba → állandó hiba 
hiba → eredendő hiba 
hiba → kerekítési hiba 
hiba → védelmi hiba 
híd → hadi híd 
híd → kikötő híd 
híd → közúti híd 
híd → nyílt híd 
híd → parancsnoki híd 
hideg → harmadnapos hideg 
 
hideg borogatás: hidegvizes borogatás 
 
hideg égöv: (földrajz) <a Földön> a sarkkörökön belül levő öv, ahol nagyon hosszú és hideg tél s rövid és 

hűvös nyár szokott lenni 
 
hideg folt: a) (orvostudomány) hűléses betegség tünete a háton; b) belső autógumira ragasztott folt, 

amelyet nem hevítenek 
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hideg hullám: <a fodrásziparban> a) a tartós hullám készítésének az a módja, hogy a haj göndörítése 

melegítő eljárás nélkül, vegyi folyadékkal történik; b) az így készített tartós hullám 
 
hideglelés → harmadnapos hideglelés 
 
hideg nő: a) olyan nő, akiben nincsenek melegebb érzések; b) a szerelmi élettől húzódozó, nemi izgalomra 

nehezen v. nem gerjedő nő; c) szépségével, formai tökéletességével feltűnő, de érzéketlen szépség, 
ill. ilyen nő 

 
hidegség → nemi hidegség 
hidegség → női hidegség, vmely nő hidegsége 
hidegsége → szín hidegsége 
 
hideg talaj: (mezőgazdaság) palántázásra v. egyéb munkára nem alkalmas talaj 
 
hideg udvariasság: a formákhoz mereven ragaszkodó, kimért udvariasság 
 
hideg vacsora: hideg ételekből összeállított vacsora esetleg meleg teával 
 
hideg vérű: olyan állat, amelynek testi hőmérséklete általában meglehetősen alacsony és környezetől 

függően változik 
 
hideg vérű állatok: változó hőmérsékletű állatok; testhőmérsékletük elsősorban a környezeti viszonyoktól 

függ 
 
hidegvérű ló: (mezőgazdaság) Európa nyugati tengerparti területeiről származó fajtacsoport; közös 

jellemzőjük a nagyobb test, a durvább csontozat és a nyugodt vérmérséklet 
 
hidegvizes borogatás: olyan borogatás, amelyhez hideg vízzel átitatott ruhát, kendőt, törülközőt stb. 

használnak 
 
hidraulikus akkumulátor: (műszaki nyelv) az a berendezés, amely az energiának magas nyomás alatt tartott 

folyadék alakjában való tárolására alkalmas 
 
hidraulikus fék: <négykerékfékes gépkocsin> olyan fék, amely közvetítő rudazat helyett folyadéknyomással 

fejt ki hatásos fékezést 
 
hidraulikus nyomás: (műszaki nyelv) áramló folyadékokban uralkodó nyomás, amely a nyugvó folyadék 

hidrosztatikai nyomásából és az áramlás mozgási energiájából tevődik össze 
 
hidraulikus sajtó: szivattyúval létrehozott nyomással működő, nagy erő kifejtésére alkalmas sajtó 
 
hiedelmei → állattenyésztés hiedelmei 
hiedelmek → állattenyésztési hiedelmek 
hiéna → árverési hiéna 
hiéna → barna hiéna 
 
hieroglif írás: (nyelvtudomány) óegyiptomi, képszerű jeleket tartalmazó mássalhangzóírás; templomok és 

sírok falaira, obeliszkekre, szobrokra vésték, festették 
 
hieroglifák → székely hieroglifák 
 



 

 201 

híg tojás: néhány percig főzött, de nem keményre főtt, lágy tojás 
 
hígítása → pénz hígítása 
 
hímes tojás: (néprajz) húsvéti locsolók számára készített, rendszerint keményre főtt tojás, amelynek héjára 

cifra mintákat festettek, v. egyszínűre festett héjára rajzokat karcoltak 
 
himlő → veres himlő 
himnusz → állami himnusz 
hímzés → domború hímzés, magas hímzés 
hímzés → írásos hímzés 
hintó → üveges hintó 
 
hiperszonikus sebesség: (fizika) a hangsebesség ötszörösénél nagyobb repülési v. áramlási sebesség 
 
hipnotikus szuggesztió: olyan szuggesztió, amely hipnózisban levő személynek vmely hiedelmet v. 

cselekedetet sugalmaz 
 
hippokratészi eskü: (orvosi) a Kosz szigetén működő Aszklepiosz orvospapok fogadalmi szövege, amely 

máig az orvosi eskü mintája maradt 
 
hippokratészi köröm: (orvosi) az ujjak dobverőszerűen kiszélesedett végpercén tömör, vastag, kiszélesedett 

körömlemez; óraüvegköröm 
 
hírek → rendőri hírek 
hírközlés → katonai hírközlés 
 
hirtelen étel: (ritka) hamarjában, gyorsan elkészült v. elkészíthető étel 
 
historia domus: (vallás) egyházi intézmények fontosabb eseményeit tartalmazó könyv, a plébániák és 

szerzetesházak történeti kutatásának fő forrása 
 
historia est magistra vitae: (latin) a történelem az élet tanítómestere 
 
históriás ének: (irodalomtudomány) az elbeszélő költészetnek Magyarországon főképp a 16. században 

művelt fajtája, egy-egy, az ország sorsát érintő eseményt dolgoz fel 
 
históriás könyv: (régies) prózai elbeszéléseket, költött történeteket tartalmazó könyv 
 
hit → katolikus hit 
 
hit ágazatai: (vallás) alapigazságok, amelyekhez az összes többi hitigazságot vissza kell vezetni 
 
hitbizomány várományosa: <feudális és kapitalista viszonyok között> az a személy, akinek az alapítólevél 

értelmében a hitbizományban való utódlásra igénye volt 
 
hitel → epikai hitel 
hitel → folyó hitel 
hitel → nyílt hitel 
hitel → olcsó hitel 
hitel → személyi hitel 
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hiteles hely: (történettudomány) <a középkorban> jogügyleteknek hivatalos írásba foglalásával megbízott 
káptalan v. kolostor 

 
hiteles személy: (történettudomány) olyan hivatalos személy, aki az előtte lebonyolított jogügyletről 

pecséttel ellátott okiratot állít ki 
 
hitelezők védegylete v. hitelezői védegylet: (elavult) <tőkés társadalomban> a hitelezők különleges 

érdekeinek védelmére alakított szervezet 
 
hitelt átruház: (pénzügy) intézkedik, hogy a szóban forgó hitelt vmely más, az eredetitől rendeltetésében 

eltérő költségvetési fejezetben, címben, rovatban használják fel 
 
hites könyvszakértő: <1950-ig> hatóság által üzleti könyvek, számadások felülvizsgálatával megbízott 

személy 
 
hites könyvvizsgáló: <1950-ig> hites könyvszakértő; igazságügyi könyvvizsgáló 
 
hit megvallása: a hagyományos szóhasználatban a vallási hovatartozás nyilvános kifejezése; mai 

megfelelője a tanúságtétel a hit mellett 
 
hittan → ágazatos hittan 
hitvallás → ágostoni hitvallás 
hitvallás → apostoli hitvallás 
hitvallás → nicea-konstantinápolyi hitvallás 
 
hitvitázó irodalom: (nyelv, irodalom) mindazon művek összessége, amelyek egyházak, vallásfelekezetek 

között egyes hittételek, vallásos nézetek kérdéseiben folytatott vitákhoz kapcsolódnak 
 
hív → tetemre hív 
hívás → álló hívás 
hivatal → anyakönyvi hivatal 
hivatal → dékáni hivatal 
hivatal → elosztó hivatal 
 
hivatalból kirendelt védő: jogi védelméről nem gondoskodó vádlott mellé hivatalosan kirendelt védő 
 
hivatalból tagja vminek: állásából kifolyólag 
 
hivatalból üldözendő bűncselekmény: olyan bűncselekmény, amelyet az illető hatóságnak feljelentés 

nélkül is ki kell nyomoznia, és meg kell büntetnie 
 
hivatali, minisztériumi előadó: az egyes ügyosztályokban működő szakképzett tisztviselő, aki az ügyeket 

előkészíti s döntés végett fölöttese elé terjeszti; ill. ennek rangja, címe 
 
hivatali titok: (hivatalos) olyan titok, amelyet a beavatott – hivatalánál, állásánál fogva – köteles megőrizni 
 
hivatali visszaélések: a hivatallal járó hatalom egyéni célokat szolgáló használata a közjó sérelmére 
 
hivatalos írásmű: (nyelv, irodalom) a hivatalok, intézmények használják egymás közötti, valamint az 

állampolgárokkal, ügyfelekkel kapcsolatos érintkezésben; fő céljuk a tényközlés, a tájékoztatás 
 
hivatalos közlöny: a kormány rendeleteit közlő időszaki lap 
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hivatalos levél: (nyelv, irodalom) a közéleti ügyintézés írásbeli szövegtípusa; alakját, fajtáját szabályok írják 
elő 

 
hivatalos óra: az az idő, amelynek folyamán vmely hivatalban az ügyeket intézik, a feleket fogadják; 
 
hivatalos szövegek stílusa: (nyelv, irodalom) hiányoznak belőle az érzelemkifejező mozzanatok, hangnemük 

személytelen, ez különösen az igehasználatban mutatkozik meg 
 
hivatkozások → szentírási hivatkozások 
 
hívó fél: (postaügy) az a személy, aki a távbeszélőn felhív, keres vkit 
 
hívójel → nemzetközi hívójel 
 
hízik a jég: (átvitt értelemben, ritka) <nagy hidegben> vastagszik, erősködik a jég 
 
hó → örök hó v. jég hazája 
hó → szűz hó 
hód → kanadai hód 
hód → közönséges hód 
hód → mocsári hód 
 
hódfarkú cserép: {<csak ebben az állandó szókapcsolatban:>} lapos, sima, alsó végén ívesen lekerekített 

tetőfedő cserép, amelynek sima lapját kis bütyök (hódfarok) tartja a cserép alá készített lécezésen 
 
hódoltság → török hódoltság 
hold → kataszteri hold 
hold → katasztrális hold 
hold → magyar hold 
hold → teljes hold 
 
hold első negyede: a holdnak újhold után következő fázisa, amelyben D alakúnak látjuk 
 
hold fényváltozásainak négy fő helyzete: első negyed, holdtölte, utolsó negyed, újhold 
 
hold gyűrűje: a hold udvara 
 
hold, nap tányérja: kerek, lapos forma, amilyennek a hold, a nap látszik 
 
hold sarlója: (választékos) a holdnak <az első v. az utolsó negyedben> a sarló pengéjéhez hasonló alakú 

karéja 
 
hold utolsó negyede: a holdnak holdtölte után következő fázisa, amelyben C alakúnak látszik 
 
hollandi anya: (gépészet) csövek kötésében használt csavaranya; az egyik cső végének tartozékaként a cső 

végén kialakított peremet v. kúpot szorítja le a másik csövön kialakított csavarmenet segítségével 
 
hollandi foszlató: (műszaki nyelv) a papírgyártásban használt rongyok foszlatására és öblítésére való 

hosszúkás kád, melyben pengékkel ellátott dob működik 
 
holtak országa: (vallás) a Szentírásban a halottak tartózkodási helye, a halál birodalma; alvilág 
 
holt erő: (fizika) olyan erő, amelyet vmely ellenhatás megsemmisített 
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holt idény, szezon: olyan időszak, amelyben vmely tevékenység (természetes) feltételek híján szünetel, és a 

szóban forgó helyen semmilyen jelentős esemény nem történik 
 
holtkézi birtok: olyan jogi személy birtoka, aki ingatlan vagyonáról nem végrendelkezhet, nem terhelheti 

meg és nem adhatja el 
 
holt nyelv: (nyelvtudomány) olyan nyelv, amelyet anyanyelvként már nem beszélnek (pl. a latin, ógörög 

stb.) 
 
holt teher: a) (elavulóban) holtsúly; b) (hajózás) olyan megterhelés, amelyet a hajó csak azért vesz fel, hogy 

a szükséges merülése meglegyen 
 
holt tőke: a) (közgazdaságtan) nem jövedelmező tőke; b) rendszerint állítmányként v. 

eredményhatározóként ki nem használt, parlagon hagyott képesség v. szellemi érték 
 
hólyagfa → mogyorós hólyagfa 
 
hólyaghúzó bogár: (állattan) a nünükék családjába tartozó bogár, amelynek vérében mérges vegyület 

(cantharidin) van 
 
hólyagos → fekete, hólyagos v. valódi himlő 
 
hólyagot húz: <vmely anyag, növény, rovar, ill. annak csípése, marása> a bőrön hólyagot okoz 
 
homályos üveg: egyik felületén fényétől megfosztott, átlátszatlanná tett üveg; matt üveg 
 
hombár → fiókos hombár 
hombár → szántalpas hombár 
homloka → épület homloka 
 
Homo sapiens fossilis: a mai típusú ember közvetlen őse; legrégibb formája keskeny hosszú fejű, magas 

arcú, aránylag fejlett szemöldökívű, erős izomtapadásokkal jellemzett típus 
 
homok → sívó homok 
 
homoki bolha: (állattan) meleg égövi bolha, melynek nősténye az ember lábujjainak a körme alá furakodva 

veszedelmes gyulladást okoz 
 
homoki bor: homokos vidéken termelt, a hegyi boroknál rendszerint gyengébb minőségű bor 
 
homokóra lepereg: a homokóra felső részében levő homok lepereg az alsó részbe 
 
hónap → naptári hónap, naptári hó 
 
hónapos retek: (növénytan) fehér v. piros héjú, egy hónap alatt kifejlődő, apró tavaszi v. nyári retek 
 
hónapos szoba: olyan albérletbe adott, ill. (ki)vett lakószoba, melynek bérét havonta kell fizetni, és 

amelynek bérletét egy- v. félhónapos felmondással meg lehet szüntetni 
 
hónapos vásár: (néprajz) a vásárok azon fajtája, amelyet a hetivásárokhoz hasonlóan minden hónapban 

megtartanak 
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honfoglalás → kettős honfoglalás 
honfoglalás → új honfoglalás 
 
honvédelmi bizottmány: (történettudomány) <1848–49-ben> az országgyűlés tagjaiból alakult testület, 

amely Kossuth Lajos elnöklete alatt egy ideig az ország kormányzását intézte 
 
honvédelmi hozzájárulás: (közgazdaságtan) a sorkatonai szolgálatot bármely okból nem teljesítő v. a 

szolgálatból 11 hónap letöltése előtt leszerelt hadköteleseket terhelő adó, a hadköteles fizeti 
 
Honvédő → Nagy Honvédő Háború 
hord → lábon hord ki vmely betegséget 
Horda → Arany Horda 
hordó → csapos hordó 
hordó → gönci hordó 
hordó → puskaporos hordó 
 
hordót füstöl: a benne levő gombákat füsttel folyamatosan megöli 
 
hordozható oltár: (vallás) a szentmise bemutatásának rendkívüli helye, szentek ereklyéit tartalmazó, 

fölszentelt, mozdítható oltárkő 
 
hordozható számítógép: (számítástechnika) bármilyen számítógép, amelyet úgy terveztek, hogy könnyen 

mozgatható legyen 
 
hordszárnyas hajó: (hajózás) olyan hajó, amelynek teste alatt a repülőgépszárnyhoz hasonló hordszárnya 

van; szárnyashajó 
 
horgas kereszt: (vallás) két-két végén ellentétes irányba hajló, csúcsain hegyben végződő görög kereszt 
 
horizontális depresszió: (csillagászat) az a szög, amennyivel vmely magasan fekvő helyről a látóhatárt a 

szemünkön áthaladó képzelt vízszintes sík alatt látjuk 
 
horog → szakállas horog 
horog → tökös horog 
 
Hortus deliciarum: a gyönyörűségek kertje; a Bibliából az egyházatyák műveiből és a középkori 

enciklopédiákból 1175-től 1185-ig készült kivonatos szöveggyűjtemény 
 
horvát–magyar kiegyezés: (történettudomány) a két országgyűlés megállapodása az államközösség 

fönntartására 1866. ápr. 21-től 1868. nov. 17-ig 
 
horvát–szlavón–dalmát bán: királyi helytartó, a tartomány legfőbb katonai és polgári méltósága, a magyar 

zászlósurak sorában a nádor és országbíró után a harmadik 
 
hosszabbít → váltót hosszabbít 
 
hosszan szökteti magát: <labdarúgásban> a megszerzett labdát 5–6 méterre előrerúgja, s így szerez előnyt 

magának 
 
hosszan szöktet vkit: (sport) meredeken előreadott labdával szökteti csapattársát 
 
hosszanti metszet: olyan hosszmetszet, amely nem halad át a szóban forgó tárgy hossztengelyén 
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hosszanti rezgés: (fizika) olyan rezgés, amelyben a részecskék rezgési iránya a rezgés terjedésének irányába 
esik 

 
hosszat ereszt: (népies) <fonásban> a fonalat fonás közben egy darabig az ujjára csavarja, s csak azután 

perdíti rá az orsóra 
 
hosszú csontok: (orvosi) többnyire hengeres, más csontokkal mozgathatóan ízesülő csontok; ide tartozik a 

végtagcsontok egy része és a bordák 
 
hosszú furulya: (néprajz) a furulyának egy jellegzetes dél-dunántúli (Tolna, Baranya, Somogy, Zala vm.) 

változata, amelynek hossza a közönséges hatlyukú furulyáénak két-háromszorosa, 90–100 cm, és 
amelynek öt hangképző nyílása van 2 + 3-as csoportosításban 

 
hosszú hadjárat: (történettudomány) I. Ulászló és Hunyadi János által vezetett török elleni hadjárat 1443. 

júl. 22. és 1444. jan. 25. között 
 
hosszú karaj: nagyobb bordarészt tartalmazó karaj 
 
hosszú kendő: (néprajz) kétméteres v. ennél is hosszabb kendő, két végén vörössel v. feketével gazdagon 

mintázva 
 
hosszú labda: (sport) kis ívben messze előrerúgott v. gurított labda 
 
hosszúság → földrajzi hosszúság 
hosszúság → szakító hosszúság 
hosszúsága → labda hosszúsága 
hosszúsági → földrajzi hosszúsági kör 
 
hosszúsági fok: (földrajz) a hosszúsági körön felvett fok 
 
hosszúsági kör: {<állandósult szókapcsolatban:>} (földrajz) a Föld felületén a tájékozódás megkönnyítésére 

felvett olyan körök egyike, amelyek az Északi- és a Déli-sarkot metszik 
 
hosszúsági szórás: (katonaság) a szórásnak az a fajtája, hogy egyes lövések a cél előtt, mások a cél mögött 

csapódnak be 
 
hosszú szín: (játék) vmely kártyaszínből több, de legalább három-négy kártya egy játékos kezében 
 
hosszú szoknya: a térdnél lejjebb, ill. bokáig érő szoknya 
 
hosszú szótag: (irodalomtudomány, nyelvtudomány) olyan szótag, amelynek magánhangzója hosszú, v. 

amelyben rövid magánhangzót egynél több mássalhangzó követ 
 
hozadék → csökkenő hozadék 
hozadék → nyers hozadék 
hozzájárulás → honvédelmi hozzájárulás 
hő → látens hő 
hő → rejtett hő 
 
hőelektromos áram: (fizika) olyan áram, amely két különböző fémből készült, egymáshoz forrasztott, a 

forrasztás helyén hevített pálca segítségével a hevítés következtében keletkező feszültségek 
különbségének hatására jön létre 
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hölgy → csillagkeresztes hölgy 
hőmérő → maximum-minimum hőmérő 
hőmérő → talpas hőmérő 
hőmérséklet → abszolút hőmérséklet 
hőmérséklet → kritikus hőmérséklet 
hőmérséklet → lobbanási hőmérséklet 
 
hőre keményedő műanyag: (műszaki) olyan műanyag, amely folyékony v. képlékeny állapotból hő, 

katalizátor, aktivátor v. iniciátor hatására megszilárdul, térhatásos szerkezetű makromolekulák 
képződése folytán (térhálós polimer) 

 
hőre lágyuló műanyag: (műszaki) műanyag, amelyet láncmolekulájú makromolekula alkot; hő hatására 

meglágyul, képlékennyé válik 
 
hős → álruhás hős 
hős → irodalmi hős 
hős → pozitív hős 
 
hősi halál: a) háború folyamán katonasorban bekövetkezett halál; b) veszélyes helyzetben, a közösség 

önfeláldozó szolgálatában bekövetkezett halál 
 
hősi halott: a) háborúban elesett katona; b) a közösség önfeláldozó, bátor szolgálatában meghalt személy 
 
hő terjedésének három módja: a hő áramlása, a hősugárzás és a hővezetés 
 
hővezető → rossz hővezető 
 
hubertusburgi béke: (történettudomány) a hétéves háborút lezáró megállapodás 1763. febr. 15-én 
 
hulladék → kezelési hulladék 
hulladék → radioaktív hulladék 
hullám → hideg hullám 
hullám → új hullám 
 
hullám gerince: (irodalmi nyelvben) a hullám éle, taraja 
 
hullámok → elektromágneses hullámok 
 
hullám-részecske kettős természet: (fizika) az anyagi objektumoknak a kvantumtechnika által leírt 

viselkedése, mely szerint a fény, amely hullámként terjed, részecskeszerű tulajdonságokat is mutat, 
miközben a tömeggel rendelkező részecskék hullámként is viselkedhetnek 

 
hullámzása → munkaerő hullámzása 
hullavizsgálat → bírói hullavizsgálat 
 
hullott agancs: (vadászat) a szarvasféléknek egyszer elhullatott agancsa 
 
humán tantárgyak: (pedagógia) hagyományos értelmezés szerint „az emberekkel való érintkezésből és 

tapasztalásból fakadó ismeretek” csoportja, a tantárgyak közül a nyelvek és az irodalmak, a 
történelem, részben a földrajz 

 
humán tudományok: a társadalomtudomány(ok) ágait alkotó tudományok (pl. filozófia, 

irodalomtudomány, nyelvészet, történelem) 
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humor → fekete humor 
Hungarorum → Gesta Hungarorum 
 
hunkori temetők: az általában észak–dél tájolású sírba a halottat a koporsóban helyezték el étel-ital 

melléklettel, mindennapi kis tárgyakkal; voltak jelképes v. részleges lótemetkezések is 
 
Hunyadi–Cillei-egyezség: (történettudomány) az 1445 nyara óta tartó belháború lezárása 1448. jún. 18-án 
 
hunyor → pirosló hunyor 
hurcol → lófarkon hurcol vkit 
húrjai → lélek húrjai 
 
hurkos egérfogó: (néprajz) fatokba, facsőbe belehelyezhető rugalmas drótból készült felrántó hurok, amely 

a csalétek elmozdításával csapdába ejti az egeret 
 
hurok → halfogó hurok 
hurok → kukoricacső hurok 
 
húros hangszerek: olyan hangszerek, melyek hangját kifeszített húrok rezgése kelti; a rezgéskeltés módja 

szerint lehetnek pengetős (pl. lantfélék), vonós- (pl. hegedűfélék) és ütőhangszerek (pl. zongora, 
cimbalom) 

 
húros rigó: (állattan) {<csak ebben a szókapcsolatban:>} hátán szürkésbarna, hasán rozsdabarna színű, 

hasznos, nálunk is mindenütt gyakori rovarpusztító madár; énekes rigó 
 
hús → eleven hús 
hús → fehér hús 
hús → száraz hús 
húsa → betű húsa 
húsa → gyümölcs húsa 
húslegyek → kockás húslegyek 
 
húsos fazék: a Szentírásból származó jelkép, mely a szolgaságban megélhető biztonságra és jólétre utal 
 
húsos nap: a) olyan nap, amelyen húsos étkezés van <főleg közétkeztetésben>; b) (régies) <korlátozott 

élelmiszerellátás idején> olyan nap, amelyen húst szoktak árusítani 
 
húsra, zsírra neveli a disznót: úgy eteti, gondozza, hogy minél több húsa, ill. zsírja legyen 
 
hústalan nap: a) olyan nap, amelyen vki nem eszik húsételt 
 
húsvét hete: az ezt az ünnepet megelőző hét; nagyhét 
 
húsvéti bál: (néprajz) húsvéthétfőn megtartott táncalkalom 
 
húsvéti bárány: (vallás) a) az Ószövetségben a zsidó húsvét eledele; b) a megváltó áldozat előképe; Jézus 

Krisztus az emberiség váltságára jött a földre, ezért az Újszövetség az ószövetségi szimbólumokra, 
előképekre támaszkodva Krisztust Isten bárányának nevezi 

 
húsvéti gyertya: (vallás) nagyobb méretű fehér viaszgyertya, a föltámadt Krisztus jelképe 
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húsvéti korbácsolás: (néprajz) termékenységvarázsló célzatú népszokás, amely során a legények 
húsvéthétfőn megcsapkodták a lányokat korbáccsal, cserébe hímes v. piros tojást kaptak 

 
húsvéti locsolás: (néprajz) húsvéti termékenységvarázsló népszokás, amely során a legények vödör vízzel 

locsolták a lányokat, cserébe hímes v. piros tojást kaptak 
 
húsvéti nyúl: a gyerekeket húsvétra megajándékozó, mesebeli nyúl 
 
húsvéti sonka: a húsvéti szentelt eledelek egyike; a 10. században Szent Ulrik életrajzában említik először; a 

sonka a parasztélet gazdasági és kultikus rendje következtében vált már igen régen jellegzetes 
húsvéti eledellé 

 
húsvéti tojás: rendszerint pirosra festett tyúktojás, ill. vmilyen édesipari v. más (mű)anyagból való, esetleg 

cukorkával, csokoládéval töltött tojás alakú készítmény, amelyet húsvétkor a locsolóknak v. húsvéti 
ajándékként vkinek adnak 

 
húsvéti ünnepkör: (néprajz) a római liturgiában kialakult időszak, amely egyrészt a húsvét ünnepére való 

előkészületi időt, másrészt az ünnep folytatásának idejét foglalja magában; a farsang utolsó 
vasárnapja előtti vasárnappal kezdődik és a pünkösd utáni szombattal ér véget 

 
húsvét v. pünkösd vasárnapja: húsvét v. pünkösd első napja 
 
húsz óra: {<időpont megjelölésére:>} (közlekedés, hivatalos) esti nyolc óra 
 
huszadik hatványa: (mennyiségtan) az a szorzat, amelynek mind a húsz tényezője a szóban forgó szám, ill. 

algebrai kifejezés 
 
huszárok → halálfejes huszárok 
 
húszas évek: a folyó v. a szóban forgó évszázadnak huszadikkal kezdődő évei a harmincadik kezdetéig 
 
húszas napok: (ritka) a hónap napjai huszadikától huszonkilencedikéig 
 
huszita háború: (történettudomány) vallásháború Közép-Európában 1419. júl. 30. és 1436 között 
 
huszita helyesírás: (nyelv, irodalom) a Husz Jánosról elnevezett Huszita Biblia magyar fordítói által használt 

helyesírás (Husz Jánostól származó, a cseh hangjelölést megreformáló helyesírás) 
 
huszita mozgalom: (történettudomány) egyház- és németellenes mozgalom Csehországban a 15. 

században; huszitizmus 
 
huszonegy óra: {<időpont megjelölésére:>} (közlekedés, hivatalos) esti kilenc óra 
 
huszonnégy óra: {<időpont megjelölésére:>} (közlekedés, hivatalos) éjjel tizenkét óra; éjfél 
 
húz → hólyagot húz 
húz → kapura húz 
húz → képet húz le 
húz → nyilat húz 
húz → vizet húz 
húzás → karóba húzás 
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hüposztatikus egység: (vallás) Jézus Krisztusban az emberi természet egyesült a Fiú isteni személyével, mint 
létének alapjával 

 
hűtlen elhagyás: (jogtudomány) a házastársi életközösségnek olyan megbontása, melynek során az egyik fél 

jogos ok nélkül szándékosan és huzamosan elhagyja a másikat 
 
hűtlen kezelés: (jogtudomány) a vkire rábízott anyagi javaknak (különösen pénznek) olyan lelkiismeretlen 

kezelése, melynek során a megbízott személy azokban hanyagságával kárt okoz, ill. részben v. 
egészben eltulajdonítja őket 

 
hüvelyes vetemények: (növénytan) a kétszikű növények rendjéhez tartozó lágyszárúak; egy termőlevélből 

fejlődik együregű hüvelytermésük; magvaik fehérjében gazdagok; fontosabb hüvelyes vetemények a 
borsó, a bab, a bükköny (lednek), s az ezeknél kisebb lencse és szeges borsó 
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icce → cinkotai icce 
 
ideális testsúly: (orvosi) a nemnek, kornak, fajnak, testhossznak megfelelő átlagos testsúly 
 
idealizmus → fizikai idealizmus 
idealizmus → kritikai idealizmus 
idealizmus → német idealizmus 
idealizmus → objektív idealizmus 
idealizmus → szubjektív idealizmus 
idealizmus → transzcendentális idealizmus 
ideg → bolygó ideg 
ideg → motorikus ideg 
idegek → centripetális idegek 
 
idegen bűn: (vallás) együttműködés más bűnében; lehet materiális, ha tudatlanul v. akaratlanul történik; 

formális, ha tudva és szándékosan követik el 
 
idegen elemek: (rosszalló gyakran) vmely közösséghez nem tartozó, nem kívánatos személyek 
 
idegen nyelvű iskola: az olyan iskola, melyben a nevelés-oktatás nem az adott ország hivatalos és általános 

érvényben levő nyelvén folyik, hanem attól eltérő nyelven 
 
idegen szó: (nyelvtudomány) a) olyan szó, amelyet vmely nyelv aránylag nemrég vett át egy idegen 

nyelvből, s amely még nem illeszkedett bele eléggé a befogadó nyelv hangrendszerébe (pl. a 
magyarban: blöff, mozaik, redukál); b) vmely meghatározott nyelvű beszédben v. szövegben 
alkalomadtán előforduló, és nem abba a nyelvbe tartozó szó 

 
idegen váltó: (kereskedelem) olyan váltó, mely a kibocsátónak egy harmadik személyhez szóló fizetési 

felszólítását tartalmazza a rendelvényes javára 
 
ideget öl: (orvosi) <fogászati kezeléssel> fogban levő ideg elhalását okozza 
 
idegrendszer → központi idegrendszer 
idegrendszer → szimpatikus idegrendszer 
idegrendszer → vegetatív idegrendszer 
 
ideiglenes állomány: (számítástechnika) program által a memóriában v. lemezen létrehozott átmenetileg 

használt, majd törölt állomány 
 
ideiglenesen bejelentkezik: ideiglenes bejelentőlapon bejelenti, hogy rövidebb ideig a szóban forgó helyen 

szándékozik tartózkodni 
 
ideiglenes tartásdíj: a végleges döntésig fizetendő tartásdíj 
 
ideigtartó büntetés: (vallás) a halál után a tisztítótűzben bizonyos ideig tartó szenvedés 
 
idény → holt idény, szezon 
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ideológiai harc: valamely társadalmi osztály eszmevilágának elterjesztése s az ezzel ellentétes nézetekkel 

szembeni küzdelem 
 
idézési terminus: az az időpont, amikor vkinek meg kell jelennie vmely hatóság, bíróság előtt 
 
idom → két idom fedi egymást 
idő → abszolút idő és tér 
idő → alvadási idő 
idő → átmeneti idő 
idő → csepegős idő 
idő → egységes idő 
idő → expozíciós idő 
idő → felezési idő 
idő → helyi idő 
idő → jelen idő 
idő → jövő idő 
idő → kíméleti idő 
idő → lappangási idő 
idő → ónos idő 
idő → összetett idő 
idő → pontos idő 
idő → régmúlt idő 
idő → szavatossági idő 
idő → szorgalmi idő 
idő → tényleges idő 
idő → tilalmi idő 
 
idő- és értékszembesítő vers: (nyelv, irodalom) olyan lírai művek összefoglaló elnevezése, amelyek 

különböző értékszintű állapotokat (egyéni, természeti, társadalmi lét) szembesítenek 
 
időhatározó kérdőszavai: mikor?, mióta?, mikortól fogva?, meddig?, mikorra?, mennyi időre? 
 
időjárás → bizonytalan időjárás 
időjárás → mord időjárás 
idők → kuruc idők 
idők → történelmi idők 
 
idők teljessége: (vallás) <a Biblia szerint> a) az az idő, amikor a próféták jövendölésének beteljesüléseként a 

Messiás megszületik; b) az utolsó ítélet, a világ vége 
 
időkben → török időkben 
 
időmértékes verselés: (irodalomtudomány) olyan verselésmód, amely a hangok, ill. a szótagok 

időtartamán, vagyis rövidségén és hosszúságán alapul; mértékes verselés, metrikus verselés 
 
időszak → permi időszak 
 
időszaki lap: (hírlapírás, hivatalos) napilap, hetilap v. folyóirat 
 
időszaki munkás: az a munkás, aki csak egy bizonyos időszakban (pl. nyáron át) dolgozik 
 
időszámítás → nyári időszámítás 
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időszámítás → téli időszámítás 
idusa → március idusa 
ifjak → márciusi ifjak 
ifjak → országgyűlési ifjak 
 
ifjúsági író: olyan író, aki az ifjúság számára, ennek értelmi színvonalához mért szórakoztató v. oktató 

műveket alkot 
 
ifjúsági irodalom: szűkebb értelemben a felnőttek közé még nem sorolható fiatal olvasók számára írt 

szépirodalmi művek és ismeretterjesztő könyvek összefoglaló neve 
 
ifjúsági matiné: délelőtti előadás, tárgyát tekintve lehet hangverseny, színházi v. operaelőadás, különböző 

irodalmi műfajokból összeállított műsor, de amely mindig összhangban van a meghívott korosztály 
életkori sajátosságaival 

 
igába törés: szilaj fiatal háziállat szelídítése arra, hogy igába hajtsa a nyakát 
 
igás munka: (néprajz) bármilyen igaerővel végzett munka, amikor a munka végzője saját igájával dolgozik; 

fogatos munka 
 
igaz → egy igaz Isten 
 
igaz ember: (vallás) általános értelemben a másoknak nem ártó, törvényt tisztelő és megtartó, jót cselekvő 

ember; szoros értelemben az Isten törvényeihez igazodó, felelős erkölcsi személy, akinek 
lelkiismerete megegyezik az objektív erkölcsi renddel, s ennek eredményeként ontológiailag is igazzá 
válik 

 
igazgató → szociális igazgató 
 
igazgatói alap: (közigazgatás) az a pénzösszeg, amelyből a vállalat v. vmely intézet igazgatója a dolgozókat 

jutalomban részesíti 
 
igazgatói megrovás: (iskola) olyan súlyosabb megrovás, amelyet az igazgató vezetői minőségben ad a 

hanyag v. rossz magaviseletű diáknak 
 
igazi műveltető ige: (nyelvtudomány) olyan ige, amely azt fejezi ki, hogy a cselekvést az alany nem maga 

végzi, hanem v. mással végezteti, v. okozza, előidézi, hogy más végezze, ill. hogy a tárgyon vmely 
cselekvés, történés, állapotváltozás végbemenjen (pl. felásatja a kertet (a fiával); megváratja a 
barátját; a füst köhögteti az embert) 

 
igazi szúnyogok: (állattan) a kétszárnyú rovarok egyik, sok fajt magába foglaló családja (Culicidae) 
 
igazít → formába igazít 
igazítás → balra igazítás 
igazítás → jobbra igazítás 
igazítás → középre igazítás 
 
igazoló bizottság: (politika) a) vmely testület, különösen az országgyűlés tagjainak tagsági jogát felülvizsgáló 

bizottság; b) az 1945. utáni időszakban az állampolgároknak az ellenforradalmi Horthy-korszakban és 
a nyilas uralom alatt tanúsított politikai magatartását vizsgáló bizottság 

 
igazoló eljárás: (hivatalos) az az eljárás, amelynek során vmely igazoló bizottság vkinek a politikai 

magatartását v. közéleti szereplését elbírálja 
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igazoló iratok: a) személyazonossági iratok; b) vmely cselekvés, eljárás jogos, törvényes voltát tanúsító 

iratok 
 
igazolvány → katonai igazolvány 
igazolvány → származási igazolvány 
igazolvány → személyi igazolvány 
igazolvány → választói igazolvány 
igazság → abszolút igazság 
igazság → objektív igazság 
igazság → osztó igazság 
igazság → relatív igazság 
 
igazságos háború: (politika) olyan háború, amelynek célja a haza védelmére külső támadás ellen 
 
igazságosság → társadalmi igazságosság, szociális igazságosság 
 
igazságot szolgáltat: bírói minőségben dönt, ítélkezik, igazságot tesz 
 
igazságügyi orvostan, törvényszéki orvostan: (hivatalos) az orvostudománynak az az ága, amely az élettani 

és az orvostudományi ismereteket az igazságszolgáltatásban alkalmazza, s amelynek ismerete a 
bírósági orvosszakértői állásra képesít 

 
igazságügyi szakértő: az igazságügyi hatóságok által kinevezett szakértő, akinek véleményét 

szakkérdésekben esetenként kikérik 
 
ige → átható ige 
ige → befejezett ige 
ige → ható ige 
ige → ikes ige 
ige → iktelen ige 
ige → intranzitív ige 
ige → ismétlő ige 
ige → kezdő ige 
ige → mozzanatos ige 
ige → műveltető ige 
ige → személytelen ige 
ige → szenvedő ige 
ige → tárgyatlan ige 
ige → tranzitív ige 
 
igei igenév: (nyelvtudomány) a befejezett melléknévi igenév személyragozott alakja (pl. Picasso festette 

kép) 
 
igei származék: (nyelvtudomány) olyan szó, amely igéből származik 
 
igei-névszói állítmány → összetett állítmány 
igék → gyakorító igék 
igeképző → mozzanatos igeképző 
igenév → főnévi igenév 
igenév → határozói igenév 
igenév → igei igenév 
igenév → melléknévi igenév 
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igény → szavatossági igény 
igeragozás → alanyi igeragozás, alanyi ragozás 
igeragozás → ikes igeragozás, ikes ragozás 
igeragozás → tárgyas igeragozás, tárgyas ragozás 
 
iglaui királytalálkozó: (történettudomány) a német birodalmi rendek 1486. febr. 16-án német királlyá 

választották Habsburg (I.) Miksát, aki megválasztása után szövetséget kötött velük, 300 ezer aranyat 
és 30 ezer katonát kért tőlük segélyként 1486. szept. 11-én I. (Hunyadi) Mátyás magyar király ellen 

 
íjas csapda: (néprajz) ürgefogásra használatos csapda, amely úgy működik, hogy a fatokban mozgó szeges 

végű nyílvesszőt az íj felhúzása után egy pecekkel rögzítik, és a csapdát ráhelyezik az ürgelyukra, majd 
a kifelé tartó állat az útjában levő pecket elmozdítja, mire az íj működésbe jön, és a szeges végű nyíl a 
fatokhoz szorítja az állatkát 

 
ikerítés → forradásos ikerítés 
ikes → változó ikes ige 
 
ikes ige: (nyelvtudomány) <a magyar nyelvben> olyan ige, amely a jelentő mód jelen idejének tárgyatlan 

ragozású egyes szám harmadik személyében -ik raggal végződik, s amelynek ragozása mindhárom 
mód jelen idejének tárgyatlan ragozású egyes számában meghatározott módon eltér a többi igétől 
(pl. eszik, verekszik) 

 
ikes igeragozás, ikes ragozás: (nyelvtudomány) az ikes igék ragozásának módja, ill. rendszere 
 
ikes személyrag: (nyelvtudomány) ikes igéhez járuló személyrag (pl. eszem, eszel, eszik; enném, ő ennék) 
 
ikrek → egypetéjű ikrek 
ikrek → hármas ikrek 
ikrek → négyes ikrek 
ikrek → ötös ikrek 
 
ikszedik hatvány: (mennyiségtan) ismeretlen kitevőjű hatvány 
 
iktat → birtokba iktat 
iktat → törvénybe iktat 
 
iktelen ige: (nyelvtudomány) a <magyar nyelvben> olyan ige, amelynek 3. személyű alakja a jelentő mód 

jelen idejének egyes számában rendszerint maga az igető 
 
iktelen ragozás: (nyelvtudomány) az iketlen igék ragozási módja, ill. rendszere 
 
iktelen személyrag: (nyelvtudomány) iktelen igékhez járuló személyrag (pl. kérek, kérsz, kérnék) 
 
szag → áporodott szag 
 
Illés szekere, tüzes szekér: (vallás) az a szekér, amelyen <a Biblia szerint> Illés próféta az égbe szállt 
 
illeszkedés → hangrendi illeszkedés 
illetékesség → bírói illetékesség 
 
illír királyság: (történettudomány) a schönbrunni béke (1809. szept. 14.) után I. Napóleon által szervezett 

királyság 
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ima → főpapi ima 
imádság → hálaadó imádság 
imádság → kötött imádság 
imádság → közbenjáró imádság 
imádság → szemlélődő imádság 
imádság → szóbeli imádság 
imaórák → királyi imaórák 
 
immúnis talaj: (mezőgazdaság) olyan talaj, amelyben a filoxéra (szőlőgyökértetű) nem képes megélni 
 
immunitás → passzív immunitás 
immunitás → természetes immunitás 
imperatívusz → kategorikus imperatívusz 
 
imperialista kizsákmányolás és elnyomás célja: extraprofit kisajtolása 
 
implantációs tabletták: (orvosi) amelyeket a bőr alatti kötőszövetbe kis metszésen át helyeznek el, varrnak 

be; steril tabletták 
 
implicit jelentés: (nyelv, irodalom) a nyelv egyik legfontosabb funkciója a referenciális, azaz az a szerep, 

amelyben a szavak, a mondatok jelentésük által valamilyen nyelven kívüli dologra utalnak 
 
impresszionista színjátszás: olyan színjátszás, amely nem annyira alakokat, jellemeket, mint inkább 

érzelmeket, indulatokat elevenít meg 
 
inaktív keresők: aktív kereső tevékenységet nem folytató, de jövedelemmel rendelkező személyek 
 
index → alsó index 
index → fejlődési index 
index → felső index 
 
indiai bölcselet: a hinduk tudománya a lét és létezés alapvető kérdéseiről; a bölcselet legrégibb emlékeit az 

Indus és a Gangesz vidékén letelepedett hinduknál találjuk 
 
indiai szent lótusz: (növénytan) indiai folyóvizekben élő, ott vallásos tiszteletben részesülő s a 

tündérrózsával rokon rózsaszín virágú növényfaj 
 
indián → rézbőrű indián 
 
indián nyelvek: (nyelvtudomány) Amerika őslakói, az indiánok és leszármazottaik által beszélt, ma már 

részben kihalt nyelvek 
 
indiánok → sziú indiánok 
indiánok → tűzföldi indiánok 
 
indirekt bizonyítás: ha igazolni akarjuk, hogy az A állítás igaz, akkor indirekt bizonyítás esetén feltesszük, 

hogy A nem igaz, és ebből ellentmondásra jutunk kiinduló feltevésünkkel 
 
individuális pszichológia: (filozófia) Adolf Adler által kialakított lélektani irányzat, amely nagy súlyt helyez az 

egyedi lelki fejlődés kérdéseire 
 
individualista etika: (filozófia) az individualizmusból született magatartásforma, mely az erkölcsi elvek és 

törvények alapjait az autonóm lelkiismeretből vezeti le 
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ind nyelvek: (nyelvtudomány) az indoeurópai nyelvek legkeletibb csoportja, amely a szanszkriton és még 

néhány kihalt nyelven kívül a hajdan Elő-Indiába és Ceylon szigetére bevándorolt, ma is élő népek 
nyelveit, valamint a cigány nyelvet foglalja magába 

 
indoeurópai alapnyelv: (nyelvtudomány) az a feltett nyelv, amelyből fokozatos elkülönülés útján a mai 

indoeurópai nyelvek származtak 
 
indoeurópai nép: indoeurópai nyelvet beszélő nép 
 
indukció → mágneses indukció 
indukció → teljes indukció 
 
induktív metafizika: (filozófia) tág értelemben minden olyan metafizikai gondolkodásmód, amely a 

tapasztalásból indul ki 
 
informális csoport: (szociológia) nem szabályozott felépítésű társadalmi csoport, emberi együttes 
 
infravörös sugárzás: (fizika) elektromágneses sugárzás, amelynek hullámhossza 780 mµ és 105 mµ határok 

közé esik; az infravörös sugarak láthatatlanok, ez lehetővé teszi a sötétben való fényképezést és 
tájékozódást 

 
infúz erények, belénk öntött erények: (vallás) azok az erények. melyeket Isten a megszentelő kegyelemmel 

együtt, természetfölötti módon áraszt a lélekbe 
 
ing → barna ing 
ing → borjúszájú ing 
ing → derekas ing 
ing → félujjú ing 
ing → kihajtós ing 
inga → fizikai inga 
inga → matematikai inga 
inga → torziós inga 
ingatlan → birtok, ingatlan terhére 
inger → nemi inger 
ingerek → centripetális ingerek 
 
ingó dolog: minden olyan dolog, ami nem ingatlan, így különösen a használati javak és a pénz 
 
ingó jószág: a vagyonjog olyan tárgya, mely mozog, v. állagának kára nélkül helyéből el lehet mozdítani, pl. 

pénz, ruhák, barmok 
 
ingyen munka: (néprajz) a jobbágyok által a megyének és az államnak végzett közmunka (útépítés, 

hídépítés, ezek karbantartása, háborúk idején földmunkák, járási, megyei középületek építése stb.) 
 
inka birodalom: a kecsua nyelvet beszélő inka törzsnek más törzsekkel való szövetségben létrehozott dél-

amerikai indián birodalma 
 
inkorporáló nyelvek: (nyelvtudomány) olyan nyelvek, amelyek egyetlen – a szó belsejébe illesztett 

szóelemek által keletkezett – morfémasorral fejezik ki azt, amit más nyelvek önálló szavakkal, 
szószerkezetekkel; bekebelező nyelvek 

 
inkvizíció → spanyol inkvizíció 
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in medias res: (nyelv, irodalom) a cselekménynek olyan előadása, amely kiindulópontul nem ennek a 

legkorábbi eseményét választja, hanem valamelyik későbbi pontját, amely már elegendő feszültséget 
rejt magában a cselekmény iránti érdeklődés felkeltéséhez 

 
in memoriam: (latin) emlékezésül, valakinek v. valaminek az emlékezetére 
 
inneni → vörösön inneni 
 
Inn-völgyi csata: (történettudomány) IV. (Gyermek) Lajos keleti frank király sváb seregét a Bajorországon 

átvonuló magyar hadak 910. jún. 12-én Ágosta mellett verték szét, sikeresen alkalmazva a színlelt 
menekülés nomád taktikáját 

 
Insert billentyű: (számítástechnika) a billentyűzet Insert feliratú gombja, melynek az a funkciója, hogy egy 

program szerkesztési beállítását a beszúrásos és felülírásos módok között váltogassa 
 
integrál → függvényt integrál 
integrál → határozatlan integrál 
integrál → határozott integrál 
intellektuális → főkapitányság intellektuális főcsoportja 
 
intenzív gazdálkodási mód: (mezőgazdaság) belterjes gazdálkodás 
 
interakciós mondatszó: (nyelv, irodalom) olyan mondatszó, amely a kommunikációs kapcsolatban, a 

beszédhelyzetben tölt be fontos szerepet 
 
internacionalizmus → proletár internacionalizmus 
internáló → pesti internáló táborok 
interpolációs → Lagrange-féle interpolációs alappolinom 
 
interurbán beszélgetés: távolsági telefonbeszélgetés 
 
intervallum → tiszta intervallum 
 
intervenciós háború: tizennégy agresszív imperialista állam fegyveres beavatkozása (1918–1920) a 

forradalmi Oroszország ellen a fiatal szovjet hatalom megbuktatására és a tőkés uralom 
visszaállítására, szövetségben az ország belsejében levő ellenforradalmárokkal 

 
intézet → büntető intézet 
intézet → gyógypedagógiai intézet 
intézet → zárt intézet 
intézetek → óvónőképző intézetek 
intézmény → egészségügyi intézmény 
intézmények → jóléti intézmények 
intézmények → közművelődési intézmények 
intézmények → szociális intézmények 
 
intézményes jog, strukturális jog, lényegi jogrend: (jogtudomány) alapelvek szerint tartósan megszervezett 

embercsoport rendjéből a közösség céljának megfelelő követelmények, melyeket a pozitív jog 
fogalmaz konkrét szabályokká 

 
intéző bizottság: <vmely egyesületben, szervezetben> az a bizottság, amely a közgyűlés megbízásából a 

folyó ügyeket intézi, és a közgyűlésnek felelősséggel tartozik 
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intranzitív ige: (nyelv, irodalom) tárgytalan ige (pl. esik, hajnalodik) 
 
inverzált művelet: (matematika) egy kétoperandusos művelet(ek) inverzált művelete az a művelet, amely 

az egyik operandusnak és az eredeti művelet eredményének ismeretében meghatározza a másik 
(ismeretlen) operandust 

 
in vitro: (latin) az eredeti környezetből (élő szervezet) kiemelt (izolált) szervek, szövetek, sejtek 

tanulmányozására szolgáló, „üvegben” végbemenő biológiai folyamatok megnevezése 
 
in vivo: (latin) az élő szervezetben lezajló biológiai folyamatok (ill. az ezekkel kapcsolatos vizsgálatok) 
 
íny → kemény íny 
 
ionok kötődése: (fizika) az ionoknak fizikai v. kémiai erők által vmely anyaghoz való kapcsolódása 
 
ión oszlop: (építészet, művészettörténet) csigavonalas fejben végződő, lábazaton nyugvó, barázdált, karcsú 

oszlop 
 
ión stílus: (építészet, művészettörténet) ógörög építészeti stílus, amelyet a dór stílustól főleg az ión 

oszlopok alkalmazása különböztet meg 
 
ipari ciklus: (közgazdaságtan) <a kapitalizmusban> az egyik gazdasági válságtól a másikig terjedő időszak, 

amely magában foglalja a válságot, a pangást, a megélénkülést és a fellendülést 
 
ipari forradalom: (történettudomány) a gépek feltalálása és elterjedése következtében a 18. század 

közepétől kezdve végbement gazdasági átalakulás 
 
ipari kémkedés: az ipari eljárások, tervek titkolt módjának illetéktelen, gyakran külföldi személy v. vállalat 

számára való jogosulatlan, titkos megszerzése, ill. az ennek érdekében végzett tevékenység 
 
ipari robot: olyan automata, amelynek többirányú mozgása, ill. több tengely körüli forgása mindennemű 

átalakítás nélkül út és sorrend szerint programozható, és e program szükség szerint módosítható 
 
ipari szövetkezet: (közgazdaságtan) kisiparosok társulásán, személyes tevékenységén és termelési 

eszközeik közös tulajdonán alapuló termelő, ill. szolgáltató szövetkezet 
 
ipari tanuló: az a tanuló, aki tanulmányai során vmely ipari szakmára előkészítő elméleti és gyakorlati 

kiképzésben részesül 
 
ipari tartalék sereg: (közgazdaságtan) a munkanélküli ipari munkások tömege, amely a tőkések számára 

lehetővé teszi a munkabérek leszorítását, fellendülés idején pedig a munkások létszámának 
növelését 

 
ír → lobogójára ír vmit 
ír → tisztán ír 
ír → tükröt ír 
 
iraló barátok: (vallás) kóbor gyógyító szerzetesek; a középkorban azokat a szerzeteseket nevezték így, akik 

a bencések és az ágostonosok monostorainak kórházaiban mint ápolók, v. a patikában mint 
laboránsok dolgoztak, és valamit elsajátítottak a gyógyítás tudományából, de megunván a szigorú 
fegyelmet, elszöktek, és faluról falura vándoroltak, pénzért kuruzsoltak, sebészkedtek, gyógyszereket 
árultak 
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irány → átlós irány 
irány → deákos irány, iskola 
irány → magyaros irány, iskola 
irány → negatív irány 
irány → pozitív irány 
irány → vonatkozási irány 
irányítás → számítógépes irányítás 
irányzék → nyitott irányzék 
írás → automatikus írás 
írás → cirill írás 
írás → glagolita írás 
írás → gót írás 
írás → hieratikus írás 
írás → hieroglif írás 
írás → kiírt írás 
írás → logografikus írás 
írás → sumer írás 
 
írásban rögzít: <szöveget, megállapodást> írásba foglal azért, hogy eltérő magyarázatra, önkényes 

változtatásra a jövőben ne nyíljék alkalom 
 
írásbeli érettségi: (iskola) az érettséginek írásbeli vizsgákat tartalmazó része 
 
írásbeli munkák: (iskola) az írásbeli feladatok jelentősebb formái: az írásbeli házi feladatok, iskolai 

dolgozatok, röpdolgozatok, felmérések 
 
írásbeli vizsga: (iskola) olyan vizsga, amelyen a feltett kérdés(ek)re írásban kell válaszolni, ill. a megadott 

tárgyat, feladatot írásban kell kifejteni, megoldani 
 
írásmód → glagolita írásmód 
írásmű → hivatalos írásmű 
 
írásmű három fő része: (nyelv, irodalom) a bevezetés, a tárgyalás és a befejezés 
 
írások → alfabetikus írások 
 
írásos hímzés: (népies) előrajzolás után kacskaringós, gyakran stilizált virágokat ábrázoló minták alapján, 

rendszerint egyszínű fonállal készült népi hímzés 
 
iratok → apokrif iratok 
iratok → igazoló iratok 
irdal → munkadarabot irdal 
 
irgalmas szamaritánus: (vallás) a kirabolt és sebesült izraelitát megmentő szamáriai emberről szóló 

példabeszéd 
 
irgalmasság cselekedetei: (vallás) a test és a lélek nyomorúságán segítő, az irgalmasság erényeiből fakadó 

tettek 
 
író → ifjúsági író 
íróasztal → diplomata íróasztal 
iroda → kiugrási iroda 
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iroda → magánnyomozó iroda 
iroda → papírmentes iroda 
iroda → tudósító iroda 
 
irodai átalány: (hivatalos) vmely iroda tárgyi kiadásaira szükséges átalány 
 
irodai gyorsírás: <az egységes magyar gyorsírásban, esetleg néhány más gyorsírási rendszerben> a 

rövidítések alkalmazásának az a középső fokú változata, amely lehetővé teszi az irodákban szokásos 
diktálás leírását 

 
irodai gyorsíró: olyan gyorsíró, aki percenként 120 szótagos szöveget leír, és utána elfogadhatóan áttesz 

közönséges írásra 
 
irodai órák: a) az az idő, amely alatt az irodában munka folyik; b) az az idő, amely alatt az iroda a feleknek 

rendelkezésre áll 
 
irodák → utazási irodák 
 
irodalmi élet: vmely kisebb v. nagyobb közösség tevékenységeinek összessége az irodalommal, főleg a 

szépirodalommal kapcsolatban, az ennek érdekében kifejtett társadalmi, esetleg gazdasági 
vonatkozású működéssel együtt 

 
irodalmi hagyomány: a meglevő irodalom tartalmi és formai elemeinek az az összessége, amelyet vmely 

közösség sajátjaként ismer, őriz, és a későbbi nemzedékeknek átad 
 
irodalmi hős: (irodalomtudomány) az irodalmi alkotás főszereplője 
 
irodalmi kávéház: olyan kávéház, ahol írók, művészek szoktak összejönni 
 
irodalmi kör: a szépirodalom iránt érdeklődők szervezett közössége, többnyire népművelési 

intézményekben (könyvtárban, művelődési házban, klubban) tart rendszeres összejöveteleket; 
könyvbarátkör 

 
irodalmi lexikon és enciklopédia: (nyelv, irodalom) az irodalomtudomány segédeszközeként, de a 

nagyközönség használatára és a könyvtári tájékozódás megkönnyítésére is szolgáló mű, amely az 
irodalom mindennemű adatait sajátos rendszerbe foglalva közli; a mai értelemben vett lexikon 
(szavak gyűjteménye) általában véve címszavak egymásutánjában (általában ábécében), önálló 
szócikkek formájában közli az ismereteket 

 
irodalmi munkásság: a szépirodalom, a tudományos és a népszerűsítő irodalom körébe tartozó művek, 

cikkek alkotása 
 
irodalmi nevelés: a) a szépirodalom segítségével történő nevelés; b) a szépirodalom megértésére és 

ismeretére való nevelés 
 
irodalmi nyelv: (nyelvtudomány) vmely nyelvnek a nyelvi változatokat kiegyenlítő, kiművelt formája, amely 

egy nemzet írásbeliségének, szellemi életének és irodalmának többé-kevésbé egységes eszköze, s a 
művelt nyelvhasználatnak normája 

 
irodalmi sajtó: (nyelv, irodalom) az időszaki sajtónak az a része, amely irodalmi műveket, bírálatokat, 

irodalomtudományi írásokat, esetleg az irodalmi élet eseményeiről tudósító v. értékelő 
közleményeket jelentet meg 
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irodalmi szalon: (irodalomtudomány) <a nemesi és a polgári társadalomban> vmely gazdag irodalom- és 
művészetbarát, rendszerint nő házában összegyűlt írók, kritikusok, művészek, színészek stb. 
társasága, irodalmi köre 

 
irodalmi szociográfia: (nyelv, irodalom) szépprózai és publicisztikai műfaj; a szociográfia a tények szakszerű 

leírását tűzte ki célul: egy-egy falu, faluközösség, város, gyár, társadalmi csoport, tájegység 
életmódjának tudományos bemutatása a célja 

 
irodalmi tanszék: <egyetemen és főiskolán> az irodalomnak, s az ezzel kapcsolatos történelmi, társadalmi 

és egyéb kérdéseknek ismertetésére, tanítására létesített, ezt a feladatot végző tanszék 
 
irodalom → didaktikus irodalom 
irodalom → egzotikus irodalom 
irodalom → erotikus irodalom 
irodalom → ezoterikus irodalom 
irodalom → fantasztikus irodalom 
irodalom → fehér irodalom 
irodalom → hitvitázó irodalom 
irodalom → ifjúsági irodalom 
irodalom → ismeretterjesztő irodalom 
irodalom → kéziratos irodalom 
irodalom → kommersz irodalom 
irodalom → másodlagos irodalom 
irodalom → nemzeti irodalom 
irodalom → népi irodalom 
irodalom → ókeresztény irodalom 
irodalom → számítógépes irodalom 
irodalom → szórakoztató irodalom 
irodalom → triviális irodalom 
irodalom → tudományos irodalom 
irodalom → tudományos-fantasztikus irodalom 
irodalom → utópisztikus irodalom 
irodalom → vallásos irodalom 
irodalom → városi irodalom 
irodalom → vásári irodalom 
irodalom → világi irodalom, költészet 
irodalomtörténet → összehasonlító irodalomtörténet 
 
írói név: fölvett név, amelyen vmely író a műveit megjelenteti; álnév 
 
írói v. irodalmi hagyaték: (irodalomtudomány) vmely író hátrahagyott, kiadatlan művei 
 
írók → népi írók 
 
író-olvasó találkozó: beszélgetés, amelynek során a meghívott író válaszol az olvasók kérdéseire, ismerteti 

írói pályáját, beszél műveiről és további terveiről 
 
írott alkotmány: (jogtudomány) olyan alkotmány, amelynek tételei egységes és rendszeres törvénybe 

vannak összefoglalva 
 
írott jog: (jogtudomány) a jogalkotó hatalom által írásba foglalt és kötelezőnek kijelentett jogszabály 

<ellentétben a szokásjoggal> 
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írott kép: festett kép, festmény 
 
írott tojás: hímesre festett tojás 
 
irracionális szám: (mennyiségtan) valós szám, melyet nem lehet kifejezni két egész szám hányadosával 
 
irredenta szobrok: Budapesten, a Szabadság tér északi részén elhelyezett szobrok népi elnevezése, a 

trianoni békével elszakított magyar területeket jelképezik 
 
irreverzibilis folyamat: (kémia) termodinamikai értelemben olyan (fizikai, kémiai stb.) folyamat, amely 

önként csak egy irányba megy végbe 
 
írt → Filippieknek írt levél 
írt → fogságban írt levelek 
írt → körbe írt háromszög 
 
irtó hadjárat: (sajtónyelvi) vmely nép, népcsoport v. néptörzs teljes kipusztítása, kiirtása végett indított 

vérengző hadjárat 
 
isaszegi csata: (történettudomány) IV. Béla magyar király és fia, István ifjabb király között belháború döntő 

ütközete 1265 márciusában 
 
iskola → alexandriai iskola 
iskola → általános iskola 
iskola → általános iskola felső tagozata 
iskola → elemi iskola 
iskola → erdei iskola 
iskola → káptalani iskola, székesegyházi iskola 
iskola → kisegítő iskola, speciális iskola 
iskola → kolostori iskola 
iskola → latin iskola 
iskola → nagybányai iskola 
iskola → osztatlan iskola 
iskola → papi iskola 
iskola → plébániai iskola 
iskola → polgári iskola 
iskola → pusztai iskola 
iskola → rajnai iskola 
iskola → szakmunkásképző iskola 
iskola → tanítóképző iskola 
iskola → újgrammatikus iskola 
iskoladrámák → ferences iskoladrámák 
iskolai → kötelező iskolai oktatás 
 
iskolai ártalmak: azok a személyiséget károsító hatások, amelyek a gyermeket a helytelen nevelői eljárások 

következményeként érik 
 
iskolai autóbusz: kizárólag a tanulók szállítására szolgáló jármű 
 
iskolai értesítő: a tanévek végén megjelent nyomtatott kiadvány, amely egy-egy középiskola összes 

tanulójának az egyes tantárgyakban elért érdemjegyeit tartalmazta más tájékoztató anyagok 
kíséretében 
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iskolai klasszikusok: (iskola) olyan írók, ill. műveik, akik, ill. amelyek nevelő értékük miatt az iskolai oktatás 
anyagába tartoznak 

 
iskolai könyvtár: az iskolai oktatást és nevelést közvetlenül szolgáló könyvtártípus 
 
iskolája → anyák iskolája 
iskolája → dolgozók iskolája 
iskolák → alexandriai iskolák 
iskolák → katolikus iskolák államosítása 
iskolák → szókratészi iskolák 
 
iskolák államosítása: a nem állami iskolák és nevelő intézmények állami tulajdonba és irányításba vétele 

1948. jún. 16-án 
 
iskolát tart: (katonaság) <a kiképzés vezetője> elméleti oktatást tart a szolgálat, a fegyverhasználat, a 

magatartás stb. lényeges tudnivalóiról 
 
iskolázott csemete: (erdészet) az a csemete, amelyet a csemetekertben a kikelés után 2–4 évi időtartamra 

olyan helyre ültetnek át, ahol az egyedek közötti nagyobb távolság erősebb és dúsabb gyökérzet 
fejlődését teszi lehetővé 

 
ismer → látásból ismer vkit 
 
ismeretlen ismerős: olyan személy, akit hírből v. látásból ismer vki, de közelebbről nem tudja, hogy kicsoda 
 
ismeretlen katona: személyében nem azonosított hősi halott, az önfeláldozó hazaszeretet jelképe 
 
ismeretlen katona sírja: az első világháborúban elesett katonákra emlékeztető díszes sírhely 
 
ismeretterjesztő irodalom: (irodalomtudomány) minden olyan mű, amely a tudományos kutatás 

eredményeit az érdeklődők széles rétegeivel közölni kívánja 
 
ismerős → ismeretlen ismerős 
ismerős → távoli ismerős 
 
ismertebb puhafák: a fenyő, a hárs-, nyár-, fűz-, nyír- és égerfa 
 
ismétlő ige: (ritka, nyelvtudomány) olyan ige, amely a cselekvés, történés, állapotváltozás ismétlődését, 

esetleg elaprózottságát fejezi ki (pl. ellátogat; meg-megáll; meg-megpaskol; össze-összezördülnek) 
 
Isten → élő Isten 
Isten → mindenható Isten 
 
Isten anyja: Szűz Mária, Jézus Krisztus anyja 
 
istenek → kisebbrendű istenek 
istenérv → axiológiai istenérv 
 
istengyalulta tök: (népies) a tökfélék családjába tartozó laskatök egyik népi neve; a név eredete ismeretlen 
 
Isten kardja: a hunok világuralmát jelképező csodás kard <a hun mondában> 
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Isten kegyelméből való király: (történettudomány) nem a nép akaratából, hanem vélt, állítólagos isteni 
eredetű jog alapján uralkodó király 

 
Isten megismerhetősége: (vallás) Isten tulajdonságai közé tartozó, predikamentális nyugvó, pozitív sajátság 
 
iszap → eleven iszap 
iszap → lebegő iszap 
 
iszapba pakol: (orvostudomány) <vmely testrészt> gyógyítás végett iszappal burkol be 
 
iszik → exet iszik 
iszik → gyufát iszik 
 
isztambuli béke: (történettudomány) 1551 szeptemberében 5 évre kötött béke a Velencei Köztársaság, II. 

(Jagelló) Ulászló magyar király és I. (Jagelló) Zsigmond lengyel király által II. Bajazid török szultánnal 
 
isztambuli szerződés: (történettudomány) 1620 novemberében Isztambulban a magyar–cseh szövetség és 

II. Oszmán szultán megbízottai megállapodtak, hogy megerősítik az 1606-ban kötött zsitvatoroki 
békét 

 
ital → rövid ital 
 
itáliai nyelvek: (nyelvtudomány) az indoeurópai nyelveknek az a közeli rokonságban levő csoportja, amely a 

latin nyelvet és az Appennini-félszigeten lakott néhány kisebb, a Római Birodalom idején nyelvében 
és kultúrájában latinná vált nép nyelvét foglalja magában 

 
italmérési → korlátlan italmérési engedély, jog 
italmérési → korlátolt italmérési engedély, jog 
ítélet → analitikus ítélet 
ítélet → felmentő ítélet 
ítélet → feltételes ítélet 
ítélet → fordított ítélet 
ítélet → határozatlan ítélet 
ítélet → problematikus ítélet 
 
ítélet megtámadása, 1983-ig ítélet elleni jogorvoslat: a pert lezáró bírói ítélet kétségbe vonása 
 
ítélőképesség súlyos hiánya: a házassági beleegyezés képességét kizáró ok 
 
ítélt → halálra ítélt beteg 
 
ittas járművezetés: a szabálysértést az követi el, aki gépi meghajtású járművet úgy vezet, hogy 

szervezetében szeszes ital fogyasztásából származó alkohol van 
 
ív → szerzői ív 
ív → villamos ív 
Iván-nap → Szent Iván-nap 
 
ivaros szaporodás: olyan szaporodás, amely két eltérő tulajdonságú, hím és női ivarsejt találkozása és 

egybeolvadása útján történik 
 
ivarsejt → női ivarsejt megtermékenyülése 
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ivartalan szaporodás: olyan szaporodás, amelyben az utódok létrehozásában csak egyetlen szervezet, ill. 
sejt vesz részt 

 
izgalom → nemi izgalom 
 
izoláló nyelv: (nyelv, irodalom) olyan nyelvtípus, amelyben a nyelvtani és szintaktikai viszonyokat önálló 

lexémákkal, valamint a szavak mondatbeli szórendjével fejezik ki (pl.: kínai, indonéz, vietnami) 
 
izom → csuklyás izom 
izom → kétfejű izom 
izom → kidolgozott izom 
izotóp → radioaktív izotóp 
izotópok → radioaktív izotópok 
ízű → citromos ízű 
 
ízületi betegségek: (orvosi) reumás megbetegedések ízületi lokalizációval, ill. „parareumatikus” 

megbetegedések reumatikus vonásokkal; a reumás megbetegedések lehetnek gyulladásos eredetűek 
és degeneratív jellegűek 

 
izzás → fehér izzás 
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jakobinusok → magyar jakobinusok 
 
Jákob létrája, Jákob latorjája: (vallás) a földtől az égig érő létra, melyet Jákob látott bételi álmában; Krisztus 

mennybemenetelének előképe; áttételesen a bábeli toronyra is utal, annak mintegy pozitív 
ellenpontja, mely azt fejezi ki, hogy az ember akkor jut el Istenhez, ha Isten létrát készít számára 

 
jaltali értekezlet: (történettudomány) Sztálin, Roosevelt és Chuchill (a szövetséges hatalmak 

kormányfőinek) megállapodása a világ újra fölosztásáról 1945. febr. 4. és 12. között 
 
jambikus versmérték: (nyelv, irodalom) az időmértékes verselés egyik legelterjedtebb versformája; 

jambikus ütemekből épült kólonok, periódusok és versszakok 
 
jambus → hatos jambus 
jambus → ötödfeles jambus, ötödfeles trocheus 
jambus → ötös jambus 
János → Szent János áldása 
 
János pap országa: (választékos) mesebeli boldog ország, ahol munka nélkül is minden jóban bővelkednek 

az emberek 
 
járás → kacsázó járás 
járlat → csoportos járlat 
járma → kút járma 
járma → óra járma 
jármű → lánctalpas jármű 
jármű → légpárnás jármű 
jármű → országos jármű 
jármű → páncélozott jármű 
járművezetés → ittas járművezetés 
 
járó osztály: (bányászat) olyan vágat, bányatér, amelyen személyek közlekedhetnek, ill. közlekedni szoktak 
 
járőr → tiszti járőr, őrség 
jártasság → vízi jártasság 
járulék → szakszervezeti járulék 
 
jászkarajenői papgyilkosság: (történettudomány) a jászsági vörösterror második, kettős gyilkossága 

Jászkarajenőn 1919. máj. 4-én 
 
jászkun székek, kun székek: (történettudomány) a 15. században kun és jász nemzetségek közigazgatási-

bíráskodási központja Magyarországon 
 
jászok kiváltságlevele: (történettudomány) Károly Róbert király 19 jász nemzetséget Keverge ítélkezési 

hatósága alól kivett, s azokat a többi fegyverkezni és hadakozni tartozó jászokhoz hasonlóvá tette 
1323. márc. 8-án 

 
jászol kosara: a jászol rácsa 
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jászvásári katekizmus: (vallás) magyar–rumén hittankönyv a moldvai csángók számára 
 
játék → alakos játék 
játék → álarcos játék 
játék → betlehemes játék 
játék → biztonsági játék 
játék → dramatikus játék 
játék → kétkapus játék 
játék → nyelvi játék 
játék → összerakó játék 
játék → sima játék 
játék → tisztátlan játék, szerelés 
játékok → didaktikus játékok 
játékok → olimpiai játékok 
játszik → albérletben játszik 
játszik → futballt játszik 
játszik → kontrát játszik 
játszik → papát-mamát játszik 
játszik → remire játszik 
játszik → túlra játszik 
játszma → bukott játszma, parti 
játszma → egy játszma kártya 
javak → elhagyott javak 
javak → gazdasági javak 
javaslat → határozati javaslat 
javít → dolgozatot javít 
 
javító műhely: olyan műszaki berendezéssel fölszerelt műhely, ahol ipari készítmények javításával 

foglalkoznak 
 
jég alatti halászat: (néprajz) télen, ha a tavak és a folyók jege már elbírja a halászokat, hosszú nyakú 

fejszével (jégvágó szakóca) lékeket vágnak, hogy a jég alól foghassák ki a halakat 
 
jeges borogatás, tömlő: a beteg, lázas testrészre tett, apróra tört jeget tartalmazó borogatás, tömlő 
 
jégtörő Mátyás: Mátyás apostol és ünnepnapjának neve a magyar nép ajkán, jeles nap; a népi 

kalendáriumban ünnepe febr. 24. 
 
jégvágó szakóca: (néprajz) hosszú nyakú fejsze, amellyel lékeket vágnak a tavak és a folyók jegébe, hogy 

onnan foghassák ki a halakat 
 
jegy → azonossági jegy 
jegy → belépti jegy 
jegy → eltörölhetetlen jegy 
jegy → fajlagos jegy 
jegy → gyári jegy, a gyár jegye 
jegy → kincstári jegy v. utalvány 
jegy → közraktári jegy 
jegy → leltári jegy, szám 
jegy → pénztári jegy 
jegy → szolgálati jegy 
jegy → szorgalmi jegy 
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jegy → térti jegy 
jegy → visszatérő jegy 
jegyek → úrvacsorai jegyek 
jegyes → égi jegyes 
jegyzék → szóbeli jegyzék 
jegyzéke → sajtóhibák jegyzéke 
jegyzet → lapszéli jegyzet, megjegyzés 
jegyzi → céget jegyzi 
jegyzőkönyv → egyoldalú jegyzőkönyv 
 
jegyzőkönyvbe mond vmit: úgy diktálja, hogy jegyzőkönyvbe írják 
 
jegyzőkönyvi kivonat: (hivatalos) a jegyzőkönyv meghatározott részleteit hiteles másolatban tartalmazó 

irat 
 
jel → elhelyező jel 
jel → gyári jel 
jel → gyorsírási jel 
jel → jogi jel 
jel → közigazgatási jel 
jele → rádiusz jele 
jelek → egyezményes jelek 
 
jelen idő: (nyelvtudomány) a) az az igeidő, amely azt fejezi ki, hogy a cselekvés, történés a szóbeli v. az 

írásbeli közléssel egyidejű; b) az ige ragozási rendszerében azok az alakok, ill. azoknak az alakoknak az 
összessége, amelyek ezt az igeidőt kifejezik (ezek az alakok bizonyos helyzetben múlt- v. jövőbeli 
cselekvés, történés, állapot v. létezés kifejezésére is alkalmasak) 

 
jelenések → fatimai jelenések 
jelenet → vidám jelenet 
 
jelenléti díj: (hivatalos) <egyes tanácskozásokon, értekezleteken, tanfolyamokon> a résztvevőknek a 

személyes megjelenésért, részvételért járó díj 
 
jelenség → felületi jelenség 
jelenségek → kritikus jelenségek 
jelentés → denotatív jelentés 
jelentés → implicit jelentés 
jelentés → konnotatív jelentés 
jelentés → tárgyi jelentés 
jelentéstartalmú → sajátos jelentéstartalmú mondatok 
jelentésű → ellentétes jelentésű szavak 
 
jelentő mód: (nyelvtudomány) az igének az a módja, amely a cselekvés, történés, állapot, létezés tényét a 

maga valóságában fejezi ki, tekintet nélkül a beszélőnek a cselekvéssel szemben elfoglalt 
álláspontjára v. a korlátozó feltételekre 

 
jeles → csillagos jeles 
 
jeles mondás: (régies) főleg irodalmi forrásból eredő, rendszerint tanító célzatú mondás 
 
jeles napok: (népies, néprajz) azok a napok, amelyekhez vmely állandó szokás v. babonás hiedelem fűződik 
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jelez → foglaltat jelez 
jelleg → falusias jelleg 
jelleg → nemi jelleg 
jellemző → kémiai jellemző 
jelvények → koronázási jelvények 
 
jel v. nyelvi jel: (nyelvtudomány) a nyelvbeli kifejezésnek vmely egysége (pl. szó, szókapcsolat, mondat) a 

jelölt tartalomhoz viszonyítva 
 
jelzett szó: (nyelvtudomány) <jelzős szerkezetekben> az a szó, amelyre a jelző vonatkozik 
 
jelző → állandó jelző 
jelző → állítmányi jelző 
jelző → birtokos jelző 
jelző → díszítő jelző 
jelző → értelmező jelző 
 
jelzős szerkezet: (nyelvtudomány) olyan két szóból v. két főrészre bontható több szóból álló szókapcsolat, 

amelynek egyik tagja jelző, a másik jelzett 
 
jénai üveg: a gyors hőfokváltozást is jól kibíró üveg, amelyet háztartási, tudományos és technikai célokra 

használnak 
 
Jeruzsálembe → bevonulás Jeruzsálembe 
 
jeruzsálemi kereszt: (vallás) Jézus öt szent sebének emlékezetére kialakított keresztforma: egy nagyobb 

kereszt szögeiben 4 kisebb kereszttel; ötöskereszt 
 
jeruzsálemi templom: (vallás) Jahve egykori hajléka Jeruzsálemben, az áldozat bemutatásának helye 
 
Jessze-fa → gyöngyöspatai Jessze-fa oltár 
 
Jessze vesszeje: (vallás) a Messiás Dávid házából való származásának prófétai képe 
 
Jézus → kisded Jézus 
 
Jézus föltámadása: (vallás) teológiai értelemben az első föltámadás, mely által Jézus magára öltötte a 

megdicsőült testet, és a megtestesüléssel fölvett embersége is megkapta a dicsőséges isteni életet 
 
jezsuita → nagyszombati jezsuita egyetem 
jezsuita → nagyszombati jezsuita könyvtár 
 
jezsuita porcelán: Kínába, főként Csing-tecsenben európai megrendelésre és mintalapok alapján a 18. 

század első felében készített porcelán 
 
jezsuita rend, Jézus Társasága, Societas Jesu, S. J.: Loyolai Szent Ignác által alapított (1534, pápai 

megerősítés: 1540) római katolikus szerzetesrend; jezsuiták 
 
jiddis nyelv: (nyelvtudomány) az európai szórványban élő zsidóság egyik a legelterjedtebb összekötő nyelve 
 
jó → erkölcsi jó 
jobbágy → házatlan jobbágy 
jobbágy → köteles jobbágy 
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jobbágy → kuriális jobbágy 
jobbágy → szerződéses jobbágy 
jobbágyság → örökös jobbágyság 
 
jobbos zár: (műszaki nyelv) olyan zár, amely a kulcs jobbra fordulásával működik 
 
jobbra igazítás: (számítástechnika) betűszedésben, szövegszerkesztésben és kiadványszerkesztésben a 

szöveg egyenletes igazítása a hasáb v. oldal jobb margójához; jobbra zárás 
 
jó cselekedet: (vallás) Isten akaratának szabad akarattal és tudatosan történő teljesítése 
 
jog → alanyi jog 
jog → árumegállító jog 
jog → dologi jog 
jog → ellenállási jog 
jog → elővásárlási jog 
jog → főkegyúri jog 
jog → genfi jog 
jog → gyülekezési jog 
jog → halászati jog 
jog → intézményes jog 
jog → írott jog 
jog → kegyúri jog 
jog → kizárási jog 
jog → láthatási jog, kapcsolattartás joga 
jog → mentelmi jog 
jog → nemzetközi jog 
jog → özvegyi jog 
jog → pénzügyi jog 
jog → polgári jog 
jog → pozitív jog 
jog → római jog 
jog → szerzett jog 
jog → szerzői jog 
jog → természeti jog 
jog → tételes jog 
jog → visszavásárlási jog 
joga → ablakvágás joga 
joga → mészárszék joga 
 
jogainak érintetlenül hagyásával: (jogtudomány) úgy, hogy jogait nem korlátozták, nem korlátozzák 
 
jogar → koronázási jogar 
jogeset → költött jogeset 
joggal → törvényhatósági joggal felruházott v. törvényhatósági jogú város 
 
jogi bizonyosság: (jogtudomány) a tényállás valószínűségének olyan foka, amelyet a bíróság már ténynek 

fogad el 
 
jogi cselekvőképesség: (jogtudomány) lehetőség arra, hogy természetes v. jogi személy saját cselekvése 

útján szerezzen jogokat és vállaljon kötelezettséget 
 
jogigénnyel bír: (jogtudomány) jogigénye van 
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jogi jel: (néprajz) minden olyan jel, ábra, betű, szám, jegy stb., amely valamely jogi viszonyt (jogosultság v. 

kötelezettség) fejez ki, és figyelmen kívül hagyása társadalmilag megállapított jogkövetkezményekkel 
jár 

 
jogi képviselője: (jogtudomány) az a személy, aki megbízás alapján vkinek a jogi érdekeit képviseli, jogait 

védi 
 
jogi személy: (jogtudomány) kötelességeknek és jogoknak a jogrend által elismert olyan alanya, mely nem 

természetes személy (vö. 113.k. 2.§) 
 
jogi szeminárium: (iskolai) jogtudományi tantárgyakból egyetemi szigorlatra előkészítő magániskola 
 
jogi tény: (jogtudomány) olyan eset, amelynek a jogszolgáltatásban következményei vannak 
 
jogképesség → perbeli jogképesség 
jogkönyv → Budai jogkönyv 
jogkönyv → selmeci jogkönyv 
jogok → emberi jogok 
jogok → politikai jogok 
 
jogos önvédelem: (jogtudomány) saját v. rábízott élet megvédése a jogtalan támadó sérelmére, esetleg 

halála árán is 
 
jogos védelem: (jogtudomány) valakinek a saját, ill. a mások személye, javai v. a közérdek ellen intézett, ill. 

ezeket közvetlenül fenyegető jogtalan támadást elhárító tevékenysége, feltéve, hogy a védekezés a 
szükséges mértéket nem lépte túl 

 
jogot szolgáltat: <bíróság> érvényt szerez a vitás v. megtámadott jognak 
 
jogtalan elsajátítás: (jogtudomány) a magyar jog szerint szabálysértés v. bűncselekmény; az követi el, aki a 

talált, ill. véletlenül v. tévedésből hozzá került idegen dolgot eltulajdonítja, v. nyolc nap alatt a 
hatóságnak v. a dolog tulajdonosának nem adja át 

 
jogtalan önbíráskodás: (jogtudomány) az az eljárás, amellyel vki azért, hogy jogos v. jogosnak vélt vagyoni 

igényének érvényt szerezzen, mást erőszakkal v. súlyos fenyegetéssel vminek megtételére, eltűrésére 
v. elhagyására kényszerít 

 
jogtörténet → külső jogtörténet 
 
jog, törvény hatóereje: (választékos) a jog, a törvény hatálya 
 
jogú → megyei jogú város 
 
jogügylet alakja: (jogtudomány) az a mód, ahogyan valaki szóban v. írásban kinyilvánítja, hogy a jogügyletet 

akarja 
 
jóindulatú daganat: (orvostudomány) olyan daganat, amely élesen elhatárolódik, lassan, fokozatosan nő, 

áttételeket nem okoz, és gyógyulás v. műtéttel való eltávolítás után nem újul ki 
 
jól → puska jól terít 
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jóléti csoport, osztály: vmely nagyobb intézményben a dolgozók, tagok szociális ügyeit intéző hivatali 
részleg, csoport, osztály 

 
jóléti intézmények: az arra rászorulók szociális gondozására és életviszonyainak megjavítására alakult 

intézmények 
 
jószág → fekvő jószág 
jószág → ingó jószág 
jószág → lábas jószág 
 
jottista-ypszilonista háború: (nyelv, irodalom) a 17. századig a magyar írásgyakorlatban a kiejtésnek 

megfelelő helyesírás volt a gyakoribb, a szóelemeket feltüntető a ritkább; a nyelvújítás idején lángolt 
fel a jottista-ypszilonista háború 

 
József napja: (néprajz) a tavaszi napéjegyenlőség idejére eső jeles névnap, amelynek időjósló szerepe van; 

ha József napján szivárvány látható, a széles sárga sáv benne jó búzatermést, a széles piros sáv pedig 
bő bortermést mutat, ha ezen a napon szél fúj, az év minden napján fog fújni; ha a József-napkor 
látott gólya tolla piszkos, bő termést, ha tiszta fehér, szűk esztendőt jelent 

 
jöttem → Amerikából jöttem, mesterségem címere 
jövedelem → elmaradt jövedelem 
jövedelem → nemzeti jövedelem 
jövedelem → terhes jövedelem 
jövedelem → tiszta jövedelem 
jövedelemadó → progresszív jövedelemadó 
jövedelemadó → személyi jövedelemadó 
 
jövedelmi, kereseti, megélhetési, pénzszerzési forrás: az a lehetőség (munka, ügylet, vagyon stb.), melynek 

révén vki jövedelemhez, keresethez, a megélhetéshez szükséges javakhoz, ill. pénzhez jut 
 
jövő idő: (nyelvtudomány) a) az az igeidő, amely azt fejezi ki, hogy a cselekvés, történés a szóbeli v. írásbeli 

közlés ideje után folyik le; b) <az ige ragozási rendszerében> ezt az időt kifejező alakok (összessége) 
 
jubileum → nagy jubileum 
 
jubileumi év, szent év: (vallás) a kegyelem különleges ideje, mely az üdvtörténet nagy évfordulóihoz 

kötődik, s a bűnbocsánat és a bűnökért járó ideigtartó büntetés elengedésének éve; a rendes szent 
év 25 évenként következik és 1 teljes évig tart 

 
jubileumi szentév: (vallás) kettős szentév Magyarországon 1937. máj. 23-tól 1938 nov. 5-ig; a budapesti 

Eucharisztikus Világkongresszus és Szent István jubileuma összekapcsolása 
 
juh → merinói juh 
juhászat → magatarti juhászat 
 
júliusi forradalom: (történettudomány) a rendeletekkel kormányzó X. (Bourbon) Károly francia király s vele 

a Bourbon-restauráció rendszerét megbuktató polgári forradalom Párizsban 1830. júl. 27-től 29-ig 
 
jus primae noctis: (latin) az első éjszaka joga; a földesúr törvényes joga a középkorban jobbágynője 

nászéjszakájára 
 
jut → képviselethez jut 
jut → nyilvánosságra jut, kerül vmi 
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kabát → átmeneti kabát 
kabát → lengyel kabát 
kábel → coaxiális kábel 
 
kacsacsőrű emlős: (állattan) a tojásrakó emlősök alosztályába tartozik, Dél-Ausztriában honos állat; 

vízpartokon él, fészkének bejárata a víz alatt van; csőre széles, lapos lábujjai között úszóhártya feszül 
 
kacsalábon forgó kastély, vár: (népies) <népmesékben> rendszerint tündérek, királyok lakta csodálatos 

kastély, vár 
 
kacsát, libát töm: vízben áztatott kukoricát kézzel v. vmely eszközzel az állat nyelőcsövébe nyomkod, és így 

mesterségesen hizlalja 
 
kacsázó járás: (orvosi) a járás közben hiányosan fixált medence billegése 
 
kád → must alá való kád 
káder → zöld káder 
 
kafarnaumi százados: (vallás) a Kafarnaumban állomásozó római helyőrség tisztje, akinek szolgáját Jézus 

meggyógyította 
 
kajla fül: a fejtől elálló emberi fül 
 
Kájoni latin–magyar versgyűjteménye, Kájoni-hymnarium: kéziratos énekgyűjtemény a 17. század második 

feléből; 883 latin és 22 magyar énekszövegét laponként 2 hasábon Kájoni János jegyezte le úgy, hogy 
149 esetben az eredeti szöveg és fordítása – a gyűjtő tervének megfelelően – párhuzamosan egymás 
mellé került 

 
Kájoni-kódex: (vallás) orgonatabulatura-írással 1634-től 1674-ig készült vegyes tartalmú, kéziratos 

gyűjtemény; több részből utólag összefűzött kolligátum, 1634 és 1642 között a közelebbről nem 
ismert Seregély Mátyás, 1660-tól 1674-ig Kájoni János OFM jegyezte le, s ő adta végső formáját 

 
kakastollas kalap: (elavult) a csendőrök kakastollal díszített kalapja 
 
kakas-ütés: húsvéthétfői játék az erdélyi hagyományban 
 
kakas vámja: (népies) a (főtt) tojás tompa végén levő kis üreg 
 
kakukkos óra: {<rendszerint csak ebben az állandósult szókapcsolatban:>} régebben divatos álló v. fali óra, 

mely az egyes órákat a kakukkszóhoz hasonló hanggal is jelzi 
 
kalács → kulcsos kalács 
kalács → lakodalmi kalács 
kaland → könnyű kaland 
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kalandozások kora: (történettudomány) a magyar történelemnek az a korszaka (10. század), melyben a 
félnomád magyarság mai hazájából kiindulva s oda visszatérve, zsákmányszerző hadjáratokat 
folytatott más népek területén 

 
kalap → bíborosi kalap 
kalap → búr kalap 
kalap → csárdás kalap 
kalap → háromszögletű kalap 
kalap → kakastollas kalap 
kalap → perge kalap 
kalapács → hangoló kalapács 
 
kalapácsos aprító: takarmányféléket apróra daraboló gép, amely körben forgó csuklós acélfogakkal van 

felszerelve 
 
kalapácsos ember: (politika, történettudomány) <a volt Magyarországi Szociáldemokrata Párt jelvénye:> 

felemelt két kezében kalapácsot tartó s vele nagy lendülettel lesújtani készülő, vörösre színezett 
férfiakt 

 
kalapál → kaszát kalapál 
kalász → ablakos kalász 
 
Kalászos Mária: Mária-képtípus, az Istenanya kalászokkal hímzett ruhában, kibontott hajjal, legtöbbször 

összetett kézzel imazsámolyon v. a jeruzsálemi templomban, néha a gyermek Jézussal együtt 
 
kalendárium → eleven kalendárium 
kalendárium → százesztendős kalendárium 
káli → maró káli 
 
kállai kettős: lassú (andalgó) és friss részből álló, s az elemek szabadabb csoportosítását megengedő páros 

népi tánc 
 
kalocsai érsekség, kalocsai főegyházmegye: (vallás) Magyarország második érseksége 
 
kalugyer → Sofronie kalugyer mozgalma 
 
kálvinista kereszt: (vallás) a 18. századi kunsági jegyzőkönyvekben a fokos tréfás neve 
 
kálvinista kiváltságlevél: (vallás) Bethlen Gábor erdélyi fejedelem a nemesi rendbe emelte a kálvinista 

prédikátorokat, tanítókat és utódaikat 1629. júl. 13-án; ez volt az első írástudóknak tett uralkodói 
gesztus, mely őket adómentességhez juttatta 

 
kálvinista varjú: (népies) hamvas varjú 
 
kályha → szemes kályha 
 
kályha köpenye: a töltő kályháknak fémlemezből való külső burka 
 
kamara haszna: az Árpád-házi királyok idejében a király pénzverési jogából keletkezett jövedelem 
 
kamarás → pápai kamarás 
kamarilla → bécsi kamarilla 
kamat → kamatos kamat 
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kamat → késedelmi kamat 
kamat → négyes kamat 
kamat → nyolcas kamat 
 
kamatos kamat: (közgazdaságtan) olyan fajta kamatoztatás, kamatozási eljárás, amelyben a korábbi 

időszakokra elszámolt kamatokat a tőkéhez csatolják, s a későbbi időszakban már ezek is tőkeként 
kamatoznak 

 
kamera → digitális kamera 
 
kamin kémény: (néprajz) zárt, mászható kémény, amelyet a konyhákból fűthető szobai kemencék szája elé 

falazva építenek 
 
kampós láb: (orvostudomány) betegesen elferdült láb, melynek lépéskor csak a sarka érinti a földet, 

középső része és az ujjak felfelé állnak 
 
kanadai hód: (állattan) külsőre és életmód tekintetében az előbbihez hasonló, de szervezetének egyes 

részei alapján más fajba tartozó, Észak-Amerikában élő rágcsáló állat (Castor canadensis) 
 
kánai menyegző: (vallás) lakodalom a galileai Kánában, amelyen Jézus anyja is ott volt; Jézust is meghívták 

a tanítványaival együtt; ekkor történt Jézus csodái közül az első, mellyel borrá változtatta a vizet 
 
kanál → habmerő kanál 
 
kanalas orvosság: olyan folyékony orvosság, amelynek szedésekor vmilyen kanalat (pl. evő- v. kiskanalat) 

használnak mértékül 
 
kancellária → pápai kancellária 
 
kancelláriai helyesírás: (nyelv, irodalom) a kancellária II. András uralkodása alatt lett állandó hivatal; a 

királyi okleveleket ott írták, ezek írásmódja mintaként szolgált; a kancellária írásgyakorlata a hiteles 
helyek (jegyzőkönyvek készítése, oklevelek hitelesítése) elterjedésével együtt terjedt 

 
kancsal rím: (irodalomtudomány, bizalmas) olyan szavakból alkotott komikus hatású rím, amelyeknek 

legalább két utolsó szótagjában a mássalhangzók azonosak v. rokon hangzásúak, vmelyik szótag 
magánhangzói azonban nem csengenek össze (pl. zafír–zefir; félhat–félhet) 

 
kancsó → furfangos kancsó 
kancsó → sokcsöcsű kancsó 
kandidátusa → tudományok kandidátusa 
kandúr → csizmás kandúr 
 
kan kapocs: (népies) az egymásba akasztható v. egymásba nyomható kétrészes ruhakapocsnak horgas, 

kampós, ill. kiálló peckű része 
 
kánoni büntetőjog: (jogtudomány) a katolikus egyházat illető büntető joghatóság gyakorlására vonatkozó 

jogszabályok összessége 
 
kánoni küldetés: (vallás) felsőbb egyházhatósági intézkedés, mely kijelöli Isten népének azt a részét, amely 

fölött a felszentelt személy tényleges kormányzati hatalmat gyakorolhat 
 



 

 238 

kánoni látogatás: (vallás) a megyéspüspök hivatali kötelezettsége, mely szerint egyházmegyéjét évente 
részben v. egészében meg kell látogatnia, mégpedig úgy, hogy legalább ötévenként az egész 
egyházmegye sorra kerüljön 

 
kánoni választás: (vallás) püspöki és apáti székek betöltésének módja 
 
kánon-kép: (vallás) a keresztáldozatot megjelenítő kép a római misekönyvekben a szentmise kánonja előtt 
 
kánonja → Szentírás kánonja 
kanonok → éneklő kanonok 
kanonok → olvasó kanonok 
kántálás → disznótori kántálás 
kánya → barna kánya 
kanyar → éles kanyar, forduló 
kanyon → tengeralatti kanyon 
kap → csülökre kap 
kap → labdát kap 
kap → sorompót kap 
kapa → gyökerező kapa 
kapál → növényt kapál 
 
kapás szőlő: (néprajz) mértékegység, amely az egy nap alatt egy ember által megkapálható szőlőterületet 

jelentette 
 
kapaszkodó léggyökér: (növénytan) a növény felkúszó szárán fejlődő, csak kapaszkodásra való gyökér 
 
kapcsolás → párhuzamos kapcsolás, kötés 
kapcsolás → soros kapcsolás 
kapcsolat → állítmányi kapcsolat 
 
kapcsolatos mondatok: (nyelvtudomány) mellérendelt összetett mondatok tagjai, amelyeket a beszélő v. 

író azért kapcsol össze (különösen és, meg, is, sem kötőszóval, gyakran kötőszó nélkül), mert 
tartalmilag egymáshoz tartozóknak érzi őket mint rokon értelmű tagokból álló és az egésznek egymás 
mellett levő, egymás utáni v. egyenlő rangú részleteit tartalmazó mondatokat (pl. Esik az eső, és fúj a 
szél.) 

 
kapcsolatos szószerkezet: (nyelvtudomány) olyan szószerkezet, amelynek tagjai olyan viszonyban vannak 

egymással, mint a kapcsolatos mondatok tagjai (pl. a „majd megette kezét, lábát” mondatban a 
„kezét, lábát” szószerkezet) 

 
kapcsoló anyagok: (vasútügy) a síneket szilárdan egymáshoz és a talpfákhoz erősítő anyagok (hevederek, 

csavarok, szegek) 
 
kapcsoló és tájékozó mérés: (bányászat) olyan mérés, amellyel egy bánya föld alatti térképezését a külszíni 

felvétellel összekapcsolják 
 
kapcsoló kötőszó: (nyelvtudomány) kapcsolatos mondatokat v. kapcsolatos szószerkezet tagjait összefűző 

kötőszó (pl. és, is, meg, sem) 
 
kapcsolt részek: (történettudomány) <a 16. század végétől 1918-ig> a magyar királysághoz tartozó 

társországok (Horvátország, Szlavónia, Dalmácia) 
 
kapcsos könyv: (régies) két táblájára szerelt kapcsokkal zárható könyv 
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kapcsos zárójel: <főleg a mennyiségtanban> kerek és szögletes zárójelekben levő többtagú kifejezések 

összefogására használt zárójel; jele: { } 
 
kapilláris cső: (tudományos) hajszálcső 
 
kapitalizmus → klasszikus kapitalizmus 
kapitány → szövetségi kapitány 
kapituláció → teljes kapituláció 
kapja → sarkantyúba kapja lovát 
kapocs → kan kapocs 
kapocs → könyvzáró kapocs 
kapocs → nőstény kapocs 
kápolna → szőlőhegyi kápolna 
kápolna → temetői kápolna 
 
kápolnai unió: (történettudomány) Erdély magyar, székely és szász kiváltságos rétegeinek szerződése az 

erdélyi parasztháború leverése után 1437. szept. 16-án 
 
kaposvári püspökség: (vallás) II. János Pál pápa 1993. máj. 31-én alapította a veszprémi egyházmegye 

területéből 
 
káposzta → kovászos káposzta 
káposzta → lucskos káposzta 
káposzta → rakott káposzta 
káposzta → töltött káposzta 
káposzta → töltött káposzta bundája 
 
káposztás kő: (ritka) káposztakő 
 
káposztát tapos: savanyítás végett hordóba rakott káposztát hol egyik, hol másik meztelen talpára 

helyezett testsúlyának nyomásával egyenletesen tömörré tesz; 
 
káptalani iskola, székesegyházi iskola: (vallás) a 9–16. században a káptalan által fönntartott iskola 
 
kaptár rajt ereszt: a megszaporodott méhcsaládból egy fiatal méhkirálynő és az őt követő raj kirepül 
 
kapu → fedeles kapu 
kapu → szent kapu 
kapu → üres kapu 
 
kapucinus majom: (ritka) csuklyás majom (Cebus capucinus) 
 
kapura húz: (sport) <a játékos> egyenes vonalban, gyorsan tör az ellenfél kapuja felé 
 
kapura tör: (sport) gyors iramodással az ellenfél kapuja felé viszi a labdát 
 
kar → egyetemi kar 
kar → természettudományi kar 
karácsony → fekete karácsony 
 
karácsony böjtje: dec. 24-e, karácsony vigíliájának, Ádám és Éva napjának neve a népnyelvben; ősi 

hagyomány szerint 24-én éjfélig tartó szigorú böjti nap volt 
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karácsonyfája → mindenki karácsonyfája 
 
karácsony hava: december régi neve 
 
karácsonyi életfa: (vallás) a) a karácsony jelképe a karácsonyfa elterjedése előtt, az életfa karácsonyi  
változata; gyakran helyezték el a magasban (gerendára kötötték) mint az égből születés jelképét; b) a 

hagyományos karácsonyi asztal étele, kalácsfajta; saját tésztájából Ádám és Éva, valamint az 
újjászületés (alma, dió) jelképeivel díszítették 

 
karácsonyi ének: (néprajz) az egyházi ének alkalmi csoportja, mely Jézus születéséről és köszöntéséről szól 
 
karácsonyi morzsa: (néprajz) a karácsonyeste fogyasztott ételek hulladéka, amelyet az egész következő 

évben megőriztek, és szükség esetén használtak belőle, elsősorban emberi és állati betegségek 
füstöléssel való gyógyítására, állatok és növények termékenységének serkentésére 

 
karácsonyi tuskó: (néprajz) az a fahasáb, fatörzsdarab, amelyet karácsony estéjén gyújtottak meg, hogy 

egész éjjel égjen, mellyel a jövő évi bő termést, az állatállomány szaporodását, a család számbeli és 
vagyoni gyarapodását, valamint egészségét igyekeztek biztosítani; karácsonyi tőke 

 
karácsonyi ünnepkör: (vallás) dec. 25-ét bevezető és követő időszak; 1969 (a II. vatikáni zsinat) óta advent 

első vasárnapjától a vízkereszt utáni, első évközi vasárnapig tart 
 
karaj → hosszú karaj 
karaj → rövid karaj 
karakter → epilepsziás karakter 
karakter → különleges karakter 
karakter → tabulátor karakter 
karakterfelismerés → optikai karakterfelismerés 
 
karánsebesi szerződés: (történettudomány) a temesi bánság határait szabályozó szerződés, melyet az 

osztrák F. L. Engelshofen báró és a török Hazzi Mehemed effendi kötött meg 1741. jún. 3-án 
 
kárba megy a jószág: (népies) tilosba, más birtokában levő területre megy, ahol (legelésével) kárt okoz 
 
karba teszi kezét: két alsó karját melle előtt összefonja 
 
kard → királyi kard 
kard → koronázási kard 
kard → olasz kard 
 
kardinális pontok: (fizika) vmely optikai rendszer jellemző pontjai 
 
kardja → Isten kardja 
karikák → olimpiai karikák 
 
karikás ostor: (népies) rövid, gyakran sallangokkal díszített nyélre erősített, szíjakból, esetleg kötélből font 

hosszú ostor, amely használat közben nagy körívben, karikában tekereg 
 
karikás szem: olyan szem, amely alatt az orr tövétől kiinduló sötét, ívszerű bemélyedés húzódik, amelyet 

karika vesz körül 
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karintiai népszavazás: (történettudomány) 1920. okt. 10-én Karintia lakossága egy részének döntési 
lehetősége arról, hogy Ausztriához v. a Szerb–Horvát–Szlovén Királysághoz kíván-e tartozni 

 
karizmatikus → katolikus karizmatikus megújulás 
 
karizmatikus mozgalom: (vallás) tág érelemben minden keresztény mozgalom, melyben a Szentlélek 

tevékenységének új formája mutatkozik meg 
 
karját → átfonja karját a mellén 
 
karját, kezét összefonja: két karját mellén v. hátán keresztbe teszi oly módon, hogy az egyik kézfejét a 

másik kar belső oldalára helyezi 
 
karkötő → fehér karkötő 
 
karkötő óra: karóra 
 
karlócai béke: (történettudomány) évekig tartó Habsburg–török tárgyalások után megkötött egyezség 

1699. jan. 26-án 
 
karnevál hercege: a karneváli felvonulások, mulatságok középkori hercegnek öltözött, legfőbb alakja 
 
karó → terítő karó 
 
karóba húzás: (néprajz) a halálbüntetés egyik neme, amelyet úgy hajtottak végre, hogy a bűnös derekának 

hosszában alulról felfelé hegyes végű karót döftek, amely a belső részeket teljesen szétroncsolta; a 
karót azután függőlegesen felállították és elrettentésül úgy hagyták 

 
karóba, nyársba, nyársra húz vkit: (történettudomány, régies) <büntetésből v. bosszúból> vkibe, alulról 

felfelé, kihegyezett karót szúr 
 
karok és rendek: (történettudomány) <1848 előtt> országgyűlés <megszólításaként is> 
 
kárókatona → kis kárókatona 
kárókatona → nagy kárókatona 
 
Károli-biblia, vizsolyi biblia: az első teljes magyar protestáns bibliafordítás; a Károli-biblia név a fordítójára 

utal, a nyomtatás helye (Vizsoly) szerint vizsolyi biblia, elsősorban az irodalomtörténet számára 
 
karon ülő gyermek: kb. egyéves korú gyermek, akinek már nem árt, ha a felnőttek karjukra ültetik 
 
Kárpátok alatt: (költői) Magyarországon 
 
kárpit → szövött kárpit, gobelin 
kárpótlás → hadi kárpótlás 
kárpótlás → úrbéri kárpótlás 
 
karthauzi kolostor: a szerzetesrend szabálya szerint önálló épületekben, egymástól elkülönítetten élők 

számára épített kolostor, kicsi házacskákkal 
 
Karthauzi Névtelen: ismeretlen magyar karthauzi szerzetes a 16. század elején, az Érdy-kódex szerzője 
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karhtauzi rend: szigorú szabályok szerint élő férfi-, ill. női szerzetesrend, amelynek tagjai egész életre szóló 
szigorú hallgatást fogadnak 

 
kártya → francia kártya 
kártya → francia kártya színei 
kártya → magyar kártya 
kártya → svájci kártya 
karzat → kegyúri karzat 
kása → fordított kása 
kása → kitoló kása 
kása → ludas kása 
kásája → lába kásája 
 
kassai békeegyezség: (történettudomány) a magyar király és az erdélyi fejedelem közötti megegyezés 

1631. ápr. 3-án; I. Rákóczi György fejedelem és II. (Habsburg) Ferdinánd király nevében gr. Esterházy 
Miklós nádor biztosai kötötték: Ferdinánd hallgatólagosan elismerte Rákóczit fejedelemnek, aki 
kötelezte magát, hogy a császár ellen nem fog fegyvert, s erre a törököt sem biztatja, leszereli a 
hajdúkat és királyi őrséget fogad Ónod várába 

 
kassai bombázás: (történettudomány) Magyarország második világháborúba való belépését provokáló 

támadás Kassa ellen 1941. jún. 26-án 
 
kassai dóm: (vallás) a kassai püspökség Árpád-házi Szent Erzsébet tiszteletére szentelt székesegyháza, a 

gótika egyik legjelentősebb emléke 
 
kassai érsekség: (vallás) érsekség Szlovákiában; az 1804-ben alapított kassai püspökség 1995. márc. 31-én 

érsekség lett 
 
Kassai graduále: (vallás) a 16. század elején készült, 5 vonalas kottaírású, gazdagon illusztrált, sok magyar 

vonatkozást is tartalmazó, kétkötetes, nagyméretű kézirat; az OSZK kézirattárában őrzik 
 
kassai kódex: 1227–1556-os följegyzéséket tartalmazó kódex 
 
kassai országgyűlés: (történettudomány) a bécsi béke megtárgyalására Bocskai István erdélyi fejedelem 

által összehívott országgyűlés 1606. dec. 13-án 
 
kassai örökösödési szerződés: (történettudomány) I. (Nagy) Lajos király halála után a lengyel nemesség 

1382-ben Szent Katalin napján (szept. 25.) elhatározta, hogy Lajos leányai közül csak azt ismeri el 
uralkodónak, aki férjével együtt Lengyelországban telepszik le 

 
kassai vértanúk: (vallás) Kőrösi Márk esztergomi kanonok, Grodecz Menyhért SJ és Pongrácz István SJ 

tábori lelkészek, akiket 1619. szept. 6-án Kassán halálra kínoztak; 1904-ben boldoggá, II. János Pál 
pápa 1995. júl. 2-ai kassai látogatásakor szentté avatta a kassai vértanúkat 

 
kaszás szekér: (történettudomány) olyan harci szekér, amelynek kerekeiből éles, kasza formájú pengék 

álltak ki 
 
kaszát kalapál: kalapácsütésekkel kaszát élesít 
 
kasszát csinál: (kereskedelem) a) megállapítja, hogy mennyi pénz van a pénztárban; b) megállapítja a 

kiadások és bevételek egyenlegét, mérleget készít 
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katakombák művészete: (vallás) az ókeresztény művészet nemcsak ikonográfiailag, de dogmatörténetileg is 
jelentős tanúja; a keresztények gyakran díszítették halottaik sírjait primitív, legtöbbször vallásos 
tárgyú festményekkel és szobrokkal 

 
katalógust olvas, tart: <egyetemi előadáson> felolvassa a beiratkozott hallgatók névsorát, hogy 

jelenlétükről meggyőződjék 
 
kataszteri birtokív: vmely magántulajdonban levő föld, telek tulajdonjogára, fekvésére, művelési ágára, 

minőségére, jövedelmére vonatkozó adatoknak a községi tanácsok által az adókivetés szempontjából 
vezetett nyilvántartási íve 

 
kataszteri fölmérés: (történettudomány) II. József rendelete a földek fölméréséről az adózás reformjának 

bevezetéséhez 1786. jan. 5-én 
 
kataszteri hold: (népies kissé) katasztrális hold 
 
kataszteri térkép: (néprajz) a földadókivetés alapjául szolgáló, a földbirtokviszonyokat a községhatárok 

szerint feltüntető 1 : 2880 méretarányú térkép, mely a község területén fekvő valamennyi 
birtoktestet, parcellát dűlők és művelési ágak szerint ábrázolja 

 
kataszteri tiszta jövedelem: vmely földnek a kataszterben feltüntetett átlagos évi tiszta jövedelme 
 
katasztrális hold: {<csak ebben a szókapcsolatban:>} 1600 négyszögöl területű hold 
 
káté → heidelbergi káté 
kategóriák → rendszertani kategóriák 
 
kategorikus imperatívusz: (filozófia) <Kant idealista erkölcstanában:> feltétlen erkölcsi parancs; az erkölcsi 

magatartásra való törekvés, amely kortól, társadalomtól, osztálytól stb. függetlenül, öröktől fogva 
jelen van az emberi természetben 

 
katekéta társulatok: (vallás) papokból és laikusokból a 16–17. században a keresztény tanítás 

tanulmányozására és tanítására alakult társulatok 
 
katekizmus → jászvásári katekizmus 
katolikus → római katolikus 
 
katolikus egyesületek: (vallás) alapszabályaik szerint a katolikus egyház tanítása alapján, annak 

támogatására és terjesztésére alakított egyesületek, társulatok, körök, szövetségek 
 
katolikus egyház: (vallás) azoknak a keresztényeknek a társasága, akik a római pápa és a hierarchia 

vezetése alatt, az egyházi tanító hivatal által előterjesztett katolikus hitet vallja 
 
katolikus egyházi tanfelügyelő: a római katolikus megyéspüspök által az egyházi népiskolák felügyeletére 

kinevezett egyházi személy 
 
katolikus helyesírás: (nyelv, irodalom) a 16. században a könyvnyomtatás elterjedése nyomán megnőtt az 

igény a minél egységesebb hangjelölés iránt; a helyesírás vallási felekezet szerint eltért; a katolikus 
helyesírás a c-t cz-vel, a cs-t ch-val jelölte 

 
katolikus hit: (vallás) azoknak a vallási tanításoknak a rendszere, amelyeket a katolikus egyház szerint az 

embernek hinnie kell, hogy az Isten által elébe szabott célt elérje 
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katolikus iskolák államosítása: a kommunizmus egyházellenes elveinek egyik legfontosabb következménye 
 
katolikus karizmatikus megújulás: (vallás) a pünkösd-mozgalom katolikus változata; egyike a II. vatikáni 

zsinat utáni időszak legdinamikusabb egyházi mozgalmainak; jellemzője a Szentlélekben való 
megkeresztelkedés tapasztalatának felújulása, ami a Szentlélek erejének és örömének átélésével, 
bensőségesebb hitélménnyel és karizmatikus jelenségekkel (nyelveken szólás, prófétálás) jár együtt 

 
katolikus kötés: (vallás) az olasz–francia ízlés szerint díszesen kötött könyvek kötésének elnevezése a 16. 

században; a puritán angol és német könyvkötési módot protestáns kötésnek nevezték 
 
katolikus megújulás: (vallás) az augsburgi vallásbékétől a harmincéves háborút lezáró vesztfáliai békéig 

terjedő történelmi korszak (1555–1648); a történészek általában az ellenreformáció korának nevezik 
 
katolikusok → görög katolikusok 
 
katolikus vallás: (vallás) tanításait a szentírásra és a hagyományra alapító, külön papi renddel bíró és a 

római pápát az egyház fejének tekintő keresztény vallás 
 
katona → ismeretlen katona 
katona → ismeretlen katona sírja 
katonadal, → háborús katonadal, háborús 
katonai → osztrák katonai népszámlálás 
 
katonai alkalmasság: (orvosi) a sorköteles állampolgárok és a katonai szolgálatban álló személyek egészségi 

állapotának megítélése a katonai szolgálatképesség szempontjából 
 
katonai hírközlés: (katonaság) katonai jelentések, parancsok, közlések továbbítása parancsnokságok, 

alakulatok stb. között 
 
katonai igazolvány: tartalékos hadköteles személy rendfokozatának és adatainak igazolására való 

fényképes igazolvány; katonakönyv 
 
katonai megszállás: valamely állam területének v. tengere egy részének ideiglenes elfoglalása egy másik 

állam haderői által 
 
katonai szemle: (katonaság) csapatok megtekintése vmely elöljáró által a kiképzés, a felszerelés ellenőrzése 

végett v. díszelgéskor 
 
katonai védőszentek: (vallás) a hadsereg v. egyes katonai alakulatok védőszentjei; általában Szent György 

és Sebestyén; a magyar hadsereg ősi védőszentje Szent László király 
 
katonai végvidék: az országnak katonailag megerősített határmenti területe; határőrvidék 
 
katonás rend: (átvitt értelemben) a katonai életre jellemző, arra emlékeztető rend 
 
kattintás → kettős kattintás 
 
kaukázusi magyarságkutató expedíció: (történettudomány) Zichy Jenő gróf költségén szervezett expedíció 

a kaukázusi és közép-ázsiai magyar nyomok kutatására 1895-ben 
 
kávé → eszpresszó kávé 
kávé → török kávé 
 



 

 245 

kávéfőző lombik: üveg kávéfőző 
 
kávéház → irodalmi kávéház 
 
kazán, kohó övei: (műszaki nyelv) a kazán burkolatát alkotó meghajlított vaslemezek 
 
kazányi Szűz Mária-ikon: (vallás) orosz kegykép; a gyöngyös-alsóvárosi templomban őrizték egy másolatát, 

melyet Oroszországban 20 évig rejtegettek a föld alatt, magyar katonák találták meg 
 
Kazinczy-kódex: az óbudai klarisszák számára másolt prédikáció-, példa- és legendagyűjtemény; 3 névtelen 

szerző 1526-ban, 1527-ben és 1541-ben másolta 
 
kecskecsöcsű szőlő: olyan (csemege)szőlő, amelynek hosszúkásan tojásdad nagy szemei vannak 
 
kedd asszonya, Keddasszony: a) (néprajz) a magyar népi hitvilág fiktív természetfeletti lénye, aki a keddi 

munkatilalmat (fonás, ritkábban mosás, szövés tilalmát) előírja, és megbünteti a szabály ellen 
vétőket; b) (vallás) a Boldogságos Szűz Mária édesanyjának, Szent Annának neve a késő középkor óta, 
mert a hagyomány szerint (Teleki-kódex) Anna kedden szülte Máriát 

 
kegyelem → megszentelő kegyelem 
 
kegyelem trónusa: (vallás) a Szentháromságot megjelenítő ábrázolás 
 
kegyelméből → Isten kegyelméből való király 
 
kegyelmet oszt: (régies, választékos) <uralkodó> több embernek kegyelmet ad 
 
kegyelmi ajándék: mindaz, amit az ember <a keresztény vallás felfogása szerint> Isten kegyelméből kap, 

különösen vmely lelki képesség 
 
kegyelmi bíróság: az a bíróság, amely véleményt mond a megkegyelmezés ügyében 
 
kegyelmi kérvény: az a kérvény, amelyben az elítélt büntetésének enyhítését v. elengedését kéri 
 
kegyelmi tanács: az az igazságügyi tanácskozó testület, amely a jogerőssé vált halálbüntetés kiszabása 

esetén a bíróság tagjaiból alakul, s véleményt nyilvánít afelől, hogy az elítélt méltó-e kegyelemre v. 
sem 

 
kegyúri jog: a katolikus templom személyében az ún. kegyúri padban helyet foglalni a szertartások alatt 
 
kegyúri karzat: a román kori templomokban a kegyúr és családja számára épített karzat 
 
keh → száraz keh 
kéjelgés → titkos kéjelgés 
 
kék vászon: (számítástechnika) a filmkésztés egyik trükkje, mikor egyik képet rávetítik a másik képre 
 
kékcédulás választások: a Magyar Kommunista Párt hatalomátvételét előkészítő csalássorozat az 

országgyűlési választás eredményének meghamisítása érdekében 1947 augusztusában 
 
kel → magról kel 
 
kelempász v. kelempájsz madár: (tájszó) mókus 
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keleti bölcselet: az ókori keleti kultúrnépek (egyiptomiak, sumerok, káldok, föníciaiak, perzsák) tudománya 

a lét és létezés alapvető kérdéseiről 
 
keleti egyház: (vallás) földrajzi értelemben a hit és erkölcs szempontjából egyetlen egyház Rómához képest 

keleten élő része, mely vagy mindig egységben volt Rómával, vagy bizonyos ideig tartó szakadás után 
unióra lépett vele (görög katolikusok) 

 
keleti kérdés: (történettudomány) a török birodalom felbomlásából s a balkáni népek felszabadulásából 

keletkezett politikai kérdés, ill. nemzetiségi kérdés 
 
keleti liturgia: (vallás) a bizánci szertartás szóhasználata szerint a keleti szertartások miseformája 
 
keleti, nyugati félteke: a Földnek a kezdő délkörtől a 180. délkörig keletre, ill. nyugatra elterülő része 
 
keleti szarkaláb: az előbbivel rokon, bíborba játszóan ibolyaszínű, a Tiszántúlon tömegesen előforduló 

növény (Consolida orientalis) 
 
keleti v. görögkeleti egyház: (vallás) <a 11. században> a római katolikus egyházból kiszakadt, a pápa 

főhatalmát el nem ismerő, különleges szertartású, de hittételeiben a római katolikus egyházzal 
sokban egyező keresztény egyház 

 
kelevézt, kopját, lándzsát, vasat tör: (régies) <lovagi tornán> kelevézzel stb. megvív, mérkőzik vkivel 
 
kelt mint fenn: <jegyzőkönyvek, okiratok záradéka az irat elején feltüntetett keltezésre utalva> 
 
kelt rétes: vékonyra kinyújtott kalácstésztából hasonló módon készült sütemény 
 
kelte → postabélyeg kelte 
 
kelyhes virág: (ritka) kehely alakú virág 
 
kemence → búbos kemence 
kemence → kihúzós kemence 
kemence → tokos kemence 
kémény → kamin kémény 
 
kemény agyhártya: (orvosi) az agy- és gerincvelőt körülvevő és ezeket védő és rögzítő külső kötőszöveti 

burok 
 
kemény borseprő: (szőlészet) a borseprő kisajtolása után visszamaradó agyagszerű termék 
 
keményedő → hőre keményedő műanyag 
 
kemény íny: (bonctan) a szájpadlás elülső része 
 
kemény kötésű: vastagabb, viszonylag merev táblák közé kötött <könyv> 
 
kemény magánhangzó: (nyelvtudomány) <némely nyelvben, különösen a szláv nyelvekben> olyan 

magánhangzó, amely előtt nem állhat jésített, lágy mássalhangzó 
 
kemény mássalhangzó: (nyelvtudomány) <némely nyelvben, különösen a szláv nyelvekben> nem lágyított, 

nem jésített mássalhangzó 
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keménysége → víz keménysége 
 
keménységi fokok: (kémia) meszes v. magnéziumot tartalmazó talajból származó vizek mész- és 

magnéziumkarbonátot, főként bikarbonátot és szulfátokat tartalmaznak; ezek mennyisége szabja 
meg a vizek keménységét 

 
kemény száj: <hátas v. hámos lóval kapcs.:> a zablára nem elég érzékeny száj 
 
kemény szappan: marólúggal készült szilárd halmazállapotú szappan 
 
kemény víz: magnéziumsókban és kalciumsókban gazdag víz, amelyben a szappan nem habzik, s a 

hüvelyesek nehezen főnek meg 
 
kémia → organikus kémia 
kémia → szerves kémia 
kémia → szervetlen kémia 
 
kémiai elem: (kémia) azonos rendszámú atomokból álló, közönséges kémiai módszerekkel már tovább nem 

bontható anyag 
 
kémiai folyamat: (kémia) az atom vegyértékhéján végbemenő változás, amelynek eredményeként jönnek 

létre a kémiai kötések; kémiai reakció 
 
kémiai jellemző: (kémia) a kémiai reakciókészséget minőségi szempontból kifejező sajátosság 
 
kémiai képlet: (kémia) a kémiai elemek, ill. vegyületek rövid leírására alkalmas kifejezés 
 
kémiai mérleg → analitikai mérleg 
 
kémiai reakció, kémiai folyamat, kémiai változás: (kémia) anyagok olyan átalakulása, amelyben atomok 

egyesülnek egymással, ill. molekulák bomlanak fel atomokra v. atomcsoportokra, amelyek ezután 
többnyire más arányban és más elrendezésben új molekulákká egyesülnek 

 
kémiai szerkezet: (kémia) a molekula (makromolekula) atomokból való felépítésének mindazon vonásai, 

amelyeknek hatása van a molekula sajátosságaira 
 
kémiai v. vegyi rokonság: (vegyipar) az elemeknek, anyagoknak az a vegyi tulajdonsága, amelynél fogva 

egymással kémiai reakcióba lépnek, vegyülnek 
 
kémkedés → ipari kémkedés 
 
kendermagos macska: (ritka) olyan macska, amelyiknek szőrzete a vadmacskáéhoz hasonló; cirmos macska 
 
kendermorzsoló henger: (néprajz) a kenderpuhítás egyik eszköze, kör alakú, simára kiképzett élére 

állítottan körbejáratott malomkő, esetleg malomkőpár, v. újabban bordázott felületű vashenger 
 
kendertörő → kölyűs kendertörő 
kendő → ajándékvivő kendő 
kendő → háromszögletű kendő 
kendő → háromszögű kendő 
kendő → hosszú kendő 
kendő → kézbevaló kendő 
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kendő → mosdató kendő 
 
kénes barlang: olyan barlang, amelynek levegője v. vize ként tartalmaz 
 
kénes víz: (kémia) olyan ásványvíz, mely literenként legalább 1 mg oxidálható, azaz jóddal titrálható ún. 

szulfidként tartalmaz 
 
kenet → szent kenet 
kenet → utolsó kenet 
kenet → utolsó kenet feladása 
kenete → betegek kenete 
kengyele → puska kengyele 
 
kénsav képlete: H2SO4 
 
kenyér → beles kenyér 
kenyér → bundás kenyér v. zsemle 
kenyér → félfehér kenyér 
kenyér → kovásztalan kenyér 
kenyér → mindennapi kenyér 
kenyér → nagypénteki kenyér 
kenyér → nyúlós kenyér 
kenyér → pillés kenyér 
kenyér → pimpós kenyér 
kenyér → pirítós kenyér 
kenyér → rakott kenyér 
kenyér → szalonnás kenyér 
kenyér → szappanos kenyér 
kenyér → tésztás kenyér 
 
kenyeres gazda: (néprajz) mással közös háztartásban, egy kenyéren élő jobbágy elnevezése, aki nem 

rendelkezett külön jobbágytelekkel, így külön szolgáltatás sem terhelte a földesúr felé 
 
kenyeret szakít: (népies) a kenyértésztát egy-egy kenyér súlyának és alakjának megfelelő darabokra tépi v. 

metéli 
 
kenyérmezei ütközet: (történettudomány) Ali ruméliai beglerbég 1479 okt. 9-én az egykorú források szerint 

40 ezer török és 15 ezer havasalföldi harcossal tört be Erdélybe, s a Mezőséget pusztította; Báthori 
István erdélyi vajda a vajdai csapatok kiegészítésére fegyverbe hívta a székelyeket, szászokat és 
moldvaiakat, kis létszámú seregével a török ellen indult; mozgósított Kinizsi Pál temesi ispán is; 
Báthori István és Kinizsi Pál hadai a Maros bal partján verték szét a betört törököket 

 
kenyér púpja: (tájszó) a kenyérnek sülés közben kihasadt és kiduzzadt része, dúca 
 
kenyér zsengéje: (népies) a) az új búzatermésből sütött kenyér; b) a kenyérnek kevésbé megsült része 
 
kényszer → ellenállhatatlan kényszer 
kényszer → fizikai kényszer 
kényszer → lelki kényszer 
kényszer → okirati kényszer 
 
kényszerítő szabály: olyan szabály, amelytől a felek közös megegyezéssel sem térhetnek el 
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kép → írott kép 
kép → valódi kép 
 
kép alatti szöveg: vmely kép, illusztráció mellé nyomtatott, címet, magyarázatot, tájékoztatást tartalmazó 

szöveg 
 
képe → betű képe 
 
képes beszéd: a beszédnek olyan formája, amely (művészi hatás keltésére) hasonlatot, metaforát, 

szimbólumot v. allegóriát tartalmaz 
 
képes helyhatározó: (nyelvtudomány) olyan határozó, amelyet a helyhatározó raggal szerkesztünk, de nem 

eredeti, hanem átvitt értelemben használunk (pl.: felel a kérdésre; sokba kerül) 
 
képes oszlop: a szabadban, legtöbbször utak mentén állított vallásos tárgyú falazott oszlop, kis képes- v. 

szoborfülkével 
 
képesítő vizsga: olyan vizsga, amelynek sikeres letétele után a vizsgázó megkapja a képesítést 
 
képesség → ellenálló képesség 
képesség → teljesítő képesség 
képesség → vízáteresztő képesség 
 
képet húz le: levonó(s) képet eredeti papírjáról megfelelő módon más felületre visz át 
 
képet, matricát húz le: (régies) levonó(s) képet eredeti papírjáról megfelelő módon más felületre visz, 

másol át 
 
képleírás → bibliográfiai képleírás 
 
Kepler-törvények: a bolygók Nap körüli keringésének Kepler által felfedezett 3 alapvető törvénye 
 
képlet → kémiai képlet 
képlet → szerkezeti képlet 
képlet → tapasztalati képlet 
képlete → kénsav képlete 
képlete → metán képlete 
képlete → profitráta képlete 
képlete → ritmus képlete 
képtelenség → látszólagos képtelenség 
képtelenség → logikai képtelenség 
 
képviselethez jut: (politika) <vmely párt v. más nagyobb közösség> megkapja azt a lehetőséget, hogy 

országgyűlési, parlamenti képviselő(ke)t válasszon 
 
képviseleti állam: olyan állam, amelynek törvényhozó testületét képviselők alkotják 
 
képviseleti norma: (politika) azoknak a képviselőknek, küldötteknek megállapított száma, akik vmely 

társadalmi szervezet tanácskozásain részt vehetnek 
 
képviseleti rendszer: a képviselet elvén nyugvó politikai berendezkedés azon intézményeinek összessége, 

melyeknek összetételét az állampolgárok határozzák meg választás révén 
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képviseli → vádat képviseli 
képviseli → védelmet képviseli 
képviselő → parlamenti képviselő 
 
képviselői összeférhetetlenség: (közigazgatás, jogtudomány) a) a képviselő politikai, gazdasági v. egyéb 

tevékenységének, magatartásának a dolgozók érdekével, a közérdekkel ellentétes, összeférhetetlen, 
összeegyeztethetetlen és ezért tilalmas volta; b) (elavult) képviselőség esetén az állammal 
meghatározott jogviszonyba való lépésnek a törvényhozói függetlenséggel és hivatással 
összeférhetetlen, összeegyeztethetetlen s ezért tilalmas volta 

 
képviselője → jogi képviselője 
képviselő-testület → egyházközségi képviselő-testület 
 
képvizsgálati módszerek: természettudományos eljárások a festmény anyagainak és készítési 

technikájának meghatározására; alkalmasak kormegállapításra, hamisítványok fölismerésére, így 
alapot adnak a művészettörténeti és régészeti kutatásokhoz 

 
képzés → formális képzés 
képzés → posztgraduális képzés 
 
képzetes egység: a negatív egység négyzetgyöke; imaginárius egység; [négyzetgyök –1]; jele: i 
 
képzetes szám: a képzetes egység sorzata vmely valós együtthatóval; negatív szám négyzetgyöke 
 
képző → elavult képző 
képző → gyakorító képző 
képző → kicsinyítő képző 
képző → műveltető képző 
képző → nagyító képző 
képző → nyugvó képző 
képző → összetett képző 
képző → visszaható képző 
kerámia → áttört kerámia 
kerámia → durva kerámia 
kerámia → fekete kerámia 
kérdés → bizalmi kérdés 
kérdés → bogos kérdés 
kérdés → egyenes kérdés 
kérdés → függő kérdés 
kérdés → keleti kérdés 
kérdés → mentő kérdés 
kérdés → nyitott kérdés 
kérdés → személyes kérdés 
kérdés → szociális kérdés 
kérdés → szónoki kérdés 
kérdés → találós kérdés 
kérdése → számhatározó kérdése 
 
kérdő határozószó: olyan határozó, amellyel helyi, idő- és módbeli v. egyéb körülményt tudakolunk (pl. 

hol?, mikor?, meddig?, hogyan?, miért?) 
 
kérdő névmás: olyan névmás, amellyel személyt, dolgot, mennyiséget, milyenséget tudakolunk (pl. ki?, mi?, 

hány?, hányadik?, mennyi?, melyik?, milyen?, mekkora?) 
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kérdőszavai → időhatározó kérdőszavai 
 
kérdve kifejtő módszer: (iskola) az a módszer, amely újabb meg újabb kérdésekkel vezeti rá a tanuló(ka)t 

vmely összefüggésre, törvényszerűségre, szabályra; 
 
kerék → bolygó kerék 
kerék → böjtös kerék 
kerék → fogadott kerék 
kerék → sánta kerék 
kerék → szárnyas kerék 
kerék → váltott kerék 
 
kerék agya: a keréknek az a része, amelyből a küllők hiányoznak, s amelybe a tengelyt illesztik 
 
kerek asztal: <rendszerint olyan tárgyalások céljára, amely körül a tárgyaló felek rangkülönbség nélkül 

foglalnak helyet> 
 
kerekasztal lovagjai: a 6. században élt kelta Arthur (Artus) király lovagjai, akik a király kerek asztalánál 

szoktak összegyűlni 
 
kerekes férgek: (állattan) apró, legtöbbször mikroszkopikus nagyságú férgek osztálya (Rotatoria); testük 

elülső végén kerékszerű, állandó mozgást végző táplálékszerző szervük van 
 
kereket köt: a kocsi kerekét lánccal, kötéllel v. egyéb módon rögzítve forgásában megakadályozza 
 
kerek mozdulatok: (átvitt értelemben, ritka) <a társas érintkezésben> könnyed, sima, nem szögletes 

mozdulatok 
 
kerek szám: a) a 10, ill. a 10-nek vmely hatványa v. ezek valamelyikének egész számú többszöröse; b) egész, 

nem pedig törtszám 
 
kérelem → felülvizsgálati kérelem 
keres → logaritmust keres 
kereset → tiszti kereset alá von vkit 
kereseti → jövedelmi, kereseti, megélhetési, pénzszerzési forrás 
 
kereseti adó: (pénzügy) kereset alapján kivetett adó 
 
kereskedelem → közvetítő kereskedelem 
kereskedelem → tranzitó kereskedelem 
kereskedelmi → egyoldalú kereskedelmi ügylet 
 
kereskedelmi automata: (közgazdaságtan) a kiskereskedelem sajátos üzletformája, automatikusan működő 

gép, amely eladószemélyzet nélkül, pénzérme bedobására működik 
 
kereskedelmi bank, üzleti bank: főként betétek gyűjtésével és hitelek nyújtásával foglalkozó pénzintézet; 

hitelbank 
 
kereskedelmi hálózat: (közgazdaságtan) az áruforgalom lebonyolítását szolgáló értékesítő- és tárolóhelyek 

összefüggő rendszere 
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kereskedelmi haszon: (kereskedelem, közgazdaságtan) az értéktöbbletnek az a része, amelyet a termelő 
gyáros az áru értékesítése fejében átenged a kereskedőnek mint közvetítőnek 

 
kereskedelmi levelező: (régies, hivatalos) <az Osztrák–Magyar Monarchia külügyi szolgálatában> 

külképviseleti tisztviselő, aki kereskedelmi ügyekben közvetlen kapcsolatban állt az illetékes hazai 
hatóságokkal; kereskedelmi attasé 

 
kereskedelmi őrlés: (hivatalos) olyan őrlés, amellyel eladásra készítenek őrleményeket 
 
kereskedelmi utazó: (kereskedelem) az a személy, rendszerint férfi, aki vmely cég megbízásából üzletek 

kötése, vevők, megrendelők gyűjtése végett utazik; (utazó) ügynök 
 
kereskedő → házaló kereskedő 
kereskedők → görög kereskedők 
kereslet → élénk kereslet 
kereslet → névleges kereslet 
keresők → aktív keresők 
keresők → inaktív keresők 
kereszt → csengős kereszt 
kereszt → fölszentelési kereszt 
kereszt → füles kereszt, egyiptomi kereszt, kopt kereszt 
kereszt → görög kereszt, egyenlő szárú kereszt 
kereszt → házi kereszt 
kereszt → heraldikai kereszt 
kereszt → horgas kereszt 
kereszt → jeruzsálemi kereszt 
kereszt → kálvinista kereszt 
kereszt → keresztszárú kereszt, ismétlő kereszt 
kereszt → kettős kereszt 
kereszt → latin kereszt 
kereszt → lebegő kereszt 
kereszt → lotaringiai kereszt, litván kereszt 
kereszt → máltai kereszt 
kereszt → mankós kereszt 
kereszt → nemzetvédelmi kereszt 
kereszt → pápai kereszt 
kereszt → római kereszt 
kereszt → talpas kereszt 
keresztboltozat → római keresztboltozat 
 
keresztek és bék feloldása: (zene) a hangjegynek az előjegyzéstől független, eredeti értékére való 

visszaállítása 
 
kereszteletlen napok: (néprajz) nagykarácsony (dec. 25.) és kiskarácsony (jan. 1.) közé eső napok a nép 

nyelvében 
 
keresztelő érmek: (vallás) leggyakrabban a keresztelés jelenetét ábrázoló érmék, melyet a keresztség 

alkalmából a gyermek keresztszülei adtak ajándékba 
 
kereszteltek anyakönyve: (vallás) hivatalos jegyzék a plébánián a keresztség szentségében részesültekről és 

az egyházba visszatértekről; első nyomai a 3. század végén tűntek fel 
 
keresztény → közönséges keresztény anyaszentegyház 
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keresztény erkölcs: (vallás) azoknak a magatartásbeli szabályoknak az összessége, amelyeket a 

kereszténység állít hívei elé 
 
keresztényi alázat: (vallás) az az érzés, mely <a keresztény vallás felfogása szerint> az ember kicsinységének 

és bűnös voltának, valamint Isten nagyságának és szentségének tudatából származik 
 
keresztény kurzus: (sajtónyelvi) az 1919. aug. 7. utáni magyar kormányok gúnyos, sajtónyelvű elnevezése 
 
keresztes bot: (vallás) felül keresztben végződő bot v. jogar; a bot általában az uralkodói v. pásztori hatalom 

jelképe 
 
keresztes háborúk: az európai keresztény országok által a szeldzsuk török uralom alá került Szentföld 

(Palesztina) visszafoglalása, ill. a keresztény vallás védelmezésének jelszavára a „hitetlenek” és 
eretnekek ellen indított hadjáratok (11–13 század); tág értelemben hadi vállalkozás, melyet egyházi 
hatóság indított v. szentesített a keresztény vallás védelmére v. terjesztésére 

 
keresztes szer: (orvosi) gyógyszerkönyvi jelölés; a gyógyszerkönyv az erős hatású, a többi gyógyszertől 

elkülönítve, zárható szekrényben tartandó gyógyszereket kereszttel (+) jelöli meg 
 
keresztet vet: (vallás) kezével v. ujjával a levegőben v. testét érintve keresztet ír le 
 
keresztezendő szófaj: (nyelv, irodalom) olyan szófaj, amelynek elemeiben egyidejűleg több szófaj 

tulajdonságai is mutatkoznak, de az adott szó ezen tulajdonságok alapján bármelyik szófajba külön-
külön is beleillik 

 
kereszthúros zongora: olyan zongora, amelynek mély hangú húrjai a magasabb hangú húrok fölött 

keresztben feszülnek 
 
keresztjáró napok: (vallás) áldozócsütörtök előtti hétfő, kedd, szerda; testi-lelki javakért könyörgő, 

imádságos napok 
 
keresztmetszet → szűk keresztmetszet 
 
keresztszárú kereszt, ismétlő kereszt: (vallás) a görög keresztből kialakított kereszt, szárai végén kis 

keresztekkel; a címertanban mint lebegő kereszt gyakori díszítőelem 
 
keresztszínes ház: (néprajz) olyan nyújtott, soros alaprajzú ház, amelynek végéhez egy épülettel egy 

fedélszék alá, az épület hossztengelyére merőlegesen épített szín, pajta csatlakozik mintegy 
keresztszárnyat alkotva 

 
keresztúti ájtatosság: (vallás) elmélkedő imádság, mellyel a hívők fölidézik Jézus keresztútjának történéseit 
 
keret → költségvetési keret 
keret → válogatott keret 
 
keretes elbeszélés: (irodalomtudomány) az elbeszélő irodalom egyik fajtája; egy novellába, mint keretbe, 

egy v. több másik van beleillesztve 
 
keretes szerkezet: (nyelv, irodalom) epikus és drámai műveknek az a szerkezeti sajátossága, eljárása, hogy 

a történet v. történetek betétként illeszkednek a főcselekmény kezdő- és végpontja köré 
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keringési elégtelenség: (orvosi) a szervezet, ill. egyes szervek hiányos vérellátása a szív v. az erek kóros 
működése, megbetegedése miatt 

 
kérődző állat: (állattan) a párosujjú patások rendjébe tartozó, összetett gyomrú, csak növényt evő állat 
 
kérő násznagy: (népies, régies) a vőlegény násznagya, aki a menyasszonyt szüleitől kikéri 
 
kerti bor: alföldi szőlőskertekben termelt és rendszerint gyengébb minőségű bor 
 
kerti vanília: (növénytan, kertészet) kék virágú, illatos, félig cserjés kerti dísznövény (Heliotropium 

peruvianum) 
 
kerül → aggatékra kerül 
kerül → színre kerül 
kerület → esperesi kerület 
kerület → Tízlándzsás kerület 
kérvény → kegyelmi kérvény 
 
késedelmi kamat: a késedelmes fizetés miatt, a késedelem időtartamához mérten fizetendő kamat 
 
kései fagy: a téli évszak elmúltával, tavasszal jelentkező fagy 
 
kesely láb: háziállatnak, főleg lónak olyan lába, amelyet kisebb-nagyobb magasságig fehér szőrzet borít 
 
keselyű → fakó keselyű 
 
kesernyés csucsor: (növénytan) ebszőlő 
 
keserű mandula: (növénytan) a mandulának olyan változata, amely mint alany nemesítésre alkalmas, 

magva azonban mérgező hatású (Prunus amydalus amare) 
 
keskeny vágány: olyan vágány, amelynek nyomtávolsága 1435 mm-nél kisebb 
 
késmárki feszület: (vallás) a Stoss család művészetével eleven kapcsolatot tartó felvidéki faszobrászat 

emléke 1520-ból 
 
készenléti táska: (fényképészet) <a 20. század elején és közepén használatos> táska fényképezőgép 

tartására, ill. hordására, amelyből a gépet felvételkor nem kell kivenni, hanem a táska fedelének 
felnyitásával a gép felvételre készen áll 

 
készfizető kezes: (jogtudomány) az a személy, aki az előzetes megállapodásban foglalt határidő elteltével 

köteles az adós helyett készpénzben megfizetni az adósságot 
 
készlet → elfekvő készlet 
 
készpénzzel bérmentesítve: <postai bélyegzővel alkalmazott jelzésként levélpostai küldeményeken:> a díjat 

bélyeg helyett készpénzzel fizették ki 
 
késztermék → vállalati késztermék 
 
keszthelyi Pietà: (vallás) az 1500 körüli korszak legkiválóbb nyugat-magyarországi faragványa 
 
Keszthelyi-kódex: valószínűleg ferences beginák számára készült brevárium típusú kódex 
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kesztyű → biztonsági kesztyű 
kesztyű → egyujjas kesztyű 
kesztyű → svéd kesztyű 
készülék → hallásjavító készülék 
készülék → légnyomásmérő készülék 
készülék → lélegeztető készülék 
készülék → tojásinkubáló készülék 
készületek → halotti készületek 
 
készületi nap: (vallás) a szombat v. a vele egybeeső ünnep előtti nap a zsidóknál, amikor mindent 

előkészítettek, hogy megtarthassák az ünnepnapi nyugalmat; Jézus halála a zsidók húsvétjának 
készületi napján történt 

 
két- → egy-, két-, hárombázisú sav 
kétarcú → szó kétarcú nyelvi jel 
kételkedés → módszeres kételkedés 
 
kétélű fegyver: (átvitt értelemben) olyan dolog, amely következményében éppen az ellenkező hatást 

idézheti elő, mint amit vki vár tőle; hatásában kiszámíthatatlan 
 
kétfejű izom: (bonctan) olyan izom, melynek egyik vége kettéágazva tapad a csonthoz 
 
kétfejű sas: címerállat; a 14. századtól a Német-római Császárság keleti és nyugati felét szimolizálta 
 
kétfenekű dob: {<rendszerint ebben az állandó szókapcsolatban:>} olyan dob, mely mindkét oldalán bőrrel 

van bevonva, tehát mindkét oldalán lehet ütni 
 
két idom fedi egymást: (mértan) a két idom egybevágó 
 
kétkamarás rendszer, kéttáblás rendszer: parlamentáris rendszer, amelynek országgyűlése két házban 

(alsóház-felsőház, képviselőház-főrendiház) tanácskozik és határoz 
 
kétkapus játék: <edzésen> két kapura folytatott, mérkőzésszerű játék 
 
kétkarú emelő: (fizika, műszaki nyelv) olyan emelő, ill. emelőként működő rúd v. eszköz, amelynek 

megtámasztási, forgási pontja vhol a két vége között van, s így a teher és az erő más-más oldalon, két 
különböző karon hat 

 
kétkarú lépcső: (építészet) olyan lépcső, amelynek fokait egy szélesebb vízszintes rész, ún. pihenő szakítja 

meg 
 
kétkeresztes méreg: olyan méreg, mely nagyobb adagban halált okoz, és ezért csak receptre, ill. hatósági 

engedélyre szolgáltatható ki 
 
kétkeresztes vérbaj: (orvostudomány) olyan vérbaj, amelyben a pozitív laboratóriumi reakciófoka a 

lehetséges és egyre erősbödő négy fokozat közül erősségben a második 
 
kétkézi munka: (ritka) rendszerint nehéz, kemény testi, fizikai munka 
 
kétnyári növény: olyan növény, amely két tenyészeti időszakot él: az első évben csak kicsírázik a magja, és 

leveleket fejleszt, a második évben szára nő, ez virágzik, termést érlel, azután elhal 
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kétnyelvű kiadás: vmely (irodalmi) műnek olyan kiadása, mely az eredeti szöveg mellett annak vmely más 
nyelvű fordítását is közli 

 
kétnyelvű szótár: olyan szótár, mely egy nyelv szavait más nyelv szavaival magyarázza 
 
kétnyíltszótagos tendencia: (nyelv, irodalom) magánhangzóváltozási tendencia; ha egy több szótagból álló 

szóban két magánhangzóra végződő szótag követi egymást, akkor a második szótag magánhangzója 
kiesik (uruszág > ország, malina > málna) 

 
kétosztatú ház: (néprajz) kéthelyiséges szoba-konyha, szoba-pitvar, szoba-kamra, szoba-eresz beosztású, 

vidékenként változó használatú, felszerelésű lakás- és épülettípus megjelölésére alkalmazott 
szakkifejezés 

 
kétpúpú teve: {<csak ebben az állandó szókapcsolatban:>} olyan teve, amelynek két púpja van (Camelus 

bactrianus) 
 
két rendbeli sikkasztás: (jogtudomány) két sikkasztás 
 
kétrészes dalforma: (zene) két, rendszerint nagyjából egyenlő időtartamú, egymást kiegészítő zenei 

mondatból, frázisból álló dalforma 
 
kétsoros árpa: (mezőgazdaság) olyan árpa, amelynek kalászán a szemek két sorban helyezkednek el 
 
kétszárnyú rovar: (állattan) olyan rovar, melynek egy pár hártyás szárnya van, szívó v. szúró-szívó 

szájszervei vannak, és teljes átalakulással fejlődik 
 
kétszemélyes rekamié: gyakran olyan szerkezetű rekamié, amelynek lecsúsztatott, ill. lehajtott támlája s 

kihúzott fiókjára hajtott alsó része alkotja a fekvőhelyet 
 
kettes fogat: olyan fogat, amelyben a jármű v. gazdasági eszköz elé két ló, ökör v. tehén van fogva 
 
kettes liszt: az egyesnél egy fokkal gyengébb minőségű liszt 
 
kettes szám: két egységet tartalmazó, az egyet kétszer magában foglaló szám (írott jele 2 v. II) 
 
kettesével számol: a) úgy számol, hogy csak minden második számot nevez meg; b) (összeadásban) két-két 

számot összegében véve számol 
 
kettős → hullám-részecske kettős természet 
kettős → kállai kettős 
 
kettős árrendszer: azonos jellegű árucikkeknek a fogyasztók különböző teherbírásához alkalmazkodó két, 

különböző ára 
 
kettős bé (írva: bb) 
: (zene) a két félhanggal való leszállás jele a hangjegyírásban 
 
kettős beszéd: (elavult) párbeszéd 
 
kettős datálás: keletezés két különböző időszámítási mód szerinti megadása; használatát egy országban 

egyidejűleg alkalmazott 2 különböző naptárrendszer tette szükségesség 
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kettős elnökség: (vallás) protestáns egyházak szervezetének az a sajátossága, hogy az egyház ügyeit egy 
egyházi és egy világi elnök együtt intézi 

 
kettős erkölcsi igazság: a kettős felfogásának erkölcsi vetülete, mely szerint a konkrét (különös) helyzetben 

a lelkiismeret az általános erkölcsi normától függetlenül alkothat ítéletet 
 
kettős fejedelemség: (történettudomány) nomád uralkodási forma, mely a hatalom vallási és katonai 

kettősségére épült; a magyarság a kazár birodalommal való kapcsolatában találkozott a kettős 
fejedelemséggel; a magyar törzsszövetségben a kettős fejedelemség gyula és a kende hatalmát 
jelentette 

 
kettős fogat: olyan fogat, amelyben a jármű v. gazdasági eszköz elé két ló v. ökör van fogva 
 
kettős gyilkosság: olyan gyilkosság, amelynek két áldozata van 
 
kettőshangzó → emelkedő kettőshangzó 
kettőshangzó → eső kettőshangzó 
 
kettős hatalom: (politika) a) az az átmeneti állapot, amelyben két társadalmi osztály osztozik a hatalmon; b) 

(történettudomány) az 1917-es orosz forradalom első szakaszában egyfelől az ideiglenes kormány, 
másfelől a munkás- és katonatanácsok között megoszló államhatalom 

 
kettős házasság: (jogtudomány) annak a második házassága, akinek az első házasságát még nem bontották 

fel; bigámia 
 
kettős honfoglalás: (történelem) elmélet, mely szerint a 9. század végén betelepülő magyar törzsek a 

Kárpát-medencében finnugor, azaz magyar nyelven beszélő népességet találtak, a hét törzs érkezését 
tehát meg kellett előznie egy előző honfoglalásnak; a kettős honfoglalás elmélete jóval László Gyula 
(1940-es években megsejtett és az 1980-as években kifejtett) elmélete előtt, már a középkorban 
megfogalmazódott 

 
kettős kattintás: (számítástechnika) egérgomb kétszeri megnyomása és elengedése az egér mozgatása 

nélkül 
 
kettős kereszt: vmely hangnak két félhanggal való felemelésére utaló jel 
 
kettős királyság: (történettudomány) az uralom megosztásának az a formája, amikor egy társadalom élén 

két személy áll; az egyik a vallási vezető, a társadalom képviselője a természetfeletti hatalmak felé, a 
másik a társadalom ügyeinek irányítója a gyakorlati életben 

 
kettős kolostor: építészetileg és jogilag egységet alkotó férfi- és női kolostor 
 
kettős konzulság: (történettudomány) a római köztársaságban az a tisztség, amelyet évenként választott 

két-két konzul töltött be, akik egymást ellenőrizték 
 
kettős könyvvitel: (pénzügy) olyan könyvvitel, amelyet az jellemez, hogy minden egyes vagyoni változást 

két számlán könyvelnek, mégpedig ellentétes jelleggel, az egyik számla tartozik oldalára s egyidejűleg 
a másik számla követel oldalára 

 
kettős látás: látászavar, a tárgyak kettős megjelenése a tudatban 
 
kettős leírás, kettős beszámoló: (irodalomtudomány) azokat a leírásokat jelenti, melyek kisebb-nagyobb 

eltéréssel ugyanazt az irodalmi egységet (elbeszélés, mondás, törvény stb.) foglalják magukba 
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kettős magánhangzó: (nyelvtudomány) a) kettőshangzó; b) némely nyelv írásában (pl. a finnben, a 

németben) vmely hosszú magánhangzót jelölő kettőzött betű 
 
kettős mássalhangzó: (nyelvtudomány) a) ikerített mássalhangzó; b) hosszú v. ikerített mássalhangzót 

jelölő kettőzött betű 
 
kettős morál: a nemi erkölcs szabályainak a nőkre és a férfiakra eltérő módon való értelmezése 
 
kettős név: személy megjelölésére használt név, amely v. két családnévből, v. a származási helyre utaló 

névből és a családnévből áll 
 
kettős névadás: (néprajz) a települések megnevezésének gyakori módja a vegyes nemzetiségű területeken 

és nyelvhatár közelébe eső helyeken, amelynél a két nép ajkán élő két névnek más és más, 
jellegzetesen eltérő hangalakja van 

 
kettős rendek: (katonaság, régies) vmely csapat olyan felállítása v. menetalakulata, amelyben 4–4 sor áll v. 

menetel egymás mellett 
 
kettősség → lelki kettősség 
 
kettős szám: (nyelvtudomány) egyik-másik nyelvben, az egyes szám és a többes szám mellett a névszónak 

v. az igének az az alakja, amely párosával előforduló személyt v. dolgot jelöl 
 
kettős szereposztás: olyan szereposztás, melyben vmely színdarab némely, rendszerint vezető szerepét két 

színész(nő) előadásonként felváltva játssza 
 
kettős tagadás: a) a mondatban alakilag két elemmel kifejezett (tagadó értékű) tagadás (pl. Nem ér 

semmit!?, Nincs semmi baj!?); b) olyan kételemű tagadás, amely nyomatékos állítást fejez ki (pl. Nem 
én nem voltam ott?) 

 
kettős termesztés: (mezőgazdaság) kéz növény termésének betakarítása ugyanarról a tábláról egy 

tenyészidő alatt 
 
kettős törés: (fizika) optikai jelenség; egyes anyagokban (pl. kalcit) a felületre beeső természetes fénysugár 

felbomlása két sugárra 
 
kettős ünnep: a) két napig tartó ünnep; b) két különböző alkalmat ünneplő ünnep 
 
kettős ütem: két olyan részből álló ütem, amely két külön ütemnek is felfogható 
 
kettős vályú: egy kúthoz tartozó, két (irányban elhelyezett) vályú 
 
kettő vagy semmi!: (ritka, irodalmi nyelvben) <kártyajátékban a vesztes fél a tét megkettőzését kijelentve:> 

a kétszeresét nyerjem, vagy veszítsem el az egészet!; dupla vagy semmi! 
 
kétütemű motor: (műszaki nyelv) olyan belső égésű motor, amelynek dugattyúja két elégési ütem közt 

kétszer teszi meg útját a henger hosszában, s a főtengely ezalatt egy teljes fordulatot tesz 
 
kévekötő bot: (néprajz) a gabona- v. zsúpkéve bekötéséhez használt hegyes bot, amelyet a gabonát átfogó 

szalmakötél hurkába szúrtak, és amellyel a kötélvéget megcsavarva, a kévét jól összeszorították 
 
keverék → robbanó keverék 
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keverő kondenzátor: (műszaki nyelv) bizonyos gőzgépeknél a fáradtgőznek levegővel v. vízzel való 

keverésére használt kondenzátor 
 
kevert hang: (régies) sokféle hang keverékéből keletkezett, nem zenei hang 
 
kevert por: a) különféle fájdalomcsillapítókból összekevert, főként fejfájás enyhítésére használt gyógyszer; 

b) influenza gyógyítására használt kininből, C-vitaminból stb. összekevert gyógyszer 
 
kevert szín: (fizika) a spektrum két v. több alapszínének keverékéből előállított szín 
 
kevésbé szabályszerű: <1945 előtt, osztályzatként> hármas érdemjeggyel minősített, súlyosan 

kifogásolható <magaviselet> 
 
kéveverő fa: (néprajz) lapos deszka v. rövid nyelű, lapát alakúra faragott fa, a kévekötés segédeszköze, 

amellyel a kéve fenekét veregették egyenletesre, miközben azt a kötéllel kissé megemelték 
 
kézbe áldozás: (vallás) az Eucharisztia vételének az a módja, amikor a szent ostyát a pap az áldozó hívő 

kinyújtott tenyerébe helyezi, tehát nem a nyelvére 
 
kézbesítő könyv: a személyesen, közvetlenül kézbesített levelek, csomagok és más küldemények 

nyilvántartására, az elküldés és a kézhezvétel ellenőrzésére használt könyv 
 
kézbevaló kendő: (néprajz) vászonból, gyolcsból v. más könnyű fehér kelméből készült, 20–40 cm 

oldalhosszúságú, általában négyzet alakú kendő, amelyet vidékenként eltérő alakzatba hajtogatva 
nők viselnek a kezükben díszként, ünnepi alkalmakkor; keszkenő 

 
kéz bütykei: az ökölbe szorított kéz hátán kiemelkedő négy ízület 
 
kezdő fizetés: az a fizetés, melyet a hivatali szolgálat legelső időszakában kap vki 
 
kezdő ige: (nyelvtudomány) olyan képzett ige, amely folyamatos, ill. tartós cselekvésnek az elején, (lassú) 

elkezdődését jelenti (pl. éled, gyullad, megfájdul) 
 
kezdő sebesség: (fizika) az a sebesség, mellyel vmely gyorsuló mozgás elindul 
 
kezdőkép → természeti kezdőkép 
kezel → mozdony kezel 
kezelés → átfutó kezelés 
kezelés → hűtlen kezelés 
kezelés → külső kezelés 
kezelés → térti kezelés 
kezelés → tüneti kezelés 
kezelése → nyelv kezelése 
 
kezelési hulladék: (műszaki nyelv) a dohányáruk gyártása folyamán keletkezett dohányhulladék, amelynek 

egy részét átrostálással újra fel lehet dolgozni 
 
kezelő mozdony: (vasútügy) az a mozdony, amelyet vmely állomáson műszakilag ellenőriznek, ill. 

üzemanyaggal látnak el 
 
kezelő tehervonat: (vasútügy) olyan tehervonat, amely kocsirakományt és darabárut egyaránt szállít, 

rendszerint olyan vasútvonalakon, ahol külön darabárut szállító tehervonat nem közlekedik 
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kezes → készfizető kezes 
kezét → karját, kezét összefonja 
kézikönyv → tanári kézikönyv 
 
kézi munka: (néprajz) kézzel v. kézi szerszámmal végzett munka, amelynél igaerőt, gépet a munka végzője 

nem ad; gyalogos munka 
 
kézirat → nyers kézirat 
 
kézirat gyanánt: <a kiadó jogfenntartására utaló megjegyzés, rendszerint olyan sokszorosított v. 

nyomtatott műveken, amelyek nem kerülnek könyvárusi forgalomba, hanem csak szűkebb körű 
közönség számára készültek> 

 
kéziratos énekeskönyv: (néprajz) kézzel írt, könyv formájú versgyűjtemény; kódex 
 
kéziratos énekköltészet: (néprajz) a 17–18. századi magyar nyelvű kéziratos énekeskönyvek világi témájú 

verseinek összefoglaló neve 
 
kéziratos irodalom: (nyelv, irodalom) olyan irodalmi művek, amelyek a könyvnyomtatás kora előtti 

századokban keletkeztek, s kéziratos formában maradtak fenn, ill. másolt, nagyobb részében még ki 
nem nyomtatott, kézzel írt szövegekből álló irodalom 

 
kézműves mesterség: ősi, céltudatos emberi tevékenység, melynek során a homo faber (’az alkotó ember’) 

a természet adottságait kéziszerszámok, egyszerű gépek segítségével átalakítja a maga céljaira 
 
khász város: (történettudomány) a török hódoltság területén szultáni v. főtiszti birtokként kezelt település, 

amelyeket a török tisztviselők az évi százezer akcse (50 akcse: 1 magyar forint) jövedelmet 
meghaladó települések közül jelöltek ki, és amelyek kiemelkedő előnyöket élvezhettek, adóikat 
maguk szedték, önállóan szolgáltatták be, szélesebb körű autonómiájuk volt 

 
kiadás → bilingvis kiadás 
kiadás → bővített kiadás 
kiadás → kétnyelvű kiadás 
kiadás → kritikai kiadás 
kiadás → rendkívüli kiadás 
kiadás → változatlan kiadás 
kiadások → dologi kiadások 
kiadások → személyi kiadások 
kiadások → személyzeti kiadások 
 
kiadja a labdát: (sport) a pálya széle felé juttatja a labdát 
 
kiadmány, a másolat hiteléül: <a kiadmány, a másolat érvényességét igazoló felelős tisztviselő aláírása 

előtt álló megjegyzésként> 
 
kiadó → felelős kiadó 
 
kiadó násznagy: (népies, régies) a menyasszony násznagya, aki a menyasszonyt jelképesen átadja a 

vőlegénynek v. a vőlegény násznagyának 
 
kiadvány, másolat hiteles: <a kiadmány, a másolat hitelességét igazoló felelős tisztviselő aláírása előtt álló 

megjegyzésként.> 
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kiállítás → kollektív kiállítás 
kiált → berdó-t kiált 
kiáltja → órákat kiáltja 
kiáltvány → Kommunista kiáltvány 
kiárusítás → leltári kiárusítás 
 
kibernetikai rendszerek: olyan rendszerek, melyeknek különleges visszacsatolási mechanizmusaik vannak 

zavarok kiküszöbölésére (stabilitásuk helyreállítására, egyensúlyuk felborulásának kiegyenlítésére) 
 
kibic → peches kibic 
kibocsát → váltót kibocsát 
 
kibontja az üveget: (ritka) a megkezdetlen üveg lezárt v. lepecsételt dugóját kihúzza 
 
kibukik vmely osztályból: (iskola) osztályismétlésre bukik, v. úgy bukik meg, hogy tanulmányait többé nem 

folytathatja 
 
kicsapja a biztosítékot: azt okozza, hogy a biztosítékban levő vékony drót megolvad, és így az áramkör 

megszakad; kivág 
 
kicsapongás → nemi kicsapongás 
 
kicsi a rakás: játék, melyben a gyermekek úgy lökdösik egymást, úgy hemperegnek és birkóznak, hogy 

egymásra esve minél nagyobb csomót alkossanak 
 
kicsinyítő képző: (nyelvtudomány) olyan névszóképző – a magyarban leggyakrabban -ka, -ke, -cska, -cske, 

amely az alapszóval jelölt fogalom tartalmának kisebb mértékét fejezi ki, ill. az alapszónak becéző 
értelmet ad (pl. asztalka, gyengécske, pénzecske, magácska) 

 
kidolgozott izom: a használattól, gyakorlástól erőssé, szembetűnően fejletté lett izom 
 
kiegészítő parancsnokság: (katonaság) az a katonai szerv, amely a hadkötelesek és tartalékosok 

nyilvántartását, sorozását és behívását intézi 
 
kiegészítő színek: olyan két szín, amelyek (additív) keverése fehér színt eredményez (pl. vörös és zöld); 

komplementer színek 
 
kiegészítő szög: az a szög, mely az adott szöggel együtt 180 fok 
 
kiégett biztosíték: (villamosság) a villamos berendezésben a megengedettnél erősebb áram hatására 

megolvadt biztosíték 
 
kiégett kráter, tűzhányó, vulkán: (ritka) kialudt, már nem működő kráter, tűzhányó, vulkán 
 
kiegyenesíti a kaszát: (régies) a nyélre egyenesen ráerősítve kezdetleges szúró, ill. vágó fegyvert csinál 

belőle 
 
kiegyezés → 1867-i kiegyezés 
kiegyezés → horvát–magyar kiegyezés 
kiegyezés → magyar–horvát kiegyezés 
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kiemelt szórend: a mondatrészeknek olyan elhelyezkedése, amelyet az határoz meg, hogy vmely 
mondatrészt rendszerint erős nyomatékkal kiemelünk 

 
kifejezés → egytagú kifejezés 
kifejezés → poláris kifejezés 
kifejezés → többtagú kifejezés 
 
kifejező mozgás: (lélektan) <élőlénynél, főleg embernél> olyan mozgás, ill. mozdulat (járás, kézmozdulat, 

arcfintor stb.), amelyből a cselekvő érzelmeire, gondolataira lehet következtetni, ill. amellyel a 
cselekvő érzelmeit, gondolatait ösztönösen v. szándékosan kifejezi 

 
kifejtő → kérdve kifejtő módszer 
kifli → pozsonyi kifli 
kifli → száraz kifli, zsemle, kenyér 
kifogás → perdöntő kifogás 
 
 
kifogott szerető: (néprajz) a) az a legény v. lány, aki megállapodott egyetlen személynél, és nem udvarol a 

faluban több lánynak, ill. nem fogadja el más legények közeledését; b) olyan legény gúnyos 
elnevezése, aki a házasság előtti nemi kapcsolat idején ügyetlenül teherbe ejtette azt a lányt, aki 
magát el akarta vetetni vele 

 
kifosztja a fészket: a fészekben levő fióká(ka)t v. tojás(oka)t kiszedi 
 
kifutó lejtő: (vasútügy) kanyarodó vasúti pálya külső sínjének a kanyar előtt fokozatosan megemelt, a 

kanyar után pedig a másik sínnel fokozatosan eséssel egy magasságúvá váló része 
 
kígyó → pápaszemes kígyó 
kígyó → szemüveges kígyó 
 
kígyó fullánkja: (népies, irodalmi nyelvben) a kígyó nyelve 
 
kigyúrja a tésztát: finommá, simára gyúrja, hogy a tésztát alkotó anyagok egyenletesen oszoljanak el benne 
 
kihágás → mezőrendőri kihágás 
 
kihagyásos mondat: (nyelvtudomány) a) olyan mondat, amelyből az alany v. az állítmány v. mindkettő 

hiányzik (pl.: Hamar a Madarat! Arany János); b) olyan mondat, amelyből bármilyen odaértetődő rész 
hiányzik 

 
kihajló szög: (mértan, régies) 180°-nál nagyobb, 360°-nál kisebb szög; domború szög 
 
kihajtós gallér: ingre, blúzra rávarrt v. azzal egybeszabott gallér, melyet kihajtva lehet, ill. kihajtva szoktak 

viselni 
 
kihajtós ing: olyan ing, amelynek kihajtható gallérja van 
 
kihalt szó: (nyelvtudomány) olyan szó, amelyet régebben használtak, de mi már nem használunk, nem is 

értünk (pl. a 13. századi Halotti beszéd héon, isa szava) 
 
kihasad a rügy: a rügyet borító levelek szétnyílnak, és a rügy hajtássá kezd fejlődni 
 
kihegyezett levél: (növénytan) olyan levél, amelynek csúcsát két homorún ívelt vonal határolja 
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kihirdetik a jegyeseket: (vallás) kihirdetik a házasságot kötni szándékozók nevét a templomban 
 
kihúzó toll: olyan rendkívül keskeny tollhegy, rendszerint vékony és rövid szárával együtt, melyet tussal, 

tintával való rajzoláson kívül főképp arra használnak, hogy vmely mértani rajzot – a ceruzával 
vékonyan meghúzott vonalakon haladva – tussal, tintával, esetleg festékkel véglegesen 
megrajzoljanak, kihúzzanak 

 
kihúzó vágány: (vasútügy) <vasúti állomásokon> rendszerint a rendezővágányok végéhez csatlakozó csonka 

vágány, amelyre a rendezendő kocsisort kihúzzák, ill. amelyre egyes szerelvényeket bizonyos időre 
félreállítanak 

 
kihúzós kemence: (ipar) olyan nagyobb sütőkemence, amelynek kerekeken futó, kihúzható sütőlapja van 
 
kihúzzák a szőlőt: (tájszó) <beérés előtt> úgy kapálják meg a szőlőt, hogy a sorok hosszában háztetőhöz 

hasonló alakú hosszú földhányást csinálnak 
 
kiinduló felület: (műszaki nyelv) munkadarab furatának az a felülete, amelyről menetvágás folyamán a 

forgácsot leszedik 
 
kiírt írás: olyan kézírás, amely hosszú és állandó gyakorlat következtében minden kezdetleges, ingadozó 

vonást elhagyott, és egyéni jellemvonásokat vett föl 
 
kijárat a tengerhez: az a földrajzi út, amely lehetővé teszi, hogy vmely ország belekapcsolódjék a 

világtengerek forgalmába 
 
kijavítja a dolgozatot: (iskola) a) <tanár> megjelöli a benne levő hibákat; b) <tanuló> helyesbítve újra leírja 

a dolgozat hibás részeit v. az egész dolgozatot 
 
kijelentő mondat: (nyelvtudomány) olyan mondat, amely – rendszerint nyugodt hangon mondott – 

megállapítást, kijelentést tartalmaz (pl.: Egész nap dolgozik. Meg is van munkájának az eredménye.) 
 
kikapcsol a forgalomból: (ritka) <vmely utat, útvonalat> meghatározott időre hatóságilag elzár a forgalom 

elől 
 
kikel a tojás, a pete: a már kifejlődött állat kibúvik a tojásból, petéből 
 
kikéri a menyasszonyt: (népies) <a vőlegény násznagya az esküvő előtt rendszerint versben> kéri a 

menyasszony szüleit, ill. násznagyát, hogy adják ki a menyasszonyt 
 
kikerics → őszi kikerics 
kikerics → tavaszi kikerics 
kikészít → gépet kikészít 
kikiáltás → vásári kikiáltás 
 
kikiáltási ár: <árverésen> az a legalacsonyabb ár, amennyiért vmely tárgyat áruba bocsátanak, kikiáltanak 
 
kikiáltják a köztársaságot: hivatalosan be-, ill. kijelentik, hogy vmely állam a nép akaratának megfelelően a 

köztársasági államformát választja 
 
kikötő → szabad kikötő 
kikötő → vámmentes kikötő 
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kikötő híd: (hajózás) a kikötött és lehorgonyzott hajóról a víz felett a partra vezető, kisebb, mozgatható 
építmény, esetleg csak karfával ellátott, összeerősített néhány szál deszka 

 
kikövetkeztetett alak: (nyelvtudomány) a nyelvtörténeti adatok, a hangváltozások törvényszerűségei 

alapján feltételezett régi alak 
 
kilencedik hatvány: (mennyiségtan) az a szorzat, amelynek mind a kilenc tényezője a szóban forgó szám, ill. 

algebrai kifejezés 
 
kilencvenes évek: a folyó (a legutóbbi) v. a szóban forgó évszázadnak kilencvenedikkel kezdődő évei az 

utánuk következő évszázad kezdetéig 
 
kilépő állomás: az a rendszerint vmely országhatáron v. annak közelében levő helység, ill. vasúti állomás, 

amelyen az országot elhagyó utas útlevelét láttamozzák 
 
kilépő transzformátor: (műszaki nyelv) <erősítő berendezésekben> az erősítő és a hangszóró közé eső 

transzformátor 
 
kilógja magát: <gyűrött ruha> felakasztva, lógó helyzetben ismét kisimul 
 
kilós mosás: kilószámra vállalt mosás 
 
kilós ruha: olyan ruha, amelynek mosását kilószámra vállalják 
 
kilő a bolyból: (sport) <kerékpárverseny során> hirtelen előretör az együtt haladó versenyzők közül 
 
kíméleti idő: (halászat, vadászat) a hasznos vadak és halak szaporodásának ideje, amelynek tartama alatt 

tilos vadászattal, ill. halászattal pusztítani őket 
 
kíméleti napok: (kereskedelem, régies) az az időszak, amelyet a váltó lejárta után az óvás felvételéig a 

fizetés teljesítésére még meg kell adni 
 
kíméleti tér v. terület: (halászat) a halak ívására és ivadékaik fejlődésére alkalmasnak minősített, védett 

terület 
 
kímélő klíma: a szervezet alkalmazkodóképességét kevéssé igénybe vevő, erélyes ingerektől mentes 

gyógyklíma 
 
kimenő → polgári kimenő 
 
kimenő posta: (hivatalos) kézbesítésre, ill. továbbításra váró postai küldemény(ek összessége) 
 
kimossa a gyomrát vkinek: (ritka) gyomormosást alkalmaz vmely betegnél 
 
kínai faolaj: több trópusi növény (Aleurites) magvából sajtolt, könnyen száradó olaj, amelyet főleg festésre, 

lakkozásra használnak 
 
kincs → angyalföldi kincs 
kincs → egyedi kincs 
kincs → nagyszentmiklósi kincs 
kincstár → királyi kincstár 
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kincstári jegy v. utalvány: (pénzügy) az állami jegybanktól kibocsátott, rendszerint rövid lejáratú, állandó 
kamatozású kötelezvény, amelynek nincs bankszerű fedezete 

 
kincstári könyvelés: (közigazgatás, pénzügy) rovatszerű elszámolás a költségvetés alapján 
 
kínjában érett gyümölcs: hitvány, ízetlen gyümölcs 
 
kinn a bárány, benn a farkas: olyan csoportos gyermekjáték, amelynél ketten kergetőznek a többiek által 

alakított körön belül és kívül 
 
kioldja a bombát: (katonaság) repülőgépre függesztett v. annak törzsében elhelyezett bomba rögzítését 

elektromos szerkezettel megszünteti, hogy a bomba lehulljon 
 
kiolvassa a szemét: (népies) annyit olvas, hogy tönkreteszi vele a szemét 
 
kirakós lórum: magyar kártyával hármasban v. négyesben játszott könnyebb kártyajáték, amelyben a 

kártyákat színük és értékük szerint növekvő sorrendben rakják ki; akinek hamarabb elfogy a lapja, az 
nyer 

 
király → apostoli király 
király → Mátyás király kálváriája 
király → pünkösdi király 
királyfi → liliomos királyfi 
királyi → szabad királyi város 
 
királyi adó: (néprajz) a 14. század közepe óta a nem nemes népességtől szedett állami (királyi) adó, 

amelynek teljesítését rovásokra, azaz négyszögletes fadarabokra rótták fel portánként 
 
királyi ajtó: (vallásügy, régies) az ikonosztáz 3 ajtaja közül a középső, melyen szertartások közben csak 

püspök és áldozópap léphet át 
 
királyi család: (történelem) a király vérrokonai; a királyi család tagjait fenséges cím és fokozott büntetőjogi 

védelem, bizonyos közszolgáltatások alóli mentesség és bizonyos bírói és közigazgatási ügyekben 
különleges hatóságnak (a főudvarnagyi bíróságnak) való alávetés kiváltsága illeti meg 

 
királyi helytartó: (történelem) 1526-tól 1867-ig a rendi jellegű magyar tanács ellensúlyozására I. Ferdinánd 

1527. febr. 3-án kinevezte nővérét, Mária királynét Magyarország helytartójává; Mária 1527. 
augusztusig viselte a címet, utána a királyi helytartó legtöbbször püspök, ha a nádori szék be volt 
töltve, a nádor volt 

 
királyi imaórák: (vallás) a bizánci szertartásban karácsony és vízkereszt vigíliáján, valamint nagypénteken a 

templomban nyilvánosan végzett hórák (imaórák) 
 
királyi kard: (történelem) a koronázási szertartás kelléke; a Római Birodalomban a kard a császári jelvények 

közé tartozott, az élet és halál fölötti uralmat jelképezte 
 
királyi kincstár: (történelem) a király javakban és pénzben megtestesült vagyona; a magyar magánjogban 

1848-ig jogi személy; a királyi kincstárra szállt minden nemesi birtok hűtlenség, és minden 
adományból eredő birtok megszakadás révén; továbbá minden uratlan hagyaték 

 
királyi kíséret: (történelem) a 11–12. századi magyar királyok fegyveres kísérete, a kor haderejének elitje 
 
királyi pálca: a királyi hatalom jelképe; a nyelvújítás után a neve: jogar 
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királyi szerviensek: (történelem) vagyonos közszabadok, az önállóan gazdálkodni tudó vitézek utódai 
 
királyi tábla: (történelem) a középkori magyar jogban az egész ország egységes, rendes bírósága 
 
királyi tanács: (történelem) a királyság megalapításától az országos politikát meghatározó szerv; 

országtanács 
 
királyi zászló: a) Krisztus győzelmi jele, a keresztzászló; b) a koronázási szertartás kelléke; a koronázási 

menet elején vitték; Szent István királyi zászlója talán Szent Mártont, esetleg Szent Mihály arkangyalt 
ábrázolta 

 
királlyá v. királynak kiált ki: (történettudomány) közfelkiáltással királlyá választja 
 
király-mondák, király-mondakör: a régi magyar mondák közül az Árpád-ház idejére vonatkozó 

elbeszélések; a király-mondák a krónikákban maradtak fenn (Gesta Hungarorum, Képes krónika, 
Thuróczi János: A magyarok krónikája); a király-mondák elnevezés Toldy Ferenctől származik 

 
király-mondakör → király-mondák, király-mondakör 
királyné → pünkösdi királyné 
 
királyné koronázása: törvény nem rendelkezett a királyné koronázásáról, de szokásjog alapján a magyar 

királynét is megkoronázták; módja: az esztergomi érsek a Szent Koronát a királyné jobb vállához 
érintette, kezébe adta a királyi almát és pálcát, s fölkente; ezután a veszprémi püspök mint királynéi 
kancellár fejére helyezte a házi koronát 

 
királynője → fegyvernemek királynője 
királynője → szőlőskertek királynője 
királyok → három királyok napja 
királyság → illír királyság 
királyság → kettős királyság 
királyság → latin királyság 
királyság → örökös királyság 
 
király sérthetetlensége: (történettudomány, jogtudomány) kiváltság, mely szerint „a király személye szent 

és sérthetetlen” (1848:3. tc.), azaz a király büntetőjogilag felelősségre nem vonható, büntetés nem 
szabható ki rá akkor sem, ha valamit magánszemélyként követett el 

 
király személye körüli miniszter: (történettudomány) a király személyével kapcsolatos ügyek intézésével 

megbízott, tárca nélküli miniszter 
 
királytalálkozó → iglaui királytalálkozó 
kirándulás → tanulmányi kirándulás 
 
kirekesztő módszer: (filozófia, mennyiségtan) olyan módszer, amely a nem lehetséges eshetőségek 

kizárásával jut eredményre 
 
kirendelt → hivatalból kirendelt védő 
 
kirója vkire a penitenciát: (vallás) <gyóntatópap> bűnhődésként vmely cselekvésre (jó cselekedetre, 

böjtölésre) kötelez vkit 
 
Kis → Prágai Kis Jézus 
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kisasszony → boldogasszony, kisasszony v. szépasszony papucsa 
 
Kisasszony hava: az egyházi ünnepek alapján kialakult hónapnevek között az augusztus neve 
 
Kisasszony napja: (néprajz) szept. 8.; e napon ünnepeli a római katolikus egyház Szűz Mária születésnapját 
 
kis banda: (játék) <ferbliben> összesen negyvenen aluli pontszámot adó banda, négy egyszínű kártya 
 
kisded Jézus: (vallás) a csecsemő Jézus 
 
Kisebb Testvérek Rendje, Ordo Fratrum Minorum: (vallás) Assisi Szent Ferenc által alapított koldulórend, a 

ferencesek első rendje, OFM 
 
kisebbik ura: (népies, régies) <családi viszony jelölésére, rendszerint megszólításban:> nő férjének öccse 
 
kisebbrendű istenek: <a görög-római mitológiában> a főisteneknél jelentéktelenebb istenek 
 
kisebbrendűségi érzés: olyan személyek állandó jellegű érzése, akik másoknál testileg, szellemileg, 

társadalmilag, gazdaságilag stb. csekélyebb értékűnek tartják magukat 
 
kisebbrendűségi komplexus: kisebbrendűségi érzésből fakadó komplexus 
 
kisebbség → nemzeti kisebbség 
 
kisebbségi érzés: (választékos) az a nyomasztó, szabad cselekvést korlátozó v. gátló lelkiállapot, amelyben 

vki más(ok)nál kisebb értékűnek érzi magát v. saját képességeit elégtelennek vmely feladat 
elvégzésére 

 
kisebbségi kormány: a parlamentben kisebbségben levő párt tagjaiból alakult kormány 
 
kisegítő → lelkipásztori kisegítő 
 
kisegítő alkalmazott: (üzemi élet) olyan dolgozó, akinek a tevékenysége szorosan hozzátartozik ugyan 

vmely vállalat munkájához, de aki az alapvető termelő tevékenységben nem vesz részt 
 
kisegítő iskola, speciális iskola: a közismereti tárgyakra oktatható értelmi fogyatékos tankötelesek 

oktatását és nevelését ellátó iskola 
 
kis egyszeregy: az egyjegyű egész számok szorzata, ill. ezek táblázata 
 
kisepikai költemény: (nyelv, irodalom) verses epikus mű; kevés szereplővel, kevés eseménnyel játszódó 

történet, amelynek jellegét a hangvétel, a költői előadásmód adja meg 
 
kísérés → kútra kísérés, hajnali mosdatás 
kíséret → királyi kíséret 
 
kísérleti alany: (tudományos) az az állat, ritkábban ember, amelyen v. akin egy új szert v. eljárást 

kipróbálnak 
 
kísérleti eszköz: olyan specifikus tanszer, amelynek segítségével a természettudományok körébe tartozó 

jelenségek és törvényszerűségek elkülönítetten felidézve mutathatók be; demonstrációs eszköz 
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kisestélyi ruha: (ritka) színházban, hangversenyen, házi mulatságokon, ünnepségeken viselt, nem nagyon 
kivágott, női estélyi ruha 

 
kisipari termelőszövetkezet: olyan termelőszövetkezet, amelynek tagjai a közös tulajdonba adott 

termelőeszközökkel saját munkájukon alapuló ipari termelést folytatnak, ill. a lakosság részére 
különféle szolgáltatásokat teljesítenek 

 
kis kárókatona: az előbbinél kisebb, galamb nagyságú, nádasokban fészkelő evezőlábú madár; fekete 

alapszínén csak a fej és nyak gesztenyebarna (Phalacrocorax pygmaeus) 
 
kiskorú → szellemileg kiskorú 
 
kis lépések politikája: a vatikáni „keleti politika” és 1975-től 1989-ig a magyar egyházpolitika jellemzésére 

használt kifejezés 
 
kis pogány: meg nem keresztelt újszülött 
 
kispolgári szocializmus: (elavult) azoknak a szocialisztikus irányzatoknak a gyűjtőfogalma, amelyek egyfelől 

az erősödő kapitalizmussal való szembenállását, másfelől a következetes forradalom-elmélettől és -
mozgalomtól való visszahúzódást fejezi ki 

 
kis póling: (állattan) kb. 50 cm hosszú, nálunk ritka madár (Numenius phaeopus) 
 
kis saroglya: az elülső saroglya 
 
kisszebeni főoltár: (vallás) Sáros vármegye legnagyobb oltárépítménye a 16. század elejéből; szárnyait 24 

táblakép díszíti, szekrényében és oromzatában 14 fafigura van 
 
kisszebeni Szent Anna-oltár: (vallás) nyitott szárnyaival Jézus rokonságának és családfájának fő személyeit 

mutatja be az 1510 körüli oltár 
 
kis szekund: (zene) egy félhang távolságnyi hangköz 
 
kis terc: (zene) három félhangot v. egy nagy és egy kis szekundot magában foglaló hangköz 
 
kisülés → elektromos kisülés 
 
kis ülés: <hintóban, kocsiban> a kényelmesebben párnázott hátsó üléssel szemben levő, alacsonyabb és 

keskenyebb, rendszerint felhajtható ülés 
 
kisvíz → abszolút kisvíz 
 
kiszívja a sebet, a kígyómarást: a sebből szívással eltávolítja a vért, ill. a kígyó még fel nem szívódott 

mérgét 
 
kiszolgáltatja a szentséget vkinek: (vallás) vmely szentségben részesít vkit 
 
kitartja a lábát: (sport) <szerelés közben> a szabályokat megsértve vmely játékos elé teszi a lábát 
 
kitartja az órát: (ritka, iskolai) <tanár> vmely iskolai óra tartamát nem csonkítja meg, esetleg kissé meg is 

toldja 
 
kitérő → forgalmi kitérő 
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kitérő állomás: (vasútügy) rendszerint vasúti üzemi célokra, a forgalom zavartalan lebonyolítása végett 

épített olyan állomás, ahol a vonatok a kitérő vágányok segítségével találkozhatnak, ill. elkerülhetik 
egymást 

 
kitérő vágány: (vasútügy, közlekedés) <egy vágányon történő közlekedési rendszerben> olyan megfelelő 

hosszúságú mellékvágány, amelyre a fővágányról át lehet térni, s így lehetővé válik, hogy az ellenkező 
irányban v. különböző sebességgel haladó szerelvények elkerüljék egymást 

 
kitérő vágat: (bányászat) az egyenes iránytól eltérő vágat, amely a nedves kőzetet megkerülve a fejtést 

megkönnyíti 
 
kitolási szak: (orvosi) a szülés második szakasza, a méhszáj eltűnésétől a magzat megszületéséig 
 
kitoló fánk: (konyhaművészet) fánkféle tészta, amelyet a hozzávaló hasítékos csőből kitolva zsírban 

megsütnek 
 
kitoló kása: (népies, régies) a) kásából hús nélkül készített zsírtalan étel, amellyel népies szokás szerint a 

megunt vendégnek v. elbocsátandó cselédnek tudtára adták, hogy elmehet; b) a parasztgazdaságok 
éves bentkosztos cselédeinek szolgálatuk lejárta napján tálalt kásaétel 

 
kitűzött hely: (hivatalos) a kijelölt, előre megbeszélt hely 
 
kiugrási iroda: hazánk második világháborúból való kiválásának előkészítésére és lebonyolítására szervezett 

titkos csoport (Bp., 1944. januártól októberig) utólagos elnevezése 
 
kiússza a maga v. a legjobb formáját: (sport) a tőle várható legjobb úszási eredményt éri el 
 
kiütéses tífusz: fertőző betegség; emberre a tetvek ürülékéből kerül; tünetei: magas láz, kábultság, fejfájás, 

vérnyomásesés, halvány kiütések 
 
kivágott cipő: olyan cípő, amely a lábfej részén nyitott, nem zárt 
 
kiválasztódás → nemi kiválasztódás 
kiváltság → szombati kiváltság 
kiváltságlevél → kálvinista kiváltságlevél 
kiváltságlevele → jászok kiváltságlevele 
kiváltságlevele → Pozsony kiváltságlevele 
 
kiváltságos végrendelet: (jogtudomány) veszélyes helyzetben saját kézzel írt végrendelet, amely tanúk 

aláírása nélkül is – ill. ha az örökhagyó nem sajátkezűleg írta a végrendeletet, csupán két tanú 
aláírásával – érvényes 

 
kivételes hatalom: (politika) az államélet kormányzó, ill. végrehajtó tényezőinek, rendszerint a 

kormánynak, bizonyos körülmények között az alkotmányosság alapelveinek felfüggesztésével 
gyakorolt, kiterjesztett hatalma 

 
kivezető út: (átvitt értelemben is) a nehéz helyzetből való kijutást lehetővé tevő körülmény, helyes 

megoldás 
 
kivirágoztatott ág: (néprajz) valamilyen tél eleji naptári ünnepen levágott gyümölcsfa ágának 

kivirágoztatása karácsonyra, általában szerelmi jósló, néha egyéb céllal 
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kivitele → halott kivitele 
kivonat → anyakönyvi kivonat 
kivonat → jegyzőkönyvi kivonat 
 
kivonulás Egyiptomból: (vallás) Izrael történetének első, az üdvtörténet egyik nagy eseménye, mellyel Isten 

kiszabadította népét az egyiptomiak szolgaságából 
 
kívül → birtokon kívül 
kívül → házasságon kívül született gyermek 
kívül → törvényen kívül állónak nyilvánít vkit 
kívül → törvényen kívül helyez vkit, vmit 
kívüli → méhen kívüli terhesség 
kizárása → gyermek kizárása 
 
kizárási jog: a német, francia, spanyol, osztrák uralkodó által igényelt jog a pápaválasztás befolyásolására; a 

döntő szavazás előtt egy alkalommal egy bíboros által tiltakozhattak a jelölt megválasztása ellen; vétó 
 
kizáró → büntethetősége kizáró okok 
kizáródik → sérv kizáródik 
 
kizárt sérv: (orvostudomány) a hasüregből kiszorult s vissza nem nyomható sérv 
 
kizsákmányolás → imperialista kizsákmányolás és elnyomás célja 
 
klasszicista dráma: (nyelv, irodalom) a francia klasszicizmus a klasszicista drámában érte el csúcspontját; 

újjáteremtette az antik hagyományokat, mértéktartás, kiegyensúlyozottság, hűvös objektivitás, 
harmóniára való törekvés jellemzi; szigorúan tagolt, mereven zárt, hierarchikus rendszer 

 
klasszikus arcél: olyan arcél, amelyen a homlok és az orr egyenes, bemélyedés nélküli vonalat alkot, mint a 

görög szobrokon 
 
klasszikus fizika: azoknak a fizikai eredményeknek az összessége, amelyeket a 19. század fordulóján 

lezártnak tekintettek 
 
klasszikus kapitalizmus: a kapitalizmusnak a technika rohamos fejlődése és a világpiac kiszélesedése 

nyomán nagy lendülettel felfelé ívelő 19. századi korszaka 
 
klasszikus közgazdaságtan: Angliában 1750–1850-ig kialakult közgazdaságtani iskola; alapítója, A. Smith a 

gazdaság természetrajzából indult ki 
 
klasszikus mechanika: a nem nagyon kis tömegű és nem túl nagy sebességű testek leírására vonatkozó 

fizikai törvények összessége, amelyek a Newton-törvények érvényességi körén belül igazak 
 
klasszikus műveltség: azoknak a kultúrértékeknek a birtoklása, amelyek a századok folyamán kiállták a 

folyamatos értékelés próbáját és maradandóknak bizonyultak; ez hosszú évszázadokon át az ókori 
klasszikusok, elsősorban a görög és római irodalom és filozófia ismeretét, ill. ezeknek a nyelveknek a 
tudását jelentette 

 
klasszikus nyelvek: (nyelvtudomány) a) az ógörög és a latin nyelv; b) ezek és az ókor egyéb irodalmi nyelvei, 

mint a szanszkrit, héber 
 
klasszikusok → bécsi klasszikusok 
klasszikusok → iskolai klasszikusok 
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klerikális reakció: (történelem) a katolikus egyház és papság oldalán álló személy, intézmény, mozgalom, 

irányzat minősítésére alkotott, elmarasztaló politikai kifejezés; sulykolása a magyarországi 
kommunisták számára 1945 után a hatalom megszerzésének egyik legfontosabb eszköze volt 

 
klíma → alföldi klíma 
klíma → hegyi klíma 
klíma → kímélő klíma 
klíma → tóparti klíma 
 
klinikai halál: (orvosi) a légzés és szívműködés megszűnése (a szívizom működésének még kimutatható 

jeleivel, 3 perces időtartamra); az idegrendszerben bekövetkezett elváltozások ennyi ideig még 
visszafordíthatók 

 
klinikai halál állapota: a halált közvetlenül megelőző, általában pár perces életszakasz, melyből 

mesterséges beavatkozással még újra elindítható a szervezet működése 
 
kocka → bécsi kocka 
 
kockás húslegyek: (állattan) nagy testű, szürke húslegyek, potrohukon sakktáblaszerű rajzolattal; eleven 

lárvákat szülnek, és azokat a frissen bomló húsba rakják 
 
kocsányos tölgy: (növénytan) nedves talajon élő tölgy, amelynek virága, ill. makkja kocsányon függ 

(Quercus robur) 
 
kocsánytalan tölgy: (növénytan) hegyi talajon élő tölgy, amelynek virága, ill. makkja közvetlenül az ágon ül 

(Quercus petraea) 
 
kocsi → bőrös kocsi 
kocsi → bumli kocsi 
kocsi → direkt kocsi 
kocsi → ekhós kocsi, szekér 
kocsi → önrakodó kocsi 
kocsi → pőre kocsi 
kocsi → vásárhelyi kocsi 
 
kocsirúd villája: az egylovas kocsi két rúdja, amelyek közé a lovat fogják 
 
kocsis → parádés kocsis 
kocsma → beszálló kocsma, vendéglő 
kocsma → kurta kocsma 
kód → genetikai kód 
kódex → Bécsi kódex 
kódex → Érsekújvári kódex 
kódex → kassai kódex 
kódex → Müncheni kódex 
kódex → Nagyszombati kódex 
kohó → kazán, kohó övei 
 
koholt cím: (ritka) <cím hiányában, ill. ha az meg nem állapítható,> a címleíráskor a műnek önkényesen 

adott cím 
 
kolbász → csabai kolbász 
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kolbász → debreceni kolbász 
kolbász → gyulai kolbász 
 
kolduló rendek: a katolikus egyház elvilágiasodásának ellenhatásaként a középkori szegénységi 

mozgalmakból a 13. század első felében kialakult római katolikus szerzetesrendek (ferences rend, 
Domonkos-rend, Ágoston-rend, kapucinusok, karmeliták stb.) 

 
koldus → énekes koldus 
kollégium → bíborosi kollégium 
Kollégium → Mindszenty Kollégium 
kollégiuma → bíborosok kollégiuma 
kollégiumok → népi kollégiumok 
 
kollektív biztonság: olyan bizottság, amelyet a nemzetek közötti szerződés és megfelelő hatalmi szervezet 

véd 
 
kollektív kiállítás: a) egy korszak v. művészi irány jellegzetes alkotásait felölelő kiállítás; b) egy művész 

valamennyi értékes és jellemző művét bemutató kiállítás 
 
kollektív szerződés: (közgazdaságtan) a munkavállalók és a munkaadó között a szakszervezet által 

létrehozott szerződés, amely a munkafeltételeket szabályozza és meghatározza a béreket 
 
kollektív útlevél: több személy együttes utazásához egyetlen, közös útlevél 
 
koloratúr ária: főleg magas női hangra írt, gazdagon díszített, ékesítésekben bővelkedő ária 
 
koloratúr énekesnő: rendkívül magas hangú énekesnő, aki koloratúrával énekli a dallamokat 
 
koloratúr szoprán: a) olyan szoprán (hang), amely könnyen, szabadon adja elő a koloratúrát; b) ilyen hangú 

énekesnő 
 
kolostor → kartauzi kolostor 
kolostor → kettős kolostor 
 
kolostori iskola: a 6–15. században fontos művelődéstörténeti szerepet betöltő iskolatípus 
 
kolosszus → rhodosi kolosszus 
 
kolumbusz tojása: nehéznek látszó kérdés ötletes, egyszerű megoldása 
 
komáromi tárgyalások: a felvidéki új magyar határ megállapítására összehívott tárgyalássorozat 1938. okt. 

9–13. között 
 
kombinált berendezés, bútor: alvásra és nappali tartózkodásra egyaránt alkalmas lakberendezés, bútorzat 
 
kombinált szekrény: olyan szekrény, amelynek egyes részei, rekeszei ruha-, fehérnemű-, ill. 

könyvszekrénynek alkalmasak 
 
kombinált szobabútor: olyan szobabútor, garnitúra, amely a lakószoba, az ebédlő és a dolgozószoba v. 

nappali berendezését egyesíti 
 
kombinált vetőgép: olyan vetőgép, amellyel többféle magot v. műtrágyát és magvakat lehet egyszerre a 

földbe szórni 
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komédia → garasos komédia 
komédia → krajcáros komédia 
 
komenciós bér: természetben fizetett, komencióból álló bér 
 
komikum → bővérű komikum 
 
komikus v. vígeposz: olyan eposz, amely kicsinyes tárgyat, jelentéktelen v. nevetséges történetet az eposz 

nagy arányaival, ünnepélyes és hagyományos stílusában ad elő, többnyire szatírai éllel (pl. Petőfi: A 
helység kalapácsa, Arany: A nagyidai cigányok) 

 
kommersz áru: tömegáru, tömegcikk 
 
kommersz irodalom: (nyelv, irodalom) a szinte kizárólag szórakoztató célú, rövid életűen a jelenhez kötött, 

uniformizált, főleg a haszon, kelendőség, népszerűség szempontjából, mintegy kereskedelmi áruként 
felfogott irodalmi alkotás 

 
kommersz kártyajáték: (játék) <a szerencsejátékkal ellentétben> olyan kártyajáték, amelynek kimenetele a 

játékos kombináló képességétől, emlékezőtehetségétől is függ 
 
kommersz színdarab, film: (film, színház) olyan színdarab, film, amelynek magasabb művészi igénye nincs, s 

csak kasszasikert akarnak vele elérni 
 
kommuna → mezőgazdasági kommuna 
kommuna → népi kommuna 
 
Kommunista kiáltvány: Karl Marx és Friedrich Engels közösen szerkesztett röpirata Londonban, 1848-ban; a 

kommunista kiáltványban kifejtették, hogy az emberiség története a kizsákmányoltak és 
kizsákmányolók osztályharcának története, a kommunizmus a történelmi fejlődés szükségszerű 
következménye 

 
kommunizmus → hadi kommunizmus 
kommün → párizsi kommün 
kompetencia → nyelvi kompetencia 
 
komplementer halmaz, kiegészítő halmaz: egy halmaz valamely részhalmazára vonatkozóan azon elemek 

összessége (halmaza), amelyek az eredeti halmazban benne vannak anélkül, hogy részhalmazának 
elemei lennének 

 
komplett reggeli: <a vendéglátóiparban> olyan reggeli, amelyhez a kávén kívül v. teához tojást, vajat, 

mézet v. dzsemet is adnak 
 
komplex kötés: (kémia) olyan kötés, amelyben egy központi atomhoz v. ionhoz több atom v. gyök úgy 

kapcsolódik, hogy az oldatban egy iont alkotnak 
 
komplex só: olyan só, amely két só egyesüléséből keletkezett, és amelynek alkotó ionjai (a só) oldatában 

külön-külön nem mutathatók ki 
 
komplex szám: (mennyiségtan) egy valós és egy képzetes szám összegéből v. különbségéből álló kifejezés 

(pl. 3 + 2i; 3 – 2i) 
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komplex számok: (matematika) a valós számok általánosításai, melyeknek bevezetését elsősorban az tette 
szükségessé, hogy másod- és magasabb fokú egyenletek a valós számok körében nem mindig 
oldhatók meg 

 
komplexus → kisebbrendűségi komplexus 
komponens → lágy komponens 
 
kompozíciós szintek a szövegben: (nyelv, irodalom) három nagy kompozíciós szintet különböztetünk meg: 

a mikro-, a mezo- és a makroszintet 
 
koncentrációja → termelés koncentrációja 
koncentrációja → tőke koncentrációja 
 
koncentrációs perek: diktatórikus rendszerekben egyes személyek v. csoportok hatalmát szolgáló, 

törvénysértő, jogtipró politikai perek, amelyeket koholt vádak alapján folytatnak le a hatalmon levők 
által vetélytársának tekintett v. más alternatívát kínáló politikusok, katonák, kiemelkedő személyek 
ellen 

 
koncentrációs tábor: <fasiszta v. fasizálódó rendszerben> a politikai okok miatt elkülönítésre, 

kényszermunkára hurcolt polgári személyek számára létesített büntető gyűjtőtábor 
 
koncentrált terhelés: (műszaki nyelv) egymástól mérhető távolságban levő pontokra, kis felületre ható erő 
 
koncepciós per, kirakatper: az önkényuralmi rendszerek eszköze a politikai ellenfelek lehetetlenné tételére 

v. elpusztítására a jogérvényesítés keretei látszatának megtartásával 
 
kondenzált tej: cukorral sűrített tej, amelyet bádogdobozban légmentesen elzárva hoznak forgalomba 
 
kondenzátor → csatoló kondenzátor 
kondenzátor → forgó kondenzátor 
kondenzátor → keverő kondenzátor 
konferencia → szárszói konferencia 
konfliktus → fegyveres konfliktus 
konföderáció → dunai konföderáció 
 
kongó tégla: (építészet, régies) magas hőfokon égetett tégla, amely vizet alig szív fel, és jól állja a fagyot 
 
kongresszus → amerikai kongresszus 
kongresszus → bécsi kongresszus 
konjunktúra → rossz konjunktúra 
konkordátum → francia konkordátum 
konkordátum → wormsi konkordátum 
 
konkrét főnév: érzékelhető v. ilyennek képzelt élőlényt v. dolgot jelentő főnév (pl. ember, fa, kő, kutya, 

tündér, Kovács János) 
 
konkrét melléknév: érzékelhető tulajdonságot jelentő melléknév (pl. hangos, hideg, illatos, kék, kemény) 
 
konkrét szám: (mennyiségtan) olyan megnevezett szám, amely azt a mértékegységet is megjelöli, amelyre a 

benne foglalt egységek vonatkoznak 
 
konkrét vers: (nyelv, irodalom) a nyelvi elemeket funkciójuktól megszabadítva, tisztán hangzásbeli 

törvényszerűségek alapján megalkotott vers; vizuális és akusztikus hatásra törekszik; absztrakt vers 
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konnotatív jelentés: (nyelv, irodalom) a nyelvi elemek a szövegben kaphatnak másodlagos, származékszerű 

jelentést; ezt a nyelvi elemek konnotatív jelentésének nevezzük 
 
konstans mennyiségek → állandó mennyiségek 
 
konstantinápolyi zsinat: (vallás) a 2. egyetemes zsinat, ami 381. májustól júliusig tartott 
 
konstantini fordulat: (vallás) a keresztény vallás hivatalos elfogadása a Római Birodalomban Nagy 

Konstantin császár törvényeinek eredményeként 
 
kontinentális éghajlat: a közepes és magasabb földrajzi szélességen levő kontinensek belső területein 

kialakuló éghajlat; fő jellegzetességei a nagy napi és évi hőmérséklet-ingadozás, a zord tél és a meleg 
nyár; az évi 500–1000 mm közötti csapadék nagyobb része nyáron hullik le; szárazföldi éghajlat 

 
kontinentális rendszer v. zárlat: (történettudomány) Anglia gazdasági elszigetelése az európai 

szárazföldtől, az angol áruk bevitelének tilalma, ill. megakadályozása <I. Napóleon alatt> 
 
kontra ultimó!: {<az ellenfél bemondásaként:>} a bemondott ultimó-t megbuktatom 
 
kontraktualista föld: (néprajz) olyan birtok, melyet a földesúr szerződésben rögzített feltételek mellett 

enged át másnak meghatározott idejű használatra 
 
kontrasztív nyelvi elemzés: (nyelvtudomány) két nyelv (rendszerint a tanuló nyelve és a tanított idegen 

nyelvek valamelyike) teljes rendszerének összevetése 
 
kontrát játszik: kontrázik 
 
kontyoló abrosz: (néprajz) a kalotaszegi díszabroszok legkeskenyebb, két szélből összeállított, piros 

pamutfonallal csíkozott változata, amelyet a menyasszonytánc idején terítenek az asztalra 
 
kontyos kunyhó: (néprajz) nádból épített, 4–6 m2 belső területű, négyszögletes v. kör alaprajzú, 

nádkévékből készített ideiglenes építmény, mezőn tanyázó csőszök és pusztán telelő pásztorok 
hajléka 

 
konvenciók → színházi konvenciók 
konvent → egyetemes konvent 
konvergens → abszolút konvergens sor 
 
konvergens sor, sorozat: (mennyiségtan) számoknak olyan végtelen sora, melyben a tagok összegének 

véges, határozott értéke van 
 
konzulság → kettős konzulság 
konyha → lakodalmi konyha 
konyha → nyári konyha 
konyha → tábori konyha 
konyhájára → vadászat az úr konyhájára 
 
konyhasószegény étrend: a beteg vese kímélésére, a szervezet ödémakészségének csökkentésére 

alkalmazott étrend 
 
koordináták → derékszögű koordináták 
koordináta-rendszer → laboratóriumi koordináta-rendszer 
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kopás → erkölcsi kopás 
 
kopasz búza: tar búza 
 
kopját → kelevézt, kopját, lándzsát, vasat tör 
kopó → előcsahos kopó 
 
kopogós römi: (játék) a röminek az a változata, amelynek egy-egy játszmáját akkor fejezik be, ha bármelyik 

játékosnak – megállapodás szerint – 2–5 pont értékű maradéka van; az illető játékos ilyenkor kopog 
az asztalon 

 
kopogtat → asztalt kopogtat 
 
koporsófedő ruha: (néprajz) varrott díszű nagy takaró, esetleg kelme, amellyel a dísztelen, nemegyszer 

festetlen koporsót borítják be a szertartás alatt 
 
koppenhágai értelmezés: a kvantummechanikai leírásnak a Niels Bohr vezette koppenhágai Elméleti Fizikai 

Intézetben született értelmezése; a koppenhágai értelmezés szerint nem létezik annál mélyebb 
valóság, mint amelyet észlelhetünk 

 
kor → hajlott kor 
kor → modern kor 
kor → munkaköteles kor 
kor → nemzetietlen kor 
kor → neolit kor, korszak 
kor → paleolit kor 
kor → törvényes kor 
kora → kalandozások kora 
 
korai fogzás: (orvosi) ha egy v. több tejfog a születés után hat hónapon belül jelenik meg 
 
korall → nemes korall 
 
korának gyermeke: olyan személy, akiben a korra jellemző sajátságok feltűnően megnyilvánulnak 
 
kora tavasszal: a tavasz elején, korán tavasszal 
 
korbácsolás → húsvéti korbácsolás 
 
korcoló fatű: (néprajz) deszkadarabból faragott, hosszúkás, a hálókötő tűre emlékeztető eszköz, amelyet a 

pusztai nádhajlékok és építmények készítéséhez használnak 
 
kordélyos szövetkezet, vállalat: (1945 után) kordéllyal való fuvarozást végző szövetkezet, vállalat 
 
kórházi üszök: a sebek szélének és a szomszédos szöveteknek gyors szétesésében megnyilvánuló, főleg 

piszkos kórházakban terjedő betegség 
 
korlát → bábos korlát 
 
korlátlan italmérési engedély, jog: (hivatalos) olyan engedély, jog, amely szeszes italoknak üzleti 

helyiségben v. azon kívül, nyílt v. zárt edényekben, ülő v. álló vendégeknek 25 literen aluli 
mennyiségben történő árusítására jogosít 
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korlátolt cselekvőképesség: (jogtudomány) a 12. életévét betöltött kiskorú v. az elmebetegség, 
elmegyengeség, siketnémaság, tékozlás miatt gondnokság alá helyezett nagykorú egyén 
cselekvőképességének részleges volta 

 
korlátolt felelősségű társaság: (kereskedelem) olyan kereskedelmi társaság, amelynek alaptőkéje bizonyos 

összegnél nem lehetett nagyobb, s tagjainak anyagi felelőssége csak betétjük összegéig terjedt 
 
korlátolt italmérési engedély, jog: (hivatalos) olyan engedély, jog, amely szeszes italoknak csak 

meghatározott módon (pl. csak zárt edényben) való árusítására jogosít 
 
korlátozott felelősségű társaság: előre meghatározott törzsbetétekből álló törzstőkével megalakuló 

gazdasági társaság; jogi személy; jogi és természetes személyek alapíthatják, egyszemélyes is lehet; 
kft. 

 
korlátozott háború: céljait, eszközeit és területi kiterjedését tekintve meghatározott keretek között tartott 

háború 
 
korlátozott szuverenitás: félgyarmati állapot, az állam önállósága látszatának fönntartása a diplomácia 

nyelvén 
 
kormány → kisebbségi kormány 
kormány → központi kormány 
kormány → magassági kormány 
kormány → szegedi kormány 
kormeghatározás → abszolút kormeghatározás 
 
kormos varjú: (állattan) a vetési varjúnál vmivel nagyobb, csak az ország nyugati felében fészkelő varjú 

(Corvus corone corone) 
 
korok → régészeti korok 
korona → ötágú korona 
korona → papi korona 
korona → szent korona 
 
koronás agancs: (vadászat) olyan agancs, amelyen a legfelső ágak csoportja legalább három ágból áll 
 
koronás világ: (bizalmas) olyan korszak, amelyben a korona volt a pénzegység 
 
koronázás → pozsonyi koronázás 
koronázása → királyné koronázása 
koronázási → székesfehérvári koronázási oklevél 
 
koronázási domb: (történettudomány) a koronázó városban Magyarország vármegyéinek és szabad királyi 

városainak földjéből összehordott mesterséges halom; királydomb 
 
koronázási jelvények: a koronázási szertartásban használt felségjelvények: korona, koronázási jogar, 

országalma, kard, koronázási palást 
 
koronázási jogar: a jogar ősi hatalmi jelvény; a magyar koronázási jog a koronázási jelvények közül 

valószínűleg a legrégibb: aranyozott ezüst foglalatban 23 oldalúra gömbölyített gömbfej 
 
koronázási kard: uralkodói jelkép; a magyar koronázási kard a 16. század elején Velencében készült, 2 élű, 

egyenes kard, a koronázási jelvények legfiatalabb tagja 
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koronázási palást: a koronázási jelvények egyike; azt az isteni segítséget jelzi, mely betakarja, oltalmazza a 

királyt, hogy betölthesse küldetését: az ország védelmét és a nép boldogulásának és üdvösségének 
szolgálatát 

 
koronázó párkány: olyan párkány, mely a homlokzatot felül lezárja 
 
koronázó város: öt város, ahol magyar királyt koronáztak: Esztergom, Székesfehérvár, Pozsony, Sopron, 

Buda 
 
kóros elmeszesedés: (orvostudomány) mész(sók) lerakódása a test szilárd vázában nem megfelelő helyen 

és a rendestől eltérő életkorban 
 
korrelációja → erők korrelációja 
 
korrelációs együttható: annak a mutatója, milyen fokú az összefüggés két változó között 
 
korridor → szláv korridor 
korsó → begyes korsó 
korsó → bugyogós korsó 
korsó → csecses korsó 
korsó → szenteltvizes korsó 
korszak → kuruc korszak, világ 
korszak → művelődéstörténeti korszak 
korszak → permi korszak 
korszak → tőkés korszak 
korszakok → földtörténeti korszakok 
korszakok → nyelvtörténeti korszakok 
kos → aranygyapjas kos 
kos → faltörő kos 
kosár → ajándékos kosár 
kosár → fogyasztói kosár 
kosara → jászol kosara 
 
kosaras léghajó: kosárral ellátott, felszerelt léghajó 
 
Kossuth-bankó: az 1848–49-ben több csoportban, rendszerint Kossuth aláírásával kibocsátott papírpénz 
 
Kossuth-díj: a Magyar Népköztársaság által 1948 óta a tudomány, művészet és termelés területén elért 

kiváló eredményekért adományozott, nagyobb összegű pénzjutalommal járó kitüntetés 
 
koszorús költő: a) (történettudomány) az ókorban és a középkorban költői verseny győztese, akit 

babérkoszorúval tüntettek ki; b) (átvitt értelemben, választékos) kiváló, ünnepelt költő 
 
koszorús szívverőér: (orvosi) a szív táplálását végző, a jobb és bal sinus aortából eredő páros verőér 
 
koszos macska, malac: a) bőrbetegségben levő macska, malac; b) hitvány, csenevész macska, malac 
 
koszt és kvártély: teljes, rendszeres élelmezés és lakás 
 
kottát forgat: (zene, bizalmas) kottát lapoz (vkinek) 
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kovalens kötés, atomkötés, elektronpár-kötés: (kémia) a kémiai kötés egyik alaptípusa, amelyet az 
jellemez, hogy egyidejűen két v. több atomhoz tartozó elektronok hozzák létre 

 
kovás puska: {<csak ebben a szókapcsolatban:>} <a 17. század első felétől a 19. század közepéig használt> 

olyan lőfegyver, amelynek töltetét az elsütő szerkezet kakasába beszorított kovakőnek acéllemezre 
történő lecsapódása, ill. az ekkor kipattanó szikra gyújtotta meg 

 
kovászos káposzta: (népies) a fejes káposzta meggyalult, besózott és kovásszal megerjesztett levelei, ill. a 

belőlük készített főzelék 
 
kovászos uborka: langyos sós vízben kovásszal v. kenyérrel savanyított, kaporral stb. fűszerezett és 

savanyúságként fogyasztott uborka 
 
kovásztalan kenyér: kovász nélkül készült, ropogósra kisütött, vékony lepényféle; pászka; macesz 
 
kozmetikai műtét, esztétikai műtét: (orvosi) műtéti eljárás a normálistól eltérő, esztétikailag zavaró, bár a 

működést nem befolyásoló alakbeli eltérések korrekciójára 
 
kozmikus → első kozmikus sebesség 
kozmikus → harmadik kozmikus sebesség 
kozmikus → második kozmikus sebesség 
 
kozmikus por: (fizika) meteorpor, parányi anyagrészecskék tömege, amely sötét foltot alkot a csillagok közti 

térségben 
 
kozmikus sugárzás: (fizika) a világegyetemből (a kozmikus térségből) érkező, nagy energiájú protonokból és 

nehezebb atomokból álló sugárzás 
 
kő → káposztás kő 
kő → nyers kő 
kő → szerkezeti kő 
 
köbre emel: (mennyiségtan) <vmely számot, mennyiséget> harmadik hatványra emel 
 
köd → mesterséges köd 
kőfal → vagdalt kőfal 
kőkorszak → csiszolatlan kőkorszak 
kőkorszak → csiszolt kőkorszak 
 
kölcsönös névmás: (nyelv, irodalom) olyan személyeket, dolgokat nevez meg, melyek cselekvései, állapotai 

stb. kölcsönösen hatnak egymásra, kölcsönös összefüggésben vannak; például: Beszéljetek 
egymással! Ne bántsátok egymást! 

 
kölcsönös végrendelet: (jogtudomány) házastársak közötti végrendelet 
 
költ → orozva költ 
költemény → drámai költemény 
költemény → elbeszélő költemény 
költemény → kisepikai költemény 
költemény → leíró költemény 
költemény → szimfonikus költemény 
költemény → tanító költemény 
költészet → alkalmi költészet 
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költészet → anakreóni költészet 
költészet → deákos költészet 
költészet → didaktikus költészet 
költészet → gondolati költészet 
költészet → közösségi költészet 
költészet → kuruc költészet 
költészet → latrikánus költészet 
költészet → leíró költészet 
költészet → makaronikus költészet 
költészet → pásztori költészet 
költészet → spirituális költészet, művészet 
költészet → tiszta költészet 
költészet → vizuális költészet 
költő → koszorús költő 
 
költői elbeszélés: a balladánál hosszabb, de az eposznál jóval rövidebb elbeszélő költemény 
 
költői ér: (átvitt értelemben, irodalomtudomány, régies) költői tehetség; véna 
 
költői szabadság: a) nyelv(tan)i szabályok megsértése a vers formája érdekében; b) történelmi tényeknek a 

költői mű szerkezete érdekében való kisebb megváltoztatása v. a költőnek erre való lehetősége; c) 
(átvitt értelemben, bizalmas, tréfás) <vkinek az előadásában, beszédjében> nagyítás, túlzás, a tények 
elferdítése 

 
költői, szónoki kérdés: (irodalomtudomány) olyan kérdő alakú mondat(ok), amely(ek) az olvasó, ill. hallgató 

figyelmének felkeltésére való(k), de az író v. a szónok nem vár rá(juk) feleletet 
 
költői túlzás: a) (irodalomtudomány) a szemléletesség fokozására használt alakzat, amely abban áll, hogy a 

költő vmit a valóságnál szembetűnően nagyobbnak, ill. kisebbnek ábrázol; hiperbola, nagyítás [pl. 
Holmi kis vásárnál népesebb a konyha. (Arany János)]; b) (átvitt értelemben, tréfás) füllentés, lódítás 

 
költői verseny: (irodalomtudomány) a költők hivatalosan megszervezett v. ötletszerű vetélkedése, melynek 

folyamán valamely meghatározott téma feldolgozásában v. megszabott műfajban vetélkednek 
 
költők → újlatin költők 
 
költött jogeset: (iskolai, jogtudomány) a joghallgatók tanulmányi céljára kitalált jogeset, amelyen a törvény 

alkalmazását gyakorolják 
 
költözködési → szabad költözködési jog 
költségek → állandó költségek 
költségvetés → bruttó költségvetés 
 
költségvetési keret: az a legnagyobb szám, amely megszabja a költségvetés szerint elkölthető pénzösszeg 

felső határát 
 
kölyköt hány: (népies, ritka) <vmely állat, főleg kutya, macska, disznó> kölykezik, fiadzik, ellik 
 
kölyűs kendertörő: (néprajz) kétkarú emelő módjára működő terményhántoló, terményzúzó eszköz, 

amelynek középtájon alátámasztott karjára állva a testsúly helyzetének váltakozásával hozzák 
mozgásba ütőjét 

 
köntös → halotti köntös 
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köntöse → Krisztus köntöse 
 
könnyfakasztó gáz: (kémia) a szem kötőhártyáját erősen izgató gáz alakú termék 
 
könnyű fajsúlyú: a) olyan anyag, amelynek fajsúlya nem nagy; b) (átvitt értelemben) az átlagosnál v. 

kívántnál kisebb jelentőségű v. csekély erkölcsi értékű <személy>, kissé ledér <nő>, ill. ilyen 
személyekből álló <társaság>; c) (átvitt értelemben) inkább csak szórakoztató és rendszerint nem 
nagy művészi értékű <emberi megnyilatkozás, alkotás> 

 
könnyű kaland: (rosszalló) futó szerelmi kaland 
 
könnyű terep, út: olyan terep, út, amelyen a haladás nem jár nagyobb fáradsággal, nehézséggel 
 
könnyű testi sértés: hamarabb gyógyuló sérülés okozása 
 
könyv → ellenőrző könyv 
könyv → értesítő könyv 
könyv → fehér könyv 
könyv → históriás könyv 
könyv → kapcsos könyv 
könyv → kézbesítő könyv 
könyv → mintás könyv 
könyv → mirákulumos könyv 
könyv → számadó könyv 
könyv → vásárlási könyv 
könyve → adósok könyve 
könyve → Eszter könyve 
könyve → könyvek könyve 
könyve → Példák könyve 
könyvek → bölcsesség könyvek 
könyvek → gyűjteményes könyvek 
 
könyvek könyve: (vallás) a Biblia 
 
könyvelés → átíró könyvelés 
könyvelés → egyszerű könyvelés v. könyvvitel 
könyvelés → kincstári könyvelés 
könyvelő → mérlegképes könyvelő 
 
könyv, füzet sarka: a) két éle által alkotott szöglete, csücske; b) (ritka) az a része, amely a fedeleket és a 

lapokat összetartja, s amely körül azok forgathatók; a könyv háta 
 
könyv gerince: a könyv két fedelét v. fedőlapját összekötő, rendszerint kissé domború rész; a könyv háta 
 
könyvhét → ünnepi könyvhét 
könyvszakértő → hites könyvszakértő 
 
könyv táblája: a könyv fedele 
 
könyvtár → Corvina könyvtár 
könyvtár → elektronikus könyvtár 
könyvtár → iskolai könyvtár 
könyvtár → nemzeti könyvtár 
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könyvtár → pannonhalmi könyvtár jegyzéke 
 
könyvtári címleírás: hagyományos eljárás a könyvek és más dokumentumok azonosítását, besorolása, ill. 

visszakeresését szolgáló adatok rögzítésére; katalogizálás 
 
könyv ünnepe: (választékos) könyvhét, könyvnap(ok) 
 
könyvvitel → kettős könyvvitel 
könyvvizsgálat → külső könyvvizsgálat 
könyvvizsgáló → hites könyvvizsgáló 
könyvvizsgáló → okleveles könyvvizsgáló 
 
könyvzáró kapocs: vmely vastag könyv két tábláját összetartó kapocs 
 
köpenye → kályha köpenye 
köpenye → motorház köpenye 
köpül → vajat köpül 
kör → hosszúsági kör 
kör → irodalmi kör 
kör → mágikus kör 
kör → térítő kör 
 
kör alaprajzú épület: (néprajz) centrális, kör v. ovális alaprajzzal épített, egyhelyiséges épület 
 
körbe írt háromszög: olyan háromszög, amelynek oldalai a kör területére, csúcsai pedig a kör kerületére 

esnek 
 
köre → fogalom köre 
körébe → kutatásai körébe von vmit 
körforgása → víz körforgása 
körforgása → tőke körforgása 
 
körforgó gépezet: nyomógép, amelybe a kinyomásra váró formákat nem laposan, síkszerűen helyezik be, 

hanem félhengerszerű öntvényekké alakítva hengerekre szerelik, s a forgó hengerek közt átfutó 
(rotációs) papírra nyomják; rotációs gép 

 
körforgó szivattyú: olyan szivattyú, amely a folyadékot v. a gázt beszívja, s a lapátos forgórészen kialakuló 

mozgási energia révén nyomássá alakítja át 
 
körgallér → fodros körgallér 
kőris → habos kőris 
kőris → virágos kőris 
körjáték → váltó körjáték 
körlet → biztonsági körlet 
körmenet → föltámadási körmenet 
 
körmeneti zászló: (vallás) a körmenettel ünnepelt misztérium jelképeit ábrázoló zászló, melyet a hívő nép 

előtt visznek 
 
körmös rúd: (tájszó) ladiknak nád között való tolására használt rúd, amelynek aljára elálló, körömszerű fa 

van erősítve 
 
környezet → települési környezet 
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környezeti ártalom: a természeti és művi környezetet károsító olyan hatás, amely negatívan befolyásolja az 

élő és élettelen környezet normális működését, ill. káros az ember egészségére 
 
körök → szélességi körök 
köröm → hasítatlan köröm 
köröm → hasított köröm 
 
köröm feketéje: a köröm végén az a vékony fekete csík, amelyet a köröm alá jutott piszok tesz ilyen színűvé 
 
köröm lenövése: az a tény, hogy a körömágy fölötti bőr kellő gondozás hiányában ránő(tt) a körömre 
 
köröm → hippokratészi köröm 
 
körözött liptói v. liptai: vajjal, paprikával, sóval, metélőhagymával, esetleg egyéb fűszerekkel, ill. ízesítővel 

(köménymaggal, mustárral) összekevert juhtúró 
 
körte → kövecses körte 
 
körúti sajtó: (elavult) a kelendőség fokozására szenzációkat hajhászó, üzleti szellemű, liberális burzsoá sajtó 
 
körüli → ház körüli legyek 
 
körülíró fokozás: (nyelvtudomány) nem jellel, hanem határozói bővítménnyel történő fokozás (pl. inkább 

megfelelő, leginkább megfelelő) 
 
körülmény → enyhítő körülmény 
körzet → tájvédelmi körzet 
 
körzeti orvos: orvos, aki működési területén, az orvosi körzetben a lakosság háziorvosa 
 
körzőnyílásba vesz vmely távolságot: annyira nyitja ki a körzőt, hogy két szárának végső pontja a kívánt 

távolságban legyen egymástól 
 
köszönő ember: (tréfás) <nagyobb vendéglőben, szórakozóhelyen, üzletben> az az alkalmazott, aki a betérő 

és távozó vendégeknek udvariasan köszön, fogadja és kikíséri őket, elhelyezésükről gondoskodik, v. 
felvilágosítással szolgál nekik 

 
köszönő viszony: olyan ismeretség, amely csak az egymásnak való köszönésig, egymás üdvözléséig terjed 
 
köszöntő → farsangi köszöntő 
köt → kereket köt 
köt → meleget köt le 
kötél → hajóvontató kötél 
kötél → üres kötél 
kötelék → házassági kötelék 
kötelem → egyedi kötelem 
kötelem → fajlagos kötelem 
kötelem → nemleges kötelem 
 
köteles jobbágy: (néprajz) meghatározott mennyiségű kötél (16 hold területű) földdel rendelkező jobbágy 
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köteles rész: (néprajz) 1861-ben létesített jogi intézmény, amely a család köréhez tartozók érdekeit védve 
biztosította részükre a hagyaték bizonyos hányadát arra az esetre, ha az örökhagyó végrendeletében 
mást nevezne meg örököséül, ill. ha vagyonát még életében elajándékozná 

 
kötelezettség → adatszolgáltatási kötelezettség 
 
kötelező erejű, kötelező erővel bír: (hivatalos) <kijelentés, rendelet, szerződés> jogilag köt, kötelez vkit, 

vmit 
 
kötelező iskolai oktatás: az államnak büntető intézkedésekhez kötött törvényes rendelkezése az iskola 

látogatására, általában a betöltött 6. életévtől a 16. életévig 
 
kötelező olvasmány: (iskola) az az irodalmi mű, amelyet iskolai tanulmányaik során a tanulóknak el kell 

olvasniuk 
 
kötelező tantárgy: (iskola) olyan tantárgy, amelyet minden tanulónak hallgatnia, tanulnia kell, s amelynek 

tanulása nem függ a tanuló v. a szülő tetszésétől v. szabad választásától 
 
kötelezvényt, váltót állít ki: (pénzügy) kötelezvény, váltó aláírásával a rajta feltüntetett értékben fizetést 

vállal 
 
kötés → ablakos kötés 
kötés → bordás kötés 
kötés → csapos kötés 
kötés → fémes kötés 
kötés → hármas kötés 
kötés → katolikus kötés 
kötés → komplex kötés 
kötés → kovalens kötés, atomkötés, elektronpár-kötés 
kötés → lusta kötés 
kötés → sima kötés 
 
kötésig ér: (népies) <rendszerint a földtől számítva:> derékig ér; addig ér, ahol a nadrágot, ill. szoknyát 

megkötik 
 
kötésű → kemény kötésű 
 
kötetlen munkaidő: <főleg tudományos dolgozók számára engedélyezett> olyan munkaidő, amelynek csak 

a tartama van megszabva, de amelyet tetszés szerinti időpontban lehet megkezdeni 
 
kötő → rámás kötő 
kötődése → ionok kötődése 
kötőszó → alárendelő kötőszó 
kötőszó → ellentétes kötőszó 
kötőszó → előidejű kötőszó 
kötőszó → kapcsoló kötőszó 
kötőszó → következtető kötőszó 
kötőszó → magyarázó kötőszó 
kötőszó → megengedő kötőszó 
kötőszó → mellérendelő kötőszó 
kötőszó → utóidejű kötőszó 
kötőszó → választó kötőszó 
kötőszók → páros kötőszók 
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kötött → röghöz kötött jobbágy 
 
kötött beszéd: (irodalomtudomány) verses forma, vers 
 
kötött devizagazdálkodás: (pénzügy) olyan devizagazdálkodás, amely az ország pénzügyi egyensúlyának 

biztosítása és az üzérkedés megakadályozása érdekében a külföldi fizetési kapcsolatok terén 
különféle tilalmakat, korlátozásokat stb. tart érvényben 

 
kötött hangsúly: (nyelvtudomány) olyan hangsúly, amely érzelmileg többé-kevésbé közömbös beszédben a 

szónak mindig egy meghatározott szótagjára esik (pl. a magyarban az első szótagra, a franciában az 
utolsóra) 

 
kötött imádság: (vallás) szóbeli imádság, melyet változtatás nélkül, szó szerint kell elmondani, tehát meg 

kell tanulni, v. imakönyvből lehet olvasni 
 
kötött léggömb: (katonaság) figyelésre v. léggömbzár létesítésére használt, kábelekkel a földhöz rögzített 

léggömb 
 
kötött piac: piaci forma, melyben az árak alakulásába beleszól a közhatalom 
 
kötött szórend: (nyelvtudomány) olyan szórend, amelyben egyik-másik mondatrész bizonyos feltételektől 

függő rend szerint helyezkedik el (mint pl. a németben) 
 
kötött szöveg: olyan meghatározott szöveg, amelyen nem szabad változtatni 
 
kötvény → biztosítási kötvény 
köve → bölcsek köve 
 
kövecses körte: olyan körte, amelyben kemény, apró, megrághatatlan szemcsék vannak 
 
kövér beton: sok kötőanyagot tartalmazó beton 
 
kövér legelő: olyan legelő, amelyen sok a fű 
 
kövér szalonna: jól érett, vastag szalonna 
 
követ → pápai követ, pápai legátus 
követ → rendkívüli követ és meghatalmazott miniszter 
 
követel oldal, követel rovat: {<csak állandósult szókapcsolatokban:>} (kereskedelem) <kereskedelmi 

könyvben, könyvelési számlán, mérlegen> az az oldal, ill. rovat, amely a „követel” szóval van 
megjelölve, s a tartozásokkal szemben fennálló követeléseket tartalmazza 

 
következik → folytatása következik 
 
következtető kötőszó: (nyelvtudomány) a következtető mondat kapcsolására használt kötőszó (pl. tehát, 

ennélfogva, ezért) 
 
következtető mellérendelés: (nyelvtudomány) olyan mellérendelés, amely azt fejezi ki, hogy a második tag 

az első tag tartalmából következik 
 
következtető mondat: következtető mellérendelő összetett mondatnak a második tagmondata (pl. 

[Rosszalkodott,] ezért kikapott) 
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közbenjáró imádság: (vallás) a közbenjárás sajátos eszköze, kérő imádság, mely mások számára kér Istentől 

elsősorban lelki javakat (kegyelem, megtérés, hit, remény, szeretet erősödése stb.), ill. az ezek 
befogadásához nélkülözhetetlen anyagi javakat 

 
közbülső állapot: (vallás) a dogmatikában a lélek állapota a halál és a föltámadás között 
 
középarányos → számtani középarányos 
 
középfajú dráma: {<csak ebben az állandó szókapcsolatban:>} olyan dráma, színpadi mű, amelyben erős 

összeütközés van, de szerencsés kimenetelű, s ezért a tragédia és a vígjáték között áll; színmű (pl. 
Csiky: Proletárok) 

 
középiskola → egységes középiskola 
középkor → sötét középkor 
 
középkori falupusztásodás: (néprajz) a falvak tömeges elnéptelenedésének és megszűnésének folyamata, 

amely különösen a 14–15. században volt jelentős 
 
középoszlopa → ház középoszlopa 
 
középre adja a labdát: (sport) szélről a pálya közepére adja a labdát 
 
középre igazítás: (számítástechnika) karakterek egy sor, oldal v. más megadott terület közepére való 

szedése; középre zárás 
 
középút → arany középút 
középvonala → trapéz középvonala 
 
közérdekű bejelentés: alkotmányos állampolgári jogosultság Magyarországon; a közérdekű bejelentés a 

közösség v. az egész társadalom érdekét szolgálja 
 
közérdekű munka: bűncselekmény elkövetése miatt kiszabott javító-nevelő munka 
 
kőzet → magmás kőzet 
kőzet → vulkáni kőzet 
kőzetek → magmás kőzetek 
kőzetek → üledékes kőzetek 
közgazdaságtan → klasszikus közgazdaságtan 
 
közigazgatási bíróság: a Kúriával egyenrangú felső bíróság, amely a közigazgatással kapcsolatos vitás v. 

panaszos ügyekben döntött 
 
közigazgatási jel: (néprajz) a jogi jellegű jelek azon fajtája, amely valamely tárgy (jószág stb.) származási 

helyére utalt; adminisztratív jegy 
 
közigazgatási rendszám: (közigazgatás, hivatalos) az a szám, amely jelzi, hogy vmely ügy a gazdasági v. 

társadalmi élet mely ágába, csoportjába tartozik, és amely mint iktatási szám az ügyirat kezelésére 
vonatkozóan is tájékoztat 

 
közjogi szerződés: olyan, rendszerint törvénybe v. rendeletbe foglalt megállapodás, amelyet az állam köt 

vmely közjogi szerepű jogi személlyel v. csoporttal (nemzetiség, egyház, társadalmi szerv, 
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szakszervezet stb.) kölcsönös viszonyuk, jogaik és kötelezettségeik tisztázására, megállapítására, 
rendezésére 

 
közkereseti társaság: gazdasági társasági forma, melyben a tagok arra vállalnak kötelezettséget, hogy 

korlátlan és egyetemleges felelősségük mellett közösen gazdálkodnak, és az ehhez szükséges vagyont 
a társaság rendelkezésére bocsátják; kkt. 

 
közlekedés → helyi közlekedés 
közlekedés → légi közlekedés 
 
közlekedési eszközök: járművek, melyek rendeltetésük szerint személy- v. áruszállításra szolgálnak, s 

lehetnek egyéni v. tömegközlekedési eszközök 
 
közlekedő edények: (fizika) két v. több, rendszerint különböző alakú és űrtartalmú, egymással alul 

összeköttetésben levő cső, edény, tartály, amelyben folyadék van 
 
közlöny → hivatalos közlöny 
 
közművelődési intézmények: az iskolán kívüli művelődés eszközei 
 
köznyelv → regionális köznyelv 
 
közöli a vágást: (népies) a) úgy hajtja a kocsit, hogy a kerékvágás a kerekek közé essék; b) (átvitt 

értelemben) középutat, mérsékelt megoldást keres v. használ 
 
közömbös helyzet: (fizika) olyan egyensúlyi helyzet, amelyből a test kimozdítva, új helyzetében is 

nyugalomban marad; indifferens helyzet (pl. a vízszintes síkon nyugvó golyó helyzete) 
 
közönséges év: <a szökőévvel ellentétben:> 365 napból álló év 
 
közönséges hód: (állattan) Európában kipusztulóban levő, kisebb kutya nagyságú, pikkelyes farkú, rágcsáló 

vízi állat (Castor fiber); a partba vájt, lakásul használt üregek közelében lerágott fadorongokból 
valóságos várat épít magának 

 
közönséges keresztény anyaszentegyház: (vallás) az emberiség valamennyi keresztény tagját nemzetiségi 

különbségre való tekintet nélkül magában foglaló egyház 
 
közönséges tört: (mennyiségtan) <a tizedes törttel szemben:> olyan tört, amely számlálóból és nevezőből 

áll (pl. 3/4, 12/6) 
 
közös erdő: (néprajz) a megosztás nélkül közösen birtokolt v. több személy közös használatában, 

tulajdonában álló erdő 
 
közös földművelés, gazdálkodás: szövetkezeti gazdálkodás 
 
közös főnév: (nyelvtudomány, régies) köznév 
 
közös hadsereg: az Osztrák–Magyar Monarchia hadseregének az a része, amely közvetlenül a közös 

hadügyminisztérium alá tartozott, különféle nemzetiségű sorkatonákból állt, és amelynek német volt 
a szolgálati nyelve 

 
közös háztartás: két v. több személynek olyan együttélése, melyben a közös szükségletek ellátásáról 

együttesen gondoskodnak 
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közös nevező: (matematika) <többtagú törtben> olyan nevező, amely minden tagban azonos (pl. 2/4 + 3/4) 
 
közös nevezőre hozás: (matematika) különböző nevezőjű közönséges törtek átalakítása azonos nevezőjű 

törtekké pl. azért, hogy össze tudjuk őket adni 
 
közös osztó: (matematika) az a szám, amellyel több osztandót egyaránt eloszthatunk maradék nélkül 
 
Közösség → Európai Közösség, Európai Unió 
közösség → taizéi közösség 
 
közösségi érzés: az egyén olyan érzelmi viszonyulása a közösséghez, amelynek következtében minden, ami 

annak érdekeivel, életével kapcsolatos, az egyén számára különösen fontos 
 
közösségi költészet: (néprajz) az irodalomtudomány kategóriája a költészet olyan fajtáinak megnevezésére, 

amelyekben a hivatásos irodalomhoz képest nem az egyéni alkotó, hanem valamely közösség játszik 
fontos szerepet; ebbe a kategóriába sorolhatjuk a népköltészetet és az ősköltészetet 

 
közös szerzemény: házastársak közös munkájával szerzett vagyon, értéktárgy 
 
közös tényező: (mennyiségtan) két, egymással kapcsolatban levő matematikai kifejezésben előforduló 

ugyanaz a mennyiség 
 
közös többszörös: (mennyiségtan) az a szám, amelyben több szám maradék nélkül megvan 
 
közös ügyek: (történettudomány) <az egykori Osztrák-Magyar Monarchiában> a közös államigazgatáshoz 

tartozó ügyek: külügy, hadügy és a velük kapcsolatos pénzügy 
 
közös végrendelet: (jogtudomány) házastársak között kötött végrendelet 
 
központ → házi központ 
 
központi bank: (pénzügy) egy ország pénz- és bankrendszerének szabályozásáért felelős pénzintézet, 

Magyarországon a Magyar Nemzeti Bank 
 
központi bizottság: (politika) <vmely kommunista pártban> az a választott szerv, amely két kongresszus 

között a párt ügyeit irányítja 
 
központi egység: (számítástechnika) a számítógép számítási és vezérlő egysége 
 
központi hatalmak: (történettudomány) <az első világháborúban> Németország, Ausztria-Magyarország és 

szövetségeseik 
 
központi idegrendszer: (biológia) a fejlettebb állatok idegrendszerének az idegsejtek többségét magában 

foglaló része (a gerinceseknél az agyvelő és a gerincvelő alkotja), amely a reflex működésének 
kapcsoló központja; az embernél a gondolkodás, a tudat szerve; centrális idegrendszer 

 
központi kormány: vmely államszövetség tagállamainak v. vmely nagy kiterjedésű ország helyi önállósággal 

bíró tartományainak közös ügyeit intéző, az egész államszövetségre, ill. országra kiterjedő hatáskörű 
kormány 

 
központi menetirányító: (vasútügy) az egész vasúti hálózat forgalmát központilag irányító vezető tisztviselő 
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központi ütközés: (fizika) a testeknek az ütközése, amelynek folyamán középpontjuk mozgási pályája 
ugyanazon egyenesen van 

 
központ visszaadja a vonalat: <telefonáláskor> a hívószám tárcsázásának befejezése után műszaki zavar 

következtében nem jön létre kapcsolás, hanem a vonal újabb tárcsázásra szabaddá válik 
 
közraktári jegy: vmely közraktárban elhelyezett áruról kiállított s a forgalomban az árut helyettesítő írás 
 
közrendbe ütköző bűncselekmény: olyan bűncselekmény, amely a jogrend alapját alkotó intézményeket v. 

elveket sérti 
 
közt → városfalak közt 
 
köztársasági elnök: a köztársaság államfője 
 
közúti híd: gyalogos-, kocsi- és gépkocsiforgalmat lebonyolító (nem vasúti) híd 
 
közúti vasút: nagyobb város helyi közlekedését lebonyolító, a közutakon haladó vasút; villamosvasút, 

(régies) lóvasút 
 
közvetett adó: <kapitalista rendszerben> olyan, leginkább a dolgozókat terhelő adó, amelyet az adófizető 

nem saját vagyona v. jövedelme után, hanem bizonyos árucikkek vásárlásakor, bizonyos 
(köz)szolgáltatások (pl. közlekedési eszközök) igénybevételekor fizet, rendszerint ezek árába v. díjába 
beleszámítva 

 
közvetett beszédaktus: (nyelv, irodalom) olyan megnyilatkozás, melynek nyelvi formája nem tükrözi 

közvetlenül kommunikációs funkcióját (például: ha a „Hideg van itt.” azt jelenti: „Csukd be az 
ablakot!”) 

 
közvetett bizonyítás: (jogtudomány) a bűnösségnek bűnjelek alapján való bizonyítása 
 
közvetett szabadrúgás: (sport) <labdarúgásban> olyan szabadrúgás, amelyből csak úgy érhető el gól, ha a 

szabadrúgást elvégző játékoson kívül még egy másik játékos is érinti a labdát 
 
közvetett tettes: (jogtudomány) aki a bűncselekményt tévedésbe ejtett v. beszámíthatatlan egyénnel 

követteti el 
 
közvetítés → helyszíni közvetítés 
 
közvetítő állomás: (rádiótechnika) olyan, a központtól távol eső rádióállomás v. televízióadó-állomás, mely 

többnyire nem sugároz önálló műsort, hanem a központi stúdiótól kábelen kapja a műsort, s azt 
önálló hullámhosszon sugározza arra a területre, ahol a központi adó vétele nem kielégítő 

 
közvetítő fél: (jogtudomány) egymással közvetlenül nem érintkező természetes v. jogi személyek közt közös 

megegyezés létrehozását előkészítő, közbenjáró fél 
 
közvetítő kereskedelem: (kereskedelem, közgazdaságtan) a) az árut nem közvetlenül a termelőtől a 

fogyasztóhoz, hanem az eladótól a viszonteladóhoz juttató kereskedelem; b) az a kereskedelem, 
amelyet különösen a kapitalista társadalomban az ügynök, az alkusz, a bizományos folytat 

 
közvetlen csatlakozás: olyan csatlakozás, amely abban áll, hogy az egyik jármű megérkezése után a 

csatlakozó jármű rövid idő múlva indul 
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közvetlen sűrítő: stabil dugattyús gőzgépeken alkalmazott zárt készülék, amely a gőzhengerből kiáramló 
fáradt gőzt összegyűjti, és hideg víz permetezésével kondenzálja, sűríti 

 
közvetlen választás: a képviselőjelölt(ek)re v. lajstromukra, nem pedig közbenső választótestületre való 

szavazással történő választás 
 
község → eszmei község 
község → kuriális község 
 
községi pásztor: (néprajz) a község naponta legelőre kihajtott állatai mellé fogadott pásztor, akinek 

járandóságát házanként v. a kihajtott állatok száma szerint élelmiszerben, terményben és pénzben 
fizették 

 
község ládája: (régies) az a láda, amelyben a község pénzét és hivatalos iratait őrizték 
 
közszemérem elleni bűntett: (jogtudomány) szeméremsértő, erkölcstelen cselekmény nyilvános elkövetése 
 
közszükségleti cikkek: (közgazdaságtan) olyan árucikkek, amelyek fogyasztása, felhasználása az adott 

fejlettségi színvonalon a mindennapi élet természetes szükségletének tekinthető 
 
krajcáros komédia: a) (ritka) olcsó, vásári mutatvány; b) (átvitt értelemben) közönséges, hitvány, de 

rendszerint feltűnést keltő eset, jelenet 
 
kráter → kiégett kráter, tűzhányó, vulkán 
 
kreol nyelv: (nyelvtudomány) vmely nagyobb nyugat-európai és egy egzotikus nyelvből keletkezett 

gyarmati nyelv 
 
kristály → hegyi kristály 
 
kristályos anyagok: (kémia) az amorf anyagokkal szemben olyan szilárd anyagok, amelyekben a részecskék 

(molekulák v. ionok) a térben meghatározott módon, periodikusan ismétlődve fordulnak elő 
 
Krisztus köntöse: (vallás) varratlan, egybeszőtt ing, melyre értékes volta miatt a katonák sorsot vetettek, s 

nem darabolták szét, hogy osztozzanak rajta 
 
Krisztus sebei, Szent Sebek: (vallás) a keresztre feszítéskor a szegek nyomai, ill. az oldalseb, melyet a 

lándzsa ütött, átverve Jézus szívét 
 
Krisztus születése előtt, után: időszámításunk előtt, ill. szerint 
 
kritikai idealizmus: (filozófia) Kant német bölcselő filozófiai rendszere 
 
kritikai kiadás: (nyelv, irodalom) az irodalmi, ill. tudományos művek az eredeti kéziratok v. az első kiadások 

alapján szerkesztett, a hiteles szöveg mellett a változásokat is tartalmazó, a mű keletkezésére, 
ihletforrásaira, értelmezésére, utóéletére vonatkozó jegyzetekkel ellátott tudományos kiadása 

 
kritikai műfajcsoport: (nyelv, irodalom) elsősorban a művészetekkel, művészi, tudományos, nemegyszer 

pedig technikai jellegű alkotásokkal, teljesítményekkel és megnyilatkozásokkal foglalkozik; nem 
közvetlen tényeket, jelenségeket vizsgál, hanem azok művészi, tudományos megjelenítését elemzi 

 
kritikai realizmus: a) (irodalomtudomány) <a 19. században> a realizmusnak az a fajtája, amely bírálja a 

fennálló társadalmi viszonyokat, de nem mutat rá a társadalmi problémák megoldásának a módjára; 
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b) (filozófia) a jelenkori angol és amerikai burzsoá filozófiának az az irányzata, amelynek hívei az 
agnoszticizmus álcázott formáival harcolnak a materializmus ellen 

 
kritikus hőmérséklet: (fizika) olyan hőmérséklet, amely felett vmely gázt nem lehet cseppfolyósítani 
 
kritikus jelenségek: (fizika) igen nagy (lényegileg végtelennek tekinthető) szabadsági fokú rendszerek 

instabilitási pontja (amikor a rendszer egy stabil állapota elveszti stabilitását és új rendszer alakul ki) 
közelében lejátszódó jelenségek 

 
kritikus nyomás, térfogat: vmely gáznak ezen a hőmérsékleten való nyomása, térfogata 
 
kritikus pont, kritikus állapot: (fizika) folyadékok azon állapota, amelyben sűrűsségük azonossá válik telített 

gőzük sűrűségével, és megszűnik minden különbség folyadék és gőze között 
 
kritikus sebesség: (fizika) az áramlatokban többféle jelentésben használt, olyan értékű sebesség, amelynek 

túllépésekor megváltozik az áramlás jellege 
 
kritikus tömeg: az atomtechnikában az a legkisebb hasadóanyag-mennyiség, amelyben az atommagok 

hasadása még önfenntartó láncreakcióként mehet végbe 
 
kromatikus eltérés: (fizika) <lencséknél> színek szerinti eltérés 
 
kromatikus hangsor, skála: temperált fél hangközökből álló 12 fokú hangsor, skála 
 
kromatikus hangszer: olyan hangszer, amelyen az oktávának mind a 12 félhangja meg tud szólalni 
 
krónika → családi krónika 
 
krónikus betegség, idült betegség: hosszú ideig tartó (minimum 6 hétig, de akár több hónapig v. évig), 

esetleg több szakaszban lezajló betegség 
 
krumpli → paprikás krumpli 
krumpli → rakott krumpli 
krumpli → szappanos burgonya, krumpli 
 
krumplit herél: a krumplifészekből kivesz néhány gumót 
 
kukoricacső hurok: (néprajz) botra tűzött kukoricacsőre több zsineg- v. lószőrhurkot kötnek, amellyel 

mátyásmadarat v. varjút fognak 
 
kukorica szakálla: (tájszó) a kukorica bajusza 
 
kukoricát, tengerit morzsol: <kézzel, géppel v. más eszközzel> úgy dörzsöli a kukoricacsöveket, hogy a 

száraz szemeket lefejti, leválasztja róluk 
 
kukorica v. tengeri haja: (népies) a kukorica éretlen csövét a csuhé alatt fedő, a csuhé végén kibúvó, 

vékony, selymes szálak 
 
kulacs → csikóbőrös kulacs 
 
kulcsos dió: (ritka) nehezen kifejthető, kemény héjú dió 
 
kulcsos kalács: (tájszó) fonott kalács 
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kulcs taraja: (ritka) a kulcs tollának nem egyenes vonalú széle 
 
kulcs tolla: a kulcs szárának végén levő kiszélesedő sík lap, amely nyitáskor és záráskor elforgatja a zár 

alkatrészeit 
 
kulináris latinság: konyhalatinság 
 
kulisszák világa: a színház, ill. a színészek sajátos élete 
 
kultúra → anyagi kultúra 
kultúra → mükénéi kultúra 
kultúra → permi kultúra 
 
kulturális antropológia: (néprajz) a kultúra fejlődésének és terjedésének, valamint az ember és a kultúra 

viszonyának törvényszerűségeit kutató tudomány 
 
kulturális ciklus: (néprajz) a kulturális fejlődésben tapasztalható azonos fázis, amelynek alapja a történelmi 

körforgás elmélete, az a felfogás, hogy minden kultúra a fejlődése során ugyanazokat a fejlődési 
fázisokat ismétli meg anélkül, hogy az emberiség egésze fejlődne 

 
kulturális forradalom: az a folyamat, amelynek során a néptömegek műveltsége, kulturális igénye 

rohamosan nő 
 
kulturális fúzió: (néprajz) két v. több, megközelítőleg azonos fejlettségű kultúra egymásba olvadása, amely 

új kultúra kialakulásához vezet 
 
kulturális hanyatlás: (néprajz) valamely kultúra elszegényedése, a kultúrát alkotó kulturális jelenségek 

megszűnése anélkül, hogy újakkal helyettesítődnének 
 
kulturális örökség: (néprajz) minden generáció számára a megelőző generációk által felhalmozott kulturális 

javak összessége 
 
kulturális pszichológia: (néprajz) azon kutatások gyűjtőneve, amelyek a kultúrák közötti különbségeket és 

hasonlóságokat pszichológiai szemszögből demonstrálják az emberiség pszichikai egységének 
feltételezése alapján 

 
kulturális relativizmus: (néprajz) elmélet, amely szerint az egyes kultúrák specifikus, egyedülálló 

kifejeződései az őket hordozó társadalmi csoportoknak, ezért önmagukból magyarázandók és 
egyetemes értékrendbe nem illeszthetők 

 
kulturált magatartás, művelt magatartás: a sokoldalúan képzett és fejlett ember magatartása: művelt 

módon gondolkodik, érez és cselekszik 
 
kultusz → személyi kultusz 
 
kumulatív gyakoriság: egy adott érték v. értékosztály gyakoriságának és az összes előző gyakoriságnak az 

összessége 
 
Kun László szekere: (történettudomány) kétkerekű targonca, amelyet a nincstelen nép maga húzott 
 
kunyhó → kontyos kunyhó 
kunyhó → szántalpas kunyhó 
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kunyhó, sátor, torony süvege: (népies) tetejének legfelső, csúcsos része 
 
kúp → csonka kúp 
kupa → davis kupa 
 
kúpgörgős csapágy: olyan gördülő csapágy, amelyben golyók helyett kúp alakúra csiszolt forgók vannak 
 
kúria → római kúria 
 
kuriális jobbágy: (néprajz) nemesi telken lakó és gazdálkodó jobbágy, aki kiváltságos helyzetben volt a 

jobbágyság más rétegeivel szemben, mert a használatában levő nemesi tulajdonjogú föld után nem 
fizetett állami adót 

 
kuriális község: (néprajz) 1848 előtt olyan falu, amelyben kizárólag nemesi jogállású v. nemesi telekre 

telepített jobbágyok és zsellérek, ill. nemesek vegyesen laktak; nemesi község, amelynek igazgatását 
az ott lakó nemes birtokosok választott testülete intézte, és élén a meghatározott időre választott 
hadnagy állt 

 
kuriális stílus: (irodalomtudomány) hivatalos, latinos, körmondatos, pedánsul választékos stílus 
 
kuriális telek: (néprajz) nemesi tulajdonjogú telek, s mint ilyen, mentes az állami adózás alól, függetlenül 

attól, hogy milyen társadalmi állapotú egyén használja v. birtokolja 
 
kurta kocsma: (népies, régies) olyan kocsma, amelyben csak az év egy részén át, rendszerint Szent Mihály 

napjától Szent György napjáig (okt.–ápr.) folyt bormérés, v. általában szegényes kiskocsma, csapszék 
 
kuruc énekek: (néprajz) a Thököly Imre, majd II. Rákóczi Ferenc vezetésével vívott függetlenségi harcok 

eseményeivel és személyeivel foglalkozó epikus-lírai alkotások; kuruc nóták 
 
kuruc idők: (átvitt értelemben, ritka) kemény, nehéz idők 
 
kuruc korszak, világ: Thököly és Rákóczi szabadságharcainak kora, a 17. század utolsó harmada és a 18. 

század első évtizede 
 
kuruc költészet: (nyelv, irodalom) a 17. század hetvenes éveitől a 18. század közepéig tartó korszak 

történelmi-társadalmi eseményeit végigkíséri a névtelen szerzőktől származó, kéziratos 
énekeskönyvekben terjedő és fennmaradó változatos műfajú kuruc költészet; két ága van: az 
egyikben a győzelem és a reménység hangja szólal meg, a másikban a vereség, a kiábrándulás 
fájdalma, ill az a nagyrészt népi eredetű költészet, amely a Thököly–Rákóczi-féle szabadságharcok 
idején keletkezett, s főleg ezek eseményeivel, szereplőivel kapcsolatos 

 
kuruc mondák: (néprajz) II. Rákóczi Ferenc szabadságharcának (1703–1711) hőseihez, eseményeihez fűzött 

mondaszerű v. anekdotikus elbeszélések 
 
kurzormozgató billentyűk: (számítástechnika) a kurzort mozgató billentyűk a billentyűzeten: a négy nyíl, a 

visszatörlő gomb, valamint az End, Home, Page Down és Page Up billentyűk 
 
kurzus → keresztény kurzus 
 
kúszó láb: (állattan) némely madárnak a fán való kúszáshoz alkalmazkodott négyujjú lába; a négy ujj közül 

kettő előre, kettő pedig hátra áll 
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kút → artézi kút 
kút → gémes kút 
kút → lápi kút 
 
kút gyűrűi: betonból készült, kb. egy méter magas hengerek a kút kifalazására 
 
kút járma: a gém tengelyszerkezete 
 
kutacs → nagy kutacs 
kutatás → alkalmazott kutatás 
kutatás → fejlesztési kutatás 
kutatás → tudományos kutatás 
 
kutatásai körébe von vmit: (választékos) kutatni kezd vmit, amit eddig nem kutatott; kutatásait kiterjeszti 

vmire 
 
kútra kísérés, hajnali mosdatás: lakodalmi szokás; reggel felé a lefátyolozott menyecskét zeneszóval a 

kúthoz kísérték, s ott a vőfély által vízzel telemert sajtárt egyszeri rúgással kellett fölrúgnia 
 
kutya → bernáthegyi kutya 
kutya → futó kutya 
 
kutyafejű majom: (állattan) üstökös pávián 
 
kuvik → gatyás kuvik 
küldetés → kánoni küldetés 
küldi → földre küldi ellenfelét 
küldi → szív küldi szívnek szívesen 
 
küldött farkas: (népies, régies) <a néphit szerint> farkassá változott és farkas képében pusztító személy 
 
külföldi váltó: (pénzügy) olyan váltó, amely nemzetközi fizetőeszközül használatos 
 
különbözeti földjáradék: (közgazdaságtan) a) <a kapitalizmusban> az az átlagprofiton felüli többlet, 

amelyhez a legrosszabb körülmények között termelő gazdaságoknál kedvezőbb körülmények között 
termelők jutnak; b) (elavult) <a szocializmusban> az a tiszta többletjövedelem, amely termékenyebb 
és jobban megművelt földeken képződik 

 
különbözeti ügylet: (kereskedelem) olyan tőzsdei spekulációs ügylet, amelynek tárgya nem maga az érték v. 

áru, hanem annak árfolyamában bizonyos, előre meghatározott idő letelte után bekövetkező 
változás; elszámolásra csak az árfolyamok különbözete kerül 

 
különbözeti vizsga: (iskola) vmely iskolából v. tagozatból egy másik típusúba való átmenetkor az addig nem 

tanult v. alacsonyabb fokon tanult tárgyakból teendő vizsga 
 
különbségi küszöb: (orvosi) a hanginger erősségének az a változása, amely szükséges az egy fokkal erősebb 

hangosságérzet keltéséhez 
 
különítmény → visszamaradó különítmény 
 
különleges karakter: (számítástechnika) olyan karakter, amely nem betű, számjegy v. szóköz 
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különös munkamegosztás: (közgazdaságtan) az általános munkamegosztás tagozódása, a 
főfoglalkozásoknak, tevékenységeknek további szétágazása 

 
különvagyon → női különvagyon 
 
különváltan élnek: <házastársak> az életközösséget megszakítva, rendszerint külön lakásban élnek 
 
külső → dolgozat külső alakja 
 
külső analógia: (nyelvtudomány) gyakran egymás mellett álló szavak egymásra hatásán alapuló analógia 
 
külső bolygók: (csillagászat) a Naptól távolabb keringő 5 bolygó: a Jupiter, a Szaturnusz, az Uáanusz, a 

Neptunusz és a Plutó 
 
külső erők, exogén erők: (földtan) a föld felszínét alakító külső tényezők: a napsugárzás, a víz, a jég, a szél 

tevékenységének összefoglaló elnevezése 
 
külső felvételek: (fényképészet) szabadban történő felvételek <a műteremben történőkkel ellentétben> 
 
külső hallójárat: a dobhártyáig vezető csatorna, amely a hanghullámokat továbbítja 
 
külső jogtörténet: (jogtudomány) a jogforrásokkal foglalkozó jogtörténet 
 
külső kezelés: (orvostudomány) nem a testüregen keresztül, hanem külső ráhatással történő gyógykezelés 
 
külső könyvvizsgálat: külső okleveles v. igazságügyi könyvvizsgálók által végzett könyvvizsgálat 
 
külső legelő: (néprajz) valamely település határának területileg és funkcionálisan elkülönülő része, a belső 

telektől rendszerint távol eső, a szilaj állattartás színteréül szolgáló gyeplegelő v. erdei legelő 
megkülönböztető elnevezése a belső legelővel szemben 

 
külső megtermékenyülés: (biológia) nem a petefészekben történő megtermékenyülés 
 
külső munka: (néprajz) a beltelektől távolabb eső, határban végzett munkát foglalja magába 
 
külső nyelvjárásterület: (nyelvtudomány) a nyelvterület peremén elhelyezkedő nyelvjárásterület 
 
külső szemlélő: az, aki nem vesz részt tevékenyen, akinek nincs érdekeltsége vmely olyan ügyben, 

eseményben, amely előtte játszódik le, előtte megy végbe 
 
külső szög: (mértan) a) vmely három-, négy- v. sokszög két oldala által bezárt (belső) szög mellett levő, a 

szög egyik szárának meghosszabbítása és a másik szár által bezárt szög, amely a belső szöget 180°-ra 
egészíti ki; b) vmely egyenes által metszett két párhuzamoson kívül keletkező szögek egyike 

 
külső tanács: (néprajz) 1848-ig a városi lakókat a belső tanácsnál szélesebb körben képviselő testület, 

amelynek tagjait a polgárok tizedenként az utcák gyűlésében választották, v. helyenként az utóbbi 
jelölése alapján a belső tanács nevezte ki, és amelynek hatásköre elsősorban a város 
gazdálkodásának ellenőrzésére terjedt ki 

 
külső telek: (néprajz) a paraszti gazdálkodásnak a falu belterületén – valamikor kerítésén – kívüli része, a 

szántók és rétek; a jobbágyrendszer megszüntetése óta ide számítják a szőlőket is 
 
külső zaj: (film, színház) a színfalak mögött elhelyezett statisztáknak az ügyelő jeladására csapott zaja 
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külterjes állattenyésztés: (néprajz) olyan tenyésztési mód, amelyben az extenzív rasszok táplálása nem 

termesztett v. gyűjtött takarmányon, hanem legeltetésen nyugszik, migrációval, egyszerű 
építményekkel, csekély munkabefektetéssel és alacsony termelékenységgel párosul; rideg 
állattenyésztés 

 
külterjes gazdálkodás: (néprajz) olyan termelési eljárás, amelyben a területegységre jutó ráfordítás kicsiny; 

a befektetett tőke és munka csak alárendelt szerepet játszik; extenzív gazdálkodás 
 
külügyi negyedóra: (rádiótechnika) negyedóráig tartó külpolitikai beszámoló 
 
külügyminiszteri értekezlet: több állam külügyminiszterének értekezlete 
 
kürt → havasi kürt 
kürt → természetes kürt 
küszöb → érthetőségi küszöb 
küszöb → különbségi küszöb 
kvart → alsó kvart 
 
kvart ász: olyan kvart, amelyben a legmagasabb kártya ász 
 
kvártélyadó asszony: (néprajz) mosást, vasalást, esetleg főzést is vállaló szállásadó asszony, akinek erkölcse 

nem volt mindig kifogástalan 
 
kvint → alsó kvint 
 
kvint ász: olyan kvint, amelyben a legmagasabb kártya ász 
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l → veláris l 
láb → kampós láb 
láb → kesely láb 
láb → kúszó láb 
láb → nyerges láb 
láb → szökő láb 
láb → táncos láb 
 
lába kásája: (tájszó) lábikrája 
 
lábas ház: (régies, népies) olyan, rendszerint régi városokban található emeletes lakóház, amely 

földszintjének utca felőli részén árkádokkal van kiképezve 
 
lábas jószág v. lábas állat, barom, marha: (népies, régies) a szarvasmarha, esetleg a ló és a szamár, 

valamint még a sertés, a juh és a kecske is, együtt 
 
lábazati párkány: a homlokzat alsó részét díszítő párkány 
 
lábbal → páros lábbal 
labda → forintos labda 
labda → füles labda 
labda → guruló labda 
labda → hosszú labda 
labda → magas labda 
labda → meredek labda 
labda → nyesetlen labda 
 
labda hosszúsága: (sport) az elrúgott futball-labda által megtett távolság 
 
labda, lövés lehúzása: (sport) az a mozdulat, amellyel a kapus a levegőben szálló labdát felugorva elfogja, s 

magához öleli 
 
labdarúgás → amerikai labdarúgás 
 
labdát átvesz: (sport) feléje v. hozzá irányított, rúgott labdát tovahaladásában megállít, megkap, elfog és 

maga kezd irányítani 
 
labdát kap: (sport) <játékosnak> játék közben labdát rúgnak, dobnak; a labdát hozzá, feléje juttatják 
 
labdát vkihez passzolja: (sport, elavulóban) ilyen módon vkihez juttatja 
 
láb feje, kéz feje: a kéznek a csuklótól, ill. a lábnak a bokától az ujjakig terjedő része 
 
labilis állapot: (fizika) mechanikai rendszer olyan állapota, amelyben a rendszerre ható erők helyzeti 

energiájának maximuma van; labilis állapotban a rendszer nyugalomban maradhat, de ha ebből az 
állapotból valamilyen ok folytán kimozdul, oda magától nem tér vissza 
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labilis helyzet: (fizika) olyan egyensúlyi állapot, amelyben a test súlypontja a test megtámasztási pontja 
felett van; bizonytalan egyensúlyi helyzet 

 
labirintus-probléma: (matematika) olyan módszer keresése, amely lehetővé teszi, hogy egy tetszőleges 

labirintus bármelyik pontjából egy előre kijelölt másik pontba eljussunk 
 
lábja → szőlők lábja 
lábmosás → nagycsütörtöki lábmosás 
 
lábon hord ki vmely betegséget: kigyógyul belőle anélkül, hogy fekvő beteg volna v. lett volna, otthon 

rendszeres orvosi kezelésben részesülne, és közben szokásos munkáját szüneteltetné 
 
laboratórium → orvosi laboratórium 
 
laboratóriumi koordináta-rendszer: (technika) részecskék ütközésének vizsgálatában a 

mérőberendezéshez rögzített, vagyis a laboratóriumban álló koordináta-rendszer elnevezése, 
amelyben a bombázott részecske sebessége nullának tekinthető 

 
laboratóriumi minta: (technika) valamely anyag kis részlete, amelyet kémiai analízis v. egyéb vizsgálat 

céljára különítenek el (mintavétel) 
 
laboratóriumi vizsgálatok: az orvosi vizsgálatnak speciálisan felszerelt laboratóriumokban végzett része 
 
láda → menyasszonyi láda 
láda → tulipános láda 
ládája → község ládája 
ladikot → hajót, ladikot varr 
 
ladino nyelv: (nyelvtudomány) az arab uralom alatt az Ibériai-félszigeten élő zsidó közösség által használt 

spanyol nyelvváltozat; judeospanyol 
 
Lagrange-féle interpolációs alappolinom: (matematika) speciális interpolációs polinom, mely adott x1, x2, … 

xn abszcissza helyek egyikén az 1, a többi helyen a 0 értéket veszi fel 
 
lagúnák városa: Velence 
 
lagzis fazék: (néprajz) lakodalom alkalmával használt, barázdált felületű, nagy cserépfazék, amelynek 30 

cm-nél magasabb, két függőleges állású füle a szájából indul ki; lakodalmas fazék 
 
lágya → feje lágya 
 
lágy agyhártya: (orvosi) az agy, ill. gerincagy felszínét borító, két egymással összefüggő vékony hártya 
 
lágyan rajzol: (fényképészet) <lencse, objektív> kissé elmosódott, nem éles (kör)vonalú képet ad 
 
lágy gumi: kevés ként tartalmazó, rugalmas gumi 
 
lágyít → vizet lágyít 
 
lágy komponens: (fizika) a) a kozmikus sugárzás azon összetevője, amely egy kb. 10 cm vastag ólomfalban 

már nagyrészt elnyelődik; elektronokból és fotonokból áll; b) a röntgensugárzás viszonylag nagy 
hullámhosszú (10–8–10–7 cm) tartománya; áthatoló képessége kicsi 
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lágy mágneses anyag: (fizika) olyan anyag, amely a mágnesezés megszűnte után csaknem teljesen elveszti 
mágnesezettségét; lágy mágneses anyagokat gerjesztett mágnesek készítésére használnak 

 
lágy rajzú lencse, objektív: (fényképészet) olyan lencse, objektív, amely nem ad kemény, határozott vonalú 

rajzot, ill. képet, hanem a határvonalakat kissé elmossa 
 
lágysága → mássalhangzók lágysága 
 
lágy szájpadlás v. lágy íny: (bonctan) a szájpadlásnak hátsó, húsos, csont nélküli, mozgatható része 
 
lágy tojás: hígra főzött tojás, híg tojás 
 
lágyuló → hőre lágyuló műanyag, termoplaszt 
 
lágyvasas műszer: elektromágneses műszer: az áram mágneses hatásán alapuló feszültség- v. árammérő; 

az áram egy tekercset mágnesez, és rugóval feszített lágyvasat húz be, amely mutatót mozgat 
megfelelő skála előtt 

 
lágy víz: olyan víz, amely aránylag kis mennyiségű kalcium- és magnéziumsót tartalmaz, tapintásra sima 
 
laikus bíráskodás: (jogtudomány) jogi képzettséggel nem rendelkező személyek részvétele az 

igazságszolgáltatásban 
 
Lajta menti csata: II. Géza magyar király és Babenbergi XI. (Jasomirgott) Henrik bajor herceg és osztrák 

őrgróf seregeinek ütközete 1146. szept. 11-én 
 
lakás → száraz lakás 
lakás → szolgálati lakás 
 
lakhatási engedély: hatósági okirat, amely az újonnan épült v. átépített házba, lakásba való beköltözést 

engedélyezi 
 
lakiteleki nyilatkozat: az 1. lakiteleki találkozó (1987 szept. 27.) végén elfogadott politikai állásfoglalás, a 

magyarországi rendszerváltozás egyik kiemelkedő dokumentuma 
 
lakó → lenti lakó 
lakodalma → halott lakodalma 
 
lakodalmas fazék: (néprajz) lakodalom alkalmával használt, barázdált felületű, nagy cserépfazék, amelynek 

30 cm-nél magasabb, két függőleges állású füle a szájából indul ki; lagzis fazék 
 
lakodalmas ház: (néprajz) a vőlegény és menyasszony szüleinek kidíszített, alkalomra átrendezett háza, 

ahová mindkét család saját vendégeit hívja ünnepi fogadásra, ill. a menyasszony búcsúztatása után a 
menyasszony násznépe a vőlegény lakodalmas házához is átlátogat 

 
lakodalmi gazda: (néprajz) a lakodalom rendezője, szervezője, szertartás- és munkavezető tisztségviselője 

az erdélyi magyarok körében 
 
lakodalmi kalács: (néprajz) a lakodalom csemegéje, egyúttal jelképes süteménye, amelyből a násznép 

minden tagja részesül, sőt a lakodalmon részt nem vevő családtagoknak is küldenek haza egy 
darabkát 
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lakodalmi konyha: (néprajz) a lakodalmas ház udvarának hátsó részén és gyakran a melléképületekben, 
nyári konyhában a lakodalmi főzés céljára berendezett terület, amelyen ideiglenes tűzhelyeket, 
újabban főleg üstházakat üsttel, asztalokat helyeznek el 

 
lakodalmi sortánc: (népies) menyasszonytánc 
 
lakodalmi szokások: a házasságkötést mint az élet egyik legfontosabb eseményét övező népszokások 

összessége 
 
lakodalmi tűz: (néprajz) a lakodalom másnapjának reggelén gyújtott máglya, amelyet a násznép 

körültáncol, és a menyecske, esetleg a násznép tagjai is átugrálnak; hajnaltűz 
 
lakoma → menyegzős lakoma 
 
L alaprajzú ház: (néprajz) olyan nyújtott, soros alaprajzú ház, amelyet az épület végéhez keresztirányban 

csatlakozó oldalszárnnyal bővítettek, így alaprajza nyomtatott L betűre emlékeztet; görbe ház 
 
lámpa → cilinderes lámpa 
lámpa → ostornyeles lámpa 
 
lámpás ló: (tájszó) olyan ló, amelynek homlokán fehér folt, ún. lámpás van 
 
lámpát, jelzőlámpát kap: <főleg jármű> tilosra állított jelzőlámpa miatt nem keresztezhet vmely utcát 
 
lámpázott tojás: olyan tojás, amelyet lámpafény elé tartottak, hogy meggyőződjenek friss voltáról 
 
lánctalpas jármű: gépjármű, amelynek futókerekei végtelenített lánctalpakon futnak 
 
lándzsa → szent lándzsa 
 
lándzsás útifű: (növénytan) útilapu 
 
lantfarkú madár: (állattan) Ausztráliában honos nagy termetű madár; a hím farka lant alakú; gyenge repülő; 

lantmadár 
 
lap → anyakönyvi lap 
lap → déli lap 
lap → időszaki lap 
lap → reggeli lap 
lap → tiszta lap 
lapát → székfűszedő lapát 
 
lápi bot: (néprajz) villás végű bot, amellyel az ingó lápot vizsgálgatják, hogy biztosabban léphessenek 
 
lápi kút: (néprajz) az alföldi nádvágók, halászok 1–2,5 m hosszú, erős nádból készült ivócsöve, amelyet 

keresztülütnek a lápon, hogy az alatta levő friss, tiszta vizet vele felszívhassák 
 
lapok → délutáni lapok 
lapok → matematikai lapok 
 
lapos orr: nyomott formájú orr 
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lapos sarok: 2–3 cm magas cipősarok, amilyen a férficipőké szokott lenni <a női cipők félmagas v. magas 
sarkával ellentétben> 

 
lapos vágás: a kard lapjával mért ütés 
 
lappangási idő: (orvosi) az az idő, mely eltelik a kórokozónak a szervezetbe jutásától a betegség első 

határozott (kitörési) tünetének megjelenéséig; fertőző betegségek fontos adata 
 
lappangó alany: (nyelvtudomány) olyan alany, amely a mondatban nincs külön szóval kifejezve, hanem csak 

az igei állítmány utal rá 
 
lappangó élet: (biológia) alsóbbrendű élőlényeknek v. tojásaiknak, petéiknek, magvaiknak olyan állapota, 

amelyben az életműködés szünetel, de kedvező körülmények hatására újra megindul 
 
lappangó tővéghangzó: (nyelvtudomány) olyan tővéghangzó, amely egybeolvadt a toldalékkal 
 
lapról énekel, játszik: (zene) kottából első látásra énekel, játszik 
 
lapszéli jegyzet, megjegyzés: {<főleg ezekben az állandósult szókapcsolatokban:>} írott v. nyomtatott 

jegyzet, megjegyzés a lap szélén 
 
l’art pour l’art: (nyelv, irodalom) tagadja a költészet hasznos szerepét; a verset önmagára vonatkoztatott 

szépségnek tekinti; művészet a művészetért 
 
lassított felvétel: (fényképészet) olyan filmfelvétel, amelynek készítése alkalmával másodpercenként 24-nél 

több fényképet készítenek, de a filmet a vetítéskor a szokásos sebességgel mozgatják 
 
lassított film: (film, színház) mozgóképen ábrázolt mozgás, amely a vetítés folyamán lényegesen lassabban 

pereg v. folyik le, mint ahogyan az illető mozgás a valóságban végbemegy 
 
lassú égés: (vegyipar) olyan égés, amely hőfejlődéssel jár, de fénytünemény nélkül 
 
lassú magyar: (táncművészet) a verbunkosnak egy neme, a későbbi hallgató nóta <a frissebb táncnótával 

ellentétben> 
 
lassú tűzön süt: huzamosabb ideig tartó, kisebb hőfokú, egyenletesen ható tűzön süt 
 
László → Kun László szekere 
László → Szent László hermája 
látás → kettős látás 
 
látásból ismer vkit: csak látta, többször v. kevesebbszer, de nem beszélt vele 
 
látási szög: egy tárgy két ellentétes legszélső pontját a szem, ill. a pupilla középpontjával összekötő 

egyenesek által bezárt szög; látásszög 
 
latens fertőzés: (orvosi) egyensúlyi állapot a kórokozó mikroorganizmus és a szervezet ellenálló képessége 

között, a lappangási időben a mikrobák tünetmentesen, a fertőzés klinikai megnyilvánulása nélkül 
fordulnak elő a szervezetben, inaktív, de életképes állapotban 

 
latens hő: (fizika) olyan (pl. olvadási, párolgási) hő, amely a testnek átadva, ennek hőmérsékletét nem 

növeli; lappangó v. kötött hő 
 



 

 302 

lateráni egyezmény: 1929. febr. 11-én XI. Piusz pápa és az olasz fasiszta kormány szerződése 
 
láthatási jog, kapcsolattartás joga: a kiskorú gyermekétől külön élő, többnyire elvált házastársak egyikét 

megillető azon jog, hogy gyermekével rendszeres időközönként találkozhasson, érintkezhessen 
 
láthatatlan export: (ritka, közgazdaságtan) külföldieknek nyújtott szolgáltatások ellenértékeként mutatkozó 

(főleg az idegenforgalomból adódó) valuta-, ill. devizabevétel, amely közvetlenül nem mutatható ki az 
ország külkereskedelmi mérlegében 

 
láthatatlan tinta: titkos szövegek írására használt vegyszer; a vele írott szöveg csak akkor válik láthatóvá, ha 

melegnek v. vmely vegyszer hatásának teszik ki 
 
látható nyelv: (nyelvtudomány) az íráskép, azaz a leírt nyelv külsőségei, közelebbről az írásforma, a 

felhasznált nyomdatechnikai eszközök, továbbá a helyesírás összefoglaló elnevezése 
 
latin betűk: a rómaiak által használt, ill. az ezekből kialakult betűk 
 
latin iskola: (régies) olyan (középfokú) iskola, amelyben latint tanítottak 
 
latin kereszt: (vallás) két egymást metsző vonal, a hosszabb függőleges szárat kb. kétharmad részénél 

metszi a vízszintes szár; valószínűleg ez volt Jézus Krisztus keresztjének formája 
 
latin királyság: a keresztes háborúk nyomán alakult keresztény állam 1095–1244 őszig 
 
latin–magyar → Kájoni latin–magyar versgyűjteménye 
 
latinos műveltség: a (görög-)latin kultúra ismeretére valló műveltség 
 
latinos szellem: (választékos) a (görög-)latin kultúrától áthatott, azon alapuló szellem 
 
latinság → kulináris latinság 
latinság → vulgáris latinság 
 
latin szertartású egyház: (vallás) a katolikus egyháznak az a (nyugati) része, mely a római szertartást 

alkalmazza; római katolikus egyház <különösen a görög katolikus egyházzal ellentétben> 
 
látlelet → orvosi látlelet 
látogatás → kánoni látogatás 
 
látra szóló betét: pénzintézetben elhelyezett pénzbetét, magában foglalja a lehívható pénzt és az 

egyéjszakás pénzt 
 
látra szóló váltó: olyan váltó, amely bemutatáskor kifizetendő 
 
latrikánus költészet: (néprajz) a vallásos költészet, ill. a szerelmiköltészet parodisztikus, obszcén 

megfelelője 
 
látszólagos képtelenség: az ellentéttel rokon stíluseszköz: olyan szavak, gondolatok összekapcsolása, 

amelyek látszólag kizárják egymást; pl. „Szegény gazdagok” 
 
látványos bódé: (ritka, régies) mutatványos bódé 
 
láz → gyermekágyi láz 
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láz → hétnapos láz 
láz → visszatérő láz 
 
laza mondatfűzés: (nyelv, irodalom) olyan mondatfűzés, amelyben a mondatoknak v. részeiknek kapcsolata 

nem eléggé szerves 
 
lázadás → erdélyi lázadás 
lázadás → szárhegyi lázadás 
 
lázsiás tallér: a 18. század végén és a 19. század elején Magyarországon forgalomban volt, az általánosan 

használt tallérnál nagyobb értékű ezüstpénz, ill. egy-egy ilyen pénzdarab 
 
lé → burgundi lé 
leány → fiús leány 
leányasszony → hazai leányasszony 
leányiskola → felsőbb leányiskola 
leányotthon → átmeneti leányotthon 
leányt → legényt, leányt avatnak 
 
lebegő állás: a) (építészet) korláttal körülvett, csigasorral fölhúzható, ill. leereszthető nagyobb deszka, 

amelyen kőművesek dolgoznak; b) (sport) a talajon v. a gerendán függőleges helyzetben féllábon való 
állás 

 
lebegő cölöp: (építészet) olyan szabálytalan alakú cölőp, amely nagy felületével átadja a ránehezedő terhet 

a laza talajnak 
 
lebegő gerenda v. fa: (sport, régies) tornagyakorlatokra használt, alacsony cölöpökre fektetett hengeres 

gerenda, amelynek vékonyodó vége rendszerint nincs alátámasztva 
 
lebegő iszap: olyan iszap, amely vmely álló- v. folyóvízben lebeg anélkül, hogy a fenékre leülepedne 
 
lebegő kereszt: a címertanban az a kereszt, amelynek karjai nem érik el a címerpajzs széleit 
 
lebegő lépcső: (építészet) egyik oldalán megtámasztás nélküli lépcső, amelynek megterhelését részben a 

másik oldalon levő fal veszi át, részben a lépcsőfokok egymásnak adják át 
 
lebegőpontos számábrázolás: (számítástechnika) a számítógépben nagyon nagy v. nagyon kis értékű valós 

számok tárolási módja 
 
lechmezei csata → augsburgi csata 
 
leckekönyvet v. indexet egyeztet: (iskola) a) <quaestura, ill. egyetemi v. főiskolai tanulmányi osztály 

ellenőrzésül és hivatalos bejegyzések végett> a leckekönyvet az anyakönyvi, ill. törzskönyvi lappal 
összehasonlítja; b) (elavult) <egyetemi v. főiskolai hallgató evégett> a leckekönyvet beadja a 
quaesturába, ill. a főiskolai igazgatósági irodába 

 
lecke v. hivatalos szentlecke: (vallás) <a misében> az a rész, amely a szentírás aznapra kijelölt, nem 

evangéliumi részletének olvasásából áll, ill. az erre az alkalomra kijelölt szöveg 
 
lectori salutem: üdv az olvasónak! 
 
lecsapja a vékát: a benne levő szemes anyagnak a kipúposodó részét simítófával eltávolítja 
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leemel vmely összeget: (pénzügy, bankszakma) bank vmely ügyfelének megbízásából bizonyos összeget 
annak számlájáról más számlájára ír át 

 
leemeli a kártyát: játék elején a megkevert kártyacsomagot emeléssel tetszőlegesen kettéosztja 
 
lefejezi a répát: (mezőgazdaság) a kiásott cukorrépa felső, föld feletti részét, koronáját levágja 
 
lefelé → számot lefelé kerekít 
 
lefelé fordított fáklya: <a halált jelképező ábrázolás rendszerint síremlékeken> 
 
lefolyástalan terület: (földtan) a földfelszínnek olyan része, amelynek nincs folyóvízi összeköttetése a 

tengerrel 
 
lefölözi a gabonát, a pelyvát: (népies, régies) szóráskor v. nyomtatáskor a gabona pelyvás, szemetes részét, 

tetejét seprűvel letisztítja, lesöpri 
 
lefölözi a tejet: a kifejt tej felületére, tetejére összegyűlt zsírtartalom egy részét, a tej fölét, a tejszínt leszedi 
 
legalacsonyabb, ill. legmélyebb pont: <mérésben, összehasonlításban> más helyzethez, állapothoz 

viszonyított, rendszerint vmely mérőeszköz skáláján leolvasható legalacsonyabb fok 
 
legális marxizmus: (politika, történettudomány) a 19. század végén az orosz liberális polgári értelmiség 

körében a marxizmus köntösében jelentkező, de valójában a marxizmust eltorzító politikai irányzat, 
amely a marxizmust és a munkásmozgalmat a burzsoázia érdekeihez igyekezett idomítani, tagadta a 
szocialista forradalmat és a proletariátus diktatúráját 

 
légáramlás → leszálló légáramlás 
 
légcsavar, a hajócsavar szárnya: levél alakú, csavaros felületű lap, a propeller lényeges alkatrésze 
 
legelési pénz: (történettudomány) török adónem, a fölszántatlan mezőkről vett jövedelem; minden 

szandzsáknál meghatározták a legelési pénz összegét, Magyarországon általában 1 marha legelési 
pénze 1 oszpora (2 dénár) volt 

 
legelő → beneficiátus legelő 
legelő → havasi legelő 
legelő → kövér legelő 
legelő → külső legelő 
 
legelőre v. legelni csap: (népies) <állatokat, jószágot, rendszerint vmely zárt helyről> a legelőre hajt, és ott 

hagyja legelni (őket) 
 
legelterjedtebb → mai legelterjedtebb élő nyelvek 
legeltetés → pányvás legeltetés 
 
legeltetési bizottság: (néprajz) 1950-től a közös használatban maradt legelők egységes kezelésére a községi 

tanácsok mellett megalakított gazdasági szervezet, amelynek tagjait a legeltetésben érdekelt 
gazdaságok, termelőszövetkezetek, a volt legelőbirtokosságok és társulatok delegálták 

 
legenda → városi legenda 
 
Legenda aurea: a szentek legendáinak legfontosabb középkori gyűjteménye 
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legény → székálló legény 
legények → első legények 
 
legényjáró napok: (néprajz) a hét meghatározott estéi, amelyeken a helyi szokás szerint megengedett, 

szívesen látott volt a legények látogatása a leányos házaknál; legényeste 
 
legényt, leányt avatnak: (néprajz) a legényt, leányt bizonyos népszokások kíséretében a felnőtt legények, 

ill. leányok sorába fogadják 
 
legfelsőbb bíróság: <a Magyar Népköztársaságban> az igazságszolgáltatás legfőbb szerve 
 
legfiatalabb fiú joga: (néprajz) öröklési szabály, amely abból állt, hogy a testvérek közül a legfiatalabb fiút 

megillette a szülői vagy az ősi házhoz való jog, vagy az a kedvezmény, hogy az öröklési osztozásnál a 
legfiatalabb fiú választhatott elsőként 

 
legfőbb lény: (filozófia, vallásügy) <némely idealista filozófiai irányzat és a teológia szerint> az abszolút 

létező; istenség 
 
legfőbb ügyész: az ügyészségi szervezetet irányító s a törvényesség megtartásán a legfelsőbb fokon őrködő 

hivatalos személy 
 
léggomb → kötött léggomb 
léggömb → szabad léggömb 
léggömb → záró léggömb 
léghajó → kosaras léghajó 
 
legidősebb fiú joga: (néprajz) öröklési szabály, amely abból állt, hogy a testvérek közül a legidősebb 

(elsőszülött) fiú választhatott elsőként az örökségből, máshol – főleg földesúri jobbágytelkeknél – 
kizárólagosan örökölt a telekből és a többi testvért pénzben fizette ki 

 
légiflotta → polgári légiflotta 
 
légi közlekedés: (repülés) személyek és dolgok légi járművekkel történő szállítása 
 
legismertebb gyarmatáruk: (közgazdaságtan) a kávé, tea, kakaó és a fűszerek 
 
légnyomás → alacsony légnyomás 
légnyomás → magas légnyomás 
 
légnyomásmérő készülék: higanyoszlop v. rugós szerkezet segítségével a légnyomás erejét számszerűleg 

mutató műszer; állásából az időjárás alakulására következtethetünk; barométer 
 
légnyomású csákány: (bányászat) feszítő munka végzésére csákányszerűen nyélre erősített fejtőkalapács 
 
légpárnás jármű: jármű, amelyet az alája fúvott levegő lebegő helyzetben tart, s így talaj, víz, út ill. pálya 

felett annak érintése nélkül halad 
 
légüres tér: (átvitt értelemben is, választékos) a valóságtól, az élettől való elszigeteltség, összefüggéseiből 

való kiszakítottság 
 
légvédelmi tüzérség: légi célok elleni harcra alkalmas tűzfegyverekkel fölszerelt csapat, ill. fegyvernem 
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legvidámabb barakk: Magyarország ironikus megnevezése 1968 és a rendszerváltozás, 1990 között, a 
relativizmus tipikus kifejezése 

 
légzés → mesterséges légzés 
 
légzési szerv: (régies) légzőszerv 
 
légy → szuronyos légy 
léggyökér → kapaszkodó léggyökér 
 
legyint a kezével: <annak jeléül, hogy nem törődik a dologgal, nem tart fontosnak vmit, v. lemond vmiről> 
 
légyölő galóca: (növénytan) a galócák egyik mérgező faja; húsa fehér, kalapja vörös v. sárga, tönkje kissé 

hasas, enyhén gumós, sárga; széles, fehér bocskora zsákszerűen eláll, tejbe v. vízbe áztatva olykor 
legyek pusztítására használt (Amanita muscaria) 

 
lehangol → hangszert lehangol 
 
Lehel kürtje: faragással díszített, enyhény íveltformájú csont kürt, amely a 9–10. század fordulóján készült 
 
lehetetlenség → természeti lehetetlenség v. lehetetlenülés 
lehetetlenülés → gazdasági lehetetlenülés 
 
lehordja az asztalt: (ritka) <étkezés után> mindazt, ami az asztalon van, egymás után leszedi, elviszi 
 
lehúz → bort lehúz 
lehúzása → bor lehúzása 
 
lehúzza a klisét v. a szedést: (nyomdászat) nyomatot készít a kliséről v. a szedésről 
 
lehúzza a labdát, a lövést: (sport) <kapus> a labdát felugorva elfogja, s magához öleli 
 
leírás → kettős leírás, kettős beszámoló 
 
leíró költemény: (irodalomtudomány) valamely jelenség verses formájú leírása; jellegére nézve a líra és az 

epika között áll 
 
leíró költészet: (nyelv, irodalom) költészeti műfaj, melynek fő jellemvonása az, hogy valamilyen látványt 

elsősorban a leírás eszközeivel ábrázol; a líra és epika határán áll; inkább műfajcsoport, ide soroljuk a 
zsánert, az életképet, a helyzetdalt és a tájleíró költeményt 

 
leíró nyelvészet, deszkriptív nyelvészet: (nyelvtudomány) az a nyelvvizsgálati mód, amely egy közösségnek 

egy meghatározott időszakban használt nyelvét, annak szinkron állapotát, működését mutatja be; 
leírja az adott nyelvállapot tényeit, feltárja összefüggéseiket, meghatározza az egyes elemek 
funkcióját 

 
leíró nyelvtan: (nyelv, irodalom) a nyelv rendszerszerű leírását jelenti, úgy ahogy az beszédben és írásban 

megjelenik; deskriptív nyelvtan 
 
lejátszott mérkőzés: (átvitt értelemben is, bizalmas) olyan mérkőzés, amelyet előre az egyik fél javára 

eldőltnek, tőle megnyertnek tekintenek 
 
lejtő → kifutó lejtő 
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lekeféli a haját: kefével lesimítja, rendbehozza v. letisztítja a haját 
 
lekötése → szem lekötése 
lélegeztetés → mesterséges lélegeztetés 
 
lélegeztető készülék: (orvosi) mesterséges lélegeztetésre szolgál légzésképtelenség, légzésbénulás esetén 
 
lélek húrjai: (költői) a léleknek az az érzékenysége, amellyel bizonyos élményekre, benyomásokra visszahat 
 
lélektani alany: (nyelvtudomány) az a képzet, amelyre mint ismertre, a tudatban már meglevőre az új 

képzetet, a lélektani állítmányt vonatkoztatjuk 
 
lélektani állítmány: (nyelvtudomány) az a képzet, amely egy másik, a tudatban már meglevő képzethez 

mint vmi új csatlakozik, és a mondatban mint a közlés új, lényeges eleme jellemző hanglejtést, 
erősebb hangsúlyt kap 

 
lélektani regény: (irodalomtudomány) pszichológiai regény, olyan regény, melyben a hangsúly nem a külső 

történéseken, hanem a szereplők lelkivilágának ábrázolásán van 
 
lelenctartó asszony: (néprajz) gyermektelen, idősebb férjezett asszony v. özvegyasszony, öreglány; azokat 

az asszonyokat nevezték így, akik kivették a lelencet v. lelenceket a lelencházból, a nevelésért 
cserébe pedig az állam csekély pénzt, a gyermekek számára ruhát, cipőt adott 

 
lelet → ártándi lelet 
leletek → ngandongi leletek 
lelke → hegedű lelke 
lelke → toll lelke 
lelkek → dicsőült lelkek 
lelkész → tábori lelkész, katonalelkész 
lelkészség → tábori lelkészség 
 
lelki betegség: a tudat, a lelkiélet működésének zavara, ill. kóros (el)változása 
 
lelki eledel: (átvitt értelemben, vallásügy) a lélek épülését elősegítő vallásos olvasmány, beszéd stb. 
 
lelki ember: (vallás) <vallásos felfogás szerint> a természetfölötti világgal kapcsolatban levő, annak erőivel 

élő ember 
 
lelkigyakorlatos ház: (vallás) lelkigyakorlatok végzését biztosító, külön e célra fenntartott intézmény 
 
lelkiismereti szabadság: (politika) arra vonatkokzó szabadság, hogy az egyén lelkiismerete szerint 

cselekedhessék 
 
lelki kényszer: vkinek a lelkét érő hatásokból eredő kényszer 
 
lelki kettősség: ellentétes lelki tulajdonságok megléte és felváltva történő megnyilatkozása 
 
lelkipásztori kisegítő: (vallás) világi férfi v. nő, aki az egyházmegye főpásztorának megbízásából, 

meghatározott helyen és terjedelemben, olyan lelkipásztori feladatokat végez a kijelölt lelkipásztor 
irányítása és vezetése mellet, amelyeket az Egyházi Törvénykönyv számára megenged 
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lelki restség: (vallás) a hét főbűn egyike, vícium, melynek hatásaként az ember eleinte elmulasztja, végül 
megutálja a lélek üdvösségéért teendő dolgait, elutasítja az Istentől származó örömöt és irtózik az 
isteni jótól 

 
lelki szárazság: (vallás) lelki állapot, melyben az ember úgy érzi, Isten elhagyta őt, nem törődik vele, nem 

hallgatja meg, ezért nagyon nehéz bármilyen formában Istenhez fordulni, érte dolgozni, áldozatot 
hozni 

 
lelki, szellemi ébredés: <gyermek fejlődésében> az érzelmek, az értelem kibontakozása 
 
lelki tükör: (vallás) <a katolikusoknál> a szentgyónás előtti lelkiismeretvizsgálat segédeszköze, 

kérdéssorozat, mely hozzásegíti a bűnbánatot ahhoz, hogy gyónása pontos és teljes legyen 
 
leltár → nyitó leltár 
 
leltári jegy, szám: az a jegy, szám, amely alatt vmely anyag, tárgy a leltárban szerepel 
 
leltári kiárusítás: a leltározott teljes árukészlet, berendezés stb. kiárusítása 
 
lemegy → függöny lemegy 
 
lemenő ágon: <rokonsági kapcsolatban:> a szülőktől, az ősöktől az utódok felé vezető ágon 
 
lemez → bordás lemez 
 
lemezes fényképezőgép: (fényképészet) olyan fényképező, amely a negatív képet lemezre veszi föl 
 
lemezes gomba: (növénytan) olyan gomba, amelynek spórái sugarasan elhelyezkedő lemezeken foglalnak 

helyet 
 
lemezes mélynyomás: (nyomdászat) 0,3–0,8 mm vékony lemezzel végzett mélynyomás, nyomdai 

sokszorosítás 
 
lemezt vág: (műszaki nyelv) arra alkalmas lemezre hangfelvételt készít; hanglemezt készít 
 
lemorzsolja az olvasót, a rózsafüzért: (vallás) az olvasó, a rózsafüzér szemeit ujjai közt morzsolva végére jut 

az ezzel kapcsolatos imádkozásnak 
 
lemorzsolódnak az árak, az árfolyamok: (átvitt értelemben) apránként, fokozatosan csökkennek, leszállnak 

az árak, az árfolyamok 
 
lencse → optikai lencse 
 
lendítő erő: vmely mozdulatnak, mozgásnak lendületet adó erő 
 
lenfojtó vadóc: (növénytan) ehhez hasonló, a len vetéseiben növő káros gyomnövény (Lolium arvense) 
 
lengyel bunda: felül a testhez simuló, derékban harangszerűen kiszélesedő, zsinóros irhabunda 
 
lengyel kabát: lengyel szabású, zsinóros kabát 
 
lenini hármas jelszó: (politika) <a kommunista párt parasztpolitikájában> szilárdan a szegényparasztságra 

támaszkodva s erősítve a szövetséget a középparasztsággal elszánt harcot vívni a kulákság ellen 
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lenövése → köröm lenövése 
 
lenti lakó: <az emeleti lakó szempontjából:> a földszinti lakó 
 
lentörő sulyok: (néprajz) egyetlen darab, karvastagságú, kör átmérőjű, két arasz hosszú keményfából 

készült, markolattal ellátott ütőszerszám, amely a len alapozó törésére szolgál 
 
lény → felsőbb lény 
lény → legfőbb lény 
lény → mesebeli lény 
 
lenyomja a lázat: a) <gyógyszer> bizonyos fokig csökkenti v. megszünteti a lázat; b) <személy> gyógyszerrel 

ezt a hatást éri el 
 
leolt → meszet leolt 
lép → fegyverbe lép 
 
lepantói csata: keresztény győzelemmel végződött tengeri ütközet a katolikus és a török hajóhad között 

1571. okt. 7-én 
 
lepárlás → szakaszos lepárlás 
lepárlás → száraz lepárlás 
lépcső → kétkarú lépcső 
lépcső → lebegő lépcső 
lépcső → személyzeti lépcső 
 
lépcsős rostély: <gőzkazánokban> olyan rostély, amelynek lapjai lépcsőzetesen vannak egymás fölé 

helyezve 
 
lépcsős vetődés: (földtan) párhuzamos síkok mentén történt vetődés 
 
lepedő → halottas lepedő 
lepel → halotti lepel 
lepereg → homokóra lepereg 
lépések → kis lépések politikája 
 
lépes méz: olyan méz, amelyet a természetes léppel együtt fogyasztanak 
 
lépes vessző: ragadós anyaggal bevont vessző madarak megfogására 
 
lépfene bacilus: (orvosi) juhok, szarvasmarház és sertések természetes kórokozója; emberi lépfenés 

fertőzés állati termékekkel, bőrökkel, szőrmékkel foglalkozók között fordul elő 
 
lepke → búcsújáró lepke 
lepke → fecskefarkú lepke 
lepke → gyapjas lepke 
lepke → halálfejes lepke v. pillangó 
 
leplező vadászat: (néprajz) vadászati mód, amelynek az a lényege, hogy a vadat valamilyen lepelbe, 

állatbőrbe burkolózva közelíti meg a vadász 
 
léptek → ruganyos léptek 
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lestoppolja a labdát: (sport) <labdarúgásban> a labdát a leesés pillanatában rátett lábával megállítja és a 

talajhoz szorítja 
 
leszalad a szem a harisnyán: egy helyen elszakad a szál, s az egymásba kapcsolódó hurkok felbomlanak; 

lefut a szem 
 
leszáll a töke: (népies) a bélnek egy része benyomul a herezacskóba, és megnyújtja 
 
leszállítják a korhatárt: vmely korhatárhoz kötött jogot v. kötelezettséget alacsonyabb korhatárhoz kötnek 
 
leszálló légáramlás: (légkörtan) nagy nyomású léghalmazokban v. a hegységek szélárnyékos oldalán 

keletkező, lefelé irányuló légáramlás 
 
leszármazás → anyaági leszármazás 
 
lészás nádtető: (néprajz) sajátos tetőfedésnél a tetőzet gerendázatára nem szögeztek lécezést – mint az 

másutt az országban általános volt –, hanem nádból szalmakötéllel, iszalaggal (erdei folyondár 
szárával) teherbíró szőnyegszerű szövetet, lészát kötöttek 

 
leszedi az asztalt: az étkezéshez az asztalra tett tárgyakat az étkezés után sorban leveszi és elviszi 
 
leszívja a bort: (ritka) lopóval leszívja a bort a hordóból 
 
leszorítja a labdát, a lövést: (sport) <labdarúgásban> a labdát olyan lábtartással továbbítja, lövi, hogy a 

labda minél laposabb röppályán folytassa útját 
 
lét → társadalmi lét 
létalap → erkölcsi létalap 
 
letapossa vminek a sarkát: úgy jár, hogy lábbelijének a sarka féloldalasra kopik, csámpás lesz 
 
letartóztatás → előzetes letartóztatás 
 
letér az aranyalapról: (pénzügy, közgazdaságtan) <vmely állam pénzügyi kormányzata> többé nem az 

aranyhoz viszonyítja a pénzegység értékét 
 
letét → bírói letét 
létező → abszolút létező 
 
letölthető betűtípus: (számítástechnika) karakterek lemezen tárolt gyűjteménye, amelyet letöltenek 
 
letört bér: (átvitt értelemben) a munkáltató(k) által általánosan csökkentett bér 
 
létra → ötfokú létra 
létrája → Jákob létrája, Jákob latorjája 
 
létrás állvány: olyan állvány, amelynek deszkáit létrák tartják 
 
levegő → taknyos levegő 
levegő → zárt levegő 
levél → egy levél tű 
levél → fiktív levél 
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levél → hivatalos levél 
levél → kihegyezett levél 
levél → nyílt levél 
levél → osztott levél 
levél → örvös levél 
levél → összetett levél 
levél → sallangos levél 
levél → szálas levél 
levél → tenyeres levél 
 
levél bordázata: (növénytan) vmely növény levelén a szertefutó erek hálózata 
 
levelek → átellenes levelek 
levelek → páli levelek 
 
leveles dohány: levelenként összerakott, megszárított, de még meg nem vágott dohány 
 
leveles gyomor: (állattan) kérődzők összetett gyomrának az a része, amelybe a kérődzés során újra 

megrágott táplálék először kerül, s amelynek lemezei között a táplálék szétmorzsolódik; százrétű 
gyomor 

 
leveles tallér: (régies) a 18. században elterjedt tallér, amelynek egyik lapját levelekből álló koszorú 

díszítette 
 
leveles tészta: többszörösen összehajtogatott és kinyújtott tészta, amely sütés közben rétegesen szétválva 

emelkedik föl 
 
levelező → akadémiai levelező tag 
levelező → kereskedelmi levelező 
 
levelező gyorsírás: (régies) a gyorsírásnak olyan rövidítéseket alkalmazó foka, amely csak a lassú diktálás 

leírását teszi lehetővé 
 
levelezőlap → arcképes levelezőlap 
levelezőlap → nyílt levelezőlap 
levelezőlap → válaszos levelezőlap 
levelezőlap → zárt levelezőlap 
 
levelező oktatás, tanfolyam: (iskolai) <némely, különösen felsőfokú tanintézetben> az előadásokon 

rendszeresen részt venni nem tudók számára létesített olyan oktatás, tanfolyam, amelyen az előadók 
s a hallgatók közti érintkezés – a vizsgák kivételével – főként írásos formában (levélbeli tájékoztatás, 
jegyzetek útján) történik 

 
levelező tag: <vmely tudományos társaságban, akadémiában> a rendes tagnál egy fokkal alacsonyabb 

címmel felruházott, választott tag 
 
levélgyűjtő szekrény: (postaügy) postaláda, levélszekrény 
 
levéltár → hadi levéltár 
Levéltár → Prímási Levéltár 
 
leveri a diót: az érett diót hosszú rúddal leütögeti a fáról 
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leves → hamis leves 
leves → pergelt leves 
 
leveszi a gázt: (gépkocsizás) nem ad több gázt <a gépkocsi motorjának> 
 
leviszi a labdát: (sport) a magas labdát laposan továbbítja, lapos játékkal adja tovább 
 
levisz vkit a szőnyegre: (sport) <birkózó> vmilyen fogással arra kényszeríti, hogy álló helyzetéből 

kimozdulva a szőnyegre feküdjék, térdeljen stb. 
 
levonat → nyers levonat 
levonat → tördelt levonat 
levő → szemben levő oldalon, lapon 
levő → válófélben levő 
lexikon → irodalmi lexikon és 
liba → zöld liba 
libát → kacsát, libát töm 
liberalizmus → gazdasági liberalizmus 
liberalizmus → polgári liberalizmus 
libris → ex libris 
 
liegnitzi csata: az Európa ellen vonuló tatár sereg Batu bátyja, Orda, valamint Bajdár és Kajdu vezette 

jobbszárny és II. Henrik alsó-sziléziai herceg seregének ütközete 1241. ápr. 9-én 
 
lift → örökmozgó lift 
liga → siklósi liga 
 
lila v. kúszó akác: a pillangós virágúak családjába tartozó, tavasz végén virágzó illatos díszcserje, páratlanul 

szárnyas, tojásdad v. lándzsás levelei vannak (Wistaria sinensis) 
 
liliom → fehér liliom 
liliom → tengeri liliom 
 
liliomos királyfi: (vallásügy, történettudomány) Imre herceg, I. István király fia 
 
liliputi színház: (ritka) olyan színház, amelyben rendellenesen kis termetű személyek, törpék játszanak 
 
lineáris programozás: az erőforrások felhasználási, szétosztási, hasznosítási, gazdasági feladatának 

optimális megoldását szolgáló matematikai módszer 
 
lipanyi csata: a huszita háború döntő csatája 1434. máj. 30–31. között, melyben a táboriták végleges 

vereséget szenvedtek 
 
liptói → körözött liptói 
 
liptói túró: juhtejből készült, kissé csípős, zsírban gazdag túró 
 
lírai realizmus: a) az érzések hiteles, világos, valószerű kifejezésmódja; b) a tárgyi valóság elemeinek 

művészi beolvasztása a lírai költészetbe 
 
líroepikus műfajok: (nyelv, irodalom) olyan átmeneti műfajok, amelyekben a lírai és epikus vonások 

egyaránt megtalálhatók, de az első elem a fontosabb 
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liszt → egyes liszt 
liszt → fogós liszt 
liszt → grízes liszt 
liszt → hármas liszt 
liszt → hatos liszt 
liszt → hetes liszt 
liszt → kettes liszt 
liszt → négyes liszt 
liszt → nullás liszt 
liszt → nyolcas liszt 
liszt → sima liszt 
litánia → lorettói litánia 
litánia → májusi litánia 
litániája → Mindenszentek litániája 
liturgia → keleti liturgia 
liturgia → milánói liturgia 
liturgia → mozarab liturgia 
liturgia → stációs liturgia 
liturgiája → előszenteltek liturgiája, előre megszentelt áldozati liturgiája 
 
liturgikus dráma: (nyelv, irodalom) a római katolikus egyház templomi színjátékai; a kórusos párbeszédek 

fokozatosan egyének dialógusává fejlődtek, így jött létre a liturgikus játék 
 
liturgikus helyek: (vallás) Isten számára lefoglalt és fölszentelt terek, ahol az egyház liturgikus élete folyik: 

templom (szentély, oltár, tabernákulum, ambó, gyóntatóhely, katedra, keresztelőkút), temető 
 
liturgikus színek: (vallás) a liturgia szertartásaiban használt textíliák (ruhák, kendők, abroszok stb.) színe 
 
litvániai hadjáratok: I. (Nagy) Lajos király nagybátyját, III. (Nagy) Kázmér lengyel királyt segítő hadjáratok 
 
ló → babos ló 
ló → hidegvérű ló 
ló → lámpás ló 
ló → lógós ló 
ló → melegvérű ló 
ló → nyerges ló 
ló → parádés ló 
ló → piros ló 
ló → rudas ló 
ló → turtujás ló 
 
lobbanási hőmérséklet: (kémia) éghető folyadéknak az a legalacsonyabb hőmérséklete, amelyen a folyadék 

gőze lángralobban, de maga a folyadék még nem gyullad meg; lobbanáspont 
 
lobogó → hadi lobogó 
 
lobogójára ír vmit: (ritka) jelszavának választja, céljául tűzi ki 
 
locale → couleur locale 
Lock → Caps Lock 
locsolás → húsvéti locsolás 
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ló egere: (néprajz) a népi állatgyógyászat betegségelnevezése, általában daganat az áll alatt a nyakon, 
amelyet úgy gyógyítanak, hogy árral megszúrják, megnyitják, hogy a vér kijöjjön belőle, v. fogóval 
zúzzák, nyomkodják össze a daganat mirigyeit 

 
lófarkon hurcol vkit: (történettudomány) <a középkorban szokásos megszégyenítő halálbüntetésként> ló 

farkához kötözve hurcol vkit 
 
logaritmust keres: (mennyiségtan) vmely szám v. több szám logaritmusát igyekszik megállapítani vmely 

logaritmustáblá(zat)ból 
 
logika → formális logika 
 
logikai áramkör: digitális áramkör, amely valamilyen logikai függvény által meghatározott kapcsolatot 

valósít meg bemenő és kimenő jelei között 
 
logikai ellentmondás: (filozófia) vmely következtetés ítéletei v. vmely ítélet fogalmai között levő olyan 

viszony, amely akkor keletkezik, ha az egyik ítélet, ill. fogalom tagadja azt, amit a másik állít 
 
logikai hangsúly: értelmi hangsúly 
 
logikai képtelenség: (választékos) olyasmi, ami merőben ellenkezik a logika törvényeivel, szabályaival 
 
logikai szintaxis: (filozófia) olyan rendszer, amely logikai műveletek, főleg következtetések szimbolikus 

jelekké alakított nyelvi kifejezéseit, ill. ezek összefüggéseinek vizsgálatát (képletekben) foglalja össze 
 
lógó állvány: (építészet) az épület padlásáról kidugott gerendákon csigaszerkezet segítségével emelhető és 

süllyeszthető állvány 
 
lógóba, lógóra fogja a lovat: (népies) tartalékba, lógósnak fogja 
 
lógóra → lógóba, lógóra fogja a lovat 
 
lógós ló: (népies) a kocsihoz v. a befogott lovak mellé kötött, de a kocsit nem húzó ló 
 
lóhere → négylevelű lóhere 
 
lókoponya ülőke: (néprajz) az alföldi pásztoroknál juhfejéshez, étkezéskor sok helyen a letisztult, napszívott 

koponya felső részét ülő alkalmatosságként használják; felhasználták a marhakoponyát és a 
szamárkoponyát is ilyen célra 

 
lombik → kávéfőző lombik 
 
lombon való vontatás: (néprajz) teherhordási mód a meredek hegyoldalon v. hegyi erdei tisztásokon 

használt szénának a rakodóhelyre való szállítására, amely során a szénacsomót széles, lombos ágra 
rakják, kötéllel elölről hátrafelé lekötözik és emberi erővel, ritkábban lóval húzatva csúsztatják le a 
völgybe 

 
lopás → bajtársi lopás 
lopás → betöréses lopás 
 
lordok háza: az angol parlament felsőháza 
 
lorettói litánia: (vallás) a Boldogságos Szűz Máriát köszöntő és segítségül hívó imádság 
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lórum → kirakós lórum 
 
lotaringiai kereszt, litván kereszt: (vallás) kettős kereszt, melynek mindkét vízszintes szára egyenlő hosszú 
 
lótusz → egyiptomi lótusz 
 
lóugrás szerint: (átvitt értelemben, ritka) nem egyszerű, megszokott, egyenes, hanem bonyolult, szokatlan, 

nehezen követhető módon; gondolati ugrásokkal 
 
lovag → udvari lovag 
 
lovaggá üt vkit: (történettudomány) rendszerint karddal megérinti, s ezzel a lovagi rend tagjává avatja 
 
lovagi eposz: (nyelv, irodalom) verses nagyepikai műfaj, a hősének hagyományait folytatja, de míg ez csak 

előadásban teljesedett ki, addig a lovagi eposz olvasásra szánt, művelt udvari olvasóréteghez szólt; 
hőse a lovag, a cselekmény középpontjában a kalandok, a bajvívások állnak 

 
lovagi tornák, lovagjátékok: a lovagok harckészségét biztosító, öntudatát, tekintélyét növelő gyakorlatok 
 
lovagias elégtételadás: (régies) <a sértő fél részéről> lovagias ügynek párbajjal való elintézése; sértés miatt 

vívott párbaj 
 
lovagrend → német lovagrend 
lovas → bambergi lovas 
 
lovas dereglye: (néprajz) lóval vontatott, általában 15–20 m hosszú és 200–250 cm széles, lapos fenekű 

csónakféle, amelyen a lovakat és kocsisokat költöztették át a túlsó partra 
 
lovas szobor: (művészettörténet) olyan szobor, amelynek főalakja lovon ül 
 
lovas tüzérség: (katonaság, régies) olyan, rendszerint a lovasság támogatására rendelt tüzérség, amelynek 

lövegeit lovak vontatták, kezelőszemélyzete pedig lovon járt 
 
lovassági tábornok: (régies) <a felszabadulás előtti magyar hadseregben> olyan, a későbbi vezérezredesnek 

megfelelő rangú tábornok, aki szolgálatát a lovasságnál kezdte 
 
lovat → versenyző lovat v. sportolót doppingol 
lő → röviden lő 
lő → sort lő 
lök → súlyt lök 
 
lötyögős tánc: (tájszó) kényelmes, lassú, fel-le hullámzó mozdulatokból álló tánc 
 
lövedék → dumdum lövedék 
lövedék → nyomjelző lövedék 
löveg → tábori löveg 
lövés → éles lövés 
 
lövés v. a puska közöl vmit: (vadászat) lövéskor a sörétszemek úgy szóródnak szét, hogy köztük a bizonyos 

távolságban levő vad sértetlen marad 
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Luca napja: (néprajz) dec. 13., amely napon a mártírhalált halt szűzre, Lucára emlékeztek, aki a magyar népi 
hiedelmek szerint a nevenapján végzett munkák (fonás, szövés, lúgzás, kenyérsütés, meszelés) 
tilalmainak megszegőit megbüntette 

 
lucskos káposzta: (konyhaművészet) tejföllel és rendszerint benne főtt hússal, főzeléknek elkészített édes 

káposzta 
 
lúd → Márton-napi lúd 
lúd → örvös lúd 
 
ludas kása: (konyhaművészet) lúdhússal készített kása 
 
lúdtoll → hasított lúdtoll 
 
lugasépítő madarak: (állattan) énekes madaraknak a paradicsommadarakkal rokon családja; Új-Guineában 

és Ausztráliában honosak; a párzási időben a hímek a tojók számára lugast építenek, amelynek 
előterét színes v. csillogó tárgyakkal díszítik 

 
lusta kötés: oda és vissza sima szemekkel készített kötés, amelynek a színe és a fonákja egyforma 
 
lüszteres edények: fémes fényű mázzal bevont agyagedények 
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lyuk → fekete lyuk 
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macramé munka: (néprajz) a rojtok, anyagszélvégek művészi befonása, összecsomózása által keletkezett 

csipke; rojtkötés 
 
macska → kendermagos macska 
macska → koszos macska, malac 
macska → sziámi macska 
madár → állandó madár 
madár → csalogató madár 
madár → csonttollú madár 
madár → éneklő madár 
madár → lantfarkú madár, lantmadár 
madarak → égi madarak 
madarak → lugasépítő madarak 
madarak → ragadozó madarak 
 
mádéfalvi veszedelem: 1764. jan. 7-én a székely határőrség erőszakos szervezése ellen tiltakozók 

legyilkolása és következményei 
 
Madonna → fonó Madonna 
Madonna → fraknói Madonna 
Madonna → garamszentbenedeki Madonna 
mag → hántolt mag 
magában → felindítja magában a bánatot 
 
magánéleti szövegstílus: (nyelv, irodalom) a magánéleti szövegek közé különböző szóbeli és írásbeli 

szövegtípusokat sorolunk: párbeszéd, viccmesélés, pletyka, történetmondás, telefonálás, üzenet, 
levél stb.; a kötetlen társas érintkezésben használjuk 

 
magánföldesúri telepítés: (néprajz) a feudalizmus földesurainak azon tevékenysége, amellyel idegen 

területek lakosainak saját földjükre költöztetésével igyekeztek növelni alávetettjeik és szolgáló népeik 
számát 

 
magánhangzó → kemény magánhangzó 
magánhangzó → kettős magánhangzó 
magánhangzó → magas magánhangzó 
 
magánhangzó kihagyása: (nyelvtudomány) képzős, ragos alakokban, összetételekben, állandósult 

szókapcsolatokban két egymás mellé kerülő magánhangzó közül az egyiknek elhagyása a kiejtésben 
és többnyire írásban is (pl. gazdasszony : gazdaasszony; jóccakát : jó éjszakát; nyíregyházi : 
nyíregyházai; adysta : ady-ista; stb.) 

 
magánhangzók torlódása: (nyelvtudomány, ritka) az a helyzet, amelyben több olyan magánhangzó áll 

egymás mellett, amelyek közül mindegyik szótagot alkot 
 
magánhangzós rím: asszonánc 
 
magánjogi szerződés: (jogtudomány) két magánfélnek rendszerint okiratba foglalt, kötelező erejű jogi 

megállapodása vmire vonatkozólag 



 

 319 

 
magánnyomozó iroda: olyan magánvállalatként működő iroda, amelynek tulajdonosa, ill. alkalmazottai 

magánosok részére díjazás ellenében bizalmas megfigyeléseket végeznek 
 
magántanár → egyetemi magántanár 
 
magánvádas eljárás: (jogtudomány) meghatározott bűncselekmény (pl.: becsületsértés, erőszakos 

közösülés) esetén magánindítvány előterjesztésével induló büntetőeljárás, amelyben a vádat a 
sértett (magánvádló) képviseli 

 
magas antenna: (rádiótechnika) olyan elektromágneses hullámok leadására v. vételére való antenna, 

amelyet a földtől nagyobb távolságban, nem zárt térben, rendszerint háztetőre v. megfelelő 
állványzatra szerelve helyeznek el 

 
magasat ugrik: (sport) magasugrást gyakorol, végez 
 
magas c v. cé: <vmely énekes(nő) számára> a hangterjedelem felső határa közelébe eső hang 
 
magas dombormű: (művészettörténet) a háttér síkjából erősen kiemelkedő dombormű 
 
magas fekvés: (orvostudomány) a magzat kedvezőtlen elhelyezkedése az anyaméhben a szülés előtt 
 
magas hangú: (nyelvtudomány) magas magánhangzó(ka)t tartalmazó 
 
magas labda: (sport) jóval a játékosok feje fölött, az ellenféltől nehezen elfoghatóan továbbított labda 
 
magas légnyomás: (fizika) egy atmoszféránál nagyobb légnyomás 
 
magas magánhangzó: (nyelvtudomány) a szájüreg elülső részében képzett magánhangzó, palatális 

magánhangzó 
 
magasparti ártér: (földrajz) az a nyílt ártérnél nagyobb terület, amelyet a szabályozott folyó gátszakadáskor 

azért önt el, mert vizének általános szintje a töltések közé szorítás folytán emelkedett 
 
magasság → abszolút magasság 
magasság → relatív magasság 
 
magassági kormány: (repülés) <repülőgépen> a vízszintes kereszttengely körül való elfordulást végző 

kormánylap, amelynek elmozdításával a gépet fölfelé, ill. lefelé lehet irányítani 
 
magassági pont: a) (mértan) a háromszög csúcsaiból a szemben levő oldalakra bocsátott merőlegesek 

metszéspontja; b) (földrajz) az az állandó pont, amelynek a tengerszinttől függőleges irányban mért 
magassága ismeretes, és amelyet állvánnyal, oszloppal, a térképen rendszerint háromszöggel jelölnek 

 
magassági pótdíj: (üzemi élet, építészet) az az összeg, amelyet nagy magasságban dolgozó munkások 

kapnak munkájuk veszélyessége miatt fizetésük kiegészítéseként 
 
magassági repülés: légiforgalomban 6, kísérletezéskor 11 km magasság felett történő repülés 
 
magasságvonalai → háromszög magasságvonalai 
 
magas stílus: emelkedett, választékos, irodalmi veretű stílus 
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magas szerződő felek: (politika) <államközi szerződések szövegében:> az egymással szerződésre lépő 
államok 

 
magát → beköti magát 
magát → kilógja magát 
magatartás → deviáns magatartás 
magatartás → kulturált magatartás, művelt magatartás 
 
magatarti juhászat: (néprajz) olyan juhtenyésztés, amelynél nem egy falu közös nyáját, egyetlen földesúr v. 

nagygazda birkáit, hanem a saját tulajdonát képező falkát tenyészti a pásztor 
 
magaviselet → példás magaviselet, magatartás 
 
magdeburgi féltekék: (fizika) a légnyomás nagyságát bemutató kísérlet eszközei (Otto v. Guericke, 

Magdeburg, 1654); belül üres, légzáróan összeillesztett kb. 1/2 m átmérőjű félgömbök belső teréből 
kiszivattyúzva a levegőt, a kívülről ható légnyomásból származó nagy erő úgy összeszorítja a 
félgömböket, hogy 8 ló erejével sem lehet szétválasztani 

 
magház → alsó állású magház 
magház → felső állású magház 
magház → rekeszes magház 
mágia → fehér mágia 
mágia → fekete mágia 
 
mágikus kör: olyan kör, kerek terület, amelyben a mágiában hivők szerint a felidézett szellem jelentkezik 
 
mágikus négyszög, SATOR: betűk képpé formálásának sokat vitatott példája (betűszimbolika); az eredetére 

és értelmezésére vonatkozó nézetek még mindig nagyon eltérőek; a mágikus négyszög 25 betűje 5 
szót ad: sator, arepo, tenet, opera, rotas 

 
mágikus realizmus: (nyelv, irodalom) a latin-amerikai prózairodalomnak az 1930-as években kibontakozó 

irányzata, amely abszurd, mágikus és realista elemeket ötvöz, abszurd helyeket ábrázol magyarázat 
és feloldás nélkül, olykor viszont irracionális jelenségeknek adja racionális magyarázatát 

 
magiszteri fokozat: magasabb grádus, a középkori egyetem bölcsészkarának sikeres befejezése után 

szerezhető tudományos cím 
 
magmás kőzet: (kőzettan) a Föld nagy hőmérsékletű szilikátolvadékának, a magmának kihűlése és 

megmerevedése lévén keletkezett kőzet; magmatit 
 
mágneses → lágy mágneses anyag 
 
mágneses anomália: (fizika) a földmágnesség erős fokozódása a földkéreg vmely részén, ami nagy tömeg 

mágneses érc jelenlétére mutat 
 
mágneses elhajlás: (fizika) az a szög, amellyel az iránytű a csillagászati észak–déli iránytól (a földmágnesség, 

villamos áram v. vastömeg hatására) eltér 
 
mágneses energia: (fizika) az az energia, amely adott mágneses tér létrehozásához szükséges, v. annak 

megszüntetésekor felszabadul 
 
mágneses indukció: (fizika) az a jelenség, melynek során egy lágyvas mágneses rúd egyik sarkának 

közelítésekor mágnességet kap, mágnesessé válik 
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mágneses pólusok: (fizika) a Föld felületének az a két pontja, ahol a mágneses vonzás a legnagyobb 
 
mágneses sarok: a Föld felületének az a két pontja, ahol a vízszintes tengely körül szabadon mozgó 

mágnestű függőlegesen lefelé és felfelé mutat 
 
mágneslemez → hajlékony mágneslemez 
 
mágnestű északi, déli sarka: (tudományos) a mágnestűnek az a vége, mely a Föld északi, ill. déli sarkának 

irányába mutat 
 
magról kel: a földbe juttatott magból fejlődik ki 
 
magva → üstökös magva 
magvak → apró magvak 
magyar → fehér magyar 
magyar → lassú magyar 
 
magyar ábránd: magyar népi dallamokból v. népdalvariációkból egybeszőtt zenemű 
 
magyar alexandrin: 12 szótagú hangsúlyos verssor, mely két 6 szótagú félsorra s ezeken belül újra 2–2 

ütemre válik 
 
magyarázó kötőszó: kapcsolására használatos kötőszók (pl. azaz, tudniillik, ugyanis, vagyis, hiszen) 
 
magyarázó mondat: (nyelvtudomány) olyan mondat, amely az előző mondatnak magyarázatát adja, v. az 

előző mondat tartalmának, esetleg vmely részletének értelmét más szavakkal körülírja, újra kifejti, ill. 
megfogalmazását helyesbíti (pl. a következő összetett mondatok második tagja: Kenyeret dagaszt, 
sütni akar. Ez a ház éppen száz lépés ide, vagyis hetvenöt méterre van tőlünk.) 

 
magyarázó szöveg: a) illusztrációhoz, grafikonhoz fűzött magyarázat; b) vmely nehéz (pl. idegen nyelvű) 

szöveghez fűzött magyarázat 
 
magyar banda: (néprajz) magyar parasztokból alakult hangszeres együttes 
 
magyar betegség: a) a 16–18. században divatos elnevezés egy hazánkban akkor katonák között honos 

bélfertőzésről; magyar láz; b) 1945 előtt a tüdőbaj neve; c) (régies) malária; d) (átvitt értelemben, 
régies) az egyetértés hiánya; széthúzás 

 
magyar glóbus: (sajtónyelvi) Magyarország mint elkülönülő, zárt világ 
 
magyar határőrvidék: a Déli-Kárpátok északi lejtőin és előhegyein szervezett bánáti határőrvidék 

összefoglaló neve 
 
magyar hold: 1200 négyzetöl 
 
magyar–horvát kiegyezés: (történettudomány) Magyarország és Horvát-Szlavón-Dalmátország közt 1868-

ban kötött és 1918-ig érvényben volt egyezmény, amely Horvát-Szlavón-Dalmátországnak bizonyos 
fokú autonómiát biztosított 

 
magyar jakobinusok: a nemzeti függetlenség és a polgári átalakulás együttes, forradalmi úton történő 

megvalósítása érdekében 1794-ben a francia jakobinusok mintájára létrejött köztársasági 
szerveződés tagjai 
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magyar kártya: 32 lapból álló s a Tell-monda alakjaival díszített kártya 
 
magyar mérföld: 8534 m 
 
magyar nemzeti klasszicizmus: (irodalomtudomány) a 19. század első felében a reformkorszak politikai és 

szellemi megújhodásának hatása alatt kivirágzó, nagy tehetségeket (Vörösmarty, Petőfi, Arany stb.) 
termő irodalmi korszak és irány 

 
magyar nemzeti zászló: piros-fehér-zöld színű, három egyenlő szélességű, vízszintes sávból álló zászló 

(közepén a Szent Koronával); hazánk leggyakrabban használt jelképe 
 
magyar nóta: (néprajz) egyéni szerzőktől származó újkori lírai dal, melyben nép- és műzenei, továbbá 

szóbeli és irodalmi elemek keverednek, amelynek zenei ihletői a verbunkos és a magyar népdalok 
voltak; eredetileg hangszeres verbunkoszene volt, s a 19. század középső harmadában a zenei 
magyarosodás szolgálatában állt, de a század végére elsekélyesedett, a népdaltól idegen, átlagpolgári 
igényeket kielégítő dalműfaj lett 

 
magyarok → moldvai magyarok 
 
magyarok bejövetele: (történettudomány) a magyarok honfoglalása 
 
Magyarország → Fiatal Magyarország 
Magyarország → Nagy Magyarország 
Magyarország → régi Magyarország főméltóságai 
Magyarország → úri Magyarország 
 
magyarország nagyasszonya: (vallás) Szűz Mária 
 
magyaros irány, iskola: (irodalomtudomány) <a 18. század végi régi magyar irodalomban> az az irányzat, 

amelynek képviselői alkotásaik tárgyában, felfogásában, előadásában s rendszerint versalakjában is 
elsősorban a magyar hagyományok folytatására törekedtek 

 
magyaros verselés: (irodalomtudomány) mindazon versformák rendszere, melyek zenei fogantatásukkal 

összefonódva a magyar nyelv alkatából, elsősorban szólam- és mondattagolásból, valamint 
hangsúlyeloszlásából fakadnak; magyar nemzeti versidom, nemzeti versidom 

 
magyar perzsa: a perzsaszőnyegek készítési módszerével Magyarországon készült szőnyeg 
 
magyarságkutató → kaukázusi magyarságkutató expedíció 
 
magyar sógorság: nagyon távoli, szinte már ki nem mutatható rokonság 
 
magyar szabó: (néprajz) az olyan mesterember, aki a 18. század második fele óta elsősorban sötét színű 

posztóból szabott és varrt magyar férfiöltözetet; csizmanadrágot, mellényt, dolmányt, mentét, 
amelyekre a hagyományos szabásformák és a zsinórdísz volt jellemző 

 
magyar szóló: (néprajz) nemesek, városi mesteremberek szóló férfitánca a 18. század végi, múlt század eleji 

bálokon 
 
magyar trikolór: piros-fehér-zöld színű hosszanti csíkozású zászló 
 
magyar vallás: (tájszó, régies) a református vallás 
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magyar világ: (népies) olyan időszak, amelyben a Habsburg-elnyomással szemben különösen erős volt a 

nemzeti ellenállás, s ez külsőségekben (ruházatban stb.) is szembetűnően megnyilvánult 
 
magyar viselet: a polgári élet hagyományos nemzeti ruhadarabja a népviselet mellett; viselését a Bach-

rendszer bukását követő nemzeti ébredés lendítette föl 
 
mai legelterjedtebb élő nyelvek: az angol, francia, kínai, német, olasz, orosz, spanyol stb. 
 
majmok → emberszabású majmok 
majom → emberszabású majom 
majom → kapucinus majom 
majom → kutyafejű majom 
 
majorsági zsellérfalu: (néprajz) a 18. század végétől a földesúri pusztákon létrejött olyan település, melyet 

a földesúr azért létesített, hogy nincstelen zsellérekkel munkaerőt biztosítson magának 
 
május elseje: a) a munkásosztálynak és a munkának a nemzetközi ünnepe; b) az ilyenkor rendezett 

ünnepségek, felvonulások, szórakozások összessége 
 
májusi litánia: (vallás) május estéin a Szűzanya tiszteletére végzett magánájtatosság; rendszerint 

népénekekből, a lorettói litániából, Mária-imádságokból, Mária-antifónából, esetleg prédikációból áll 
 
makaronikus költészet: (irodalomtudomány) latin szavakból és valamely nemzeti nyelv (latin végződéssel 

ellátott) szavaiból összetevődő keverék nyelven írt költői művek alkotása 
 
maki → pápaszemes maki 
 
makkos disznó: (régies) makkon hízott sertés 
 
malac → tengeri malac 
malac → választási malac 
malaszt → olcsó malaszt 
maláta → zöld maláta 
 
málenkij robot: a polgári lakosság elhurcolása „közmunkára”, „jóvátételi munkára” a második világháború 

után 
 
malom → golyós malom 
malom → gördülő malom 
malom → gyűrűs malom 
malom → tornyos malom 
 
máltai kereszt: (gépészet) szakaszos mozgást (pl.: automata esztergák revolverfejeinek elforgatását, 

vetítőberendezésekben a film szakaszos továbbítását) megvalósító szerkezet 
 
máltai paktum: 1989. dec. 2–3.: George Bush, az USA elnöke és Mihail Gorbacsov szovjet állami és 

pártvezető tanácskozása (és megegyezése) a gazdasági válságban (és forrongás előtt) levő, szovjet 
megszállta (általuk Közép-Keletnek nevezett) Közép-Európa békés és demokratikus átalakulása 
érdekében 

 
mályva → fehér mályva 
mandátum → népszövetségi mandátum 
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mandula → keserű mandula 
 
manipuláns őrmester: az az őrmester, aki a század anyagi ügyeit kezeli 
 
mankós kereszt: (vallás) négy T alakú keresztből összeállított kereszt 
 
manőverek → társalgási manőverek 
maradványok → organikus maradványok 
 
marathóni ütközet: (történettudomány) az a Kr. e. 490-ben vívott ütközet, amelyben a görögök Miltiadész 

vezérletével legyőzték a tízszeres túlerővel támadó perzsákat 
 
maratoni futó: (sport) a maratoni futást mint sportot űző, maratoni futásban részt vevő sportoló 
 
március idusa: {<rendszerint ebben a szókapcsolatban:>} március tizenötödike 
 
márciusi ifjak: (történettudomány) az 1848. márc. 15-i forradalmat előkészítő és vezető fiatalok csoportja 
 
márciusi törvények: az 1848. márc. 18-ai utolsó pozsonyi rendi országgyűlés törvényei 
 
márciusi v. negyvennyolcas forradalom: az 1848. évi magyarországi forradalom 
 
margaréta → téli margaréta 
 
marhakoponya ülőke: (néprajz) az alföldi pásztoroknál juhfejéshez, étkezéskor sok helyen a letisztult, 

napszívott koponya felső részét ülő alkalmatosságként használják 
 
marhasült vad módra: marha úgy készítve, mint a nyulat, őzet stb. szokták 
 
Mária → Kalászos Mária 
Mária → öltöztetős Mária 
 
Mária mennybevétele: (vallás) Mária földi életének befejezése után testével-lelkével együtt fölvételt nyert 

a mennybe, föltámadt Fia dicsőségébe 
 
markolat gombja: a kardon a kosár feletti rövid rész 
 
maró káli: a kálium lúgja (KOH) 
 
márt → gyertyát márt 
 
Márton-napi lúd: (népies, régies) Márton napján (nov. 11.) leölt lúd, amelynek mellcsontjából v. gerincéből 

a küszöbön álló tél jellegére szoktak következtetni 
 
Márton napja: (néprajz) nov. 11-e, amely a Pannóniában született tours-i püspök emléknapja, amely napon 

a pásztor v. a kanász sorra járta azokat a házakat, amelyeknek állatait őrizte, s a ház gazdájától 
ajándékot kapott; úgy tartották, ha Márton napján esik a hó, akkor kemény tél lesz 

 
marxizmus → legális marxizmus 
marxizmus → vulgáris marxizmus 
 
másodfokú bíróság: <a fellebbvitel során> másodfokon ítélkező bíróság 
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másodfokú égési, fagyási seb: (orvostudomány) a bőr vörössé válásával és felhólyagzással járó égési, 
fagyási sérülés, ill. tünet(ek) 

 
másodfokú egyenlet: (mennyiségtan) olyan egyenlet, amelyben az ismeretlen(ek) legfeljebb a második 

hatványon fordul(nak) elő 
 
másodfokú függvény: (mennyiségtan) olyan függvény, amelyben a független változó legfeljebb második 

hatványon fordul elő 
 
másodfokú unokatestvér: másod-unokatestvér 
 
másodikat → elsőt, másodikat harangoznak 
 
második (II.) internacionálé: a szocialista pártok nemzetközi egyesülése <1889 óta>, amely – a bolsevikok 

kivételével – az első világháború kezdetekor a proletariátus érdekeit elárulva a szociálsovinizmus 
útjára tért 

 
második font: <a második világháborúban> a szövetséges hatalmak által 1944 nyarán a keleti arcvonal 

tehermentesítése végett a fasiszták seregei ellen nyugaton létesített új hadszíntér 
 
második hatvány: (mennyiségtan) az a szorzat, amelynek mindkét tényezője a szóban forgó szám, ill. 

algebrai kifejezés 
 
második kozmikus sebesség: az a legkisebb sebesség, amely elég ahhoz, hogy vmely test a Föld 

tömegvonzását legyőzze 
 
második műszak: (átvitt értelemben, bizalmas) üzemben, hivatalban dolgozó nőknek az otthoni, 

háztartással, gyermekneveléssel kapcsolatos munkája 
 
második olvasás: (politika) a törvényjavaslat másodszori felolvasása a parlamentben 
 
másodikon v. a másodikán: (mennyiségtan) a második hatványon 
 
második osztály: <vasúton, hajón> az elsőnél kevésbé kényelmes (egy fokkal) olcsóbb osztály 
 
második parancsolat: (vallás) a tízparancsolat 2. törvénye: Uradnak, Istenednek nevét ne vedd hiába, mert 

az Úr nem hagyja büntetlenül azt, aki a nevét hiába veszi 
 
második személy: (nyelvtudomány) az az egy v. több személy, akit élőszóban v. írásban megszólítunk, 

aki(k)hez szavainkat intézzük: te, ti, ön, önök, maga, maguk, kegyed, kend 
 
második v. másodfokú unokatestvérek: {<néhány állandósult szókapcsolatban:>} másodunokatestvérek 
 
másodlagos irodalom, szekunder irodalom: (nyelv, irodalom) mindazon írásművek összessége, amelyek az 

elsődleges irodalom körébe tartozó írói-költői szövegeket elemzik, bírálják, ismertetik, tehát a 
tudományos és kritikai-publicisztikai irodalom 

 
másodlagos nemi jelleg: (biológia) a két nem ivarszerveinek eltérő voltából következő, valamelyik nemre 

jellemző vonások (pl. szőrzet, hang, emlők) összessége 
 
másodrendű állócsillag: (csillagászat) az elsőrendű(ek)nél gyengébb fényű, de szabad szemmel még jól 

látható csillag 
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másodrendű alperes, vádlott: (jogtudomány) az az alperes, vádlott, aki ellen csak másodsorban emelnek 
jogi panaszt, ill. az a vádlott, akit vmely perben az elsőrendű vádlottnál kevésbé súlyos 
bűncselekménnyel v. bűncselekményekkel vádolnak 

 
másolat → biztonsági másolat 
mással → telefonállomás mással beszél 
mássalhangzó → kemény mássalhangzó 
mássalhangzó → kettős mássalhangzó 
mássalhangzó → susogó mássalhangzó 
mássalhangzó → sziszegő mássalhangzó 
 
mássalhangzók lágysága: (nyelvtudomány) a) a mássalhangzók jésített ejtése v. változata; b) (ritka, régies) 

a mássalhangzók zöngés volta 
 
mássalhangzók torlódása: (nyelvtudomány) <főleg szótag elején> az a helyzet, amelyben két v. több 

mássalhangzó áll egymás mellett 
 
maszk → halotti maszk 
 
maszlagos nadragulya: (növénytan) a burgonya rokonságába tartozó, a gyógyszeriparban hasznosított 

mérges növény; tojásdad, ép szélű levele, vörösbarna virága van, termése fekete, húsos bogyó 
(Atropa belladonna) 

 
matematikai alapok: a matematikatanítás tárgykörei: 1. aritmetika, 2. algebra, 3. analízis, 4. függvénytan, 

5. kombinatorika, 6. valószínűségszámítás, 7. elemi geometria, 8. trigonometria, 9. analitikus 
geometria, 10. térgeometria, benne az ábrázoló geometria 

 
matematikai inga: (fizika) vékony, gyakorlatilag súlytalan fonálra függesztett, hasonló mozgásokat végző, 

kis térfogatú súlyos test 
 
matematikai nyelvészet: (nyelvtudomány) a nyelvi struktúrák leírásában következetesen a matematika 

szempontjait és módszereit érvényesítő tudományág 
 
matematikai statisztika: a valószínűségszámítás egyik fejezete, amely az ismeretlen valószínűségeloszlások 

becslésével foglalkozik 
 
matematikus → biztosítási matematikus 
mater → stabat mater 
materializmus → dialektikus materializmus 
materializmus → gyakorlati materializmus 
materializmus → mechanikus materializmus 
materializmus → mechanisztikus materializmus 
materializmus → metafizikus materializmus 
materializmus → történelmi materializmus 
materializmus → vulgáris materializmus 
matiné → ifjúsági matiné 
matricát → képet, matricát húz le 
matrilineáris leszármazás → anyaági leszármazás 
Mátyás → jégtörő Mátyás 
 
Mátyás király kálváriája: az esztergomi főszékesegyház kincstárában őrzött, 2 részből álló talpas 

aranykereszt 
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matyó baba: a matyó népviselethez hasonló ruhá(k)ba öltöztetett játék baba v. dísztárgy 
 
maximák → társadalmi maximák 
 
maximális ár: a) vmilyen szempontból legmagasabb ár; b) vminek hatóságilag megállapított legmagasabb 

ára 
 
maximum-minimum hőmérő: (fizika) hőmérséklet valamilyen időközben elért legnagyobb, ill. legkisebb 

értékének (v. mindkettőnek) mérésére szolgáló eszköz 
 
mechanika → klasszikus mechanika 
 
mechanikai energia: (fizika) az anyag helyzeti és mozgási energiája együtt 
 
mechanikai erőátvitel: (fizika) erőátvitel szíj, heveder, kötél, fogaskerék segítségével 
 
mechanikus materializmus: (filozófia) a materializmus túlhaladott formája, mely a világ minőségi 

sokféleségét, a fejlődés törvényeit a mechanika legegyszerűbb törvényeiből származtatta, s az 
anyagnak csak a mennyiségi tulajdonságait ismerte el objektív jellegűnek 

 
mécsvirág → fehér mécsvirág 
mécsvirág → piros mécsvirág 
 
medencevégű fekvés: (orvosi) olyan magzatfekvés, ahol az elöl fekvő rész a far 
 
medias → in medias res 
 
mediterrán éghajlat: (meteorológia) szubtrópusi éghajlattípus; meleg nyár, enyhe tél, ősz végi és téli 

esőzések jellemzik 
 
medve → ajakos medve 
medve → barlangi medve 
medve → barnab medve 
medve → örvös medve 
 
megadja a kulcsot vmihez v. megadja vminek a kulcsát: (átvitt értelemben) megoldást, magyarázatot ad 

vmihez, feltárja vminek a nyitját 
 
megakasztja a ruhát: (népies, régies) nagyjából megvarrja a ruhát 
 
megállapítása → apaság megállapítása 
megállapodás → soproni megállapodás 
 
megállja a vadat: (vadászat) <vadászkutya> a vadat megneszelve, közelében marad mindaddig, amíg a 

vadász lövésre nem érkezik 
 
megállóhely → feltételes megállóhely 
megállóhely → vasúti megállóhely 
megbetegedés → foglalkozási megbetegedés 
megbetegedés → pszichoszomatikus megbetegedés 
megbetegedés → sporadikus megbetegedés 
megbízás → postai megbízás 
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megbízás nélküli ügyvitel: (jogtudomány) más ügyeinek önhatalmú intézése az illető helyett és érdekében 
 
megbízatás → teljhatalmú megbízatás 
 
megbízott előadó: (iskola) olyan személy, akit tanári kinevezés nélkül egy egyetemi tanévre előadások 

tartásával bíztak meg 
 
megegyezés → szatmári megegyezés 
 
megelőző háború: olyan háború, amelynek célja egy állítólag fenyegető támadás megakadályozása 
 
megemeli a kártyát: (játék) a másik játékostól összekevert kártyacsomónak egy részét felemelve leteszi, 

hogy az alsó, ott maradt rész kerüljön felülre 
 
megengedő kötőszó: (nyelvtudomány) az ily mellékmondatok kötőszava (pl. bár, ámbár, noha, holott, 

jóllehet, ha – is) 
 
megengedő mellékmondat: (nyelvtudomány) olyan okot, feltételt, lehetőséget tartalmazó mellékmondat, 

amelynek megléte ellenére a várt okozat helyett annak ellenkezője következik be (pl. Megtette, bár 
nehezére esett.) 

 
megerősített hely: erősség 
 
megfelelő oldal: (mértan) két v. több egybevágó v. hasonló háromszögnek egy-egy olyan oldala, amely(ek) 

az illető háromszögeknek egymás közt egyenlő szögével van(nak) szemben 
 
megfelelő szögek: (mennyiségtan) egybevágó és hasonló háromszögekben a megfelelő oldallal, ill. 

oldalakkal szemben levő szög(ek) 
 
megfigyelés → reprezentatív megfigyelés 
 
megfogható vagyon: (elavult) olyan vagyon, amely semmiféle csalafintasággal sem vonható ki a 

megadóztatás alól 
 
megfordítják a nemesi címert: (történettudomány) <a család férfiága kihalásának jeleként> fejjel lefelé 

fordítják a címerpajzsot a templomban v. a kripta felett 
 
megformáltsága → szöveg megformáltsága 
meggyűrűz → disznót meggyűrűz 
meghagyás → fizetési meghagyás 
meghajtás → léglökéses meghajtás 
 
megindul a must: (átvitt értelemben, népies) megkezdődik az erjedése, erjedni, forrni kezd 
 
megismerhetősége → Isten megismerhetősége 
 
megjátssza a labdát: (sport) <labdajátékban> ügyes húzásokkal, gyors lefutásokkal, pontos beadással 

gólhelyzetet teremt v. azt kihasználja 
 
megkefél vkit: (átvitt értelemben, régies, tréfás) <kártyajátékban> elnyeri vkinek a pénzét, kifosztja 
 
megkeveri a kártyát: <játszma előtt> a csomag lapjainak sorrendjét keveréssel találomra, vaktában 

megváltoztatja 



 

 329 

 
megkeveri a védelmet: (sport, bizalmas) <labdajátékban> váratlan ügyes cselekkel zavarba ejti a védőket 
 
megköpi a tenyerét: <hogy vmely eszköz v. szerszám ki ne csússzon belőle> 
 
megkötött és elhált házasság: (vallás) olyan házasság, melyben a házasfelek egymás között, emberi módon, 

önmagában gyermek nemzésére alkalmas házastársi cselekedetet hajtottak végre, melyre a házasság 
természeténél fogva irányul, s amelyben a házastársak egy testté lesznek 

 
megkülönböztetése → szellemek megkülönböztetése 
 
meglepetésül tartogat: <vmit, főleg bizalmas hírt, titkot> hosszú ideig őriz, hogy azután adandó alkalommal 

nyilvánosságra hozva annál nagyobb hatást érjen el vele 
 
megnemtámadási egyezmény, szerződés: {<csak állandósult szókapcsolatokban:>} olyan egyezmény, 

szerződés, amely a szerződő államokat határaiknak kölcsönös tiszteletben tartására, területüknek 
meg nem támadására kötelezi 

 
megnyugszik az ítéletben: (jogtudomány) nem fellebbez 
 
megold → differenciálegyenletet megold 
 
megoldja a bonyodalmat, a csomót: (irodalomtudomány, film, színház) a cselekmény egymásba fonódó 

szálait kibogozza, s alakjai, szereplői körül olyan helyzetet teremt, amely a mű befejezését 
lehetségessé teszi 

 
megoldja az egyenletet: az egyenlet egy v. több ismeretlenét kiszámítja 
 
megosztás → tagozott megosztás 
megosztása → figyelem megosztása 
 
megosztott település: (néprajz) a településeknek az a típusa, amelynél egy-egy településen belül a 

lakóházak és a gazdasági udvarok, ill. gazdasági rendeltetésű telephelyek térben elkülönülnek 
egymástól 

 
megosztott töltény: (katonaság) olyan, főleg tüzérségi lőszer, amely közvetlenül a lövés előtt összeállított 

lövedékből és hüvelyből áll 
 
megóvása → váltó megóvása 
 
megóvatolja a váltót: a váltóra vonatkozó óvást elvégzi 
 
megóvja a váltót: (ritka, kereskedelem) megóvatolja a váltót 
 
megpirul a föld: (tájszó) a felszántott föld teteje szikkadttá, rögössé válik 
 
megrovás → igazgatói megrovás 
 
megsemmisítő fölény: (átvitt értelemben) olyan fölény, amely már eleve reménytelenné teszi a küzdelmet 

a szemben álló fél számára 
 
megszakítja az áramkört v. az áramot: (villamosság) az áramkörbe vmely nagy ellenállású közeget iktat, és 

ezáltal megakadályozza az elektromos részecskéknek az áramkörben való áramlását 
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megszállás → katonai megszállás 
 
megszentelő kegyelem: (vallás) olyan természetfölötti hatás és adomány, mely az embert bensőleg 

megszenteli és Isten fogadott gyermekévé teszi; rejtett módon benne van az örök élet elővételezése 
is 

 
megszúrja a labdát: (sport) nagy lendülettel erősen belerúg a labdába, megrúgja 
 
megszűkíti vmely fogalom körét: (átvitt értelemben, filozófia) a fogalom tartalmának bővítésével, a tárgyra 

jellemző ismertető jelek szaporításával kevesebb tárgyat magában foglaló fogalmat alakít 
 
megtámadása → ítélet megtámadása, ítélet elleni jogorvoslat 
 
megtartja az órát: (iskola) a kijelölt órában elvégzi az arra az órára kiszabott, tervezett tanítási munkát 
 
megtépi a ruháját: (vallás) a gyász jeléül megszaggatja 
 
megtermékenyítés → mesterséges megtermékenyítés 
megtermékenyülés → külső megtermékenyülés 
 
megtoldja a labdát v. a lövést: (sport) a röpülő labdát kezének, lábának v. fejének egy mozdulatával az 

addigi irányban tovább juttatja 
 
megtörik a bor: (átvitt értelemben) a bor színe <hibás kezelés következtében> zavarossá válik 
 
megújulás → katolikus megújulás, ellenreformáció 
 
megüti az áram: érintkezés útján átterjed rá az áram, megrázza, megbénítja, esetleg megöli 
 
megválik a labdától: (sport) másnak adja át a labdát 
 
megvallása → hit megvallása 
 
megvallja bűnét v. a bűneit: (vallás) a) <papnak> meggyón; b) <imádságban> elismeri bűnösségét 
 
megváltott → örökre megváltott föld 
megvédi → diplomatervét megvédi 
megvédi → disszertációját megvédi 
 
megveti a szekeret: (tájszó) a szekér hátulját fölemeli és kissé arrább helyezi, hogy szűk helyen való 

fordulását lehetővé tegye 
 
megvilágítás → mesterséges megvilágítás 
megy → határozatba megy 
megy → kárba megy a jószág 
megy → szövetkezetbe megy 
megy → telibe megy 
 
megyei jogú város: a városnál magasabb jogállású államigazgatási területi egység; kiemelkedő gazdasági és 

társadalmi szerepet lát el, vonzáskörzete túlterjed a megye területén 
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megyei város: (közigazgatás) a járás önálló jogkörével felruházott, de a megye fennhatósága alá tartozó 
város 

 
megyés püspök: (vallás) <a katolikus egyházban> az egyházmegye élén álló püspök 
 
meggyújtja a karácsonyfát: eszközli, hogy a karácsonyfán levő gyertyák v. villanyégők égjenek 
 
méh → mézelő méh 
 
méheket füstöl: füsttel folyamatosan elkábítja őket 
 
méhek tánca: a nektárt és a virágport gyűjtő méhek jellegzetes kör- v. riszáló tánca, mellyel társaiknak jelzik 

a táplálék helyét, irányát, távolságát, mennyiségét, minőségét 
 
méhen kívüli terhesség: a megtermékenyített petesejt nem a méhnyálkahártyába, hanem a méhkürt 

(petevezető) falába, a hasüregbe, esetleg a petefészekbe ágyazódik be, ahol nincsenek meg a magzat 
fejlődésének feltételei 

 
meisseni porcelán: Erős Ágost szász választófejedelem által 1710-ben alapított porcelengyár termékeinek a 

gyűjtőneve 
 
meleg → üvegházi meleg 
 
meleget köt le: (fizika) <vmely mozgás, átalakulás céljára> hőt használ fel, amely később újra hővé 

alakítható át 
 
meleg vérű: olyan <gerinces állat>, amelynek testi hőmérséklete a környezetétől lényegében független, 

csekély ingadozással állandó, és meglehetősen magas 
 
melegvérű ló: többek között az arab, az angol telivér, a nóniusz, a lipicai; közös jellemzője az élénkebb 

vérmérséklet, a karcsúbb testforma, a vékonyabb csontállomány, bőrük finomabb 
 
melizmatikus dallamstílus: (néprajz) egy szótagra több hangot éneklő dallamosság 
 
melléképületek → gazdasági melléképületek 
melléklet → halotti melléklet 
mellékmondat → alanyi mellékmondat 
mellékmondat → állítmányi mellékmondat 
mellékmondat → előidejű mellékmondat 
mellékmondat → megengedő mellékmondat 
mellékmondat → mondatrész, mellékmondat, szófaj vmilyen kérdésre felel 
mellékmondat → tárgyi mellékmondat 
mellékmondat → utóidejű mellékmondat 
mellékmondat → vonatkozó mellékmondat 
melléknév → elvont melléknév 
melléknév → konkrét melléknév 
melléknév → középfokú melléknév 
melléknév → tapasztalati melléknév 
 
melléknévi igenév: az igének névszói természetű, -ó, -ő v. -t, -tt v. -andó, -endő képzős származéka, amely a 

mondatban legtöbbször úgy használatos, mint a melléknév, olykor mint a főnév 
 
melléknévi igenév → beálló melléknévi igenév 
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melléknévi igenév → befejezett melléknévi igenév 
melléknévi igenév → folyamatos melléknévi igenév 
mellérendelés → következtető mellérendelés 
 
mellérendelő kötőszó: (nyelvtudomány) mellérendelő mondatokat v. azonos mondatrészeket 

összekapcsoló kötőszó 
 
mellérendelő összetétel: olyan összetétel, amelynek előtagja ugyanolyan mondatrésznek felel meg, mint 

utótagja, az elő- és utótag rendszerint rokon értelmű, ritkábban ellentétes értelmű, s a tagok 
ugyanahhoz a szófajhoz tartoznak (pl. búbánat, ország-világ, itt-ott, jár-kel, rúgkapál, jön-megy) 

 
mellérendelő összetett mondat: olyan összetett mondat, amelynek tagjai egymással egyenrangúak, nem 

függenek egymástól, de tartalmukban szorosan összetartoznak 
 
mellérendelő szószerkezet: (nyelv, irodalom) a tagok egyenrangúak, azonos mondatrészek, általában 

azonos szófajúak; a köztük levő tartalmi-logikai kapcsolat alapján lehet kapcsolatos, ellentétes, 
választó, következtető, magyarázó utótagú 

 
mellérendelt fogalom: (filozófia) vmely fogalom, olyan fogalomhoz viszonyítva, amely vele együtt egy 

azonos legközelebbi nem, genus fogalma alá tartozik 
 
mellérendelt összetétel: mellérendelő összetétel 
 
mellérendelt összetett mondat: mellérendelő mondat 
 
méltóság → emberi méltóság 
méltóság → emberi méltóság, személy méltósága 
 
mély hang, mély magánhangzó: (nyelvtudomány) a szájüreg hátsó részében képzett hang, magánhangzó 
 
mély hangú: (nyelvtudomány) mély magánhangzó(ka)t tartalmazó 
 
mélynyomás → lemezes mélynyomás 
 
mélytengeri állatok: (biológia) az állatvilágban a mélytengeri viszonyokhoz (nagy nyomás, 2–3 °C 

hőmérséklet, állandó sótartalom, napfényhiány stb.) alkalmazkodott szervezetek; egyaránt 
előfordulnak az egysejtűek és a többsejtűek, ill. magasabb fejlettségű szervezetek (pl.: halak) között; 
a mélytengeri állatoknak gyakran lehetnek világító szerveik 

 
mélytengeri árok: (földtan) keskeny, több száz, esetleg több ezer km hosszú, az átlag tengermedence 

aljzatnál mélyebb süllyedékek 
 
mélytengeri fenék: a tengerek közepén 2500–5700 m mélységben elterülő enyhe lejtésű fenékréteg 
 
memoriam → in memoriam 
menekülés → betegségbe menekülés 
menekült → politikai menekült 
ménes → rideg ménes 
menet → bal menet 
menet → esküvői menet 
menet → tagozott menet 
menetelű → szabad menetelű jobbágy 
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menetirányban ül: <közlekedési eszközön> arccal a haladás iránya felé ül 
 
menetirányító → központi menetirányító 
 
ménfői csata: III. Henrik német-római császár 1044 júniusában hadjáratot indított Aba Sámuel magyar 

király ellen, hogy visszasegítse trónjára a korábbi királyt, Orseolo Pétert 
 
menstruációs ciklus: (orvosi) emberben (nőben) ivarérett korban átlagban 28 naponként ismétlődő 

periodikus aktivitás 
 
ment → röviden ment 
 
mentelmi bizottság: (politika) az országgyűlés tagjaiból alakult bizottság, amely javaslatot tesz arra, hogy az 

országgyűlés felfüggessze vmely tagjának mentelmi jogát 
 
mentelmi jog: az országgyűlés tagjainak az a kiváltsága, hogy azért, amit törvényhozó minőségben 

mondanak v. tesznek, csak az országgyűlés vonhatja őket felelősségre, s ellenük – hacsak nem érik 
tetten őket – egyedül az országgyűlés hozzájárulásával indítható bűnvádi eljárás 

 
mentén → talaj mentén 
mentesség → diplomáciai mentesség 
menti → Don menti tragédia 
menti → Lajta menti csata 
menti → út menti kereszt 
 
mentő kérdés: (iskola) elégtelenre felelő v. bukásra álló tanulónak feladott, javítási lehetőséget nyújtó 

kérdés, amelyre aránylag könnyű felelni 
 
mentő tanú: <bírósági tárgyaláson> az a tanú, aki a vádlott mellett kedvező vallomást tesz 
 
menyasszony ágya: az 1930-as években a hozomány összefoglaló neve: ágy, ágynemű, fehérnemű stb.; a 

lakodalmi szokások szerint a menyasszony ágyának legfőbb jelképként az egyházi szertartás előtt a 
vőlegény házában kellett lennie 

 
menyasszony búcsúztatása: (néprajz) a menyasszony általános búcsúvétele hozzátartozóitól és 

környezetétől (szüleitől, testvéreitől, szomszédtól, leánybaráttól) a férjhezmenés előtt 
 
menyasszonyi láda: (népies) rendszerint díszesen faragott, festett láda a menyasszony kelengyéjének a 

tartására 
 
menyasszonyi ruha: (néprajz) az az öltözet, melyet a menyasszony az esküvőn és a lakodalomban visel, 

általában a lakodalom végéig 
 
menyegző → kánai menyegző 
 
menyegzős lakoma: a lakodalom része, ünnepi étkezés 
 
mennybevétele → Mária mennybevétele 
 
mennyei eledel: (vallás) a) <áldozásnál> ostya; b) <úrvacsoránál> kenyér és bor 
 
mennyei seregek v. az ég minden seregei: (vallás) <a keresztény vallás tanítása szerint> az angyalok 

sokasága 
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mennyezetes ágy: (néprajz) olyan ágy, melyet textíliából v. fából készült mennyezet fed; szuperlátos ágy 
 
mennyiségek → állandó mennyiségek 
mennyiségnek → számnak, mennyiségnek a köbe 
 
meredek labda: (sport) <labdarúgásban> a labdának nagyobb távolságra való továbbítása az ellenfél kapuja 

felé, rendszerint vmelyik csatár szöktetésére 
 
méreg → halálfejes méreg 
méreg → kétkeresztes méreg 
merénylet → biatorbágyi merénylet 
merénylet → szarajevói merénylet 
méret → szerkezeti méret 
merev → abszolút merev test 
mérföld → angol mérföld 
mérföld → földrajzi mérföld 
mérföld → magyar mérföld 
mérföld → tengeri mérföld 
 
mérges barlangok: mérgező gázokkal, legtöbbször széndioxiddal telt természetes barlangok, melyekbe ha 

élőlények (ember, állat) kellő óvatosság nélkül hatolnak be, halálos mérgezést szenvedhetnek 
 
mérgező gombák: mérgező anyagokat tartalmazó gombák, melyek elfogyasztva gombamérgezést okoznak 
 
mérgező harcanyagok: a vegyi fegyverek hatóanyagai, melyek az élő szervezetben kóros elváltozásokat, 

harcképtelenséget v. halált okoznak 
 
merinói juh: merinó 
 
merinó szövet: merinói juh gyapjából készült, lágy fogású, fényes és sima szövet 
 
merített áru: (műszaki nyelv) olyan, főleg gumiból v. műanyagból való készítmény, amely varrat nélkül 

készül (pl. orvosi gumikesztyű) 
 
merített papír: különleges eljárással készült, kissé érdes felületű, nagy rongytartalmú, finom minőségű 

papír 
 
mérkőzés → barátságos mérkőzés 
mérkőzés → hármas mérkőzés, verseny 
mérkőzés → lejátszott mérkőzés 
mérkőzés → osztályozó mérkőzés 
mérkőzés → rangadó mérkőzés 
mérleg → aktív mérleg 
mérleg → analitikai mérleg 
mérleg → bruttó mérleg 
mérleg → fizetési mérleg 
mérleg → népgazdasági mérleg 
mérleg → nyers mérleg 
mérleg → nyitó mérleg 
mérleg → passzív mérleg 
mérleg → tizedes mérleg 
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mérleg csészéje: (régies) a mérleg serpenyője 
 
mérlegképes könyvelő: olyan könyvelő, aki a könyvelői minősítésre vonatkozó rendeletben meghatározott 

számviteli ismeretekkel rendelkezik, és erről oklevelet kapott 
 
mérleg rúdja: (régies) a mérleg karja 
 
mérnökei → lélek mérnökei 
 
merőlegesen áll vmire: vele derékszöget alkot 
 
merőlegest bocsát az alapra: (mértan) vmely kívül eső pontból merőlegest szerkeszt v. húz az alapra 
 
merseburgi ütközet: a magyarok vesztes csatája 933. márc. 15-én 
 
mérsékelt éghajlat: (földrajz) a mérsékelt égöv éghajlata 
 
mérsékelt égöv: (földrajz) a Föld felületének a Rák- és Baktérítőtől a sarkkörig terjedő része, ahol a 

napsugár sohasem esik merőlegesen a földre, és a napsugár beesési szögének változása az év 
folyamán az évszakok változását okozza 

 
mértani alak: (mértan) a térbeli elemek vmelyike, ill. ezek alakulata: pont, vonal, síkidom v. test 
 
mértani forma: (mértan) a térbeli elemek valamelyike, ill. ezek alakulata: pont, vonal, síkidom v. test 
 
mértani haladvány: (mennyiségtan) számoknak v. kifejezéseknek olyan sora, melyben két szomszédos tag 

hányadosa állandó (pl. 2, 4, 8, 16, 32 stb.) 
 
mértani sorozat: (matematika) olyan számsorozat, melynek minden (az elsőtől különböző) eleme 

előállítható az előző elem és egy a mértani sorozatra jellemző állandó tényező (q) szorzataként; 
geometriai sorozat 

 
mérték → rossz mérték 
mérték → száraz mérték 
mértékegységek → abszolút mértékegységek 
mértékek → szent mértékek 
mese → beugrató mese 
mese → eredetmagyarázó mese 
mese → ezópusi mese 
mese → találós mese 
 
mesebeli lény: fantázia alkotta állatok, szörnyek, keveréklények, melyek a valóságban nem, de a mesében 

és az irodalomban az ókortól kezdődően nagyon gyakoriak: baziliszkusz, egyszarvú, főnix, griff, 
kentaur, kiméra, sárkány, szfinx, szirének 

 
mester → aranykoszorús mester 
mester → bejáró mester 
mester → nemzetközi mester, nemzetközi nagymester 
mesterség → kézműves mesterség 
 
mesterséges akadály: árok, barikád, csapda, drótsövény, fedezék, műszaki zár, spanyollovas, torlasz, amely 

az ellenséges csapatok előnyomulását megnehezíti, s a védekezést megkönnyíti 
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mesterséges bitumen: (vegyipar) petróleumból v. szénből kivont hasonló összetételű anyag 
 
mesterséges bolygó: a világűrbe kilőtt és a Nap körül keringő rakéta 
 
mesterségesen táplált: a) (kissé választékos) olyan <csecsemő>, akit nem szoptatnak, hanem (tápszerekkel) 

etetnek; b) (orvostudomány) olyan <személy>, akit tápcsővel v. más nem természetes módon (pl. 
végbélen át) táplálnak 

 
mesterséges habkő: őrölt kvarc és homok égetett keveréke 
 
mesterséges köd: (katonaság) <tüzérségi gránáttal, porlasztó készülékkel stb.> a levegőben eloszlatott 

parányi folyadékrészecskék halmaza, amellyel rendszerint az ellenség látási viszonyait igyekeznek 
korlátozni 

 
mesterséges légzés: az az eljárás, amellyel a tüdőnek megszűnt v. nagymértékben csökkent működését a 

fekvő beteg v. eszméletlen személy karjainak ütemes előre-hátra mozgatásával v. a mellkasra 
gyakorolt ismételt nyomással megindítani ill. élénkíteni igyekeznek 

 
mesterséges lélegeztetés: hirtelen rosszullét v. baleset során eszméletét vesztett beteg légzésének 

megállása esetén a légzés megindítása és fenntartása külső segítséggel 
 
mesterséges megtermékenyítés: (mezőgazdaság) a hím állatokból nyert ondónak ivarzó nőstények nemi 

szervébe való juttatása a termékenyülés elérése céljából; az állatok pároztatás nélküli beondózása; 
emberben is végezhető; inszeminálás 

 
mesterséges megvilágítás: a nappali, természetes fény pótlására alkalmazott elektromos v. egyéb fény 
 
mesterséges nyelv: (nyelvtudomány) olyan nyelv, amely nem szerves történeti fejlődés eredményeképpen 

jött létre, hanem amelyet előre meghatározott szabályok alapján alkottak meg; a nemzetközi 
érintkezés megkönnyítésére kidolgozott műnyelv, segédnyelv 

 
mesterséges rét: (néprajz) olyan rét, amelyet takarmánynyerés céljából fűmaggal vetettek be 
 
mesterséges takarmány: (néprajz) takarmányozás céljából a szántóföldön termesztett, rendszerint szálas-, 

gyökér- és gumós növények elnevezése szemben az emberi beavatkozás nélkül is termő 
fűtakarmánnyal 

 
mesterséges termékenyítés: (orvosi) az állattenyésztés gyakorlatában széles körben alkalmazott módszer, 

amelynek során az apaállat ondóját rendszerint hígított állapotban juttatják az ivarzó nőnemű állat 
méhnyakcsatornájába v. méhébe; inszemináció 

 
mész → égetett mész 
mész → oltatlan mész 
mész → oltott mész 
 
mészáros bíró: (néprajz) a város v. község elöljárói egyike által ellátott azon tisztség neve, amely a 

mészárszékek, vágóhidak, húst áruló boltok felügyeletével foglalkozott 
 
mészárszék joga: (néprajz) a földesúri jog, mely szerint ha a földesúr olyan mészárszéket tartott fenn, 

amely a község igényeit kielégítette, akkor a jobbágyoknak tilos volt a húst a faluba behozni v. 
engedély nélkül kimérni 

 
meszeli a házat, a szobát: meszeli a ház, a szoba falát 
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meszes bor: (szőlészet) olyan bor, amely meszet tartalmazó talajon nőtt szőlőből készül 
 
meszet leolt: (meghatározott mennyiségű) mész oltását elvégzi 
 
meszet olt: az égetett meszet vízzel tejszínű péppé változtatja, hogy habarcs készítésére v. meszelésre 

felhasználhassa 
 
mészkő → tavi mészkő 
metafizika → induktív metafizika 
 
metafizikus materializmus: az a Marx előtti materialista irányzat, amely nem lépett túl a mozgás 

mechanikai felfogásának keretein, a természetben bekövetkező változásokat csak mennyiségi 
növekedésnek tekintette, és a társadalmi jelenségeket idealista módon magyarázta 

 
metafora → grammatikai metafora 
 
metán képlete: CH4 
 
metodista egyház: a metodista valláson felépülő, az anglikán egyháztól a 18. században elszakadt 

protestáns egyház 
 
metodista vallás: az anglikán vallástól csupán az egyéni megtérés fontosságának hangsúlyozásában 

különböző protestáns vallás 
 
metrikus geometria: (mennyiségtan) a mértannak az az ága, amely a mértani alakzatoknak méreteit is 

vizsgálja, ill. figyelembe veszi 
 
metrikus tér: (mennyiségtan) méretekkel meghatározott tér 
 
metsz → termőre metsz 
metszet → hosszanti metszet 
méz → lépes méz 
 
mezei bölcső: (néprajz) az állványos bölcső speciális, lakáson kívül, elsősorban mezőgazdasági munkáknál 

használatos formája 
 
mezei görény: (állattan) az előbbivel azonos nagyságú, mezőkön, földi lyukakban élő, feketével futtatott 

szalmasárga hátú, barna hasú ragadozó állat (Mustela Eversmanni hungaricus) 
 
mezei gyertya: ökörfarkkóró népies neve 
 
mezei hadak: a) (elavult) olyan hadak, amelyek nem vmely városban v. várban, hanem kinn a falvakban 

tanyáztak 
 
mezei munkás: (néprajz) termelőeszközökkel nem rendelkező ember, aki rendszeres mezőgazdasági 

bérmunkából próbálta magát fenntartani; mezőgazdasági munkás 
 
mezei nyúl: (állattan) mezőgazdasági területeken, erdőkben élő, jellegzetesen hosszú fülű és rövid farkú, 

karcsú testű, gyorsan futó, félénk, szapora rágcsáló állat (Lepus europaeus) 
 
mezei pocok: (állattan) mezőn, erdőn sok helyütt előforduló, a házi egérhez hasonló, szürkésbarna hátú, 

szennyesfehér hasú, sok kárt okozó rágcsáló állat (Mus arvalis); mezei egér 
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mezei szarkaláb: (növénytan) a boglárkafélék családjába tartozó, laza fürtű, azúrkék v. ibolyáskék virágú, 

vetések közt, tarlókon közönséges növény (Consolida regalis) 
 
mezei veréb: (állattan) a házi verébnél kisebb, kertekben, ligetekben gyakori madár; füle tájékán és torkán 

világos alapon sötét folt van (Passer montanus) 
 
mézelő méh: (mezőgazdaság) olyan méh amely a harmadik lábpárja kiszélesedett részén kialakult, sűrű 

szőrkoszorúval szegélyezett mélyedés, az ún. kosárka segítségével az összecsomózott virágpor és a 
méhszurok hazaszállítására alkalmas 

 
mézes → debreceni mézes 
mézga → arab mézga 
mezőgazda → okleveles mezőgazda 
 
mezőgazdasági fejlesztési járulék: (hivatalos) <az 1949–1956. években> 25 holdon felüli földbirtok után és 

egyéb föltételek megléte esetén fizetett külön földadó 
 
mezőgazdasági kommuna: (közgazdaságtan) a társas paraszti gazdálkodásnak az a formája, amelyben 

minden termelési eszköz közös, háztáji gazdaság nincs, az egyéni szükségletek kielégítését a közös 
gazdaság termelése biztosítja és a termelt javakból mindenki egyenlően részesül 

 
mezőgazdasági termelőszövetkezet: olyan szocialista jellegű szövetkezet, amelyben a mezőgazdasági 

dolgozók földjüket közös használatba, termelőeszközeiket, gazdasági épületeiket (kivéve a háztáji 
gazdasághoz tartozókat) a szövetkezet tulajdonába adják, (egy évre szóló) termelési terv szerint 
dolgoznak, s közösen végzett munkájuk alapján, teljesített munkaegységeik szerint terményben és 
pénzben részesedést, bevitt földjük után pedig földjáradékot kapnak 

 
mezőgazdasági terület: (mezőgazdaság) a mezőgazdaságilag megművelt területek összessége 
 
mezőgazdasági üzemtan: a mezőgazdaságtannak az a része, amely a földművelés, a növénytermesztés és 

az állattenyésztés kérdéseit a gazdasági vállalat jövedelmezőségének szempontjából vizsgálja 
 
mezőgazdaság szocialista átszervezése: (elavult) a szocialista termelési viszonyok kialakítása a 

mezőgazdaságban, a nagyüzemi szocialista ipar és kisárutermelő mezőgazdaság ellentmondásának 
felszámolása a kapitalizmusból a szocializmusba való átmenet korszakában 

 
mezőrendőri kihágás: {<rendszerint csak ebben a szókapcsolatban:>} olyan kihágás, mellyel vki másnak 

vmely mezőgazdasági vagyontárggyal kapcsolatos tulajdonjogát v. a köznek vmely, a 
mezőgazdasággal kapcsolatos, törvényben biztosított érdekét sérti 

 
mezőségi talajok: (földrajz) méréskelt éghajlatú, füves, sztyeppés területek talajai; színük fekete, 

gesztenyebarna v. szürke 
 
Mihály → szent Mihály lova 
Mihály → Szent Mihály napja 
 
milánói ediktum, milánói rendelet: (vallás) a hagyomány szerint Nagy Konstantin és Licinius társcsászárok 

Milánóban 313 februárjában kibocsátott türelmi rendelete a keresztények javára 
 
milánói liturgia: (vallás) a milánói egyházmegyének a rómaitól néhány részletben eltérő, ősi szertartása, 

melyet a hagyomány Szent Barnabástól eredeztet, s kimutathatóan Szent Ambrus püspökig nyúlik 
vissza 
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milétoszi természetbölcselők: a görög filozófia első gondolkodói Milétoszban: Thalész, Anaximenész, 

Anaximandrosz 
 
Millenniumi emlékmű, Ezredéves emlékmű: Budapesten a Hősök terén a honfoglalás 1000 éves 

évfordulójára emelt szoborcsoport 
 
milliós szám: (mennyiségtan) millió egységet tartalmazó, az egyet milliószor magában foglaló szám (írott 

jele: 1.000.000) 
 
milliós város: olyan nagyváros, amelynek legalább v. közel egymillió lakosa van 
 
mindenes gyűjtemény: az első magyar ismeretterjesztő folyóirat (1789–1792) 
 
mindenható Isten: (vallás) Isten, akinek vallásos felfogás szerint mindenre van hatalma, akinek számára 

nincs lehetetlenség 
 
mindenki karácsonyfája: <nagyvárosokban nyilvános helyeken, intézményekben> a közösség számára 

felállított karácsonyfa 
 
mindennapi kenyér: a naponként szükséges élelmiszerek összessége 
 
minden oroszok cárja: a) (történettudomány) az orosz cár 
 
Mindenszentek litániája: (vallás) a keresztelési liturgiából és a lélekajánlásból önállósult, ősi könyörgő 

imádság; szerkezete mintája lett a többi litániának is: a Szentháromságot, Krisztust, a Szűzanyát 
segítségül hívó invokációk után következik az angyalok és a szentek segítségül hívása 

 
Mindenszentek ünnepe: (vallás) nov. 1., a megdicsőült Egyház ünnepe 
 
mindszent hava: (vallás) október népi neve 
 
Mindszenty Kollégium: Leuveni Collegium Hungaricum 
 
Mindszenty-per: a katolikus egyház és a hívek megfélemlítésére indított koncepciós per Mindszenty József 

ellen; 1949 febr. 3-tól febr. 5-ig tartott 
 
minimális program: olyan program, amely a legközelebbi, legfontosabb feladatokat és követeléseket 

sorolja fel 
 
miniszteriális urak: (régies, rendszerint rosszalló) nagy hatáskörű minisztériumi tisztviselők 
 
minisztériumi → hivatali, minisztériumi előadó 
minor → basilica minor 
 
minőségi ellenőr: <termelő üzemekben, vállalatoknál> minőségellenőrző munkát végző személy; meós 
 
minősítés → tudományos minősítés 
mint → kelt mint fenn 
minta → egresleveles minta 
minta → laboratóriumi minta 
minta → skót minta 
minta → statisztikai minta 
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minta → vajnyomó minta 
 
minta érték nélkül: (postaügy) postán le nem zárt csomagban (borítékban, dobozban) mutatványként 

küldött kisebb árucikk v. az ilyen módon küldött bármilyen rendeltetésű, kis méretű, csekély értékű 
küldemény 

 
mintás könyv: (ritka) mintákat tartalmazó könyv 
 
mintázó vetülék: a szövetek mintázására használt fonal, mely a szövet szélességében fut; anyaga általában 

selyem v. fémszál 
 
mínusz előjel: (mennyiségtan) nullánál kisebb mennyiséget, ill. értéket jelölő előjel 
 
mirákulumos könyv: (vallás) búcsújáró helyeken őrzött napló, melybe a csodás gyógyulásokat, 

imameghallgatásokat rögzítették a zarándokok elbeszélése alapján; a fogadalmi ajándékok és táblák 
írásos megfelelője 

 
mirigy → agyalapi mirigy 
 
mirigyes gyomor: a madár nyelőcsöve és zúzája között levő tágulat, amelynek falában számos mirigy van 
 
mirliton hangszerek: (néprajz) a membranofon családba tartozó olyan eszközök, amelyek nem 

hangkeltésre, csupán hangszínezésre valók, ilyen például a fésűre szorított cigarettapapír, amely 
ajkainkra fektetve a rádúdolt hangot zizegővé, élesebbé teszi 

 
mise → bolsenai mise 
mise → csendes mise 
mise → csonka mise 
mise → éjféli mise 
mise → előesti mise 
mise → hajnali mise 
mise → rituális mise 
mise → szagos mise 
mise → tábori mise 
miséje → halottak miséje 
miséje → pásztorok miséje 
 
misét hallgat: (vallás) elmegy a misére, és azon (a szertartást figyelve) részt vesz 
 
misét pontifikál: (vallás) {<rendszerint csak ebben a szókapcsolatban:>} <főpap nagy papi segédlettel> 

ünnepélyes misét mond 
 
Miskolci töredék: az 1525-ben másolt Vitkovics-kódexből kiszakadt, 6 levél terjedelmű nyelvemlék 
 
misszió → erdélyi misszió, Missio Transílvanica 
 
missziós társaság: missziós munkára alakult katolikus szervezet 
 
misztikus feszület, fájdalmas feszület: (vallás) Rajna vidéki feszülettípus, korpusza a szenvedést 

hangsúlyozottan állítja a szemlélő elé, azzal a céllal, hogy ráébresszen, milyen nagy volt a megváltás 
ára 

 
mitológia → görög mitológia 
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mocorog vkinek a gyomra v. a hasa: (népies) vki enyhe, halk korgással kísért gyomor- v. bélmozgásokat 

érez 
 
mocsári gólyahír: (növénytan) nedves, mocsaras réteken kora tavasszal nyíló, nálunk is közönséges, 

kerekded levelű, aranysárga virágú növény (Caltha palustris) 
 
mocsári hód: (állattan) Dél-Amerikában honos, a patkánnyal rokon, felül gesztenyebarna, alul sárgásbarna 

színű rágcsáló állat (Myocastor corypus); értékes prémjéért vadásszák; nutria 
 
mocsári nőszirom: (növénytan) nőszirom másik neve 
 
mocsári növények: (növénytan) olyan növények, melyek vízben v. iszapban gyökereznek, de leveleik 

(asszimiláló felületük) kiemelkednek; helofitonok 
 
mód → beszúrás mód 
mód → feltételes mód, mondat 
mód → jelentő mód 
mód → kijelentő mód 
mód → óhajtó mód 
mód → termelési mód 
 
módbeli segédige: (nyelvtudomány) <némely idegen nyelvben> rendszerint főnévi igenévvel kapcsolt olyan 

ige, mely az igenévnek a jelentéséhez meghatározott módosító mozzanatot (pl. lehetőséget, 
szükségességet, bizonytalanságot, óhajt) fűz; szerepét a magyarban önálló jelentésű ige, igemód, 
képző, határozószó tölti be 

 
moderált vita: (számítástechnika) moderátortól felügyelt levelezési listán, hírcsoportban v. más élő 

fórumon történő megbeszélés 
 
modern kor: a legújabb kor <szembeállítva az előzővel és bizonyos érzelmi állásfoglalást is kifejezve> 
 
modern művészet: a jelenkor művészete a korábbi korszakokkal szemben; maradandó, egyetemes értékei 

idővel külön művészettörténeti korszakot alkotnak 
 
 
modern regény: (nyelv, irodalom) a 20. század regénye, melynek középpontjába az egyéniség, az emberi 

lélek kerül; a külső cselekmény helyett megnöveszti a belső világot 
módosítószó → határozatlan módosítószó 
módszer → angol módszer 
módszer → behelyettesítő módszer 
módszer → diakronikus módszer 
módszer → direkt módszer 
módszer → genetikus módszer 
módszer → helyettesítési módszer 
módszer → heurisztikus módszer 
módszer → kirekesztő módszer 
módszer → munkáltató módszer, oktatás 
módszerek → elmélkedési módszerek 
módszerek → képvizsgálati módszerek 
 
módszeres kételkedés: a gondolkodásnak az a kiinduló álláspontja, amikor vki semmiféle állítást nem fogad 

el igaznak, amíg bizonyítékok alapján helytálló voltáról meggyőződve nincs 



 

 342 

 
mogyoródi csata: (történettudomány) Salamon király és I. Béla király fiai: Géza és László hercegek küzdelme 

1074. márc. 14-én 
 
mogyorós hólyagfa: (növénytan) az apácabokor másik neve 
 
mohácsi csata: (történettudomány) a magyarság történetének döntő, legsúlyosabb következményekkel 

járó ütközete a törökökkel 1526. aug. 29-én 
 
moldvai magyarok: a Keleti-Kárpátok és a Prut folyó között (Moldova) élő csángók; többségük feltehetően 

a 12–13. században Észak-Erdélyből vándorolt ide; számukat gyarapították a Dél-Magyarországról 
elmenekült magyar husziták (15. század), a szabadságharcok bujdosói, valamint a székhelyek 

 
moll → dallamos moll 
moll → harmonikus moll 
moll → természetes moll hangsor 
monarchia → abszolút monarchia 
monarchia → alkotmányos monarchia 
Monarchia → Osztrák–Magyar Monarchia 
 
monasztikus rend: (vallás) a hatályos egyházjogban olyan szerzetesrend, amelynek apátságai és priorátusai 

önállóak, nincs központi szervezetük; a helyi elöljárónak nagyobb jogköre és felelőssége van, és 
minden háznak saját noviciátusa is van 

 
mond → jegyzőkönyvbe mond vmit 
mond → sakkot mond 
monda → eredetmagyarázó monda, természetmagyarázó monda 
mondák → alapítási mondák 
mondák → kuruc mondák 
mondanivaló → eszmei mondanivaló 
mondás → jeles mondás 
mondat → alárendelt mondat 
mondat → egyszerű mondat 
mondat → felkiáltó mondat 
mondat → függő mondat 
mondat → hiányos mondat 
mondat → kihagyásos mondat 
mondat → kijelentő mondat 
mondat → következtető mondat 
mondat → magyarázó mondat 
mondat → óhajtó mondat 
mondat → összetett mondat 
mondat → összevont mondat 
mondat → tagolatlan mondat 
mondat → tagolt mondat 
mondat → tiltó mondat 
mondat → zenei mondat 
 
mondat alakja: (nyelvtudomány) az a mód, ahogyan a mondanivaló a szavakban, azok kapcsolatában, a 

szórendben, hanglejtés- és hangsúlyviszonyokban jelentkezik 
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mondat és szövegfonetikai eszközök: (nyelv, irodalom) átfogják a szöveg egészét, segítik értelmének 
tolmácsolását, tájékoztatást adnak a beszélő véleményéről, lelkiállapotáról, viselkedéséről, közlési 
többletet nyújtanak 

 
mondatalakzatok → bővítésen alapuló mondatalakzatok 
mondatalakzatok → elhagyáson alapuló mondatalakzatok 
mondatfűzés → laza mondatfűzés 
mondatok → ellentétes mondatok 
mondatok → kapcsolatos mondatok 
 
mondatrész, mellékmondat, szófaj vmilyen kérdésre felel: (nyelvtudomány) <nyelvtani elemzésben> 

vmely kérdőszó határozza meg, teszi felismerhetővé vmely mondatrész, mellékmondat, szófaj 
mondattani szerepét, ill. szófaji kategóriáját 

 
mondatszó → interakciós mondatszó 
mondattagolás → aktuális mondattagolás 
 
mongol birodalom: (történettudomány) a mongol törzsek hódításával létrejött korafeudalista államalakulat 

a 13–14. században 
 
mongol folt: (embertan) a bőr barnásszürke elszíneződése az ilyen nép(ek) csecsemőinek a keresztcsontja 

fölött 
 
mongol redő: (embertan) a felső szemhéjnak a szem belső szögletére húzódó redője, amely a felső 

szempillák tövét is maga alá szorítja 
 
mongolid emberfajták: (embertan) a mai emberiség fő emberfajtája, amely Ázsia területének nagy részét 

és (Kolumbusz előtt) az amerikai kontinenst népesítette be; általános jellemzői az alacsony termet, a 
törzshöz viszonyítva rövid végtagok 

 
monokultúrás település: (néprajz) olyan falu v. mezőváros, amelynek népessége nagyrészt egy növényféle 

termesztésével foglalkozik, sőt esetleg alapításakor eleve e növény termesztése céljából telepítették 
le lakosságát 

 
monológ → belső monológ 
 
monopolisztikus piac: piaci forma, amelyben a monopóliummal rendelkező eladó a teljes kínálatot a 

kezében tartja, a kínálat mennyiségi változtatásával nagy fokban és közvetlenül hat az árra 
 
monopólium → bányaművelési monopólium 
 
monopólium fejlettebb formái: a kartell, a szindikátus, a tröszt és a konszern 
 
monumentális stílus: (művészettörténet) nagy térhatásra szánt műveken kialakított, a lényeges formai 

elemeket erősen hangsúlyozó, a részleteket háttérbe szorító stílus, amely kis terjedelmű 
műalkotáson is érvényesülhet 

 
monumentum ancíranum, ankarai felirat: görög-latin, Augustus császár népszámlásairól is tudósító, kőbe 

vésett felirat a Kr. u. 1. század elejéről; fölfedezője Verancsics Antal, aki I. Ferdinánd király követeként 
1555–1557 között Isztambulban járt Szulimán szultánnál 

 
morál → kettős morál 
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mord időjárás: (választékos) hideg, borús, fagyos idő 
 
mord szél: (irodalmi nyelvben) csípős, maró szél 
 
morféma → zéró morféma 
 
morfológiai összetétel: (nyelv, irodalom) szerves összetétel, tehát alkotóelemei között grammatikai 

kapcsolat van; tartalmaz egy fogalomszót és egy toldalékértékű viszonyszót (névutót, segédigéből 
képzett segédszót, igekötőt) 

 
morfológiai szószerkezet: (nyelv, irodalom) az olyan szószerkezet, amelyben a szerkezetet alkotó szavakat 

morfológiai viszony kapcsolja egymáshoz 
 
moriendi → ars moriendi 
 
morvamezei csata: (történettudomány) 1278. aug. 26-án az alsó-ausztriai Dürnkrut közelében, a Morva 

folyó mellett lezajlott csata; Habsburg Rudolf német király és IV. (Kun) László magyar király seregei 
döntő győzelmet arattak a Német-római Birodalom akkor leghatalmasabb fejedelme, II. (Przemysl) 
Ottokár cseh király ellen, aki elesett a csatában 

 
morzsa → karácsonyi morzsa 
mosás → kilós mosás 
mosdás → edző mosdás 
 
mosdató kendő: (néprajz) szőtt v. hímzett díszes keskeny kendő, amellyel a lakodalmat követő reggelen az 

új asszony megtörli a vendégeknek egy tányér vízből megnedvesített arcát 
 
mosdik → szájából mosdik 
mosoly → archaikus mosoly 
 
mosott arany: folyóvízből mosással nyert arany 
 
moszatok → ostoros moszatok 
 
moszkvai értekezlet: 1943. okt. 19–30.; a nagyhatalmak háborús céljait összehangoló értekezlet; V. M. 

Molotov szovjet, C. Hull amerikai és Sir R. A. Eden brit külügyminiszter rögzítette a négy nemzet 
nyilatkozatát 

 
motívumok → állati motívumok 
motor → kétütemű motor 
motor → négyütemű motor 
 
motorház köpenye: az autó motorházának fémlemezből készült borítója, fedele 
 
motorikus ideg: (orvostudomány) mozgást szabályozó, mozgató ideg 
 
motorikus típus: (lélektan) olyan típus, amelybe azokat az embereket sorolják, akiknek a lelkiéletében, 

főleg emlékezet- és képzeletvilágában a mozgás motívumai uralkodnak 
 
motozás → testi motozás 
 
mozarab liturgia: (vallás) Spanyolország saját szertartása 
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mozarab stílus: Spanyolország arab hódoltsági területén a 8. századtól kialakult, korai román és mór 
stíluselemekből álló keresztény művészeti irány 

 
mozdony → kezelő mozdony 
mozdony → villamos mozdony 
mozdulatok → kerek mozdulatok 
 
Mózes égő bokra: (növénytan) a rózsafélék családjába tartozó, Japánból származó, élénkvörös virágú, 

kedvelt kerti dísznövény, a japánbirs a népi neve a Dunántúlon 
 
mozgalmak → ellenállási mozgalmak 
 
mozgalmi nyelv: (nyelvtudomány) a) a munkásmozgalomban kialakult sajátos csoportnyelv, zsargon; 

magyarországi változatának egyik része a mozgalom keretein belül használatos szókincs, a másik 
része bekerült a magyar köz- és irodalmi nyelvbe; b) az 1945-ös év után Magyarországon megélénkült 
politikai élet egyik vadhajtása; „színtelen, szagtalan, bürokratikus tolvajnyelv” 

 
mozgalmi zsargon: (nyelvtudomány) egy időben a politikai és társadalmi szervezetekben, a politikai 

irodalomban és a sajtóban, különösen pedig az értekezleteken, gyűléseken hozzászólók nyelvében 
elterjedt, gyakran mesterkélt kifejezésmód, stílus 

 
mozgalom → dekabrista mozgalom 
mozgalom → eszperantó mozgalom 
mozgalom → hajdúdorogi mozgalom 
mozgalom → huszita mozgalom 
mozgalom → karizmatikus mozgalom 
mozgalom → ökumenikus mozgalom 
 
mozgalom, ellenállás fészke: a mozgalom, az ellenállás központja, kiindulópontja 
 
mozgás → abszolút mozgás 
mozgás → araszoló mozgás 
mozgás → Brown-féle mozgás 
mozgás → centrifugális mozgás 
mozgás → centripetális mozgás 
mozgás → direkt mozgás 
mozgás → haladó mozgás 
mozgás → helyváltoztató mozgás 
mozgás → kifejező mozgás 
mozgás → pergő mozgás 
mozgás → periodikus mozgás 
mozgás → rezgő mozgás 
mozgásformák → főbb mozgásformák 
mozgástörvényei → Newton mozgástörvényei 
mozgató → első mozgató 
mozgó → színpadon mozgó alakok 
 
mozgó bérskála: (közgazdaságtan) <tőkés gazdaságban> olyan bérskála, melyben a bérek időről időre az 

árak változásához igazodnak 
 
mozgó büfé: gépkocsi, esetleg kézikocsi, amely alkalmilag frissítő italokkal, hideg ételekkel szolgál valamely 

szabadtéri esemény közönségének, a szabadban dolgozóknak v. az utcai járókelőknek 
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mozgó cél: (katonaság, sport) helyét állandóan változtató cél 
 
mozgó csiga: (műszaki nyelv) a teherrel együtt emelkedő, rögzítetlen csiga 
 
mozgó háború: (katonaság) olyan háború, amelyre elsősorban a hadmozdulatok, manőverek jellemzők, és 

amelyben az arcvonalak nem merevednek meg huzamosabb időre 
 
mozgósítási → bevonulási, mozgósítási központ 
 
mozgó terhelés: (műszaki nyelv) vmely építményen közlekedő járművek, emberek, állatok súlyából adódó 

terhelés 
 
mozgó ünnep: (vallás) olyan ünnep, amely évenként más-más naptári napra, de a hétnek ugyanarra a 

napjára esik 
 
mozi → bemutató mozi 
 
mozzanatos ige: olyan, rendszerint képzett ige, amely nagyon rövid ideig tartó v. hirtelen beálló, egyszeri 

cselekvést v. történést fejez ki; momentán (pl. csattan, csattint, dörren, moccan, sikolt) 
 
mozzanatos igeképző: mozzanatos igék képzője 
 
mozsár ütője: rúd alakú, a két végén lapos bunkóban végződő eszköz, amellyel a mozsárban vmit 

megtörnek 
 
muhi csata: az 1241–1242-es tatárdúlás döntő ütközete, a mongolok (tatárok) főseregét vezető Batu kán 

győzelme IV. Béla király serege ellen 1241. ápr. 11-én 
 
múlt → befejezett múlt, jelen, jövő 
múlt → folyó múlt 
múlt → történeti múlt 
 
múlt idő: (nyelvtudomány) az az igeidő, amely a cselekvést, történést, állapotot, létezést mint a beszélés v. 

az írás időpontját megelőzőt fejezi ki 
 
multiplex → sclerosis multiplex 
munka → alkotó munka 
munka → átaljás munka 
munka → durva munka 
munka → élő munka 
munka → fizikai munka 
munka → fogadott munka 
munka → frontális munka 
munka → hasznos munka 
munka → házi munka 
munka → igás munka 
munka → ingyen munka 
munka → kétkézi munka 
munka → kézi munka 
munka → közérdekű munka 
munka → külső munka 
munka → macramé munka 
munka → produktív munka 
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munka → szellemi munka 
munka → szocialista munka hőse 
munka → szükséges munka 
munka → társadalmi munka 
munka → tiszta munka 
munkabér → relatív munkabér 
 
munkácsi görög katolikus püspökség: (vallás) a hagyomány szerint egyike volt a 7 pannóniai püspökségnek, 

melyeket Szent Metód szervezett és kormányzott 
 
munkadarabot irdal: (műszaki nyelv) megközelítően pontos méreteit hegyes eszközzel megjelöli 
 
munka érdemrend: magyar kitüntetés, 1953-ban alapította az országgyűlés; a társadalom különböző 

területein végzett kiváló munka elismerésére adományozható; eredetileg fokozat nélküli kitüntetés 
volt, 1963-tól három (arany, ezüst, bronz) fokozata van 

 
munkaerő értéke: <a kapitalizmusban> a munkaerőnek mint árunak az az értéke, amelyet a munkás 

létfenntartási, családfenntartási költségei, valamint képzésének költségei szabnak meg 
 
munkaerő hullámzása: az a jelenség, hogy a munkavállalók száma a kilépő és felvételre kerülő dolgozók 

számától függően változik, s ennek során a munkaerő egy része kicserélődik 
 
munkához való jog: az állampolgároknak azt az igényét fejezi ki, hogy a társadalom (állam) minden 

munkaképes ember részére biztosítson munkaalkalmat szakképzettségének, végzett munkája 
mennyiségének és minőségének megfelelő javadalmazása ellenében 

 
munkaidő → heti munkaidő 
munkaidő → kötetlen munkaidő 
munkaidő → osztatlan munkaidő 
munkaidő → osztott munkaidő 
munkaidő → szükséges munkaidő 
munkák → belső munkák 
munkák → írásbeli munkák 
 
munkaképes állapot: a) <emberrel kapcsolatban:> egészséges állapot; b) <géppel, gyárral, szerszámmal 

kapcsolatban:> hibátlan, használható, működésre képes állapot 
 
munkaköteles kor: az az életkor, amelyben vkire a munkakötelezettség érvényes 
 
munkaközösség → szülői munkaközösség 
 
munkáltató módszer, oktatás: (iskola) <a polgári neveléstudományban> olyan módszer, oktatás, amelyben 

a gyermek érdeklődésének megfelelő tevékenységek megszervezésével és ilyenekre való 
ösztönzéssel helyettesítik az ismereteknek hagyományos formában való közlését, ill. számonkérését 

 
munkamegosztás → általános munkamegosztás 
munkamegosztás → egyes munkamegosztás 
munkamegosztás → különös munkamegosztás 
munkamegosztás → területi munkamegosztás 
munkanélküliség → válság, munkanélküliség, nyomor 
munkás → betanított munkás 
munkás → időszaki munkás 
munkás → mezei munkás 
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munkás → részes munkás 
munkás → testi munkás 
munkás → vasútépítő munkás 
munkásai → betű munkásai 
 
munkásosztály pártja áll a kormányrúdnál: a munkásosztály pártja kormányoz 
 
munkás-paraszt szövetség: a munkásosztály és parasztság kapcsolatainak, együttműködésének sajátos 

formája, különleges szövetség, amelyben a munkásosztályé a vezető szerep 
 
munkásság → irodalmi munkásság 
munkatárs → tudományos munkatárs 
 
munka termelékenysége: a társadalmi munka termékenysége, hatékonysága, amely a dolgozótól az 

egységnyi munkaidőben termelt termékek mennyiségében fejeződik ki 
 
munkaügyi vita: a dolgozó és a munkáltató között a munkaviszonyból eredő jogokkal és kötelezettségekkel 

összefüggésben felmerült vita 
 
munkavégzése → szív munkavégzése 
munkaverseny → szocialista munkaverseny 
muskátli → futó muskátli 
must → bor, must szűrése 
 
must alá való kád: a) az a kád, amelybe a must folyik; b) az a kád, amelyben a mustot készítik 
 
mustmerigető edény: (néprajz) a kitaposott v. sajtolt szőlőlé kádból v. szűrőkosárból való kiemelésére, de a 

pincei munkáknál a bor átöntésére is szolgáló, 2–5 literes, dongás-abroncsos egyfülű faedény 
 
muszkuláris alkat: (mezőgazdaság) a jól fejlett izomzatú és csontvázú, arányos testalkat 
 
mutató határozószó: olyan határozószó, amellyel a helyre, időre, állapotra és módra v. egyéb körülményre 

mutatunk rá (pl, itt, ott, akkor, így, úgy) 
 
mutató névmás: (nyelvtudomány) olyan névmás, amellyel a beszédhelyzetre v. a szövegösszefüggésre 

támaszkodva vmely dologra, személyre, tulajdonságra, mennyiségre v. egyéb jelentésmozzanatokra 
mutatunk rá (pl. ez, az, ilyen, olyan, ennyi, annyi) 

 
mutatószám → természetbeni mutatószám 
múzeum → hadi múzeum 
mű → nyitott mű 
műalkotás → egyedi műalkotás 
műfajcsoport → kritikai műfajcsoport 
műfajok → átmeneti műfajok 
műfajok → líroepikus műfajok 
műfajok → recitatív műfajok 
müge → szagos müge 
műhely → javító műhely 
 
műholdas adó-vevő: (számítástechnika) kommunikációs műhold olyan adó-vevője, amely veszi a földi 

állomásokról küldött jeleket, és különböző frekvenciákon átjátssza egy v. több földi állomásra 
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mükénéi kultúra: főleg Krétán, ill. Közép- és Dél-Görögország késő bronzkori, ún. késő helladikus kultúrája 
az Kr. e. 16–11. században 

 
működésének a színhelye: (választékos kissé) az a terület, amelyre vki működésének a hatékonysága 

kiterjed(het) 
 
működési szabályzat: a vezető, továbbá szervezeti egységek feladatát, jogkörét, felelősségét szabályozó 

előírás 
 
működik az adóprés: növekednek, súlyosbodnak az adóterhek, szigorúbbá válik az adóbehajtás 
 
Müncheni kódex: 125 levél terjedelmű, a négy evangélium fordítását tartalmazó magyar nyelvű kézirat; 

1466-ban Németi György másolta a moldvai Tatrosban 
 
műsor → szöveges műsor 
műsorszám → állandó műsorszám 
műszak → második műszak 
 
műszaki diagnosztika: azoknak a speciális műszeres méréstechnikai eljárásoknak az összefoglaló 

elnevezése, amelyek segítségével megbontás, szétszerelés nélkül határozható meg a gépek műszaki 
állapota 

 
műszaki rajz: műszaki tárgyak egységes szabályok szerinti léptékhelyes ábrázolása a méretek, tűrések, 

felületi finomság megadásával, esetleg az elkészítésre vonatkozó utasításokkal 
 
műszaki zár: a csapatok védelmét szolgáló – az ellenség előnyomulását akadályozó, megállító – 

mesterséges akadályok együttese 
 
műszer → átmeneti műszer 
műszer → egyetemes műszer 
műszer → lágyvasas műszer 
 
műszeres analízis: olyan módszerek alkalmazása, amelyekkel az anyagok minőségi v. mennyiségi elemzését 

azok fizikai v. fizikai-kémiai tulajdonságainak műszeres mérése alapján végzik 
 
műtanrendőri bejárás v. próba: {<csak ezekben a szókapcsolatokban:>} olyan hatósági eljárás, amely az 

illetékes államigazgatási szervek kiküldötteinek ellenőrző és helyszíni vizsgálata alapján megállapítja, 
hogy vmely közmű, közhasználatú műszaki létesítmény, építmény (híd, út, vasút, alagút, vízmű, 
csatorna stb.) megfelel-e rendeltetési céljának, az építési, műszaki és egyéb előírásoknak, s üzembe, 
forgalomba helyezhető-e 

 
műtárgy → eredeti műtárgy 
műtét → rekonstrukciós műtét 
műtét, → kozmetikai műtét, esztétikai 
művelés → részes művelés 
 
művelési ág: a földterület fő hasznosítási fajtája, a földnyilvántartásban rögzített állapota 
 
művelet → algebrai művelet 
művelet → inverzált művelet 
művelet → reciprok művelet 
 



 

 350 

műveleti utasítás: egy-egy alkatrész gyártásához szükséges műveletek végrehajtásának részletes, 
utasításszerű, külön-külön történő leírása 

 
műveletnek fordított művelete: (mennyiségtan) olyan mennyiségtani művelet, amelynek az egyik 

megadott mennyisége a másik műveletben eredményként, eredménye pedig a másik műveletben 
megadott mennyiségként szerepel 

 
művelődési autó: a központoktól távolabb élő lakosság kulturális életének tárgyi kellékeit (könyv, film, 

kiállítási anyag, hangszóró stb.), esetleg ismeretterjesztő előadót szállító autó 
 
művelődéstörténeti korszak: (nyelv, irodalom) túlmutat az irodalom területén, az irodalmon kívül nemcsak 

más művészetek, hanem a tudomány, az ideológia, a szokások, a mindennapi élet is része a 
korszakolásnak 

 
műveltetés → harmados műveltetés 
műveltető → igazi műveltető ige 
műveltető → tökéletes műveltető ige 
műveltető → tökéletlen műveltető ige 
 
műveltető ige: (nyelvtudomány) a) olyan, rendszerint képzett ige, amely azt fejezi ki, hogy az alany mással 

végezteti a cselekvést, (pl. dolgoztat, ruhát csináltat, levelet írat); b) (tágabb értelemben) olyan, 
rendszerint képzett ige, amely azt jelenti, hogy az alany előidézi, okozza, eszközli, hogy máson 
végbemenjen vmely cselekvés, történés, állapotváltozás (pl. zúdít, bomlaszt), ill. amely azt jelenti, 
hogy az alany az alapszó jelölte cselekvést megengedi, eltűri (pl. kicsúsztat vmit a kezéből), az 
alapszóbeli ige jelentését vkiről v. vmiről mondja (pl. hibáztat vkit v. vmit) 

 
műveltető képző: (nyelvtudomány) olyan képző, amellyel műveltető igéket alkotunk (pl. -at, -et; -ít; -tat, -

tet; -szt) 
 
műveltség → klasszikus műveltség 
műveltség → latinos műveltség 
 
műveltség, kultúra, szellemi élet tűzhelye: (átvitt értelemben, ritka, sajtónyelvi) az a hely, ahol különösen 

élénk szellemi élet folyik 
 
művészet → ábrázoló művészet 
művészet → akadémikus művészet 
művészet → alkalmazott művészet 
művészet → autonóm művészet 
művészet → díszítő művészet 
művészet → modern művészet 
művészet → naiv művészet 
művészet → németalföldi művészet 
művészet → nonfiguratív művészet 
művészet → ókeresztény művészet 
művészet → román művészet 
 
művészet a művészetért: a művészet öncélúságát hangoztató jelszó; l’art pour l’art 
 
művészete → katakombák művészete 
művészetek → fő művészetek 
művészetek → utánzó művészetek 
művészettörténetilexikonból mintha a II.kötet nem lenne feldolgozva 
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művű → áttört művű 
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Nacht → Stille Nacht 
 
nádi hegedű: (gyermeknyelv) gyermekjáték, melyet úgy készítenek, hogy a cirok-, nád- v. kukoricaszár két 

csomója között a héj egy keskeny szeletét felhasítják s alápeckelik; az így húrként feszülő rész 
hasonló eszközzel nyiszálva gyenge hangot ad 

 
Nádor-kódex: 352 levél terjedelmű, 1508-ban másolt, magyar nyelvű kézirat; valószínűleg az óbudai 

klarisszák számára készült, a másoló kéz azonos a Simor-kódex és a Nagyszombati kódex 
másolójáéval és a Debreceni kódex egyik kezével 

 
nadrág → svájci nadrág 
nadrág → trottyos nadrág 
nadragulya → maszlagos nadragulya 
nádtető → lészás nádtető 
nagy → Pallas nagy lexikona 
nagyasszonya → magyarország nagyasszonya 
 
nagybányai iskola: magyar művészek közössége a 20. század elején Nagybányán 
 
nagy banda: (játék) <ferbliben> negyvenet v. ennél nagyobb pontszámot adó banda 
 
Nagyboldogasszony napja: (néprajz) e napon a római katolikus egyház Szűz Mária mennybemenetelét 

ünnepli 
 
Nagycsaládok Országos Egyesülete: három v. több gyermeket nevelő családokat tömörítő, pártoktól és 

felekezetektől független, kiemelten közhasznú civil szervezet; NOE 
 
nagycsütörtöki lábmosás: (vallás) nagycsütörtöki katolikus szertartás, amelynek keretében a pápa, a 

püspökök v. más főpapok, apátok (ill. régen egyes világi fejedelmek) tizenkét aggastyán lábát jelképes 
cselekedetként meg szokták mosni 

 
nagy egyszeregy: (mennyiségtan) a kétjegyű számok szorzatai, ill. ezek táblázata 
 
nagyestélyi ruha: (ritka) nagyobb bálokon, estélyeken, ünnepségeken viselt, nemes anyagból készült, díszes 

női estélyi ruha 
 
nagy ezerjófű: (növénytan) száraz, meszes tölgyesekben gyakori, erős szagú, magas növény, amelynek 

szirmai halványpiros színűek, virágzata a terméssel együtt kemény, vörös szőröktől érdes (Dictamnus 
albus) 

 
nagy felbontás: (számítástechnika) szövegek és grafikák viszonylag tiszta és finom részletességgel való 

megjelenítésének képessége 
 
Nagy Francia Enciklopédia: (nyelv, irodalom) a tudományok, a művészetek és a mesterségek értelmező 

szótára; a 18. század ismeretanyagának és a francia felvilágosodás eredményeinek nagyszabású, 
lexikonszerű összefoglalása 
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nagy francia forradalom: (történettudomány) az 1789-es franciaországi polgári forradalom 
 
nagy harmad: két nagy másodból álló hangköz (pl. c-e) 
 
nagy házat buktat: (játék) <kártyajátékban> olyan játékost buktat, aki már sokat nyert 
 
Nagy Honvédő Háború: a Szovjetunió harca 1941-től 1945-ig 
 
Nagy Imre és társai pere: a forradalmi kormány és a „Nagy Imre csoport” elleni titkos terrorper 1958. jan. 

28. és jún. 15. között 
 
nagyító képző: (ritka, nyelvtudomány) <főként idegen nyelvekben> olyan névszóképző, amely az alapszó 

jelölte fogalom tartalmának nagyobb mértékét fejezi ki 
 
nagykorú → szellemileg nagykorú 
 
nagy jubileum: (vallás) a megtestesülés 2000. évében tartott jubileumi év 1999. dec. 25. és 2001. jan. 6. 

között 
 
nagy kárókatona: (állattan) a varjúnál kissé nagyobb, teljesen fekete, zöldes fémfényű, evezőlábú madár; 

halban dús vizek mentén él, a halállományra káros (Phalacrocorax carbo sinensis) 
 
nagy kutacs: (orvosi) a gyermek feje lágya 
 
Nagy Magyarország: (történettudomány) a) Magna Hungaria; b) a trianoni béke előtti Magyarország 
 
nagyobbik uram: (néprajz) a férj bátyja 
 
Nagy Októberi Szocialista forradalom: (történettudomány, politika) az 1917 októbere végén Oroszország 

proletárforradalma, amely létrehozta a szovjetállamot 
 
nagypénteki kenyér: (vallás) sütés nélkül készített kicsi kenyér, az Oltáriszentség szereztetésének 

emlékezetére szentelt eulogia elnépiesedett maradványa 
 
nagy póling: (állattan) kb. 70–75 cm hosszú madár, melynek húsát fogyasztják (Numenius arquatus) 
 
nagyságos úr: a) (elavult) <a polgársághoz tartozó férfi megszólítása, megnevezése alkalmazottja v. olyan 

más személy részéről, aki alárendeltségét akarta hangsúlyozni> 
 
nagyságú → borsószem nagyságú 
 
nagy saroglya: a hátulsó saroglya 
 
nagy számok törvénye: (matematika) a valószínűség-számítás egyik alapvető tétele, miszerint nagyszámú 

független, v. közelítőleg független, véletlentől függő mennyiség középértékét képezve, az egyes tagok 
véletlen ingadozásai egymást nagy valószínűséggel bizonyos mértékig kiegyenlítik 

 
nagy szekund: egész távolságnyi hangköz 
 
nagy szfinx: (átvitt értelemben, kissé gúnyos) egy szűkebb v. tágabb közösség előtt titokzatos, 

kifürkészhetetlen személy, szervezet, probléma 
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nagyszentmiklósi kincs: „Attila kincse”, 23 aranyedényből álló lelet; 1799-ben Bánátban találták, Bécsbe, a 
császári és királyi régiségtárba került, 2000-től a bécsi Kunsthistorisches Museumban mint „óbolgár 
kincs” van kiállítva; az együttes súly megközelíti a 10 kg-ot 

 
nagyszombati jezsuita egyetem: Pázmány Péter esztergomi érsek 1635-ben alapította; bölcsészeti és 

teológiai karból állt, a király az egyetemeket megillető kiváltságokkal látta el 
 
nagyszombati jezsuita könyvtár: a mai budapesti Egyetemi Könyvtár őse; eredete 1561-re megy vissza, 

1632-ben már 1489 kötetből állt 
 
Nagyszombati kódex: 199 levél terjedelmű, az óbudai klarisszák számára másolt magyar nyelvű kézirat 

1512/13-ból 
 
nagyszombati nyomda: az első és sokáig egyetlen hazai katolikus nyomda, az Egyetemi Nyomda jogelődje 
 
nagy terc: négy félhangot v. két nagy szekundot magában foglaló hangköz 
 
nagy vérkör: a vér útja a bal kamrából az egész test hajszálereibe és onnan vissza a jobb pitvarba 
 
naiv eposz: (irodalomtudomány) olyan eposz, amely a nép ajkán élő verses elbeszélésekből alakult, s 

magában foglalja a nép mondavilágát, mitológiáját 
 
naiv művészet: a kor művészeti áramlataitól függetlenül, azokkal párhuzamosan kialakult egyéni stílus; 

művelői nem részesülnek rendszeres művészeti képzésben 
 
nándorfehérvári győzelem: a magyar és az európai történelem egyik korhatározó eseménye; 

Konstantinápoly török bevétele után II. (Hódító) Mehmed szultán Magyarország megtörésére 
várrendszere legfontosabbikát, Nándorfehérvárt akarta elfoglalni 1456. júl. 4–12. között, de nem 
sikerült neki, ahogy 1440-ben több havi ostrom után II. Muradnak sem 

 
nap → agitációs nap 
nap → dologtevő nap 
nap → ellenkező nap 
nap → engesztelő nap 
nap → évkezdő nap 
nap → évnegyedkezdő nap 
nap → húsos nap 
nap → hústalan nap 
nap → készületi nap 
nap → negyvenes nap 
nap → törvénytevő nap 
 
Napbaöltözött Asszony: (vallás) Szent János látomásában „egy nagy jel, kinek öltözete nap, lába alatt a 

hold, fején 12 csillagból álló korona”; Magyarországon a Napbaöltözött Asszony a törökellenes 
küzdelmek győzelmi jelévé vált 

 
napfogyatkozás → gyűrűs napfogyatkozás 
 
nap, hold karimája: a nap, a hold tányérja 
 
napi ár: az az ár, amelyet a szóban forgó napon fizetnek vmely áruért, főleg mezőgazdasági termékért 
 
napi politika: a napról napra felvetődő, az éppen időszerű közéleti kérdésekkel foglalkozó politika 
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napirenden tart vmit: gondoskodik arról, hogy vmivel állandóan foglalkozzanak 
 
napirenden van vmi: vmi rendszeresen előfordul, történik 
 
napja → András napja 
napja → Balázs napja 
napja → Borbála napja 
napja → engesztelés napja 
napja → halottak napja 
napja → József napja 
napja → Kisasszony napja 
napja → Luca napja 
napja → Márton napja 
napja → Nagyboldogasszony napja 
 
napkeleti bölcsek: (vallás) a Máté könyvében szereplő perzsa papok v. babilóniai csillagászok, hazájuk 

lehetett Arábia, Mezopotámia, Babilónia v. Perzsia; a keresztény hagyomány ismeri a nevüket: 
Gáspár, Menyhért, Boldizsár, és királyoknak tartja őket 

 
napközi otthon: (hivatalos) olyan intézmény, ahol munkába járó szülők iskolás gyermekeit napközben, a 

szülők távolléte, munkában léte idején gondozzák és foglalkoztatják 
 
napok → csendes napok 
napok → csíziós napok 
napok → dologtiltó napok 
napok → húszas napok 
napok → jeles napok 
napok → kereszteletlen napok 
napok → keresztjáró napok 
napok → kíméleti napok 
napok → legényjáró napok 
 
napóleoni háborúk: 1790–1815 tartó háborúk, a francia forradalmi háborúk és I. Bonaparte Napóleon 

konzul, majd császár háborúinak gyűjtőneve 
 
nápolyi hadjáratok: I. Anjou (Nagy) Lajos magyar király büntető hadjáratai öccse, András gyilkosai ellen 
 
nápolyi szelet: ostyalapok és cukrozott töltelék rétegeiből álló szelet 
 
napon → nyolc napon belül gyógyuló sérülés 
 
nappali szoba: olyan szoba, amely elsősorban a lakók nap közben való tartózkodására, foglalatosságára 

(étkezés, írás, társalgás, játék stb.) használatos 
 
napraforgó tányérja: a napraforgó nagy, kerek, fészkes virágzata, ill. termése 
 
naprendszer bolygói: Merkúr, Vénusz, Föld, Mars, Jupiter, Szaturnusz, Uránusz, Neptunusz, Plútó 
 
napszámosai → nemzet napszámosai 
naptár → görög naptár 
naptár → gregorián naptár 
naptár → óegyiptomi naptár 
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naptár → római naptár 
naptár → százéves naptár 
 
naptári év: jan. 1-től dec. 31-ig terjedő időszak 
 
naptári hónap, naptári hó: vmely hónap első napjától utolsó napjáig terjedő időszak 
 
násznagy → kérő násznagy 
násznagy → kiadó násznagy 
 
neandervölgyi ember: a leggyakoribb, legismertebb ősembertípus; vitatott, hogy az ember közvetlen őse-e, 

v. az evolúció oldalágát képviseli; Homo neanderthalensis 
 
nedves bélyegző: olyan bélyegző, amely festékkel bekenve, ill. festékbe mártva színes lenyomatot ad 
 
nedves gőz: a) (műszaki nyelv) folyadékával érintkező és elvezetéskor vizet is magával ragadó gőz; b) a 

gőzfürdőnek az a helyisége, amelyben sok, viszonylag magas hőmérsékletű gőz van a levegőben 
 
nedvesség → abszolút nedvesség 
 
negatív elem: (vegyipar) olyan elem, amely vegyületeiből elektromos áram hatására a pozitív sarkon válik ki 
 
negatív előjel: (mennyiségtan) mínuszjel mint előjel 
 
negatív irány: (mennyiségtan) <koordináta-rendszerben> az az irány, amelyben az értékek egyre 

csökkennek 
 
néger baba: (mennyiségtan) néger embert, főleg gyermeket ábrázoló baba 
 
negrid emberfajták: (orvosi) a mai emberiség (Homo sapiens) egyik főrassza, amely Afrika területének nagy 

részét népesíti be 
 
négy alapművelet: az összeadás, a kivonás, a szorzás és az osztás 
 
negyed → üzleti negyed 
 
negyedéves előfizető: (ritka) az, aki egy negyedévre fizet elő vmire 
 
negyedóra → külügyi negyedóra 
 
négy elem: a levegő, a tűz, a föld és a víz; Empedoklész görög filozófus szerint a négy elem a „dolgok 

gyökere”, mindegyiket egy-egy istennel hozta kapcsolatba 
 
négyelt címerpajzs: négy egyenlő mezőre osztott pajzs 
 
négyes → francia négyes 
 
négyes fogat: a) olyan fogat, amelyben a jármű v. mezőgazdasági eszköz elé négy ló van befogva; b) 

négylovas kocsi 
 
négyes ikrek: egy anyától egy szüléssel szült négy gyermek 
 
négyes kamat: (ritka, bizalmas) négy százalékos kamat 
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négyes liszt: (elavulóban) a hármas jelzésűnél egy fokkal gyengébb minőségű liszt 
 
négyes oszlop: személyekből alkotott olyan oszlop, amely négy egymás mellett levő sorból áll 
 
négyes rím: (irodalomtudomány) <négysoros versszakban> mind a négy sor végének összecsengéséből álló 

rím 
 
négyes ütem: (zene) olyan ütem, amelyben az egységnyi időtartam négyszer foglaltatik 
 
négyezeti torony: a tetőgerincen, rendszerint a négyezet fölött elhelyezett kisebb torony; a 13. században a 

torony nélküli ciszter templomokon tűnt föl; huszártorony 
 
négy evangélista: (vallás) az evangélium írásba foglalói: Máté, Márk, Lukács és János, közös néven 

evangélisták 
 
négy főerény: (vallás) a kínai bölcseletben a helyes belátás, az emberszeretet, az igazságosság és a 

figyelmesség 
 
négylevelű lóhere: olyan lóhere, amelynek a szokásostól eltérően négy, egy pontból kiinduló levele van 
 
négy paradicsomi folyó: a Pison, a Gichon, a Tigris és az Eufrátesz 
 
négy patriarkális bazilika: (vallás) Róma 4 nagy bazilikája: a vatikáni Szent Péter-bazilika; a Falakon kívüli 

Szent Pál-bazilika; a lateráni Keresztelő Szent János-főszékesegyház, mely a rajta levő írás szerint a 
világ összes templomainak anyja és feje, s egyúttal a pápa püspöki székesegyháza; a Santa Maria 
Maggiore-bazilika, melyet a csodás augusztusi hóesésről Havas Boldogasszony templomának is 
neveznek 

 
négyszög → derékszögű négyszög 
négyszög → ferde négyszög 
négyszög → mágikus négyszög, SATOR 
 
négyütemű motor: (műszaki nyelv) olyan belső égésű motor, amelynek dugattyúja két elégési ütem közt 

négyszer teszi meg útját a henger hosszában, s a főtengely ezalatt két teljes fordulatot végez 
 
negyvenes évek: a folyó v. a szóban forgó évszázadnak negyvenedikkel kezdődő évei az ötvenedik 

kezdetéig 
 
negyvenes nap: az 1930-as években még élő népszokásban a jeles napok egyike, rámutatónap, melynek 

jeleiből következtetni lehet a következő 40 nap időjárására, termésére stb. 
 
negyvennyolcas dalok: (néprajz) az 1848–49. évi magyar forradalom és szabadságharc történeti-politikai és 

katonai vonatkozású dalai, melyek kiemelkedő egyéniségekkel, eseményekkel, ill. hatásukkal és 
emlékükkel foglalkoznak 

 
négyzet → bűvös négyzet 
 
négyzetes vetés: (mezőgazdaság) olyan vetés, amely után a magból kikelő növény, főleg kukorica, hosszanti 

és keresztirányban is szabályos, egymásra merőleges sorokat alkot 
 
négyzetre emel: <vmely számot, mennyiséget> második hatványra emel 
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néhány → időhatározó néhány kérdőszava 
 
nehéz börtön: (régies) szigorított börtönbüntetés, amelyet az elítéltnek vasra verve kellelt kitöltenie 
 
nehézfegyverzetű gyalogos, lovas: (régies) súlyos, nagy fegyverekkel fölszerelt gyalogos, lovas 
 
nehéz fizető: késedelmes fizető, aki többszöri felszólítást, sürgetést is bevár 
 
nehézségek → anyagi nehézségek 
 
nehézségi erő: az a tömeggel arányos nagyságú erő, amely az egy égitesthez (pl.: a Földhöz) képest nyugvó 

testre az égitesttel való kölcsönhatás folytán hat 
 
nehézségi gyorsulás: (fizika) a szabadesés gyorsulása a Földön 
 
nehézszagú boróka: (növénytan) a Boldogasszony ága másik neve 
 
nehéz talaj: (mezőgazdaság) nehezen megmunkálható talaj 
 
nehéz terep: (katonaság) nehezen járható terep 
 
nehéz természet: olyan személy, akivel sértődékenysége, szeszélyessége, indulatossága v. egyéb rossz 

tulajdonsága miatt nem könnyű együtt dolgozni, ill. megférni; nehéz ember 
 
Nekcsi Biblia: Nekcsei Dömötör megrendelésére készített 2 kötetes Szentírás; 1330 körül Herthul királyi 

festő festette 
 
nélkül → csont nélkül jut a kosárba a labda 
nélkül → vételkényszer nélkül 
nélküli → feltétel nélküli megadás 
nélküli → megbízás nélküli ügyvitel 
nélküli → varrat nélküli sebzárás 
nem → át nem ható ige 
nem → be nem avatkozás elve 
 
néma barát: (népies, régies) kartauzi barát 
 
néma szerep: (film, színház) olyan szerep, amelyet a színész szavak nélkül, csak taglejtéssel és arcjátékkal 

jelenít meg 
 
néma tüntetés: (politika) olyan tüntető felvonulás, amelyen a résztvevők nem hangos szóval, hanem 

pusztán megjelenésükkel adnak kifejezést állásfoglalásuknak 
 
nemes → armális nemes 
nemes → bocskoros nemes 
nemes → egytelkes nemes 
nemes → hétszilvafás nemes 
nemes → hétszilvás nemes 
nemes → törzsökös nemes 
 
nemesek hadnagya: (történettudomány) vmely község v. egymáshoz közel levő községek nemeseinek 

maguk választotta vezetője, aki választóit főképp a tisztújításokon irányította, és kívánságaiknak 
alkalomadtán hangot adott 
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nemesi felkelés: (történettudomány) a magyar nemesség fegyverfogása az országba betört ellenség ellen, 

mint a rendi alkotmány szerint ráháruló egyetlen közjogi kötelesség 
 
nemesi szabadságok: (történettudomány) <hűbéri társadalomban> a nemesek kiváltságai 
 
nemesítése → állatok nemesítése 
 
nemesi vármegye: közigazgatási egység a Magyar Királyságban a 13. századtól 1848-ig 
 
nemes korall: a korall egyik, piros színű változata (Corallium rubrum) 
 
nemes rothadás: az a folyamat, amelynek során az elkorhadt héjú szőlőszemek nedvtartalmának nagy része 

elpárolog, s a szőlő aszúbor készítésére alkalmassá válik 
 
nemes rozsda: réz- és bronztárgyak felületén a levegő hatására képződött zöld réteg, amely az illető tárgyat 

nem roncsolja, hanem védi; patina 
 
nemesség szűz vállai: (történettudomány) a nemesi adómentesség 
 
nemes vad: (vadászat) nagy vad, különösen szarvas, dámvad, őz, zerge 
 
nemes valuta: nemesfémből készült érme, ill. a megfelelő értékű nemesfémre beváltható bankjegy 
 
nemes v. tekintetes vármegye: (történettudomány) <a megyegyűlés v. a megyei hatóság hivatalos 

megszólítása.> 
 
német → osztrák, német sógor 
német → tokos német 
német → vasas német 
 
német ajkúak: (nyelvtudomány) a német anyanyelvű lakosság 
 
németalföldi művészet: Németalföld tartományainak művészete 1579-ig (az utrechti unióig) 
 
német idealizmus: a német filozófia 19. századi, Fichte, Schelling és Hegel nevével fémjelzett korszaka, 

melynek közös jellemzője nem annyira a külső tárgyak létének tagadása, mint inkább a valóságnak az 
abszolút eszméből való értelmezése 

 
német lovagrend: teuton lovagrend, Palesztinában hozták létre (1198); tagjai fekete keresztes fehér 

köpenyt viseltek 
 
Német-római Birodalom: a középkori és a kora újkori német állam neve 962. febr. 2. és 1806. júl. 12. között 
 
német szabó: (régies) városi jellegű ruhát készítő szabó 
 
német szóra küld, visz vkit: (régies) németek közé, németektől, lakott területre küldi, viszi, hogy ott 

megtanulja nyelvüket 
 
németújvári glosszák: (nyelvtudomány) magyar nyelvemlék; 1883-ban a németújvári ferences kolostor 

könyvtárában Fejérpataky László bukkant rá egy 1470-ből származó latin szentbeszédgyűjteményben; 
magyar papok számára készült följegyzések: egyes latin szavak és kifejezések magyar fordításai, 
szövegközi, sorközi és lapszéli jegyzetek, kisegítő értelmezések 
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német világ: (történettudomány) a Bach-korszak 
 
nem euklidészi geometria: olyan geometriai elmélet, amelyben a párhuzamossági axióma nem teljesül 
 
nemi → elsődleges nemi jelleg 
nemi → erőszakos nemi közösülés 
nemi → másodlagos nemi jelleg 
 
nemi aktus: (hivatalos, választékos) nemi közösülés 
 
nemi beteg: nemi bajban szenvedő (személy) 
 
nemi betegségek: főként nemi érintkezéssel terjedő fertőző betegségek; gyakorlati szempontból a 

gonorrhoea (kankó, tripper) és a szifilisz (lues, vérbaj) jelentős 
 
nemi élet: a nemiséggel kapcsolatos életmegnyilvánulások összessége 
 
nemi érés: az az élettani folyamat, melynek során a serdülő alkalmassá válik a fajfenntartásra; serdülés 
 
nemi felvilágosítás: sokoldalú tevékenység, melynek célja a nemi éréssel, a nemi élettel, a családalapítással 

kapcsolatos biológiai, pszichológiai és társadalmi kérdések közérthető megmagyarázása 
 
nemi hidegség: (orvosi) az orgazmus-képesség hiánya, általában csak nőkre értik, a férfiaknál 

impotenciának szokták nevezni; frigiditás 
 
nemi inger: (biológia) a nemi érintkezésre, közösülésre irányuló, arra ösztökélő vágy 
 
nemi izgalom: (biológia) az az állapot, amelyet az emberi v. az állati szervezetben a közösülés, ill. párosodás 

v. ennek vágya okoz 
 
nemi jelleg: (biológia) a férfira és a nőre jellemző sajátságok, az ivari kétalakúság emberi megnyilvánulása 
 
nemi kicsapongás: (orvosi) a nemi élvezetek hajszolása 
 
nemi kiválasztódás: (orvosi) Darwin szerint a hím egyedek különleges bélyegei (pl. díszes tollazat, erős 

testalkat) azért alakultak ki, mert a nőstények párosodáskor a nekik legjobban „tetsző” hím 
egyedeket részesítették előnyben, ill. a nőstényekért folytatott harcban általában az erőteljesebb 
hímek győztek 

 
nemi szervek: a szaporodás szervei 
 
nemleges kötelem: (jogtudomány) kötelezettség vállalása arra, hogy vki nem tesz v. eltűr vmit 
 
nem telki földek: (történettudomány) úrbéri viszonyban használt földek nem magánosok (jobbágytelek), 

hanem községnek közös használatában; 1767-ben a nem telki földek mennyiségét is összeírták s 
bevezették a fölvételi tabellákba, hogy megakadályozzák megfogyatkozásukat és az utánuk járó 
kötelezettségek növelését 

 
nem vagyoni kár: (jogtudomány) olyan kár, amely a károsultnak a társadalmi életben való részvételét v. 

egyébként életét tartósan v. súlyosan megnehezíti, ill. a jogi személynek gazdasági forgalomban való 
részvételét hátrányosan befolyásolja 
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nem verbális kommunikáció: (nyelv, irodalom) a kommunikációs folyamat elválaszthatatlan része; részben 
ösztönös, részben utánzott, részben tanult jelrendszer 

 
nemzet napszámosai: a színészek biedermeier hangulatú, rokonszenvező gyűjtőneve 
 
nemzetek → népek, nemzetek önrendelkezési joga 
 
nemzetfenntartó elem: <a Horthy-korszakban> a társadalomnak azok a rétegei, csoportjai, amelyektől a 

hatalom birtokosai uralmuk fennmaradását remélték 
 
nemzetgyűlések → székely nemzetgyűlések 
nemzeti → bruttó nemzeti termék 
nemzeti → bruttó nemzeti termelés 
nemzeti → magyar nemzeti klasszicizmus 
nemzeti → magyar nemzeti zászló 
 
nemzeti állam: (történettudomány) idegen uralkodó, idegen uralom ellen vívott küzdelemben létrejött, a 

nemzet egységét megteremtő állam 
 
nemzeti bajnokság: (sport) az ország vmennyi csapata közül a legkiválóbbaknak két v. több osztályban folyó 

bajnoksága 
 
nemzeti bibliográfia: (tudományos) olyan bibliográfiai jegyzék, mű, amely egy nemzet, ill. állam vmennyi 

sajtótermékét, néha az illető nemzet nyelvén külföldön megjelent v. arra a nemzetre (államra) 
vonatkozó idegen irodalmat is magában foglalja 

 
nemzeti bizottságok: (politika, történettudomány) hazánknak a fasiszta uralom alól való felszabadulása 

után a demokratikus pártok képviselőiből alakult ideiglenes helyi politikai irányító szervek 
 
nemzetietlen kor: (irodalomtudomány, régies) a magyar irodalom történetének a szatmári békétől 

Bessenyei fellépéséig tartó kora 
 
nemzeti irodalom: (nyelv, irodalom) az egy nyelvet beszélők, de nem feltétlenül azonos területen élő 

embercsoportok által létrehozott irodalom összessége 
 
nemzeti jövedelem: azoknak az újonnan termelt értékeknek az összege, amelyet az emberi munka vmely 

országban egy bizonyos időszakban, különösen egy év alatt létrehoz 
 
nemzeti kisebbség: nemzetiség 
 
nemzeti könyvtár: (tudományos) minden hazai nyomtatványt, a nemzeti kultúra bel- és külföldi írott v. 

nyomtatott dokumentumait gyűjtő könyvtár 
 
nemzeti nyelv: (nyelvtudomány) a) <a társadalom nemzetté szerveződésének fejlődési fokán> vmely nyelv 

a maga egészében, változatainak (nyelvjárások, csoportnyelvek, köznyelv stb.) sokféleségéből 
egységesedett v. egységesedő, az irodalmi nyelvtől egybefogott formájában tekintve; b) vmely 
népnek a saját, hazai nyelve <vmely idegen nyelvhez viszonyítva> 

 
nemzeti park: (mezőgazdaság) általában nagy kiterjedésű természetvédelmi egység, olyan ökológiai 

rendszer, amelyet a civilizáció nem v. csak alig zavart meg; természeti szépségei v. ritka állat- és 
növényvilága miatt védettnek nyilvánított terület; területvédelmi terület 
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nemzeti piac: (közgazdaságtan, történettudomány) az egymástól elkülönülő helyi piacokból kialakult, az 
egész országra kiterjedő piac 

 
nemzetiségi állam: az az állam, melyben közös főhatalom alatt álló különböző nemzetiségek közül egyik 

sincs túlsúlyban, és a nemzetiségek egyenjogúak 
 
nemzetiségű → vegyes nemzetiségű, nyelvű 
 
nemzeti színek: egy nemzet jelképe; a színek sorrendje, egymásmellettisége, egymáshoz való viszonya 

meghatározott, s valamit kifejez a nemzet sajátosságából, történelméből 
 
nemzeti szocializmus: (történelem) a német III. birodalmat létrehozó Német Nemzetiszocialista 

Munkáspárt tekintélyuralmi eszmerendszere; hívei az „árja faj” (az egyetlen teremtő elem) 
felsőbbrendűségét és életterének biztosítását hirdetve, a vezérkultusz, az állami központosítás 
alapján, a parancsuralmi rendszer híveként elvetették a népképviseletet és a liberalizmust 

 
nemzeti ünnep: a nemzeti múlt legjelentősebb eseményeinek évfordulója, amiről a nemzet tagjai, éljenek a 

világ bármely táján, megemlékeznek; a nemzeti ünnepek az adott országban munkaszüneti napok 
 
nemzeti zarándoklat: egy ország népét megjelenítő, érsek v. püspök vezette zarándoklat 
 
nemzeti zsinat: egy ország püspökeinek az egész ország egyházi ügyeiről tanácskozó és határozatokat hozó 

gyűlése 1983-ig; szerepét a püspöki konferenciák vették át, 1983 után a plenáris zsinat 
 
nemzetközi → nemzetközi nőnap 
 
nemzetközi brigádok: a spanyol szabadságharc idején (1936. júliustól 1939. márciusig) a Spanyol 

Néphadsereg ezrednek megfelelő, a köztársaságot védő külföldi antifasiszta önkéntesekből álló harci 
egységek 

 
Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus: (vallás) világméretű ünnepségsorozat az Eucharisztia 

megismerésének és tiszteletének elmélyítésére; a budapesti Nemzetközi Eucharisztiks Kongresszus 
1938. máj. 25–29-ig tartott 

 
nemzetközi gyermeknap: a gyermekek világszerte megtartott ünnepe az év meghatározott napján; 

hazánkban évente május utolsó vasárnapján ünneplik 
 
nemzetközi hadijog: a hadviselés módjaira, eszközeire vonatkozó, a hadicselekmények által érintett 

személyek, dolgok, szervezetek védelmével kapcsolatos nemzetközi szerződések, szokásjogi normák 
összessége 

 
nemzetközi hívójel: a kommunikációs rádióadók (szárazföldi, hajó-, repülőgépadók stb.) azonosítására 

szolgáló, betűkből és számokból álló csoport 
 
nemzetközi jog: (jogtudomány) az államok mint szuverén közhatalmi szervezetek között a békében és 

háborúban kialakuló kapcsolatok, viszonyok rendezése végett létrejött szabályok összessége 
 
nemzetközi mester, nemzetközi nagymester: <sakkban> olyan versenyző, aki nemzetközi versenyen a 

nemzetközi sakkszövetség minősítése szerint eredményesen, ill. kiváló eredménnyel szerepelt 
 
nemzetközi nőnap: minden év márc. 8-a, a világ haladó szellemű dolgozó nőinek megemlékezése, 

beszámolója a békéért, a szabadságért és a jobb jövőért folytatott harcukról 
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nemzetközi nyelv: (nyelvtudomány) a) olyan mesterséges nyelv, amely több nép körében ismeretes, s 
amelyet hívei világnyelvként akarnak elterjeszteni (pl. az eszperantó); b) világnyelv 

 
nemzetköziség → proletár nemzetköziség 
 
nemzetközi szerződés: két v. több államnak rendszerint törvénybe iktatott megállapodása az államközi 

kapcsolatok rendezésére vonatkozólag 
 
Nemzetközi Valutaalap: az ENSZ szakosított szervezete 
 
nemzetközösség → Brit Nemzetközösség 
 
nemzetvédelmi kereszt: a Horthy-rendszer támogatásáért, ellenforradalmi tevékenységért adományozott 

kitüntetés 
 
neolit kor, korszak: (történettudomány) <az emberiség történetében> az a kor, amelyben a közösségek 

egy-egy helyen letelepedve, állattenyésztéssel, földműveléssel foglalkoztak, s munkaeszközeiket 
kőből csiszolták; újabb kőkorszak 

 
neologizmus → egyszeri neologizmus 
nép → felséges nép 
nép → germán nép 
nép → halász nép 
nép → hazátlan nép 
nép → indoeurópai nép 
nép → román nép 
nép → újlatin nép 
népe → háza népe 
népek → finnugor népek 
népek → permi népek 
népek → szláv népek 
népek → tengeri népek 
népek → természeti népek 
népek → zsákmányoló népek 
 
népek önrendelkezési joga: a több nemzetet, a nem egynyelvű népeket birodalmakba összefogó 

Európában a gyarmatosító nagyhatalmak rendelkezési joga a központi hatalmakkal szemben 
 
népek tavasza: (ritka) 1848, az európai polgári forradalmak éve 
 
népek, nemzetek önrendelkezési joga: az a népeket, nemzeteket megillető szabadság, hogy államilag 

különváljanak, önálló nemzeti államot alakítsanak 
 
népgazdasági mérleg, gazdasági mérleg: (közgazdaságtan) a gazdasági mutatószámoknak az a rendszere, 

amelynek számszerű adatai az egész népgazdaság legfontosabb arányait és összefüggéseit tükrözik 
 
népi → archaikus népi imádságok 
 
népi demokrácia: (elavult) a proletárdiktatúra egyik formája a kapitalizmusból a szocializmusba való 

átmenet idején 
 
népi demokratikus: a népi demokrácia elvi alapjain álló v. ezek alapján létesült 
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népiesség → plebejus népiesség 
 
népi irodalom: a két világháború között kibontakozott szellemi áramlat, mely nemcsak az irodalomra, 

hanem a politikai életre is hatni akart, és az egész magyar társadalmat meg akarta változtatni 
 
népi írók: (irodalomtudomány) azok a – többségükben a harmincas években feltűnt – magyar írók, akik 

szépirodalmi műveikkel és falukutató munkásságukkal a parasztság gazdasági és politikai 
fölemelkedéséért, a feudálkapitalista Magyarország társadalmi szervezetének átalakításáért 
küzdöttek, akiknek ideológiája azonban nacionalista és harmadikutas jellege miatt nem vált 
egyértelműen haladóvá 

 
népi kollégiumok: tehetséges munkás és parasztszármazású középiskolások és egyetemi hallgatók 

tanulmányainak támogatására létrehozott, az önkormányzat és kollektív vezetés elve alapján 
működő diákotthonok Magyarországon (1945–1949) 

 
népi kommuna: (politika) <a népi Kínában> olyan, rendszerint nagy területen működő és igazgatási 

egységet is alkotó társadalmi szervezet, amely tagjait a mezőgazdasági termelőszövetkezetekénél 
szorosabb élet- és munkaközösségben tömörítve, a maga területén egységesen végzi a 
mezőgazdasági és ipari termelést, bonyolítja le az árucserét, szervezi meg a közoktatást, és ad 
katonai kiképzést tagjainak 

 
népi ülnök: (jogtudomány) jogi képesítéssel nem rendelkező személy, aki egy hivatásos bíróval együtt 

működve, teljes bírói joggal ítélkezik polgári és büntető perekben 
 
népi vallásosság: (vallás) tág értelemben egy nép saját kultúrájának megfelelő magatartása s 

megnyilvánulásai a transzcendens világ, a természet, a társadalom és a történelem egészével 
kapcsolatban; szorosabb értelemben az egyházban élő népeknek a hivatalos tanításból leszűrődött 
jámbor szokásainak, gyakorlatainak együttese 

 
népi zenekar: cigányzenekar 
 
népköltészet → feliratos népköltészet 
néposztály → alacsony néposztály, népréteg 
néprajz → szellemi néprajz 
néprajz → tárgyi néprajz 
néprajzi → egyetemes néprajzi kutatás 
 
néprajzi határ: (néprajz) az egy nemzethez tartozó népcsoportok kultúrájának, összefüggő 

településterületének (pl. matyók, palócok stb.) eszmei, de megkülönböztethető határa; a néprajzi 
határ két oldalán a nemzet más nyelvjárású, szokású, viseletű, vallású stb. tagjai élnek 

 
népszavazás → karintai népszavazás 
népszavazás → soproni népszavazás 
 
népszövetségi mandátum: (történettudomány, politika) a Népszövetség által az első világháború után a 

győztes hatalmaknak adott megbízatás a volt német és török gyarmatok, függő területek 
kormányzására 

 
név → beszélő név 
név → családi név 
név → egyéni név 
név → földrajzi név 
név → kettős név 
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név → történelmi név 
név → védett név 
névadás → kettős névadás 
 
névadó szülők: (elavult) olyan férfi és nő, gyakran házastársak, akik a névadó ünnepségen fogadalmat 

tesznek arra, hogy a szülőkkel együtt biztosítani fogják az újszülött gyermeknek a szocialista hazafiság 
szellemében történő nevelését 

 
névadó ünnepség: (elavult) olyan ünnepség, amelyet vmely üzem, vállalat, intézmény v. társadalmi 

szervezet rendez abból az alkalomból, hogy (rendszerint több) dolgozójának, tagjának gyermeke 
született 

 
nevében → törvény nevében 
nevei → állatöv nevei 
nevelés → irodalmi nevelés 
nevelés → spártai nevelés 
nevelés → szociális nevelés 
nevelés → üvegházi nevelés 
nevelés → vallásos nevelés 
névelő → határozatlan névelő 
névelő → határozott névelő 
 
nevető fejfa: falusi fejfákon olvasható v. csak kitalált tréfás sírfelirat 
 
nevet változtat: új nevet vesz föl 
 
nevezetes pontok: (matematika) a háromszöggel kapcsolatos fontosabb pontok összefoglaló elnevezése 
 
nevező → közös nevező 
nevezőre → közös nevezőre hozás 
 
névleges árfolyam: (pénzügy) vmely értékpapír olyan árfolyama, amelyet csupán a kereslet és a kínálat 

alapján állapítanak meg, az adásvételi ügylet létrejötte nélkül 
 
névleges bér: (pénzügy) az a pénzösszeg, amelyet a dolgozó elvégzett munkájáért kap, és amely része a 

reálbérnek 
 
névleges kereslet: (pénzügy) spekulánsoktól támasztott olyan kereslet, amely meghaladja a fogyasztók 

tényleges szükségletét 
 
névmás → általános névmás 
névmás → birtokos névmás 
névmás → főnévi névmás 
névmás → határozatlan névmás 
névmás → kérdő névmás 
névmás → kölcsönös névmás 
névmás → mutató névmás 
névmás → számnévi névmás 
névmás → személyes névmás 
névmás → visszaható névmás 
névmás → vonatkozó névmás 
névszó → állítmányi névszó 
névszói-igei állítmány → összetett állítmány 
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névszói származék: olyan szó, amely névszóból származik 
 
Névtelen → Karthauzi Névtelen 
 
New Age: szinkretista jellegű világnézeti mozgalom a 20. század utolsó negyedében és a 21. század 

kezdetén; már-már parttalanul áradó eszméinek hirdetői tudatosan olyan új világszemléleti modellt 
és valláspótló gyakorlatokat akarnak elterjeszteni, melyekkel az európai civilizációt, s azon belül a 
kereszténységet és a természettudatos gondolkodást alapjaiban támadják és kívánják lecserélni 

 
Newton mozgástörvényei: (fizika) a mechanika Newton-féle axiómái; a tételek közvetlenül elméleti v. 

kísérleti bizonyítékok nélküli axiómák, de igazságuk közvetetten, megfigyelések útján belátható 
 
nézőpont → elbeszélő nézőpont 
 
ngandongi leletek: Koenigswald 1931-től több évig tartó ásatások során Ngandong helység közelében 11 

töredékes ősemberi koponyát tárt fel 
 
niceai zsinat: (vallás) az első egyetemes zsinat; az arianizmus elítélésére hívta össze Nagy Konstantin; 325. 

máj. 20-tól júl 25-ig tartott 
 
nicea-konstantinápolyi hitvallás: (vallás) az I. konstantinápolyi zsinaton, 381-ben szerkesztett hitvallás, 

mely a Szentléleknek a Fiúval és az Atyával való egylényegűségét fogalmazta meg 
 
nihil obstat: (vallás) illetékes egyházi szakértő ítélete kéziratról, mely szerint a mű tartalma összhangban 

van az egyház hivatalos tanításával, ezért nincs akadálya a kiadásnak 
 
nikápolyi csata: 1396. szept. 28-án az oszmán törökök s az ellenük induló keresztes sereg Nikápoly melletti 

döntő fontosságú ütközete; a keresztesek között a Zsigmond király vezette magyar egységeken kívül 
havasalföldi csapatok és főként francia keresztesek harcoltak 

 
Nobel-díj: Alfred Bernhard Nobel svéd vegyész, feltaláló és gyáros által alapított nemzetközi díj, amelyet 

1901 óta halálának évfordulóján évente öt tárgykör (fizikai, kémiai, orvosi, irodalmi és békedíj) 
kiemelkedő képviselőinek osztanak ki 

 
Noé bárkája: (vallás) <a bibliában> nagy hajó, mellyel Noé családján kívül az állatokból egy-egy párt 

megmentett az özönvízből 
 
nominális stílus: (irodalomtudomány) névszói stílus, a stílusnak az a faja, amelyben egyrészt a nominális 

elemek (főnév, melléknév) jutnak túlsúlyra a verbális elemek (főként a létige v. az azt helyettesítő 
körülíró igék) rovására 

 
nonfiguratív művészet: művészeti irányzat 1850 után, mely nem a természetben látható formákban 

fogalmazza meg mondanivalóját; absztrakt művészet 
 
norma → képviseleti norma 
norma → nyelvi norma 
norma → szoros norma 
norma → szűk norma 
norma → tudományos norma 
 
normál a hang: a hangszerek hangolásának alaphangja, amelynek rezgésszáma másodpercenként 440; 

kamarahang 
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normális atmoszféra: (fizika) cm2-enként 1,033 kg-nyi nyomás 
 
normális elosztás: (matematika) a függvény, melynek grafikonja a jól ismert haranggörbe 
 
nóta → magyar nóta 
nóta → nyoszolyó nóta 
novarum → Rerum novarum 
novella → egyperces novella 
nő → hideg nő 
 
női hidegség, vmely nő hidegsége: (átvitt értelemben) vmely nő hideg volta, ilyen természete; érzelmi 

zárkózottsága, érzéketlensége <a szerelmi életben, különösen nemi tekintetben> 
 
női ivarsejt megtermékenyülése: a női ivarsejtnek a hím ivarsejttel való egyesülése s ezzel életre, 

fejlődésre képessé válása 
 
női különvagyon: (néprajz) régi jogunk szerint elsősorban a nászajándék, a jegyajándék, vagyis minden 

ingóság (ékszer, ruha stb.), melyet az eljegyzés v. a házasságkötés alkalmából a vőlegény v. más adott 
a menyasszonynak 

 
női ötpróba: 80 m-es gátfutásból, 200 m-es síkfutásból, távol- és magasugrásból, valamint súlylökésből álló, 

összetett verseny 
 
nőstény kapocs: (átvitt értelemben, népies) az egymásba akasztható v. egymásba nyomható kétrészes 

ruhakapocsnak homorú, ill. hurkos része 
 
nőszirom → mocsári nőszirom 
nőszirom → pompás nőszirom 
növekedés → gazdasági növekedés 
 
növekedési zavar: (orvosi) a normálistól pozitív (óriás növés) v. negatív irányban (törpenövés) lényegesen 

eltérő testnövés 
 
növény → egynyári növény 
növény → elevenszülő növény 
növény → kétnyári növény 
növény → rovarevő növény 
növény → védett növény 
növények → csírás növények 
növények → edényes növények 
növények → hajtásos növények, kormofita 
növények → mocsári növények 
növények → rovarfogó növények 
növények → virágos növények 
növények → virágtalan növények 
 
növények mesterséges megtermékenyítése: az eredményes megporzást követő folyamat, amikor a növény 

hím- és női ivarsejtjei összeolvadnak, és így a magházból termés, a magrügyekből mag alakul 
 
növénygyűjtő szelence: jellegzetes, lapított henger alakú, nyakba akasztható szelence 
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növényi ornamentika: (néprajz) stilizált növényi elemekből összetett díszítmény, fő meghatározója a 
népművészet egyik legelterjedtebb irányzatának 

 
növényi színanyagok: a növényvilágban elterjedt színes vegyületek 
 
növényt kapál: a növény körül kapával lazítja a földet 
 
növényvédelem → biológiai növényvédelem 
 
növényvédő szerek: (mezőgazdaság) olyan készítmények, amelyek a növények, növényi részek károsítóinak 

gyérítésére, elpusztítására alkalmasak 
 
növényzet → sivatagi növényzet 
növényzet → sziki növényzet 
nővér → diétás nővér 
 
nulla fok: (átvitt értelemben, ritka) vminek (elképzelhető) legalacsonyabb foka 
 
nulla óra nulla perckor: pontosan éjfélkor 
 
nullapont → abszolút nullapont 
 
nullás liszt: a legfehérebb, csaknem korpátlan liszt 
 
nullius apátság: (vallás) a régi egyházjogban egyházmegyétől jogilag független terület, amelynek hívei és 

papsága fölött egy kolostor apátja gyakorolt kvázi püspöki joghatóságot 
 
numerikus analízis: (számítástechnika) a matematika egy ága, amely absztrakt feladatok konkrét v. közelítő 

megoldásával foglalkozik 
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nyájas olvasó: (régies) <az olvasó szokásos megszólítása vmely írásműben az író részéről> 
 
nyak → ferde nyak 
nyaka → remese nyaka 
 
nyaka csigája: (régies) nyakcsigolyája 
 
nyakkendő → csokros nyakkendő 
nyakkendő → vörös nyakkendő 
nyara → vénasszonyok nyara 
nyárfa → olasz nyárfa 
nyárfa → rezgő nyárfa 
 
nyári időszámítás: olyan, a nyáron érvényes időszámítás, amelynek bevezetésekor a zónaidőhöz képest egy 

órával előreigazítjuk az órákat 
 
nyári konyha: (néprajz) egy- v- kéthelyiséges kis épület, ahol a meleg évszakban a főzés és sütés munkáját 

végzik, esetleg napközben is ott tartózkodnak 
 
nyári szalámi: a) apróra darált sertés- és marhahúsból készült, gyengén főzött és füstölt, kevésbé tartós 

hentesáru; b) (ritka) házilag készült hasonló kolbászféleség 
 
nyári színkör: olyan színkör, amelyben csak nyáron játszanak 
 
nyári szünet: (iskola) a meteorológiai nyár hónapjaira eső hosszú szünet; ez az intervallum Magyarországon 

általában jún. második hetétől szept. 1-ig tart 
 
nyári tábor: (iskola) a nyári szünidőben szervezett, általában egy- v. kéthetes időtartamú közös vakáció, 

nyaralás; igen elterjedt és kedvelt pihenési, szórakozási forma 
 
nyárlott bor: (néprajz) a fehérborok eddig ismeretlen eredetű betegsége eredményeképpen létrejött 

nyúlós, zavaros és illatát vesztett folyadék 
 
nyársba → karóba, nyársba húz vkit 
nyavalya → forró nyavalya 
nyelv → analitikus nyelv 
nyelv → arámi nyelv 
nyelv → átadó nyelv 
nyelv → átvevő nyelv 
nyelv → bengáli nyelv 
nyelv → élő nyelv 
nyelv → eszperantó nyelv 
nyelv → felnémet nyelv 
nyelv → flektáló nyelv 
nyelv → germán nyelv 
nyelv → görög nyelv 
nyelv → héber nyelv 
nyelv → holt nyelv 
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nyelv → irodalmi nyelv 
nyelv → izoláló nyelv 
nyelv → jiddis nyelv 
nyelv → kreol nyelv 
nyelv → ladino nyelv 
nyelv → látható nyelv 
nyelv → mesterséges nyelv 
nyelv → mozgalmi nyelv 
nyelv → nemzeti nyelv 
nyelv → nemzetközi nyelv 
nyelv → ófelnémet nyelv 
nyelv → ógörög nyelv 
nyelv → ómagyar nyelv 
nyelv → ószláv nyelv 
nyelv → örmény nyelv 
nyelv → programozási nyelv 
nyelv → római nyelv 
nyelv → román nyelv 
nyelv → sumer nyelv 
nyelv → szanszkrit nyelv 
nyelv → szerbhorvát nyelv 
nyelv → társalgási nyelv 
nyelv → természetes nyelv 
nyelv → újfelnémet nyelv 
nyelv → újgörög nyelv 
nyelv → vulgáris nyelv 
 
nyelv kezelése: (átvitt értelemben) <vmely írói műben> az a mód, ahogyan az író a kifejezés eszközeivel 

bánik, ahogyan céljaira felhasználja őket 
 
nyelv pergése: a) a nyelv hegyének rezgése az r hang ejtése közben; b) gyors, hadaró beszéd 
 
nyelvcsalád → uráli nyelvcsalád 
nyelvek → agglutináló nyelvek 
nyelvek → altaji nyelvek 
nyelvek → analitikus nyelvek 
nyelvek → holt nyelvek 
nyelvek → ind nyelvek 
nyelvek → indián nyelvek 
nyelvek → inkorporáló nyelvek 
nyelvek → itáliai nyelvek 
nyelvek → klasszikus nyelvek 
nyelvek → mesterséges nyelvek 
nyelvek → permi nyelvek 
nyelvek → sémi nyelvek 
nyelvek → szintetikus nyelvek 
nyelvek → szláv nyelvek 
nyelvek → török nyelvek 
nyelvek → újlatin nyelvek 
nyelvek → uráli nyelvek 
nyelven → eredeti nyelven 
nyelvészet → alkalmazott nyelvészet 
nyelvészet → délibábos nyelvészet 
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nyelvészet → leíró nyelvészet, deszkriptív nyelvészet 
nyelvészet → matematikai nyelvészet 
nyelvészet → összehasonlító nyelvészet, nyelvtudomány 
nyelvészet → történeti nyelvészet 
nyelvi → kontrasztív nyelvi elemzés 
 
nyelvi hang: (ritka, nyelvtudomány) beszédhang 
 
nyelvi játék: (nyelv, irodalom) a megszokott alaktól, szerkezettől eltérő nyelvi forma, az eltérésben valami 

játékos elemet tartalmaz, mert nem tartja be a nyelvi szabályokat, és magára a nyelvi formára 
irányítja a figyelmet 

 
nyelvi kompetencia: (nyelv, irodalom) az embernek az a képessége, hogy anyanyelvén a nyelv elemkészlete 

és szabályai alapján nyelvtanilag helyes mondatokat hozzon létre 
 
nyelvi norma: (nyelv, irodalom) az ún. igényes köznyelvnek megfelelő szabályrendszer, a sztenderd, a 

norma gyakorlati megvalósulása 
 
nyelvi performancia: (nyelv, irodalom) az egyén tényleges beszédtevékenysége, amelynek során mondatait 

a nyelv szabályainak megfelelően hozza létre 
 
nyelvi rendszerünk változása: (nyelv, irodalom) nyelvünk önálló életében alapjaiban megtartotta finnugor 

jellegét, de több ponton eltért a rokon nyelvek rendszerétől 
 
nyelvi szintek: (nyelv, irodalom) a nyelvi rendszer részeit, elemeit nevezzük nyelvi szinteknek; 

megkülönböztetünk fonémaszintet, morfémaszintet (szóelem szintje), lexémaszintet (a szavak 
szintje), szintagmaszintet (a szószerkezet szintje), mondatszintet 

 
nyelvi tervezés: (nyelv, irodalom) az alkalmazott nyelvtudomány ága; olyan tudatos tevékenység, amely 

megváltoztatja a nyelv és a nyelvközösség viszonyát, ill. a nyelvi rendszert 
 
nyelvi univerzálé: (nyelv, irodalom) olyan nyelvi jelenségek csoportja, amelyek minden nyelvben 

megtalálhatók 
 
nyelvjárási sziget: (nyelvtudomány) kisebb nyelvjárási csoport más nyelvjárás területén 
 
nyelvjárások → alnémet nyelvjárások 
nyelvjárások → újfelnémet nyelvjárások 
nyelvjárásterület → belső nyelvjárásterület 
nyelvjárásterület → külső nyelvjárásterület 
 
nyelvre való fogóvetés: (néprajz) megszégyenítő büntetési eszköz volt, amelyet főleg a házasságtöréssel 

való rágalmazás esetében alkalmaztak úgy, hogy az elítélt nyelvére lakatot v. vas fogót tettek és a 
hóhér a községben így hordozta utcáról utcára; nyelvlakat 

 
nyelvtan → előíró nyelvtan 
nyelvtan → leíró nyelvtan 
 
nyelvtani gyakorlatok: a nyelvi kifejezések és nyelvi szerkezetek szabályos használatát, a nyelvi 

törvényszerűségek szisztematikus alkalmazását, a nyelvhasználathoz szükséges készségek fejlesztését 
szolgáló metodikai eljárások 
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nyelvtani rendszer: egyfelől azoknak a nyelvi elemeknek az összessége, amelynek a segítségével – a szavak 
igénybevétele során – a mondanivaló kifejezhető, másfelől a mondatbeli szóalakok létrehozásában és 
a mondat megszerkesztésében érvényesülő szabályok gyűjteménye 

 
nyelvtani személy: (nyelv, irodalom) három személyt különböztetünk meg; az első személy a beszélő, a 

második személy a hallgató, a harmadik pedig az, akire v. amire a közlés vonatkozik 
 
nyelvtörténeti korszakok: (nyelv, irodalom) azok a korszakok a magyar nyelv életében, amelyek a nyelvi 

változások jellegén alapulnak, rendszerint történelmi korszakhatárok is 
 
nyelvű → hasadt nyelvű 
nyelvű → idegen nyelvű iskola 
nyelvvizsgálat → összevető nyelvvizsgálat 
nyelvzavar → bábeli nyelvzavar 
 
nyereség formái: a profit, a kamat, a földjáradék, a vállalkozói nyereség 
 
nyerges láb: a lábfej felső részén erősen kidomborodó, ívelt láb 
 
nyerges ló: a) felnyergelt ló; b) lovaglásra használt ló; c) a befogott lovak közül a baloldali, a rudas mellé 

fogott ló 
 
nyers bor: (szőlészet) egy forráson keresztülment, egészen új bor 
 
nyers bőr: (bőripar) az állatról lenyúzott, szárítással v. vegyi anyagokkal tartósított, cserzetlen, kikészítetlen 

bőr 
 
nyers cukor: a cukorrépa levéből gyártott sárgásbarna színű, sajátságos szagú, kristályos, finomítatlan cukor 
 
nyers fal: (építészet) vakolatlan fal 
 
nyers formátum: (nyomdászat) a papírnak feldolgozás (nyomás) előtti eredeti gyári formátuma 
 
nyers hozadék: a termelés bruttó eredménye 
 
nyers kézirat: az első fogalmazvány, amelyen sem a szerző, sem más még nem javított v. nem változtatott 
 
nyers kő: csiszolatlan, megmunkálatlan kő 
 
nyers levonat: (nyomdászat) az egyengetést megelőzően nyomott első levonat 
 
nyers mérleg: olyan mérleg, amely magában foglalja az összes főkönyvi számlák forgalmi adatait 
 
nyers pamut: a gyapotcserje magját borító szőrszerű, finom szálak alkotta anyag; a legelterjedtebb 

szövőipari nyersanyag 
 
nyers súly: burkolattal, csomagolással számított, mért áru súlya 
 
nyers szén: szénbányában termelt, osztályozatlan széntermék 
 
nyers tégla: (építészet) égetetlen tégla 
 
nyesetlen labda: (sport) a nyesés nélkül ütött labda 
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nyesetlen ütés: (sport) <(asztali)teniszjátékban> olyan ütés, amelynek következtében a labda nem perdül 

meg saját tengelye körül 
 
nyesi a labdát: (sport) <(asztali)teniszjátékban> a labdát olyan mozdulattal adja v. üti vissza, hogy az saját 

tengelye körül pörögve száll 
 
Nyesztor-krónika: orosz őskrónika; valószínűleg 1112 körül keletkezett, nevét feltételezett szerzőjéről 

kapta, aki 1056-tól 1114-ig élt; a Nyesztor-krónika említést tesz a Kijev-Rusznál átvonuló fehér és 
fekete ugorokról, évszámhoz nem köthetően 

 
nyílás → bemeneti nyílás 
 
nyilat húz: (történettudomány) a) egyenlőtlen hosszúságú nyilak közül sorshúzás céljából elvesz egyet; b) 

sorshúzással elnyer vmely közbirtokossági erdőrészt v. más földterületet 
 
nyilatkozat → függetlenségi nyilatkozat 
nyilatkozat → lakiteleki nyilatkozat 
 
nyillő szőlő: (néprajz) az elégtelen szőlőbeporzás v. a gondatlan nyári tőkegondozás miatt hiányos, apró 

bogyójú szőlőfürt 
 
nyíltabbá válás: (nyelv, irodalom) magánhangzó-változási tendencia, amelynek során a magánhangzó 

felsőből középső, középsőből alsó nyelvállású lesz, azaz nyíltabb képzésű 
 
nyíltan → hangot nyíltan ejt 
 
nyílt áramkör: (villamosság) olyan áramkör, amelyben a vezető vhol meg van szakítva 
 
nyílt ártér: gáttal, töltéssel el nem kerített ártér 
 
nyílt áteresztő: (vasútügy) olyan áteresztő, amelynek oldalfalai a töltés magasságáig felnyúlnak, és a nyílást 

áthidaló fa v. vas tartószerkezet közvetlenül rajtuk fekszik 
 
nyíl tolla: a nyílvessző végén levő s a nyíl repülését irányító sík lap 
 
nyílt fórum: olyan hely, ahol szabadon lehet megnyilatkozni 
 
nyílt híd: (műszaki nyelv) olyan híd, amelyen a főtartók felső öve között, a híd két szélén nincs rács v. 

keresztkötés 
 
nyílt hitel: (kereskedelem) olyan hitel, amelyet az adós sem záloggal, sem írásos biztosítékkal nem fedez 
 
nyílt levél: vkihez nyilvánosan, rendszerint újságban intézett felszólítás, értesítés, vele kapcsolatban tett 

nyilatkozat 
 
nyílt levelezőlap: <a zárt levelezőlappal ellentétben> egyszerű, le nem ragasztható levelezőlap 
 
nyílt pálya: (vasútügy) állomások, megállóhelyek, forgalmi kitérők közti pályaszakasz 
 
nyílt parancs: (katonaság) vmely személynek v. kisebb alakulatnak adott olyan parancs, amely az illető 

személyt v. alakulatot vmely feladat elvégzésre utasítja, s amelynek okmánya a rendeltetési helyen 
felmutatandó, s bármely (ellenőrző) hatóságnak felmutatható 
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nyílt rakodó: (vasútügy) a vasúti kocsi padozatának magasságában fekvő vízszintes terület (rendszerint az 

áruraktár folytatásaként) a nehéz darabáruk berakására 
 
nyílt seb: friss, be nem hegedt seb 
 
 
nyílt számla: (kereskedelem) nyílt hitelről vezetett számadás 
 
nyílt szénlánc: szerves vegyületek molekuláinak szerkezete, amelyben van (legalább két) olyan szénatom, 

amely csak egyetlen más atomhoz kapcsolódik 
 
nyílt színi taps: (film, színház) az a taps, amely a színész(ek) játéka közben, hirtelen harsan fel 
 
nyílt színi változás: (film, színház) a színpad díszletének gyors változtatása az előfüggöny leeresztése nélkül 
 
nyílt szótag: (nyelvtudomány) magánhangzóra végződő szótag (pl. be-te-ge, gó-lya) 
 
nyílt tenger: a) olyan tenger, amely az egy-egy állam főhatósága alá tartozó tengerparti területeken kívül 

esik; b) általában a tengernek a partoktól, a szárazföldtől távol eső része, amely rendszerint nagyon 
mély 

 
nyílt tér: (elavult) napilapnak a szerkesztőségen kívül álló személyek, ill. közösségek közleményére szánt 

rovata; a benne közöltekért a szerkesztőség nem vállal felelősséget 
 
nyílt, titkos szavazásos: olyan, amiben nyílt, ill. titkos szavazás van szokásban; nyílt, ill. titkos szavazással 

járó 
 
nyílt törés: olyan csonttörés, amelyben a törött csont a testrész, végtag izomzatán, bőrén áthatolva, kívülre 

jut, ill. amelyben a zúzódás, ütés mély sebet vágva a csontot is eléri 
 
nyílt tűz: (néprajz) a szabadban, konyhában, istállóban, pincében-présházban fűtésre, főzéshez, sütéshez, 

világításra rakott tűz, amely szabadon ég, legfeljebb füstelvezetést szolgáló, szikrafogókkal 
kiegészített építmény kapcsolódik hozzá, v. a főzéshez, sütéshez használt edényt alátámasztó v. 
felfüggesztő eszköz, építmény egészíti ki 

 
nyílt üzlet: olyan üzlet, amely közvetlenül a fogyasztók részére (is) árusít 
 
nyílt város: (katonaság) katonailag nem védett, nem megerősített város 
 
nyílt virág: (ritka) olyan virág, mely már nem bimbóban van, hanem teljesen kinyílt 
 
nyilvános bűnös: (vallás) közismerten bűnös állapotban élő katolikus, akiről köztudott, hogy állapotán nem 

akar változtatni 
 
nyilvános élet: (régies) közélet 
 
nyilvános főpróba: (film, színház) meghívott közönség részére tartott főpróba 
 
nyilvános hely: olyan, étkezésre v. szórakozásra berendezett helyiség, amelyet bárki szabadon látogathat 
 
nyilvános számadásra kötelezett egyesület, vállalat: (elavult, pénzügy, kereskedelem) olyan egyesület, 

vállalat, amely évi számadását köteles volt a pénzügyigazgatósághoz beterjeszteni 
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nyilvános tanuló: (elavult) nyilvános iskola előadásait rendszeresen látogató, beiratkozott tanuló <a 

magántanulóval ellentétben> 
 
nyilvános vezeklés: (vallás) a nyilvános bűnös megtérését kifejező bűnbánati cselekmény, mely a belső 

megtérés után a nyilvánosság előtt is helyrehozza az okozott botrányt; világi változata volt a 
pellengér 

 
nyilvános vita: (nyelv, irodalom) tárgya rendszerint időszerű, közérdekű kérdés; célja a vitapartnerek 

meggyőzése 
 
nyilvánosságra jut, kerül vmi: köztudomásúvá, közismertté válik 
 
nyírt csikó: (ritka) olyan csikó, amelynek megnyírták a sörényét 
 
nyit → folyószámlát nyit 
 
nyitó leltár: az a vagyoni kimutatás, amellyel vmely vállalat az évet megkezdi 
 
nyitó mérleg: olyan kétoldalú kimutatás, amelynek egyik oldala az aktívákat, másik oldala a passzívákat 

mutatja ki a gazdasági év elején 
 
nyitó pár: az a pár, amely táncával a bált megnyitja 
 
nyitott fészer: olyan fészer, amelynek csak a teteje, esetleg egy, két v. három oldala fedett, ill. zárt 
 
nyitott haj: (ritka) be nem font, fel nem tűzött haj 
 
nyitott irányzék: (katonaság, vadászat) optikai segédeszköz nélküli, egyszerű irányzó berendezés 
 
nyitott kérdés: (ritka) még meg nem oldott, eldöntésre váró kérdés; nyílt kérdés 
 
nyitott mű: (nyelv, irodalom) kreatív önállóságot követel a befogadótól; az alkotás során v. annak 

eredményeként egyértelmű és szükségszerű eseménysorozat helyett többértelmű szituáció, nyitott 
mű jön létre 

 
nyitott tető: főleg mozi nézőterének meleg nyári estéken a mennyezet egy részének eltolásával v. más 

módon felnyitott teteje 
 
nyolcad → pontozott nyolcad (19X) 
 
nyolcados bíróság: csak ünnepek nyolcadán működő bíróság; az idézés mindig meghatározott határidőre, 

valamely ünnep nyolcadára szólt 
 
nyolcas → ősi nyolcas 
 
nyolcas fogat: a) olyan fogat, amelyben a jármű v. a mezőgazdasági eszköz elé nyolc ló v. ökör van fogva; b) 

(ritka) nyolclovas hintó, kocsi 
 
nyolcas kamat: (ritka, bizalmas) nyolc százalékos kamat 
 
nyolcas liszt: a hetes jelzésűnél gyengébb minőségű liszt; takarmányliszt 
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nyolcas szám: (mennyiségtan) nyolc egységet tartalmazó, az egyet nyolcszor magában foglaló szám (írott 
jele: 8 v. VIII) 

 
nyolcas szarvasagancs: négy-négy ágú agancs 
 
nyolc boldogság: (vallás) a hegyi beszédet megnyitó boldogságmondások Jézus ajkáról; ilyen pl. a 

„Boldogok a lelki szegények, mert övék a mennyek országa.” 
 
nyolc erény: (vallás) a katolikus tanításban a négy sarkalatos erény (okosság, igazságosság, lelki erősség, 

mértékletesség), az isteni erények (hit, remény, szeretet) és az alázat összefoglaló neve 
 
Nyolchangú énektár: (vallás) a bizánci szertartás énekeskönyve; 8 egymás után következő hét minden 

egyes napjára tartalmaz külön-külön énekeket 8 dallamra, vagyis hangra szerkesztve 
 
nyolc napon belül gyógyuló sérülés: (jogtudomány) könnyebb sérülés, ill. könnyű testi sértés, amelynek vki 

által való okozása vétségnek számít 
 
nyolcvanas évek: a folyó, a legutóbbi v. a szóban forgó évszázadnak nyolcvanadikkal kezdődő évei a 

kilencvenedikig 
 
nyomás → hidraulikus nyomás 
nyomás → kritikus nyomás, térfogat 
nyomás → színes nyomás, reprodukció 
nyomás → szivárványos nyomás 
 
nyomásos gazdálkodás: (mezőgazdaság) kezdetleges gazdálkodási módszer; az egynyomásban a teljes  
szántóterületet gabona foglalja el, a kétnyomás őszi, tavaszi gabona és ugar szakaszokra osztja a területet 
 
nyomással deformál vmit: (műszaki nyelv) nyomással, préssel a kívánt formára alakít vmit 
 
nyomaték → tehetetlenségi nyomaték 
 
nyomatékos felsőfok: az alapszóban kifejezett tulajdonságnak az összehasonlítottak közötti 

legeslegnagyobb mértékét kifejező fok 
 
nyomda → nagyszombati nyomda 
 
nyomjelző elem: (biológia, műszaki nyelv) olyan radioaktív anyag, amely az emberi, állati, növényi 

szervezetbe, ill. ásványi v. gyári termékbe juttatva, a vele együtt bejuttatott vegyszer, gyógyszer, 
táplálék, ill. ötvöző anyag útját és elhelyezkedését kimutathatóvá teszi 

 
nyomjelző lövedék: (katonaság) a tüzérségnél, gyalogságnál v. a légierőnél használt olyan lövedék, 

amelynek röppályáját a képződő láng-, ill. füstcsík láthatóvá teszi 
 
nyomor → szexuális nyomor 
nyomorúság → cifra nyomorúság 
nyomós → csavaros, nyomós ceruza 
nyomtatás → rotációs nyomtatás 
nyomtatás → színes nyomtatás 
nyomtató → gömbfejes nyomtató 
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nyomtatott áramkör: (számítástechnika) elektronikus készülékekben alkalmazott áramkör, amelyben az 
alkatrészeket szigetelőlapra felragasztott szigeteletlen fémszalagok kötik össze, amelyeket nyomdai 
eljárás segítségével és maratással alakítanak ki a szigetelőlapon 

 
nyoszolyó nóta: (ritka, tájszó) lakodalmi nóta 
 
nyugalomba v. nyugdíjba megy: <szolgálati idejének kitöltése után v. már előbb> (saját kérésére) 

nyugdíjazzák 
 
nyugat-európai verselés: (nyelv, irodalom) a magyar verstani szakirodalomban azon időmértékes 

versformáink elnevezése, amelyeknek a klasszikus görög-latin verselésben nincsen megfelelője 
(nyugat-európai jövevényformák) 

 
nyugati → keleti, nyugati félteke 
 
nyugati demokráciák: a nyugat-európai kapitalista országok és az Egyesült Államok <leginkább saját 

elnevezésük szerint> 
 
nyugat-magyarországi fölkelés: a népek önrendelkezési joga érvényesítésének kísérlete a trianoni béke 

parancsaival szemben 1921. aug. 21. és nov. 5. között 
 
Nyugatrómai Birodalom: a Római Birodalom része a keletrómai mellett; területe Itália, Észak-Afrika, 

Dalmácia, Pannónia és Európa nyugati része volt; 395–475-ig állt fenn 
 
nyugdíj → rokkantsági nyugdíj 
 
nyugvó képző: (nyelvtudomány) elavult képző 
 
nyújtás → erőszakos nyújtás 
nyújtása → bőr nyújtása 
 
nyújtott fonál: (szövőipar) fésülés nélkül font, egyenletes, sima, nem hengeres fonál 
 
nyúl → húsvéti nyúl 
nyúl → mezei nyúl 
nyúl → üregi nyúl 
nyúlja → disznó nyúlja 
 
nyúlós kenyér: megromlott, nem friss, ragadós kenyér 
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oberammergaui passiójáték: (vallás) Oberammergau (Bajorország) falu népe 1634-ben a pestistől való 

szabadulás után hálából fogadalmat tett, hogy bizonyos időközönként misztériumjátékként előadja a 
passiót; 1680 óta 10 évenként rendezik meg az oberammergaui passiójátékot, melyre a szereplők 
elmélyülten készülnek; a népies passiójáték egész Európában híres 

 
objektív ellentmondás: (filozófia, politika) <a természeti és a társadalmi valóságban> egy összefüggő 

egészen belül olyan viszony, amely az egymással szemben álló jelenségeknek egymást kizáró és 
egyben egymást kiegészítő jellegénél fogva a fejlődés alapvető mozgatója 

 
objektív idealizmus: az idealista filozófiában <a szubjektív idealizmussal ellentétben> az az irányzat, amely 

elismeri ugyan az anyagi világnak a tudattól független létezését, de vele szemben valamiféle önálló 
szellemet (világszellem, isten, idea stb.), ill. szellemi létet gondol elsődlegesnek 

 
objektív igazság: (filozófia) képzeteinknek és gondolatainknak az a tartalma, amely megfelel a valóságnak, 

az objektív világnak, ezt helyesen tükrözi, és nem függ az emberektől 
 
oboa → töklevélszár oboa 
obstat → nihil obstat 
 
óbudai egyetem: Luxemburgi Zsigmond magyar király 1389 körül alapította, valószínűleg 4 karral; kérésére 

IX. Bonifác pápa 1395. okt. 6-án megerősítette, kiváltságokkal és szabadságokkal látta el; 1389–1403 
k.; 1410–1448 utánig működött 

 
óbudai zsinat: (vallás) legfontosabb rendelkezéseivel a hazai oktatást szabályozó zsinat 1309-ben 
 
óegyházi szláv nyelv: ószláv nyelv 
 
óegyiptomi naptár: szoláris jellegű naptár; az egyiptomiak a 4. dinasztia óta (kb. Kr. e. 2640) jegyezték föl a 

dátumokat, azóta a 365 napos naptárt alkalmazták 
 
ófelnémet nyelv: (nyelvtudomány) a német nyelvterület déli részén a 8. századtól a 11. század végéig 

beszélt nyelv, amely a mai felnémet nyelv legrégibb ismert formája 
 
ógörög nyelv: (nyelvtudomány) az ókori görög nép nyelve <különösen az új és a bizánci göröggel 

ellentétben> 
 
óhajtó mód: (nyelvtudomány) némely nyelvben (pl. a görögben) az igének az a módja, ill. alakja, amely 

óhajtást, kívánságot fejez ki (optativus) 
 
0óhajtó mondat: (nyelvtudomány) óhajtást, vágyat, kívánságot kifejező mondat (rendszerint óhajtást 

kifejező szóval kezdődik, s igei állítmánya feltételes módban van; például: Bárcsak megtenné!) 
 
ok → alapos ok 
ok → bontó ok 
ókeresztény → pécsi ókeresztény sírkamrák 
 
ókeresztény irodalom: az egyházatyák és egyházi írók műveinek összessége; hozzá tartozik a patrológia és 

az ókeresztény dogmatörténet 
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ókeresztény művészet: a kereszténység első évszázadaiban kialakult, a Római Birodalom művészetének 

hatását tükröző, keresztény tartalmú művészet 
 
okirati kényszer: az a jogszabályok által előírt kötelezettség, hogy bizonyos jogügyleteket, pl. ingatlanok 

adásvételét írásba kell foglalni 
 
okleveles könyvvizsgáló: (hivatalos) az a személy, aki egyetemi képesítés v. szakvizsga alapján vállalatok, 

üzemek mérlegbeszámolóit, számviteli és üzemgazdasági ügyeit felülvizsgálhatja 
 
okleveles mezőgazda: szak- v. főiskolát végzett mezőgazdasági szakember; mezőgazdász 
 
okokból → egészségi okokból 
 
okság elve: (vallás) az egyik legjelentősebb léttörvény, amely azt a metafizikai szükségszerűséget fejezi ki, 

hogy minden véges és esetleges létezőnek okra, egészen pontosan: az abszolút létre mint végső okra 
van szüksége, hogy létezhessék 

 
oktális számrendszer: (számítástechnika) 0 és 7 közötti számjegyeket alkalmazó, 8-as alapú számrendszer 
 
oktatás → anyanyelvi oktatás 
oktatás → fakultatív oktatás 
oktatás → levelező oktatás, tanfolyam 
 
oktatási segédlet: oktatási segédeszköz, amely segít az embereknek elsajátítani egy eszköz v. folyamat 

használatát 
 
oktató fabula: (néprajz) az oktató fabula tanító célzattal előadott rövid, általában prózai, ritkábban verses 

állatmese 
 
oktáv → egyvonalas oktáv 
oktáva → alsó oktáva 
Októberi → Nagy Októberi Szocialista forradalom 
ól → tüzelős ól 
 
olajág v. a béke olajága: (átvitt értelemben) <a béke jelképe> 
 
olajat üt: olajat sajtol 
 
olajkutak hatósugara: az a távolság, amelyen belül a kutak egymás termelési tényezőit befolyásolják 
 
olajok → szent olajok 
 
olasz fogadás: (sport) <lóversenyen> a másodiknak bejövő lóra történő fogadás 
 
olasz gesztenye: (növénytan) maróni 
 
olasz kard: (sport) vívósportban használt könnyű, keskeny és hajlékony pengéjű kard 
 
olasz nyárfa: (növénytan) jegenye 
 
olasz reneszánsz színpad: (nyelv, irodalom) az olasz reneszánsz színházban elkülönült a nézőtér és a 

színpad, egy síkban érintkezett csak egymással; a színpad – amely egy négyszög alakú tér volt – 
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megtelt, a nézőtértől fal választotta el, ahova díszítőelemeket helyeztek, és perspektivikus díszleteket 
építettek 

 
olasz rizling: a) fehérbort adó szőlőfajta; kisebb fürtjei, apró, sárgás, vékony héjú bogyói vannak; b) e 

szőlőfajta terméséből sajtolt bor 
 
olcsó ár: a napi v. a szokott, közepes árnál alacsonyabb ár 
 
olcsó hitel: alacsony kamattal folyósított, rendszerint hosszú lejáratú hitel 
 
olcsó malaszt: (ritka, irodalmi nyelvben, rosszalló) kegyes szavakból álló üres beszéd 
 
oldal → evangéliumi oldal 
oldal → követel oldal, követel rovat 
oldal → megfelelő oldal 
oldal → tartozik oldal, tartozik rovat 
 
oldalág öröklése: (néprajz) az öröklésnek az az esete, amikor leszármazók öröklése és felszállók 

öröklésének hiányában az oldalági rokonok örököltek, elsősorban az örökhagyó testvérei örököltek 
fejenként egyenlően; ha valamelyikük kiesett, helyébe leszármazói léptek 

 
oldalágon rokon vkivel v. oldalágon rokona vkinek: úgy rokon vkivel, ill. úgy rokona vkinek, hogy a szóban 

forgó személy a testvérének v. vmely távolabbi, egyenes ági rokonának a leszármazottja 
 
oldalú → egyenlő oldalú háromszög 
oldalú → görbe oldalú kocsi 
oldat → telített oldat 
olimpia → szellemi olimpia 
 
olimpiai eskü: (sport, régies) az az eskü, amelyben az olimpiai versenyző ünnepélyesen kijelenti, hogy a 

sportot kedvtelésből űzi (amatőr), és megfogadja, hogy a nemes küzdés szabályait a verseny 
folyamán megtartja 

 
olimpiai fáklya: (sport) az a fáklya, amelyet a verseny kezdete előtt Athénban gyújtanak meg, és futárral, ill. 

szárazföldön egymást váltó futókkal juttatnak a verseny színhelyére, hogy ott a verseny befejeztéig 
égjen 

 
olimpiai falu: az olimpia alkalmára épített lakótelep a versenyzők és kísérőik számára 
 
olimpiai játékok: az ókori görög férfiak és ifjak Olümpiában (Olimpia) rendszeresen megrendezett több 

napos versenyei isteneik tiszteletére (ókori olimpiai játékok), ill. ennek a hagyománynak a felújítása a 
19. század végétől nemzetközi méretekben (újkori olimpiai játékok) 

 
olimpiai karikák: öt egymást metsző karika az öt világrész jelképeként; az olimpiák jelvénye 
 
ollóba fog: (sport) a) ellenfelét a birkózó – derekát, lábát, nyakát akadályozó fogással két lába közé szorítva 

– mozgásképtelenné teszi 
 
ólmos ablak: (régies) kis, kerek üveglapokból álló, ólomból készült keretbe foglalt ablak 
 
ólmos eső: (meteorológia) sűrű, ködszerű eső, amely leesve rögtön megfagy; ónos eső 
 
ólmos pice: (tájszó) olyan pice, amely a víz fenekére ül 
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ólmot önt: <babonás szokásként, rendszerint szilveszter estéjén> olvasztott ólmot hideg vízbe önt, s a 

megszilárduláskor felvett alakjából jósol 
 
olt → meszet olt 
olt → sípra olt 
oltár → hordozható oltár 
oltár → szárnyas oltár 
oltár → szembemiséző oltár 
 
oltár szárnya: a) az oltár jobb v. bal oldala; b) a szárnyas oltár oldalának kinyitható és becsukható része 
 
oltás → szimultán oltás 
 
oltatlan mész: olyan mész, amelyet nem oltottak meg; darabos mész 
 
oltott mész: vízzel leöntött, elkevert, a pezsgés közben történő hőfejlődés után kihűlt, sűrű v. vízzel hígított 

mész 
 
oltott szúnyog: (tájszó, tréfás) különösen nagy és fájdalmas szúrású szúnyog 
 
oltott tej: (néprajz) joghurt 
 
olvas → döcögve olvas 
olvas → katalógust olvas, tart 
olvas → térképet olvas 
olvasás → első olvasás 
olvasás → harmadik olvasás 
olvasás → második olvasás 
olvasmány → házi olvasmány 
olvasmány → kötelező olvasmány 
olvasmányok → házi olvasmányok 
olvasó → fájdalmas olvasó, fájdalmas rózsafüzér 
olvasó → nyájas olvasó 
 
olvasó kanonok: (vallás) a kanonokok rangsorában a nagyprépost után következő kanonok 
 
olvasó, rózsafüzér rózsája: (vallásügy, régies) az olvasó, a rózsafüzér nagyobb, gyakran díszített szeme 
 
olvaszt → ércet olvaszt 
 
ónémet stílus: a 19. század utolsó harmadában divatos iparművészeti, főleg lakásberendezési stílus; 

elsősorban a késői reneszánsz és a korai barokk díszítőelemek önkényes keverése és zsúfolása s a 
nagy arányokra való törekvés jellemzi 

 
ónodi országgyűlés: trónfosztó országgyűlés 1707. máj. 24. és jún. 22. között 
 
ónos bot: (népies) pásztorbot, amelynek felső része ólomból való dísszel van kiöntve 
 
ónos eső: (meteorológia) túlhűlt vízcseppekből álló csapadék; lehulláskor a cseppek azonnal megfagynak, 

és jégkéreggel vonják be a talajt, a fákat stb.; ólmos eső 
 
ónos idő: (ritka) olyan idő, amikor ónos eső esik 
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ónozott ablak: (régies) ólomkeretbe foglalt ablak 
 
opera → gördülő opera 
 
operációs bázis: (katonaság) vmely katonai vállalkozás, hadművelet támaszpontja, kiinduló pontja 
 
oppozíció → parlamenti oppozíció 
 
optikai csalódás: a) az emberi szem tökéletlensége következtében törvényszerűen bekövetkező tévedés a 

látási érzékelésben; b) (átvitt értelemben) csalóka, megtévesztő látszat 
 
optikai karakterfelismerés: (számítástechnika) az a folyamat, amelynek során egy elektronikus készülék 

megvizsgálja a papíron levő nyomtatott betűket, és a sötét és világos mintázatok érzékelésével 
meghatározza alakjukat 

 
optikai lencse: (orvosi) két görbült, v. görbült és sík felülettel határolt, átlátszó anyagból készült test, 

amellyel fénytörés révén kép állítható elő 
 
optikai rács: egymással párhuzamosan, igen sűrűn elhelyezett (mm-enként több ezer) vékony rések v. 

fényvisszaverő felületek sorozata 
 
óra → csillagászati óra 
óra → hivatalos óra 
óra → húsz óra 
óra → huszonegy óra 
óra → huszonnégy óra 
óra → kakukkos óra 
óra → karkötő óra 
óra → nulla óra nulla perckor 
óra → pontos óra, mérleg, mérőműszer 
óra → privát óra 
óra → tanítási óra 
óra → tizenhárom óra 
óra → tizenkilenc óra 
 
óraadó tanár: nem véglegesen alkalmazott tanár, aki fizetését megtartott órái szerint kapja 
 
óra járma: a felhúzásra és a mutató igazítására való alkatrész 
 
órák → irodai órák 
órák → pénztári órák 
 
órákat kiáltja: (régies) <éjjeliőr> fennszóval közli, hány óra van 
 
óraszám → heti óraszám 
 
organikus építészet: funkcionális szemléletmódú építészet, F. L. Wright szerint az organikus építészet célja 

a belső egység, az egyszerűség, a „tisztaság”, szoros kapcsolódás a tájhoz, környezethez, valamint az 
élő szervezethez, hazai kiváló képviselője Makovecz Imre 

 
organikus iskola: (tudományos) az a szociológiai irány, amely a társadalmat élő, az élőlényekéhez hasonló 

szervezetnek tekinti 
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organikus kémia: (vegyipar, kissé régies) a vegytannak a szerves vegyületekkel foglalkozó ága; szerves 

vegytan 
 
organikus maradványok: (tudományos) az állat- és a növényvilágnak átalakult, megkövesedett 

maradványai 
 
orgona → vízi orgona 
óriás → fehér óriás 
óriás → vörös óriás 
 
ornamentális stílus: olyan stílus, amelyben a díszítőelemek vannak túlsúlyban 
 
ornamentika → növényi ornamentika 
ornans → epitheton ornans 
 
orosz gőzhenger: az 1914–1918-i világháborúban nagy (túl)erővel támadó cári hadsereg 
 
orosz tea: a) (régies) Kínából karavánnal szárazföldi úton, Oroszországon át szállított tea; b) <hasonló célra 

használt hazai növényekkel, ill. növényi részekkel (pl. szederlevél, hársfavirág, csipkebogyó) 
ellentétben:> valódi tea 

 
oroszok → minden oroszok cárja 
 
orozva költ: (népies) a) olyan <kiscsirke>, amelyet a tyúk ismeretlen helyen, pl. a padláson, a gazdasszony 

tudtán kívül költött ki; b) (átvitt értelemben, tréfás) természetes házasságból született <gyermek> 
 
orr → görög orr 
orr → lapos orr 
orsó → csévés orsó 
 
orsó szárnya: (szövőipar) a szárnyas orsónak az a kétágú alkatrésze, amely a fonalat a csévére vezeti, és 

sodratot ad neki 
 
ország → görbe ország 
országa → holtak országa 
országgyűlés → erdélyi országgyűlés 
országgyűlés → kassai országgyűlés 
országgyűlés → ónodi országgyűlés 
 
országgyűlési akták: (történettudomány, tudományos) <1844 előtt> a magyar országgyűlés iratait latin, 

majd latin és magyar nyelven közlő időszakos kiadványok sorozata (acta diaetalia comitiorum) 
 
országgyűlési ifjak: a hazai polgári átalakulást sürgető, a liberális nemesi ellenzéket támogató jurátusok az 

1830–1840-es években 
 
országgyűlési utasítás: (történettudomány) <1848 előtt> a törvényhatóságok által az országgyűlésre 

küldött követeknek adott utasítás, amelyhez határozathozatalkor, szavazáskor alkalmazkodniuk 
kellett 

 
országok → fejlődő országok 
Országos → Nagycsaládok Országos Egyesülete 
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országos biztosok: a török elleni visszafoglaló háború katonai ellátásának megszervezésére I. Lipót által 
1696. nov. 1-jén kinevezett főurak 

 
országos előrejelzés: az előrejelzésnek az a formája, amely az ország nagyobb területeire (tájegységekre) v. 

az egész országra vonatkozik 
 
országos főkapitány: a) (közigazgatás) minden város és kerület rendőrségi szerve felett álló tisztviselő; b) 

(történettudomány) az egész ország katonai főparancsnoka; fővezér 
 
országos jármű: (katonaság, régies) katonaság által használt v. igénybe vett lovas szekér 
 
országos vásár: némely nagyközségben, városban évenként két v. több alkalommal, az ország távolabbi 

vidékein lakók részvételével, rendszerint szabad ég alatt v. sátrakban tartott vásár 
 
ortodox egyházak: keleti egyházszakadás (1054) nyomán a római katolikus (nyugati) egyháztól elkülönült, a 

konstantinápolyi (bizánci) liturgiát és egyházszervezetet alapul vevő keleti keresztény közösségek 
 
ortodoxia vasárnapja: (vallás) az ortodoxok nagy ünnepe nagyböjt első vasárnapján, mellyel a 

képtisztelőknek a képrombolás feletti győzelmére emlékeznek 
 
ortológusok fő képviselői: Beregszászi Nagy Pál, Verseghy, Bacsányi, Döbrentei Gábor 
 
orvos → körzeti orvos 
 
orvosi aloé: (növénytan) a liliomfélék családjába tartozó, egyszikű gyógynövény 
 
orvosi fonál: sebészeti célokra használt, bélből készült szál, mely az összevarrt testrészben felszívódik 
 
orvosi laboratórium: a diagnózishoz szükséges műszeres, élettani, vegyi vizsgálatok elvégzésére 

berendezett, fölszerelt helyiség(ek), ill. vmely egészségügyi intézménynek ilyen feladatokat végző 
részlege 

 
orvosi látlelet: (egészségügy) orvosi irat, mely főként sérülésekkel kapcsolatos orvosi észleleteket 

tartalmaz; az elváltozások leírásának hűnek kell lennie 
 
orvosi rendelet: (egészségügy) az orvos receptje, rendelvénye, ill. utasítása vmely betegség gyógyítására, ill. 

megelőzésére vonatkozóan 
 
orvosi, ügyvédi praxis: rendszeres orvosi, ügyvédi működés, ténykedés 
 
orvosság → kanalas orvosság 
orvostan → igazságügyi orvostan, törvényszéki orvostan 
ossarium → csontház, ossarium, carnarium 
ostor → karikás ostor 
 
ostornyeles lámpa: {<csak ebben a szókapcsolatban:>} az utcai közvilágítás céljára az úttest szélére állított, 

fém lámpaoszlop, amelynek a fénycsöves lámpát tartó felső vége az ostornyél végződéséhez 
hasonlóan ívesen kissé behajol az úttest fölé 

 
ostoros moszatok: a növényvilág egyik törzse, állati és növényi tulajdonságokkal egyaránt rendelkező 

planktonikus szervezetek 
 
oszlása → apostolok oszlása 
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ószláv nyelv: (nyelvtudomány) a legrégibb szláv irodalmi nyelv, amely a 9. században Cirill és Metód 

hittérítő tevékenysége során egy macedón nyelvjárás alapján keletkezett, és amelynek a 10–11. 
századból vallási szövegeket tartalmazó emlékei maradtak fenn; óegyházi szláv nyelv 

 
oszlop → dór oszlop 
oszlop → ión oszlop 
oszlop → képes oszlop 
oszlop → négyes oszlop 
 
oszlop fejezete: (művészettörténet) oszlopfő 
 
oszmánli törökség: {<főleg ilyen kapcsolatokban:>} oszmán-török(ség) 
 
Ószövetségi Szentírás: (vallás) a Szentírás Jézus Krisztus eljövetele előtt írott könyvei 
 
oszt → hangosan oszt 
oszt → kegyelmet oszt 
osztály → egyenlő osztály 
osztály → elnöki osztály 
osztály → előkészítő osztály, előkészítő tanfolyam 
osztály → első osztály 
osztály → harmadik osztály 
osztály → járó osztály 
osztály → második osztály 
osztály → tagos osztály 
osztály → tanulmányi osztály 
osztály → vegyes osztály 
 
osztályismétlésre bukott: az osztályt meg kell ismételnie 
 
osztályok → párhuzamos osztályok 
 
osztályozó mérkőzés: (sport) olyan mérkőzés, amelyen eldől, hogy a versenyzők v. a csapatok közül melyik 

jut előbbre egy magasabb csoportba 
 
osztás → arányos osztás 
 
osztatlan iskola: egy tanító vezetésével működő, egy tanulócsoportos iskola; a tanulócsoport több 

osztályba járó tanulókból tevődik össze 
 
osztatlan munkaidő: (üzemi élet) egyfolytában letöltött, szünettel meg nem szakított munkaidő 
 
osztatlan testvérek: (régies) olyan testvérek, akik még nem osztoztak meg, hanem közösen birtokolják a 

vagyont 
 
osztó → közös osztó 
 
osztó igazság: (régies, irodalmi nyelvben) olyan igazság, amely mindenkit egyformán megillet, amelyben 

mindenki érdeme szerint részesül 
 
osztó pihen: (játék) az osztó nem vesz részt a játszmában <a szükségesnél eggyel több játékos esetén> 
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osztó számnév: (nyelvtudomány) tő- v. törtszámnév ismétlésével alkotott olyan számnév, amely azt jelenti, 
hogy a szóban forgó személyekből v. dolgokból mindegyik csoportban ugyanannyi van, amennyit az 
egyszerű számnév jelöl (pl. három-három tanuló ül egy padban; mindegyik gyermekre fél-fél liter 
tejet számított egy napra) 

 
osztott → részben osztott általános iskola 
 
osztott általános v. elemi iskola: (iskola) olyan általános, ill. elemi iskola, amelyben minden osztálynak 

külön nevelője van 
 
osztott levél: (növénytan) olyan levél, amelyen a bemetszések a fél lemez középvonalán túl terjednek 
 
osztott munkaidő: (üzemi élet) olyan munkaidő, amelyben nagyobb időtartamú megszakítás(ok) van(nak), s 

ez(eke)t a dolgozó munkahelyén kívül tölti 
 
osztrák államszerződés: Ausztria második világháború utáni helyzetének nemzetközi jogi rendezése 1955. 

máj. 15-én 
 
osztrák katonai népszámlálás: az 1848/49-i szabadságharc leveretése után az osztrák katonai kormányzat 

által végrehajtott népszámlálás 
 
Osztrák–Magyar Monarchia: 1867–1918. novemberig létező birodalom Közép-Európában, Ausztria és 

Magyarország államszövetsége, mely az osztrák örökös tartományokat és a Magyar Szent Korona 
országait foglalta magában 

 
osztrák, német sógor: (régies, tréfás v. gúnyos) <a Habsburg-monarchia idején az állami együttélésre célzó 

megnevezésként:> osztrák(ok), német(ek) 
 
osztrák örökösödési háború: a Habsburg-ház férfiágának kihalásakor a Habsburg tartományok 

megszerzéséért vívott háború, mely 1740. dec. 16-tól 1748. okt. 18-ig tartott 
 
otthon → napközi otthon 
otthon → szociális otthon 
óvatol → váltót óvatol 
óvoda → hatnapos óvoda 
 
óvónőképző intézetek: az első hazai katolikus óvónőképző intézeteket a Miasszonyunkról nevezett Szegény 

Iskolanővérek nyitották 1877-ben 
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ökumenikus mozgalom: (vallás) a protestáns egyházak részéről 1910-ben megindított (de régebbi 

kísérletekre visszatekintő) törekvés a keresztények egyesítésére, ill. különböző hitnyelvi alapokon 
való együttműködésre 

 
öl → ideget öl 
 
ölbe való gyermek: karon ülő gyermek 
 
öldöklő angyal: (vallás) az Ószövetségben az Isten angyalának egy különleges megjelenési formája: az ítélet 

végrehajtója, Isten haragjának megtestesítője 
 
ölelkező rím: (irodalomtudomány) <rendszerint négysoros versszakban> az első sor végének a negyedik sor 

végével, a második sor végének pedig a harmadik sor végével való összecsengése, ríme 
 
öltözet → egy öltözet ruha 
 
öltöztetős Mária: (vallás) a Madonna-szobrok felöltöztetése a középkor óta ismert, általánossá a 17. 

században vált; általában uralkodó családok s az előkelő főnemesi, nemesi osztályok tagjai 
ajándékozták a drága anyagokból, selyemből, csipkéből, nehéz brokátból készült, drágagyöngyökkel 
kivarrt ruhákat 

 
ölyv → gatyás ölyv 
 
ömlesztett áru: (kereskedelem) olyan áru, amelyet nem csomagolva, hanem ömlesztve kezelnek, 

szállítanak, raktároznak stb. 
 
ömlesztett sajt: más sajtfélék megolvasztásával készített, formába öntött sajt, amelyet néhány dekás 

darabokban ezüstpapírba csomagolva is árusítanak 
 
őn → ragadozó őn 
 
önálló dalest: egy dalénekesnek egész műsort kitöltő hangversenye 
 
önálló tanulás: a tanító, ill. a tanár előkészítése után v. egyéni kezdeményezésből, közvetlen vezetés nélkül 

végzett ismeretszerzés 
 
önbíráskodás → jogtalan önbíráskodás 
öncsonkítás → vallásos öncsonkítás 
 
önfenntartási ösztön: minden emberben és állatban meglevő természetes ösztönös törekvés életének 

fenntartására, megőrzésére; életösztön 
 
önkéntes → egyéves önkéntes 
 
önkéntes számkivetés: az ország elhagyása, külföldön való megtelepedés politikai okokból; emigráció 
 
önkéntes tűzoltó: a tűz oltásában szakszerűen kiképzett, a keletkezett tüzek eloltásában alkalomszerűen és 

díjazás nélkül részt vevő személy 
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önköltségi ár: az az ár, amely éppen akkora, mint az önköltség, vagyis amelyet haszon felszámítása nélkül 

állapítottak meg 
 
önköltségi menetjegy: (közlekedés) személyzeti (menet)jegy 
 
önmagában rossz: (vallás) erkölcstani szakkifejezés erkölcsi cselekedetek azon fajtáinak jelzésére, melynek 

tárgya a szándéktól és a körülményektől függetlenül rossz, azaz sérti az erkölcsi rendet és a legfőbb 
erkölcsi törvényt 

 
önmegszólító verstípus: (nyelv, irodalom) a gondolati költészetnek egyik sajátos, különösen a 20. 

században elterjedt típusa; a költő saját magát szólítja meg, vagyis az egyoldalúnak látszó dialógus 
közben az egyik magatartás kifejtése magában foglalja a másikat, az ellenvetést 

 
önműködő fegyver: olyan lőfegyver, mely a lőporgázok energiáját a fegyver működtetésére is felhasználja; 

automata fegyver 
 
önrakodó kocsi: olyan, általában egytengelyes szállító jármű, amely a teher kocsira rakására, szállítására és 

meghatározott helyen való lerakására alkalmas 
 
önrendelkezési → népek önrendelkezési joga 
önt → ólmot önt 
 
öntött perec: (konyhaművészet) kissé sózott kalácstésztából sütött, rendszerint juhtúróval meghintett, 

karika alakú apró sütemény; zsinegre fűzve vásárokon árusítják 
 
öntött saláta: (konyhaművészet) felvágott fejes saláta zsíros v. olajos ecetes vízzel leforrázva és esetleg 

töpörtővel meghintve 
 
öntött tészta: (néprajz) különféle sült tésztákból készült tésztaétel, amelyet úgy készítenek el, hogy a sült 

tésztát szitába, szűrőbe téve forró vízzel leöntik, így megpuhítva a főtt tésztákhoz hasonlóan, 
különféle ízesítőkkel, elsősorban mákkal, túróval tálalják 

 
öntözés → áztató öntözés 
öntözés → barázdás áztató öntözés 
öntözés → csepegtető öntözés 
öntözés → esőszerű öntözés 
önvédelem → jogos önvédelem 
ördögök → vörös ördögök 
őrizet → biztonsági őrizet 
őrizet → szoros őrizet 
 
őrizetes cella: őrizetbe vett személy(ek) fogva tartására használt cella 
 
őrizetes személy: olyan személy, akit vmely nyomozó hatóság őrizetbe vett 
 
őrlés → kereskedelmi őrlés 
őrlés → sima őrlés 
 
örmény nyelv: (nyelvtudomány) a világ egyik legrégibb írásbeliséggel rendelkező indoeurópai nyelve, 

ismert közelebbi rokon nélkül, a latin, germán és szláv nyelvekéhez hasonló ige- és főnévragozási 
rendszerrel 
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örmény zene: Örményország egyházi zenéje valószínűleg a világ legrégibb írásos zenei hagyománya, s 
népzenéje ezt is megelőzi 

 
őrmester → manipuláns őrmester 
őrmester → továbbszolgáló őrmester 
 
örökbe fogad: (jogtudomány) <rendszerint gyermeket> magához véve olyan jogok részesévé tesz, mintha 

saját gyermeke volna 
 
örök élet: (vallás) szoros értelemben Isten kezdet és vég nélküli, időtől független élete; tág értelemben az 

ember számára a halál utáni élet 
 
örök harag: (gyermeknyelv, tréfás) haragszom rád, nem játszom, nem beszélek, nem törődöm veled 
 
örök hó v. jég hazája: olyan terület, vidék, ahol sohasem olvad el a hó v. a jég 
 
öröklés → fiági öröklés 
öröklése → oldalág öröklése 
 
öröklési szerződés: olyan szerződés, amelyben az örökhagyó arra kötelezi magát, hogy a vele szerződő felet 

tartás v. életjáradék fejében örökösévé teszi; végintézkedés 
 
 
öröklődő betegségek: minden olyan betegség, amelynek oka a génekben rejlik 
 
öröklött viselkedésformák: a környezettől független, az illető faj valamennyi egyedére jellemző azonos 

viselkedésforma 
 
örökmozgó lift: (ritka) páternoszter 
 
örökös → általános örökös 
örökös → törvényes örökös 
 
örökös főispán: (történettudomány) a 13. századtól 1870-ig országos méltóság a Magyar Királyságban 
 
örökös jobbágyság: (néprajz) szoros függőségi viszony a földesúr és a jobbágy között; amíg a jobbágy a 

földesúr birtokán tartózkodott, lakott, az tulajdonjogot gyakorolt fölötte, elköltözés v. szökés esetén 
az új földesúrral szükségszerűen ugyanilyen viszonyba került 

 
örökös királyság: a királyi trón betöltése örökléssel 
 
örökös sakk: (játék) olyan helyzet a sakkban, amikor az egyik fél a másik fél királyának bármilyen lépésére 

ismételten sakkot tud adni 
 
örökös tartomány: (történettudomány) a) öröklés jogán birtokolt és nem meghódított v. megvásárolt 

tartomány; b) a Habsburg-ház uralma alá öröklés útján került tartomány 
 
örökösödés → gyökös örökösödés 
örökösödési → kassai örökösödési szerződés 
örökösödési → osztrák örökösödési háború 
örökösödési → spanyol örökösödési háború 
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örökösödési háború: (történettudomány) olyan háború, amely rendszerint vmely uralkodócsalád kihalása 
után az örökösödésre, utódlásra igényt tartó felek között tör ki 

 
örökre megváltott föld: (néprajz) olyan föld, melyet a jobbágyok örökre megváltottak a feudális 

járadékszolgáltatás alól 
 
örökség → kulturális örökség 
 
örökzöld erdők: örökzöld fákból és cserjékből álló erdők; a meleg mérsékelt öv (mediterrán) és a 

szubtrópusok hegyvidéki nagy hőingadozású (de fagymentes) területeinek jellemző növénytársulásai 
 
örök világosság: (vallás) <a keresztény hit szerint> a túlvilági élet fénye, boldogsága 
 
őrs → tábori őrs 
 
őrszemes rendőr: őrszemként szolgálatot teljesítő, a közrendre és a közbiztonságra felügyelő rendőr 
 
őrült → dühöngő őrült 
 
örvös buzogány: (történettudomány) kiálló szögecsekkel ellátott buzogány 
 
örvös levél: (növénytan) a szár egy csomóján eredő több levél egyike 
 
örvös lúd: (állattan) olyan lúd, melynek feje, nyaka fekete, hasa fehér, többi része hamuszürke 
 
örvös medve: (állattan) Közép- és Dél-Ázsiában élő, sima, fekete szőrű medve 
 
ősembere → Palesztina ősembere 
ősemberi → subalyuki ősemberi lelet 
 
őshonos fajok, autochton fajok: azok az élőlények, melyek ma is keletkezési helyükön élnek 
 
ősi nyolcas: (néprajz) nyolc szótagú sorfajta, amelynek ütembeosztása páros és rendszerint felező (két 

egyenlő szótagszámú sorfélből áll), továbbá páros rímű is 
 
ősi szókincs: (nyelv, irodalom) a finnugor korból származó szókészlet; ezeknek a szavaknak nagy része 

tárgyfogalmakra, tulajdonságokra, cselekvésekre utal 
 
ősi telek: (néprajz) a megtelepüléskor kihasított eredeti, osztatlan telek, melynek birtokosai az 

ősjobbágyok, akik leszármazottaikkal együtt alkották a falu törzslakosságát, szemben a 
jövevényekkel, zsellérekkel; eredeti telek 

 
őszi bogár v. őszi féreg: (tájszó) egy ősszel mutatkozó tücsökfajta; őszike 
 
őszi gyapjú: (állattenyésztés) ősszel nyírt gyapjú 
 
őszi kikerics: (növénytan) nyirkos hegyi réteken, erdős helyeken termő, nagy, lilás rózsaszín virágú, ősszel – 

virágzásakor – levéltelen, hagymás, mérges növény (Colchicum autumnale) 
 
őszirózsás forradalom: (történettudomány) az 1918. évi október 31-i magyarországi polgári forradalom 
 
összeférhetetlenség → képviselői összeférhetetlenség 
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összeg átvitele a pénztári naplóba, más számlára: (kereskedelem) az a könyvelési művelet, hogy vmely 
összeget vhonnan más helyre könyvelnek, írnak 

 
összeget → számot, összeget felfelé kerekít 
 
összehasonlítási alap v. az összehasonlítás alapja: az az egyező részlet, az a szempont, ill. a szempontoknak 

az a csoportja, amely szerint az összehasonlítás történik 
 
összehasonlító irodalomtörténet: (irodalomtudomány) az irodalomtudománynak az az ága, amely az 

irodalmi alkotásokat más nemzetek irodalmi műveivel egybevetve vizsgálja, értékeli, s azt igyekszik 
megállapítani, hogy egy-egy mű mennyivel járul hozzá más irodalmi alkotások keletkezéséhez, vmely 
műfaj egyetemes fejlődéséhez, mennyiben gyarapította az illető nemzet v. a világirodalom szellemi 
kincseit 

 
összehasonlító nyelvészet, nyelvtudomány: (nyelvtudomány) a nyelvtudománynak az az ága, ill. módszere, 

amely a nyelvek nyelvtani és szókincsbeli sajátságait a rokon nyelv(ek) ilyen jelenségeivel veti egybe, 
hogy közös eredetüket megállapítsa v. a még közös eredetűnek nem tartott nyelvek rokonságát 
kimutassa; nyelvhasonlítás, komparatisztika 

 
összekeveri a kártyát: (játék) <játék előtt> a kártyacsomagban a lapok keverésével más egymásutánt, új 

sorrendet hoz létre 
 
összekötő szöveg, zene: több képre tagolt színpadi művekhez szerzett, rendszerint a díszletezés idejét 

áthidalni hivatott szöveg, zene 
 
összekötő tiszt: (katonaság) különböző fegyvernemekhez, esetleg hadseregekhez tartozó csapatok szoros 

együttműködésének biztosítására kirendelt tiszt 
 
összerakó játék: olyan játék, amelyben a feladat különféle alakú v. színű, elkülöníthető elemek (pl. kockák) 

ügyességet és leleményességet kívánó összerakásából áll 
 
összes ülés: (régies, ma nem hivatalos) minden osztály együttes ülése 
 
összeszedi a lovat: (sport) <lovas> az addig szabadjára hagyott ló kantárszárát szorosabbra fogja, és 

irányítását újra átveszi 
 
összetétel → alárendelő összetétel 
összetétel → elhomályosult összetétel 
összetétel → háromtagú összetétel 
összetétel → mellérendelő összetétel 
összetétel → mellérendelt összetétel 
összetétel → morfológiai összetétel 
összetétel → szervetlen összetétel 
összetétel → tárgyas összetétel 
összetett → alárendelő összetett mondat 
összetett → mellérendelő összetett mondat 
 
összetett állítmány: (nyelvtudomány) névszóból és (a van, lesz, marad v. múlik) igéből alakult állítmány; 

névszói-igei állítmány; igei-névszói állítmány 
 
összetett fehérje: olyan fehérje, amely a tulajdonképpeni fehérjén kívül más jellegű vegyületet is tartalmaz 
 
összetett gyomor: (állattan) a kérődzők négy részből álló gyomra 
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összetett gyök: (vegyipar) több elem atomjából felépített gyök 
 
összetett idő: (nyelvtudomány) két szóval kifejezett igeidő (pl. írni fogok, mondtam volt) 
 
összetett képző: (nyelvtudomány) több egyszerű képző egybekapcsolódásával keletkezett képző 
 
összetett levél: (növénytan) több levélkéből álló levél (pl. akác, lóhere levele) 
 
összetett mondat: (nyelvtudomány) egymással logikai viszonyban levő két v. több tagmondatból álló 

mondat 
 
összetett rím: (nyelv, irodalom) a rím mindkét fele több szóból áll 
 
összetett szám: (matematika) az olyan egész szám, amelynek van valódi osztója, vagyis amely nem 

prímszám; az összetett szám mindig felbontható prímtényezők szorzatára, éspedig (a tényezők 
sorrendjétől eltekintve) csak egyféleképpen 

 
összetett szem: (állattan) az ízeltlábú állatok (rákok, rovarok stb.) számos egyszerű szemből felépített 

sajátos látószerve 
 
összeütközés → tragikus összeütközés 
 
összevető nyelvvizsgálat: (nyelvtudomány) a nyelvtudománynak az az ága, amely két nyelv rendszerét veti 

össze a köztük levő strukturális hasonlóságok és különbségek alapján, rokonságuk kérdésére való 
tekintet nélkül; kontrasztív nyelvvizsgálat 

 
összevont mondat: (nyelvtudomány, elavult) a) olyan mondat, amely két v. több alanyt, tárgyat, (főleg 

egynemű) határozót, (egynemű, hangsúlyos) jelzőt, egységbe foglalt két v. több állítmányt tartalmaz; 
többtagú mondatrészt tartalmazó mondat; b) olyan összetett mondat, amelynek egyik v. több 
tagmondatában az alany, az állítmány, a tárgy v. a határozó – mint a szövegösszefüggés alapján 
magától érthető – nincs kitéve 

 
ösztön → önfenntartási ösztön 
 
ötágú vörös csillag: a proletár nemzetköziség, a kommunista pártok, ill. a Vörös Hadsereg jelvénye 
 
öt érzék: látás, hallás, szaglás, ízlés, tapintás 
 
ötfokú hangnem: (zene) ötfokú hangsoron alapuló hangnem 
 
ötfokú hangsor: (zene) a) általában olyan hangsor, amelyben egy oktávon belül öt hang van; b) különösen 

<a magyar zenében> olyan jellegzetes hangsor, amelyben a szomszédos hangközök sorrendje: kis 
terc, nagy szekund, nagy szekund, kis terc; pentaton 

 
ötfokú létra: olyan létra, amelynek öt foka van 
 
ötödfeles jambus, ötödfeles trocheus: {<csak ezekben az állandósult szókapcsolatokban:>} olyan verssor, 

amely négy és fél verslábból (jambusból, ill. trocheusból) áll; a negyedik láb kivételével a nevezett 
verslábakat spondeus is helyettesítheti (pl. Sötét éjben, rideg lakában; Vár felajzott nyílra gyors 
vadat.) 
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ötödik hadoszlop: valamely országban, ellenséges célzatú, többnyire idegen állam érdekeit szolgáló 
felforgató, romboló tevékenység, a nyílt ellenséget támogató belső erők 

 
ötös fogat: a) olyan fogat, amelyben a jármű v. a mezőgazdasági eszköz elé öt ló van fogva; b) ötlovas kocsi, 

hintó 
 
ötös ikrek: egy anyától egy szülésben szült öt gyermek 
 
ötös jambus: (irodalomtudomány) öt jambusból álló verssor 
 
ötös ütem: (zene) olyan ütem, amelyben az egységül szolgáló időtartam ötször foglaltatik 
 
öt parancsolat: (vallás) a tízparancsolathoz kapcsolódó pozitív egyházi törvény 
 
ötpróba → férfi ötpróba 
ötpróba → női ötpróba 
 
öt szabályos test: (matematika) sokszögű testek, melyek lapjai egybevágó sokszögek, élei egyenlők, minden 

csúcsban ugyanannyi él találkozik, megfelelő élszögei is egyenlők; ezek: tetraéder, hexaéder, 
oktaéder, dodekaéder, és az ikozaéder 

 
ötvenes évek: a folyó v. a szóban forgó évszázadnak ötvenedikkel kezdődő évei a hatvanadik kezdetéig 
 
ötven százalékban kiegyeznek: fele-fele arányban, kölcsönösen ugyanannyit engedve kiegyeznek 
 
övei → vasszerkezetek övei 
övezet → atommentes övezet 
övezet → fegyvermentes övezet 
 
özvegyi jog: az özvegy az ókorban a legtöbb műveltségben vagyontárgy, mely férjének hagyatékához 

tartozott 
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pácol → dohányt pácol 
pad → rengő pad 
pad → utcai pad 
padja → vádlottak padja 
 
padkaporos bál: (néprajz) a kiskunsági tanyavilágban élő fiatalság alkalmi táncmulatsága, amelyen saját 

zenéjükre (citera, hegedű, tekerő, klarinét) táncoltak 
 
padlás → térdfalas padlás 
pakli → egy pakli kártya 
pakol → iszapba pakol 
 
pákozdi csata: (történettudomány) a szabadságharc honvédjeinek tűzkeresztsége, első és győztes csatája 
 
paktum → máltai paktum 
palacsinta → rakott palacsinta 
palást → koronázási palást 
palást → pannonhalmi palást 
palástja → címer palástja 
 
palatális terület: (nyelvtudomány) a kemény szájpadlásnak a palatális hangok képzésekor igénybe vett 

része 
 
pálca → bírói pálca 
pálca → királyi pálca 
pálca → testfogó pálca 
 
paleolit kor: (történettudomány) a régészeti korok legrégebbike, másképpen őskőkor, v. pattintott kőkor; 

mintegy félmillió évvel ezelőtt kezdődik és Kr. e. 15.000–8000 évvel ezelőtt végződik Európában 
 
Palesztina ősembere: a század első évtizedeiben Palesztina több lelőhelyéről, elsősorban a Karmel hegy 

barlangjaiból számos ősemberi csontmaradvány került napvilágra 
 
páli levelek: (vallás) tizennégy görög nyelven keletkezett, újtestamentumi irat, amelyeket a konzervatív 

egyházi hagyomány Pál apostolnak tulajdonít 
 
pálinkás butykos: (átvitt értelemben, bizalmas, rosszalló) a szeszes italt (főleg a pálinkát) nagyon szerető, 

iszákos, részegeskedő ember 
 
Pallas nagy lexikona: az első befejezett, hazai, önálló vállalkozású általános nagylexikonunk, a magyar 

nagylexikonok alapműve 
 
palmettás szőnyeg: folytatólagos mintájú palmettás, indás díszű, régi perzsa szőnyeg 
 
palóka → billenős palóka 
pálya → hazai pálya 
pálya → nyílt pálya 
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pálya → szabad pálya 
pályaudvar → rendező pályaudvar 
pamut → nyers pamut 
 
pamutot főz: lúggal fehéríti 
 
páncélozott jármű: páncéllemezekkel burkolt v. egészében páncélból készült, fegyverek tűzhatása ellen 

védő járművek gyűjtőneve 
 
páncéltörő rakéta: a páncélelhárítás fő eszköze 
 
pang a gabona: a hosszas állásban, sokáig egy tömegben, forgatás nélkül tartva romlani kezd, dohosodik a 

gabona 
 
Pannonhalmi Gyűjtemények: a Pannonhalmi Főapátság legjelentősebb gyűjteményei a levéltár és a 

könyvtár, de nagy képzőművészeti, numizmatikai, valamint természettudományi gyűjteménnyel is 
rendelkezik 

 
pannonhalmi könyvtár jegyzéke: a legkorábbi fennmaradt magyarországi könyvjegyzék; Szent László 1093 

körül oklevélbe foglaltatta a pannonhalmi Szent Márton bencés monostor vagyonát 
 
pannonhalmi palást: a 11. századi koronázási palást bisszus selyemre növényi festékkel festett másolata a 

17. század elejéről; a főapátsági kincstár őrzi 
 
pántja → cipő pántja 
pántjai → sín pántjai 
 
pányvás legeltetés: (mezőgazdaság) régi kisüzemi eljárás: az állatot egy földbe vert karóhoz kötik ki, s így 

kör alakban legelhet; később a karót odébb viszik 
 
pap → János pap országa 
pap → világi pap 
 
pápai akadémiák: a 15. század óta Rómában alapított és működő tudományos társulatok a pápa pártfogása 

alatt 
 
pápai bulla: (vallás) pápai rendelet v. határozat 
 
pápai enciklikák: a világ v. egy-egy ország valamennyi római katolikus püspökéhez, egyházához intézett 

pápai köriratok, amelyek kezdő szavaik szerint ismertek; általában hittérítésekkel foglalkoznak, de 
gyakran társadalmi kérdésekben is leszögezik az egyház álláspontját 

 
pápai eskü: a fogságból szabadult Luxemburgi Zsigmond király Pápán 1401. okt. 29-én találkozott az 

országnagyokkal, akik elismerték őt királyuknak 
 
pápai kamarás: (vallás) <a pápa által az egyház szolgálatában szerzett érdemeikért papoknak és világiaknak 

adományozott cím> 
 
pápai kancellária: a római kúria legrégibb hivatala 
 
pápai kereszt: (vallás) a) három, felülről lefelé egyre hosszabb vízszintes gerendájú kereszt; a 15–16. 

századtól a kettőskeresztből alakult ki; változata az orosz v. bizánci kereszt; b) az apostoli királyság 
jelképe, függetlenül a vízszintes szárak számától 
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pápai követ, pápai legátus: (vallás) a Szentszék állandó képviselői a helyi egyháznál v. államnál és 

kormánynál 
 
pápai prelátus: ezzel a címmel kitüntetett, de semmiféle különleges jogkörrel nem bíró katolikus pap 
 
pápai tized: (vallás) a katolikus egyházban a keresztes háborúk idején a Szentszéknek fizetett adó 
 
pápaszemes kígyó: (állattan) a méregfogú siklók közé tartozó, szalmasárga alapszínű mérges kígyó; 

nyakszirtjén szemüvegre emlékeztető rajz van; szemüveges kígyó; kobra (Naja tripudians) 
 
pápaszemes maki: (állattan) a Maláji-szigeteken élő, a félmajmok közé tartozó, sárgásbarna, szürkésfekete 

színű, nagy szemű, nagy fülű emlősállat (Tarsius tarsius) 
 
papát-mamát játszik: (gyermeknyelv) gyermek más gyermekekkel játékból úgy utánozza a család életét, 

hogy egy fiú a papa, egy kislány a mama, és a baba (v. más kisebb gyermek) a gyerekük 
 
papgyilkosság → jászkarajenői papgyilkosság 
 
papi fejedelem: (vallásügy, régies) főpap 
 
papi iskola: (bizalmas kissé) olyan katolikus egyházi iskola, amelyben papok, különösen szerzetesek 

tanítottak 
 
papi korona: (vallás) <a katolikus egyházban> időszaki papi gyűlés a kerületi esperes vezetésével 
 
papír → bélyeges papír 
papír → fogalmazó papír 
papír → merített papír 
papír → velin papír 
papírmalom → pécsi papírmalom 
 
papírmasé figura: (választékos, rosszalló) <szépirodalmi műben:> vértelen, kevéssé v. egyáltalán nem 

életszerű, mesterkélten kiagyalt sematikus hős, alak 
 
papírmentes iroda: (számítástechnika) idealizált iroda, amelyben az adatokat teljes egészében 

elektronikusan tárolják, szerkesztik és továbbítják, papír használata nélkül 
 
papi rokonság: olyan rokonság, amelynek tagjai közül egy v. több személy pap 
 
pápista varjú: (népies) vetési varjú 
 
paplanos ágy: olyan ágy, amelyben takaróul paplant használnak 
 
paprika → édes paprika 
 
paprikás krumpli: krumplipaprikás 
 
papucs → halotti papucs 
pár → nyitó pár 
 
parádés kocsis: {<néhány állandósult szókapcsolatban:>} (elavult) úri hintóba fogott lovakat hajtó s 

gondozó, díszes libériájú kocsis 



 

 397 

 
parádés ló: úri hintóba fogott, díszesen szerszámozott ló 
 
parádés szerep: (film, színház) olyan nagyobb, esetleg vezető szerep, amely jeles színész alakításában nagy 

hatást kelt 
 
paradicsomi → négy paradicsomi folyó 
 
parafa talp: lemezzé sajtolt parafahulladékból készített lábbelitalp 
 
parancs → nyílt parancs 
 
parancsnoki híd: (hajózás) <a hajó fedélzetén> az a legmagasabban levő fedett építmény, ahonnan a 

parancsnok és a kormányos a hajó útját irányítja 
 
parancsnoki torony: (hajózás, katonaság) <hadihajó parancsnoki hídján> páncélozott, henger formájú fülke, 

ütközetben a parancsnok tartózkodási helye 
 
parancsnokság → kiegészítő parancsnokság 
parancsolat → első parancsolat 
parancsolat → hatodik parancsolat 
parancsolat → hetedik parancsolat 
parancsolat → második parancsolat 
parancsolat → öt parancsolat 
 
parancsolt ünnep, kötelező ünnep: (vallás) olyan nap, amelyet a katolikus egyházban szentmisével és 

munkaszünettel kell megszentelni 
 
paraszt → dolgozó paraszt 
parasztháború → Dózsa-féle parasztháború 
 
páratlanujjú patások: (állattan) az emlősök egyik rendje; nagy termetű, növényevő fajok tartoznak ide; 

lábujjaik száma a hátsón 1–3, a mellsőn 4, 3 v. 1; a középső ujj viseli a test súlyát; gyomruk együregű, 
nem tagolódik több részre 

 
párbaj → amerikai párbaj 
párhuzam → hangrendi párhuzam 
 
párhuzamos hangnemek: (zene) olyan egymáshoz, ill. a megfelelő párjához tartozó (dúr és moll, ill. dúr v. 

moll) hangnem, amely(ek)nek előjegyzése azonos 
 
párhuzamos helynévadás: (néprajz) vegyes nemzetiségű vidékeken gyakori névadási mód, amelynek 

eredményeként egy-egy falunak több, azonos jelentésű, de más nyelvű neve is van 
 
párhuzamos kapcsolás, kötés: (villamosság) olyan kapcsolás, amelyben az áramforrások egynemű sarkai 

vannak egymással összekötve 
 
párhuzamos osztályok: (iskola) több olyan osztály, amelyben egy időben ugyanazt a tananyagot tanítják 
 
parin áll vmely értékpapír: (pénzügy) az árfolyam(érték) egyenlő a névértékkel 
 
paritásos elv: egymással együtt működő s egyúttal versengő szervezetek képviseleti aránya közös 

testületekben, politikai és hatalmi szervekben 
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paritásos üzlet: (kereskedelem) olyan üzlet, amelyben értékpapír v. részvény egyenlő alapon kerül 

elszámolásra 
 
párizsi béke: a második világháború utáni rendezés része, politikai és zsákmányszerző diktátuma 1947. febr. 

10-én 
 
párizsi egyetem: a legrégebbi európai egyetem, védőszentje Szent Orsolya és Szent Miklós püspök 
 
párizsi kommün: <1871-ben> a munkásosztály első kísérlete a történelem folyamán a proletárdiktatúra 

megvalósítására; a hatalom szerve a párizsi községtanács volt 
 
park → nemzeti park 
park → tüzérségi park 
párkány → koronázó párkány 
párkány → lábazati párkány 
párkány → választó párkány 
Parlament → Európai Parlament 
 
parlamentáris demokrácia: népképviseleti rendszer, mely az egyenlő, titkos, minden nagykorú polgárra 

kiterjedő választójogon alapul 
 
parlament együtt van: (politika) ülésezik 
 
parlamenter zászló: (politika) a parlamenterek fehér zászlója 
 
parlamenti előadó: (politika) vmely törvényjavaslat tárgyalásakor a bizottság határozatáról szóló jelentést 

az országgyűlés elé terjesztő bizottsági tag 
 
parlamenti képviselő: (politika) a parlamentbe beválasztott képviselő 
 
parlamenti oppozíció: (politika) a kormánnyal szemben álló pártok és csoportok összessége 
 
parlamenti választások: (politika, sajtónyelvi) a parlamentbe küldendő képviselők megválasztása 
 
parlamenti váltógazdaság: (átvitt értelemben, politika) olyan parlamenti rendszer, amelyben két párt 

uralma váltakozik (pl. Angliában, az Egyesült Államokban) 
 
párna → halottas párna 
 
parókás galamb: (állattan) dúsan növő merev tollakkal borított nyakú és homlokú, kis testű és rövid lábú 

galamb 
 
páros → vegyes páros 
 
páros kötőszók: (nyelvtudomány) olyan kötőszók, amelyeket a mondat egy-egy tagjában, ill. egy-egy 

tagmondatban ismételve v. egy másik kötőszóval, ill. kötőszók kapcsolatával együtt használunk (pl. 
akár… akár; is… is; mind… mind; nemcsak… hanem is) 

 
páros lábbal: (sport) úgy, hogy mind a két lábát egyszerre használja 
 
páros rím: (irodalomtudomány) két egymás után következő verssor összecsengése 
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páros szám: (mennyiségtan) kettővel maradék nélkül osztható (egész) szám 
 
páros tánc: olyan tánc, amelyet két személy, rendszerint egy férfi és egy nő jár 
 
párosujjú patások: (állattan) az emlősök egyik rendje; nagy termetű, növény- v. mindenevő fajok; lábujjaik 

száma mindig páros (2 v. 4); gyomruk egyszerű v. összetett; egy részük kérődzik 
 
párt → felirati párt 
párt → határozati párt 
párt → szabadelvű párt 
part → tagolatlan part 
part → tagozott part 
párt → többségi párt 
pártértekezlet → országos pártértekezlet 
 
parti fecske: (állattan) a füsti fecskénél valamivel kisebb, felül barna színű, rendszerint meredek partok 

üregeiben fészkelő fecske 
 
partja → folyó partja v. állóvíz partja v. partjai 
pártja → munkásosztály pártja áll a kormányrúdnál 
pártkongresszus → országos pártkongresszus 
 
pártoló tag: <egyesületben, társaságban> olyan tag, aki annak működésében nem vesz részt, de anyagilag 

támogatja 
 
partot dob: <labdarúgásban> a partvonalon túlra került labdát a partvonalon állva a játékszabályoknak 

megfelelően a pályára bedobva újra játékba hozza 
 
párttag → egyszerű párttag 
 
pártütő angyalok: (vallás) <a keresztény vallás tanítása szerint:> Isten ellen lázadó angyalok 
 
pártvillongás → belső pártvillongás 
partvonal → tagolt partvonal 
passiójáték → oberammergaui passiójáték 
 
passzív bankkamat: az a kamat, amelyet a bank a nála elhelyezett betétek után fizet 
 
passzív bankügylet: (pénzügy) tőke szerzésére, gyűjtésére irányuló bankügylet 
 
passzív ellenállás, rezisztencia: <különösen a Bach-korszakban> olyan ellenállás, rezisztencia, amely a 

tevékenységtől való tartózkodással igyekszik bénítani, erőtleníteni az elnyomó politikai rendszert 
 
passzív immunitás: (orvosi) a fertőző betegségek ellen való védettségnek azon formája, amelyben ezt nem 

a szervezet ellenanyag-termelő működése biztosítja, hanem a szervezetbe kívülről juttatott 
ellenanyagok tartják fenn 

 
passzívitásba vonul: (politika) <polgári társadalomban vmely rendszerint baloldali párt parlamenti 

képviselete> az uralkodó kormányzati rendszer erőszakoskodásai ellen való tiltakozásul az 
alkotmányos, parlamenti élettől visszavonul 

 
passzív mérleg: (kereskedelem, pénzügy) veszteséget felmutató, veszteséggel záruló mérleg <a nyereséget 

feltüntetővel, az aktívval szemben> 
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passzív szókincs: (nyelvtudomány) vkinek a szókincsében az olyan szavak, kifejezések összessége, 

amelyeket ismer, megért, de nem használ 
 
passzív választójog: (politika) az a jog, hogy vki megválasztható vminek (pl. képviselőnek) 
 
passzív vérbőség: (orvostudomány) a gyűjtőerek keringési zavara; a vér lassú lefolyása miatt bekövetkező 

vérbőség 
 
passzív vízgazdálkodás: a vizek kártételei ellen irányuló megelőző jellegű védekezés (a belvizek rendezése, 

folyószabályozás stb. útján) 
 
paszta → foszforos paszta 
pászta → őszi pászta 
 
pásztás eső: olyan eső, amely pásztákban, csak bizonyos helyeken, sávokon esik 
 
pásztor → egy akol, egy pásztor 
pásztor → községi pásztor 
pásztor → rideg pásztor 
pásztor → szilaj pásztor 
 
pásztori költészet: (nyelv, irodalom) szűkebb értelemben a hellenisztikus irodalom önálló műfajjá alakított, 

sajátos tematikájú és hangvételű idillje; tágabb értelemben minden pásztori témájú, vidéki 
környezetben játszódó irodalmi alkotás, mely a pásztorok szerelmeit, a pásztori élet örömeit, 
hétköznapjainak gondjait beszéli el; bukolikus költészet 

 
pásztorkodás → félszilaj pásztorkodás 
pásztorkodás → havasi pásztorkodás 
pásztorkodás → szilaj pásztorkodás 
pásztorok → szabad pásztorok 
 
pásztorok miséje: (vallás) karácsony ünnepének második szentmiséje 
 
pasztózus festés: fedőfestési eljárás az olajfestészetben; jellemzője a vastagon fölhordott festékréteg, 

amely a kép síkszerű felületét plasztikussá teszi 
 
Patai Graduale: (vallás) a patai kántorok énekeskönyve a 15–16. századból; az OSZK-ban őrzik 
 
patások → páratlanujjú patások 
patások → párosujjú patások 
patkány → házi patkány 
patkányok → erszényes patkányok 
 
patkós v. patkós orrú denevérek: (állattan) a denevérek egyik családja; az orrlyukukat bőr függelék veszi 

körül 
 
patriarkális → négy patriarkális bazilika 
 
patriarkális rabszolgaság: (történettudomány) az ősközösség bomlásának és a rabszolgatartó társadalmi 

rend kialakulásának egyik átmeneti formája 
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patrisztikus bölcselet: (vallás) a keresztény bölcselet első szakasza a kezdetektől a patrisztikus kor végéig 
(7–8. század) 

 
pattan a kukorica: (tájszó) pattogatás közben, pattogó hangot adva ugrik, szökell a rostában 
 
Pauperum → Biblia pauperum 
 
Pázmány Péter Imádságoskönyve: (vallás) az első nagyszabású magyar nyomtatott imakönyv 
 
peches kibic: (játék) olyan kibic, aki a játékosnak <a játékosok babonája szerint> balszerencsét hoz 
 
pecsenye → bőrös pecsenye 
pecsenye → fojtott pecsenye 
pecsenyéje → állat pecsenyéje 
pecsét → főpapi pecsét 
pecsét → száraz pecsét 
 
pécsi egyetem: Magyarország első egyeteme, I. (Nagy) Lajos király alapította 
 
Pécsi egyetemi beszédek: a legkorábbi hazai eredetű latin nyelvű prédikációgyűjtemény, melynek 199 

sermója közül 12 magyar szentek ünnepeire készült; a 13. század végén valószínűleg a domonkosok 
budai rendi főiskoláján szerkesztette egy francia iskolázottságú szerzetes 

 
pécsi ókeresztény sírkamrák: (vallás) Sopianae késő-római temetője a várostól északra, a Mecsek déli 

lankáin helyezkedett el; a polgárvárossal közel azonos nagyságú volt, központja a mai székesegyház 
környékén lehetett 

 
pécsi papírmalom: 1767 táján Fonyó Sándor nagyprépost javaslatára a káptalan alapította 
 
pedagógiai szeminárium: (iskola) fővárosi nevelők tanfolyamszerű továbbképzésével foglalkozó 

közintézmény 
 
Példák könyve: (vallás) 43 levél terjedelmű magyar nyelvű példagyűjtemény 1510-ből; a Nyulak szigeti 

(Margit-szigeti) domonkos apácakolostorban másolta Ráskai Lea és két társnője 
 
példány → köteles példány 
 
példás magaviselet, magatartás: (iskola) a legjobb osztályzattal minősített magaviselet, magatartás 
 
pemetefű → fekete pemetefű 
 
pengető gyűrű: a citera megszólaltatására használt, kis kampóval ellátott, ujjra húzható gyűrű 
 
pengető hangszer: (zene) olyan húros hangszer, amelynek húrjait ujjal v. arra alkalmas kis lemezzel v. 

pálcika alakú eszközzel megpendítve szólaltatják meg 
 
pengetős hangszerek: húros hangszerek, melyeknél a megszólaltatás módja a húr megpendítése ujjal v. 

plektrummal (fa-, csont- stb. lapocskával); ilyenek a lant, gitár, citera, hárfa, csembaló stb. 
 
pengős regény: (régies) sorozatban megjelenő, irodalmilag értéktelen kalandregények egy-egy kötete, 

amely egy-két pengőért volt vásárolható 
 
pengős világ: (bizalmas) az a letűnt világ, amikor a pengő volt a pénzegység 
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péntek → fájdalmas péntek 
péntek → fekete péntek 
péntek → vörös péntek 
pénz → heverő pénz 
pénz → legelési pénz 
pénz → rossz pénz 
pénz → váltott pénz 
pénzbeszedő → halotti pénzbeszedő 
 
pénz értéke: annak a viszonynak a kifejezése, hogy a pénz milyen árumennyiségre cserélhető be 
 
pénzes postás: (régies) az a postás, aki a pénzküldeményeket kézbesíti 
 
pénz forgási sebessége: (közgazdaságtan) az a szám, amely megmutatja, hogy az azonos címletű 

pénzdarabok egy bizonyos időszak alatt hány kézen mentek át 
 
pénz higítása: (közgazdaságtan) a forgalom szükségleteinél nagyobb tömegű bankjegy kibocsátása, ami a 

pénz vásárló értékét csökkenti, és a pénz fokozatos elértéktelenedésére vezet; infláció 
 
pénzrendszer → egyezményes pénzrendszer 
pénztár → házi pénztár 
 
pénztári álladék: (közgazdaságtan) <záráskor> a pénztárban levő értékösszeg készpénzben v. értékpapírban 
 
pénztári deficit: (pénzügy) a) <az államháztartás pénztári készletében> olyan hiány, mely akkor keletkezik, 

ha az előirányzott bevételek nem folynak be kellő időben, v. ha az előirányzott kiadások idő előtt 
esedékessé válnak, ill. ha rendkívüli kiadások merülnek fel; b) <intézmény, közösség 
pénzkezelésében> téves kifizetés v. gondatlan pénzkezelés folytán keletkezett pénztári hiány; 
ráfizetés 

 
pénztári jegy: (pénzügy, régies) az állam által időleges pénzhiány pótlására kibocsátott kötelezvény; 

pénztárjegy 
 
pénztári órák: az az idő, amely alatt vmely pénztár a közösség rendelkezésére áll 
 
pénztári utalvány: fizetési utasítás vmely vállalat, üzem, intézmény, egyesület pénztára részére, amelyet 

arra kijelölt tisztviselő állít ki 
 
pénzügyi egyensúly: a) (közgazdaságtan) az államháztartásnak olyan állapota, amelyben az állami bevételek 

fedezik az állam kiadásait; költségvetési egyensúly; b) (bizalmas, tréfás) vmely személy, háztartás 
rendezett anyagi helyzete 

 
pénzügyi jog: (jogtudomány) a jognak az az ága, amely az állam bevételeire és kiadásaira, az államháztartás 

vitelére és a pénzügyi igazgatásra vonatkozó (jog)szabályokat foglalja magában 
 
pénzügyőri szakasz: (közigazgatás) a pénzügyőrség kisebb szervezetszerű egysége 
 
pénz vásárlóereje: a pénz valóságos forgalmi értéke 
 
pénzverés haszna: a királyi kincstár pénzverésből származó bevétele; a pénzverés joga királyi kiváltság 

lévén a kincstár pénzszűke idején a régi, jobb minőségű (több nemesfémet tartalmazó) pénz helyett, 
azonos névértékű, de kevesebb nemesfémet tartalmazó pénzt adott ki és beváltási illetéket szedett 



 

 403 

 
pép → eresztett pép 
 
pépes borogatás: pépszerű anyag felhasználásával készített borogatás 
 
per → koncepciós per 
per → szavatossági per 
per → tagos per 
per → tiszaeszlári per 
per → úrbéri per 
 
perbeli cselekvőképesség: (jogtudomány) vkinek az a képessége, hogy a per folyamán szükséges 

cselekményeket a maga személyében végezheti, nem szorul törvényes képviselőre 
 
perbeli jogképesség: (jogtudomány) a félnek az a képessége, hogy perben felperesként v. alperesként részt 

vehet 
 
percnyi pontosság: olyan pontosság, amely egy perccel sem tér el az előre megállapított v. kiszámított 

időponttól; nagyfokú pontosság 
 
perdöntő bajvívás: (történettudomány) az istenítélet egyik fajtája, melyben a per bizonyítási eszköze a 

peres felek (v. képviselőik) párviadalának kimenetele volt 
 
perdöntő kifogás: a per megszüntetésére irányuló kifogás azon az alapon, hogy a per a kitűzött időben, 

helyen v. tárgyban nem tárgyalható 
 
perec → öntött perec 
perek → koncentrációs perek 
performancia → nyelvi performancia 
 
perge kalap: olyan kalap, amelynek felfelé kunkorodó, keskeny karimája van 
 
pergelt leves: zsírban pirított száraz lebbencstészta v. tarhonya burgonyával levesnek megfőzve 
 
pergelt tészta: száraz lebbencstészta v. tarhonya zsírban megpirítva 
 
pergése → nyelv pergése 
 
pergetik a filmet: a) vetítik a filmet; b) műsorra tűzik v. műsoron tartják a filmet 
 
pergő hang: (nyelvtudomány) a) pergő beszéd; b) a nyelv pergése által képzett r v. r-szerű hang 
 
pergő mozgás: (fizika) szilárd testnek vele mereven összekötött tengely körüli mozgása 
 
periodikus függvény: (matematika) olyan egyváltozós valós függvény, amelynek görbéje szabályosan 

ismétlődő egybevágó részekből áll; ilyenek pl. a szögfüggvények 
 
periodikus mozgás: az a mozgás, amelyet az egyensúlyi helyzetéből kimozdított test két szélső helyzet 

között ugyanazon a pályán mozogva végez 
 
periodikusan váltakozó irányú áram: váltakozó áram 
 
periódusos → elemek periódusos rendszere 
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periódusos függvény: az a függvény, melynek független változóját növelve, ismétlődően azonos értékeket 

kapunk 
 
periódusos rendszer: (kémiai) az elemek olyan rendszám szerinti sorrendben történő csoportosítása, 

melynek következtében a kémiailag hasonló tulajdonságú elemek egymás alá kerülnek; Mengyelejev-
táblázat; Mengyelejev-féle periódusos rendszer 

 
perisztiles udvar: az ókori Róma lakóházainak jellegzetessége: oszlopos folyosóval körülvett udvar, melyből 

a lakószobák nyíltak 
 
permanens forradalom: (politika, elavult) a) folyamatos forradalom, különösen a polgári forradalom 

továbbfejlesztése szocialista forradalommá a proletárdiktatúra megteremtéséért; b) <a revizionisták 
elfogadhatatlan tanítása szerint> az az állandó folyamat, amelynek során a kapitalizmus fokozatosan 
belenő a szocializmusba 

 
permi időszak: (földtan) a földtörténeti ókor ötödik, legfiatalabb szakasza 
 
permi korszak: (nyelvtudomány) a komi és az udmurt nép együttélésének korszaka, mely kb. a Kr. u. 9. 

századig tartott 
 
permi kultúra: (történettudomány) az egykori Perm városának és környékének a Kr. u. 5. századig virágzó 

kultúrája 
 
permi népek: (nyelvtudomány) a finnugor nyelvcsalád egyik csoportját alkotó komik (zürjének) és 

udmurtok (votjákok) együtt 
 
permi nyelvek: (nyelvtudomány) a komi és az udmurt nép nyelve 
 
permi rétegek: (földtan) a permi időszakban keletkezett földtani képződmények 
 
perpendikuláris stílus: a gótika függőleges, egyenes vonalakat kedvelő ága; a 14. század 2. harmadában 

jelent meg Angliában 
 
perre viszi az ügyet: odáig juttatja az ügyet, hogy per lesz belőle 
 
per revíziója: per új tárgyalása; perújítás 
 
perszonális unió: két államnak közös uralkodójuk személyén alapuló kapcsolata 
 
pertől → elállás pertől 
perzsa → magyar perzsa 
perzsel → disznót perzsel 
perzsel → fonalat perzsel 
 
pesti internáló táborok: a nem baloldali pártok tagjai, a magasrangú állami hivatalnokok, katona- és 

rendőrtisztek, csendőrök, valamint a kommunisták és a szovjet megszállók egyéb ellenségeinek bírói 
ítélet nélküli fogvatartási helyei; a pesti internáló táborok 1945. febr. és 1949. ápr. között működtek 

 
Péter → Pázmány Péter Imádságoskönyve 
Péter → Szent Péter pálcája 
Péter → Szent Péter szekere 
Péter → Szent Péter trónja 
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petrezselyem zöldje: a petrezselyem levele 
 
Petri András-énekeskönyv: (vallás) kéziratos gyűjtemény; mai állapotában csonka, így is a legjelentősebb a 

17. századból; 31 latin, 211 magyar énekszövegét Petri András csíkszentkirályi, később Réti János 
kisasszonyfai iskolamester jegyezte föl 

 
Physica sacra: (vallás) protestáns illusztrált bibliai természetrajz 
 
piac → felvevőképes piac 
piac → kötött piac 
piac → monopolisztikus piac 
piac → nemzeti piac 
piac → szilárd piac 
 
piaci ár: (közgazdaságtan) a) piacon árusított áru napi ára <a bolti árral, ellentétben>; b) vmely árucikk ára 

az üzleti forgalomban <pl. a gyári árral ellentétben> 
 
piacok → új piacok hódítása 
 
piarista rend: (vallás) S. P. Calasanzi Szent József spanyol pap által alapított (Róma, 1597) római katolikus 

szerzetesrend szegény sorsú fiúk oktatására, nevelésére; kegyesrend 
 
pice → ólmos pice 
pice → tutajos pice 
Pietà → keszthelyi Pietà 
pihen → osztó pihen 
 
pikareszk regény: (nyelv, irodalom) főhőse a tréfacsináló kópé, vagány, a pikaró, helyszíne az alvilág; laza 

szerkezetű önéletrajz, láncszerűen összefonódó, novellisztikus kalandokkal, amelyek tetszés szerint 
bővíthetők, és amelyeket rendszerint a főszereplő ad elő 

 
pilitikai gazdaságtan: a közgazdaságtan tudományok elméleti alaptudománya, amely az anyagi javak 

termelésében, elosztásában, cseréjében és fogyasztásában kialakuló gazdasági és társadalmi 
viszonyokat vizsgálja 

 
pillangók → szemes pillangók 
 
pillangós virágú: (növénytan) pillangós virágot hajtó <növény> 
 
pillér → vízvédelmi pillér 
 
pillés kenyér: gyürkés kenyér 
 
pimpós bor: rossz, ecetes, virágos bor 
 
pimpós kenyér: (tájszó) olyan romlott kenyér, amely(b)en pókhálószerű, zöld, szőrös, penészes szálak 

vannak 
 
pincéz → bort pincéz 
pipa → angol pipa 
pipa → üvegfúvó pipa 
pipál → hegy pipál 
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pirítós kenyér: a) parázson v. a tűzhely lapján megpirított szelet kenyér; b) zsírban v. olajban ropogósra 

pirított szelet kenyér 
 
piros cédula: fertőző betegséget jelző cédula 
 
piros ló: (népies) világos pej 
 
pirosló hunyor: (növénytan) a boglárkafélék családjába tartozó, ibolyás v. bíboros virágú, tenyérszerűen 

összetett levelű mérgesnövény; hűvösebb erdőkben, kora tavasszal virágzik (Helleborus 
purpurascens) 

 
piros mécsvirág: (növénytan) erdőben tenyésző, olykor kertekbe is ültetett, piros virágú növény 

(Melandrium silvestre) 
 
piros pünkösd napja: (népies) pünkösd (amikor piros virágok nyílnak) 
 
piros tojás: húsvéti ajándékként adott, piros színűre festett főtt tojás 
 
pirruszi győzelem: kétes kimenetelű győzelem, amely nem éri meg az érte hozott áldozatokat 
 
Pitagorasz tétele: a derékszögű háromszög befogói négyzetének összege egyenlő az átfogó négyzetével (a2 

+ b2 
: c2) 
 
pittoreszk stílus: (irodalomtudomány, sajtónyelvi) hasonlatokban, metaforákban gazdag, színes, költői 

stílus 
 
pitykés gomb: fémből készült, félgömb alakú, füles gomb 
 
placcra tesz: (sport) <lóversenyen, ügetőversenyen> arra fogad, hogy vmely ló az elsőnek beérkező három 

ló között lesz; helyre fogad, tesz 
 
plasztikai sebészet: (egészségügy) célja a veleszületett fejlődési rendellenességek, szerzett szövethiányok 

műtéti rendezése, a szervek alaki és működési zavarainak megszüntetése; lehet kozmetikai célú is 
 
plasztikus anyag: (vegyipar) szerves anyagokból készült műanyag, amely a megmunkálás alatt könnyen 

idomítható, formálható, a megmunkálás után pedig megszilárdul 
 
plasztikus film: a valóságos térbeli viszonyok érzését keltő, háromdimenziós film 
 
plébániai iskola: iskolatípus a 9–16. században 
 
plebejus népiesség: (irodalomtudomány) az az irodalmi irányzat, amely formai sajátságok utánzásán 

túlmenően kifejezi a nép forradalmi törekvéseit is, ellentétben az idillikus, romantikus, a valóságot 
elkendőző népiességgel 

 
plenári zsinat: (vallás) 1983 előtt prímás joghatósági területe, ill. egy adott ország püspökeit egybegyűjtő 

zsinat 1983-tól: több egyháztartományra szóló, de nem egyetemes zsinat; 2004-ben egy püspöki 
konferenciához tartozó összes részegyház zsinata 

 
plenáris ülés, gyűlés: {<rendszerint csak ezekben az állandósult szókapcsolatokban:>} teljes ülés, gyűlés 
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plusz előjel: (mennyiségtan) nullánál nagyobb mennyiséget, ill. értéket jelölő előjel 
 
pneumatikus elevátor: (műszaki nyelv) olyan berendezés, amely apró szemű magot nagy nyomású 

légárammal működő csővezetékben szállít 
 
pneumatikus erőátvitel: (műszaki nyelv) az erőgép által tartályba sűrített levegő eljuttatása csővezetéken a 

munkagépekhez 
 
pocok → mezei pocok 
 
poeta doctus: (nyelv, irodalom) olyan költő, aki született tehetségén kívül gazdag elméleti, 

irodalomtörténeti és mesterségbeli tudással rendelkezik, tudós költő 
 
poetica → ars poetica 
 
pofás fejsze: (tájszó) életlen, vastag fejsze 
 
pofás zúzó v. törő: (műszaki nyelv) kemény és rideg ásványok, kőzetek aprítására való készülék 
 
pogácsa → vágott pogácsa 
pogány → kis pogány 
pohár → végtelen pohár 
poklokra → szálla alá poklokra 
 
poláris áramlat: a sarki hideg levegőnek az egyenlítő irányába(n) történő áramlása 
 
poláris kifejezés: (irodalomtudomány) valamely fogalomnak két sarokérték közé foglalása, azaz olyan 

kifejezése, mely két ellentét, két szemben álló végletet megjelölő szó által történik; a poláris 
kifejezések egyrészt összetettséget, másrészt határozatlanságot jelölnek; pl. boldog-boldogtalan 
’mindenki’, hébe-hóba ’néha’, éjjel-nappal ’mindig’ stb. 

 
poláris tengely: az a képzelt tengely, amely a pólusokon, a sarkokon megy keresztül 
 
polgárháború → spanyol polgárháború 
polgári → burzsoá, polgári demokrácia 
 
polgári biztos: (elavult) polgári ruhában szolgálatot teljesítő detektív 
 
polgári demokratikus: a polgári demokráciára jellemző 
 
polgári eljárás: a polgári ügyek elbírálásának a jogszabályok által meghatározott rendje; polgári ügyek: 

polgári jogi, családjogi, munkajogi, földjogi, államjogi, pénzügyi jogi stb. ügyek 
 
polgári engedetlenség: az erkölcsi rend követelményeivel ellenkező elvárások megtagadása lelkiismereti 

szempontok szerint 
 
polgári forradalom: (történettudomány, politika) a polgárság vezetésével és a néptömegek részvételével 

végrehajtott forradalom a feudális társadalmi rendszer megdöntésére 
 
polgári házasságkötés: <az egyházival ellentétben> olyan házasság, amelyet az állami anyakönyvi hivatal 

tisztviselője előtt kötnek 
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polgári iskola: (elavult) négy osztályú középfokú iskola, amelyben négy elemi iskolai osztály elvégzése után 
jártak főleg a kispolgárok, kisebb részben a szegényparasztok és a munkások gyermekei 

 
polgári jog: (jogtudomány) az emberi természetből fakadó jogszokásokon és törvényhozáson alapuló jog 
 
polgári kimenő: (ritka, tréfás) olyan kimenő, amely nem nyúlik a késő éjszakába 
 
polgári légiflotta: (ritka) vmely légiforgalmi vállalathoz tartozó repülőgépeknek és a repüléshez szükséges 

létesítményeknek az összessége 
 
polgári liberalizmus: a burzsoázia vezető ideológiája a szabad versenyen alapuló kapitalizmus korszakában; 

elveti az állami beavatkozás minden formáját, gazdasági vezérelve: „laissez faire, laissez passer” 
(minden menjen a maga útján); politikai tartalma a szabadelvűség, a demokratikus szabadságjogok és 
a magántulajdon tiszteletben tartása, vallási és nemzeti elfogulatlansága 

 
polgári radikalizmus: a kispolgárság, a középburzsoázia és főként a polg. értelmiség egyes nagytőkeellenes 

csoportjainak törekvéseit kifejező ideológiai és pol. áramlat 
 
polgári ruha: a) nem egyenruha; b) egyszerű, nem díszes v. nem különleges alkalmakra készült ruha 
 
polgári szolgálat: (elavult) 1989-től Magyarországon a férfiak hadkötelezettsége teljesítésének egyik 

formája; a szolgálat elsősorban egészségügyi v. szociális jellegű munkavégzés; időtartama 28 hónap 
 
polgári törvénykönyv: (jogtudomány) a polgári jog alapvető jogszabálya; Ptk. 
 
polgári ügyirat: (jogtudomány) polgári személyek vmely egymás közötti ügyes-bajos dolgának írásba foglalt 

rögzítése, pl. bizonyítvány, elismervény, kötelezvény, nyugta, szerződés stb. 
 
poligonális szentély: (építészet, vallás) a gótikus templomok sokszögű szentélyzáródása; leggyakrabban a 

nyolcszög, ritkábban a hatszög fele, amelynek sarkait általában támpillérek erősítik 
 
póling → kis póling 
póling → nagy póling 
politika → napi politika 
 
politikai államtitkár: (elavult) <megkülönböztetésül az adminisztratív államtitkártól> az az államtitkár, aki a 

minisztert az országgyűlésben bizonyos korlátok közt helyettesíthette; állása bizalmi természetű volt, 
s a miniszter távozásával lemondani kényszerült 

 
politikai földrajz: az államnak és a földrajzi tényezőknek kapcsolatait vizsgáló földrajz 
 
politikai gazdaságtan: az a tudomány, amely az emberek társadalmi-gazdasági viszonyaival foglalkozik, e 

viszonyok fejlődésének törvényeit kutatja 
 
politikai jogok: (jogtudomány) főleg az aktív és passzív választójog 
 
politikai menekült: olyan személy, aki politikai üldözés elől külföldön keres menedéket 
 
politikai számtan: (elavulóban) a közgazdasági és polgári életben előforduló számolási feladatok 

(százalékszámítás, kamatszámítás, kereskedelmi számtan stb.) megoldásával foglalkozó számtan 
 
politikai térkép: vmely ország határait, közigazgatási beosztását, nagyobb helységeit, vasútvonalait stb. 

feltüntető, de felszíni viszonyait nem ábrázoló térkép 
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politikus csizmadia: kellő tájékozottság nélkül, tudálékosan politizáló ember 
 
póló → kerékpáros póló 
pólusai → világ pólusai 
pólusok → mágneses pólusok 
 
pólyás födém: (építészet) <vályogfalas épületen> olyan födém, amelyet a gerendák közé helyezett, agyagba 

mártott szalmás karók sorozatával készítenek 
 
pompás nőszirom: (növénytan) kedvelt kerti növény; nagy, rendszerint liláskék virágainak csésze-, ill. 

sziromlevelei közül három feláll, három pedig kifelé hajlik, bibéje háromágú, levelei kard alakúak (Iris 
germanica) 

 
pont → kritikus pont, kritikus állapot 
pont → magassági pont 
pont → támadási pont 
pont → veszélyeztetett pont 
pont → vonatkoztatási pont 
pontifikál → misét pontifikál 
pontok → kardinális pontok 
pontok → nevezetes pontok 
 
pontos idő: egy bizonyos földrajzi ponton a valóságos időnek megfelelő idő 
 
pontosság → percnyi pontosság 
 
pontot vesz el vmely csapattól: (sport) <bajnoki mérkőzésen> az erősebb csapattal szemben döntetlent ér 

el, és ezzel azt egy ponttól megfosztja 
 
pontot veszít: <a pontozási rendszer alapján> az elérhető v. a remélt eredménynél kisebbet ér el, ill. 

döntetlen eredménye miatt eggyel kevesebb pontot kap, mint győzelem esetén 
 
pontozó bíró: (sport) olyan bíró, aki pontok alapján értékeli a versenyzők teljesítményét 
 
pontozott nyolcad (XXX): a nyolcad időtartamának másfélszereséig hangoztatott, ill. hangoztatandó hang 
 
pontusi vázák: a Kr. e. 6. században készült etruszk feketealakos vázák, melyek egyikén szkíta íjászok 

ábrázolása található 
 
ponty → tükrös ponty 
ponyva → vallásos ponyva 
por → kevert por 
por → kozmikus por 
porc → gyűrűs porc 
porcelán → jezsuita porcelán 
 
porcos csontosodás: (bonctan) olyan csontosodás, amelynél a porc elpusztulásával párhuzamosan halad a 

csont kialakulása 
 
porcos halak: (állattan) a halak egyik rendje; az ide tartozó fajoknak váza porcokból áll, bőrüket pikkelyek 

borítják, kopoltyúik fedettek, s úszóhólyagjuk nincsen 
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porított tojás: (kereskedelem) technikai eljárással megszárított és por alakban árusított tojás, tojáspor 
 
porlaszt → vizet porlaszt 
 
porló szén: (régies) a) levegőn könnyen málló szén; b) (műszaki nyelv) porrá tört faszén, mellyel 

formázáskor a formák felületét beporozzák 
 
pormentes helyiség: olyan helyiség, ahol a port és más apró részecskéket kiszűrik a levegőből, és védőruhát 

viselnek 
 
poros akta: (átvitt értelemben is) régóta heverő, hevertetett akta 
 
porosz–osztrák háború: a „kisnémet egység” biztosításának háborúja, mely 1866. jún. 15-től júl. 26-ig 

tartott 
 
porosz szén: (elavulóban) Sziléziából behozott jó minőségű feketekőszén 
 
porosz út: (politika, közgazdaságtan) a mezőgazdaság tőkés fejlődésének az a formája, melyben a feudális 

kötöttségekkel terhelt nagybirtok-rendszer a kapitalizmus keretén belül is megmarad 
 
porozza → haját porozza 
porta → fényes porta 
 
portális adó: (néprajz) a 14. század közepe óta a nem nemes népességtől szedett állami (királyi) adó, 

amelynek teljesítését rovásokra, azaz négyszögletes fadarabokra rótták fel portánként 
 
portéka → ágybeli portéka 
portéka → házbeli portéka 
 
portói bor: portugál eredetű sárga v. piros, édes likőrbor 
 
posta → kimenő posta 
posta → tábori posta 
posta → utolsó posta 
 
postabélyeg kelte: a bélyegen a postai bélyegzővel feltüntetett időpont 
 
postai → biankó postai befizetési lap 
 
postai értékcikk: (postaügy) a postai forgalom lebonyolításához szükséges hivatalos nyomtatvány, űrlap 

(bélyeg, levelezőlap, távirati űrlap, szállítólevél stb.) 
 
postai megbízás: (postaügy) olyan megbízás, melyet a hitelező ad a postának, hogy követelését az adóstól 

beszedje, és neki postautalvány útján kifizesse 
 
postai zárlat: (postaügy) postahivataloknak egymáshoz címzett, rendszerint erős vászonzsákban küldött 

hivatalos szállítmánya 
 
postás → pénzes postás 
 
posztgraduális képzés: oklevéllel rendelkező szakemberek szakmai továbbképzésére szolgáló oktatási 

forma; magasabb szintű szakképesítés, cím v. tudományos fokozat megszerzésére jogosít 
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pótdíj → magassági pótdíj 
 
potenciális energia: (fizika) helyzeti energia 
 
pótlék → családi pótlék 
pótlék → tanyai pótlék 
 
potsdami értekezlet: a szövetséges nagyhatalmak érdekhatárokat kijelölő, utolsó csúcstalálkozója a 

megszállt Németországban 1945. júl. 17. és aug. 2. között a Cecilienhof kastélyban 
 
pour → l'art pour l'art 
 
pozitív elem: (vegyipar) olyan elem, amely vegyületeiből elektromos áram hatására a negatív sarkon válik ki 
 
pozitív előjel: (mennyiségtan) pluszjel mint előjel 
 
pozitív hős: (irodalomtudomány) rokonszenves, értékes tulajdonságokkal bíró szereplő (sok esetben a mű 

fő alakja), aki helyes, magasztos célért küzd az akadályozó erők ellen 
 
pozitív irány: <koordináta-rendszerben> az az irány, amelyben az értékek egyre növekednek 
 
pozitív jog: a társadalmi viselkedést szabályozó, intézményesen kiadott és szavatolt, v. legalábbis 

intézményesen szavatolt normák rendszere; feltétele a természetjog és az intézményes jog 
 
pozitív szám: a 0-nál nagyobb valós számokat pozitív számoknak nevezzük 
 
pozitív vallás: (ritka, tudományos) tételes vallás 
 
pozsareváci béke: Temesköz és a Szerémség 164 éves török hódoltságát megszüntető béke, melyet 1718. 

júl. 21-én kötöttek 
 
pozsonyi érsekkert: a késő reneszánsz legjelentősebb magyar kertmléke; amely a fénykorát Lippay György 

(1600–1666) alatt élte 
 
pozsonyi kifli: dióval v. mákkal gazdagon töltött kifli alakú sütemény 
 
pozsonyi koronázás: Habsburg Mátyás főherceg koronázási ünnepsége 1608. nov. 19-én; textil díszítésén 

először használták a piros-fehér-zöld színeket mint magyar nemzeti színeket 
 
pozsonyi találkozó: uralkodóházak dinasztikus együttműködési tárgyalása 1515. márc. 18-án; II. (Jagelló) 

Ulászló magyar király, I. (Jagelló) Zsigmond lengyel király és I. (Habsburg) Miksa német-római császár 
megbízottainak tárgyalása 

 
Pozsony kiváltságlevele: a pozsonyi polgárok kérésére 1291. dec. 2-án III. András király évenkénti Szent 

György-napi bíróválasztást engedélyezett nekik, szőlőikért és az erdő használatáért minden adózás 
alól fölmentette őket, beleértve a szőlősi és morvai réven átkelőket is 

 
pőre gatya, ing: (népies) olyan gatya, ing, amelyre nem vettek fel más ruhadarabot; egy szál gatya, ing 
 
pőre kocsi: (vasútügy) oldalfalak nélküli, de gyakran rakoncával ellátott vasúti teherkocsi, amelyen 

lekötözhető v. leláncolható, nagy terjedelmű v. súlyú, szét nem hulló tárgyakat (pl. szálfát, gépeket) 
szállítanak 
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pötyögős vitorla: széltől nem lobogtatott, lazán lógó vitorla 
 
prágai béke: a porosz–osztrák háborút lezáró békeszerződés 1866. aug. 23-án 
 
Prágai Kis Jézus: (vallás) a gyermek Jézus kegyszobra a prágai kármelita kolostorban 
 
Pragmatica Sanctio: (történettudomány) a Habsburgok örökösödési házitörvénye 
 
pragmatika → szolgálati pragmatika 
pragmatikai → szöveg pragmatikai szintje 
 
pragmatikai előfeltevés: (nyelv, irodalom) a rejtett (implicit) jelentés egyik fajtája; az a rejtett jelentés, 

amely nem jósolható meg feltétlenül az elhangzottakból, de amelyet a beszélő mégis kifejt 
 
prakticizmus → szűk prakticizmus 
 
Pray-kódex: (nyelv, irodalom) szinte minden középkorral foglalkozó tudományág egyik legkorábbi, fontos 

forrása; igazi jelentőségét mégis a 136r lapján fennmaradt magyar nyelvemlék, a Halotti beszéd adja 
 
prédikációs halott: (népies, régies) prédikációval temetett halott 
 
predikatív szerkezet: (nyelv, irodalom) az alany-állítmány viszony elnevezése, amely azon a felfogáson 

alapul, hogy a mondat két legfontosabb eleme az alany és az állítmány; az állítmány, amellyel a 
megállapítást tesszük az alanyról, az alany pedig, amiről a megállapítás szól 

 
prelátus → pápai prelátus 
prém → asztrakán prém 
 
prémes bőr: olyan bőr, amelyen a prém rajta van, amely a prémtől nincs megfosztva 
 
premontrei rend: tanítással és lelkipásztorkodással foglalkozó, francia eredetű katolikus szerzetesrend 
 
preparátum → festett preparátum 
prím → relatív prím 
primae → jus primae noctis 
 
Prímási Levéltár: Magyarország egyik legrégebbi levéltára és legjelentősebb egyházi iratainak (mintegy 

2000 iratfolyóméter) őrzője; eredete a 11. századra nyúlik vissza, amikor még Esztergom királyi és 
érseki székváros volt 

 
primer elektron: (fizika) hevítéskor az elektroncső katód sarkából kilépő elektron 
 
primer elem: (fizika) olyan elem, amely áramot fejleszt 
 
primer színek: (fizika) a színkép hét színe 
 
primitív reakció: a cselekvést nem józan megfontolás, kritikai mérlegelés, a helyzet átgondolása szabja 

meg, hanem az indulat azonnal cselekvésre tevődik át 
 
priorálja az aktát, az ügyiratot: az ügyre vonatkozó régebbi iratokat hozzácsatolja, v. az előzmények adatait 

rávezeti 
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privát beteg: olyan beteg, akit főleg biztosító intézeti v. klinikai orvos privát orvosként, külön díjazásért 
kezel 

 
privát óra: magánóra 
 
pro forma: <idegenszerűen szerkesztett határozó viszonyító szava, a ragtalan szó előtt:> csak a forma 

kedvéért, a látszat megőrzése, fenntartása végett 
 
próba → rendelkező próba 
próba → statisztikai próba 
probléma → déloszi probléma 
 
problematikus ítélet: (filozófia) olyan ítélet, amely vmely jelenség, viszony, esemény lehetőségét, 

valószínűségét állítja v. tagadja 
 
produktív munka: (közgazdaságtan) termelőmunka, használati értékeket előállító v. anyagi jellegű 

szolgáltatásokat végző munka 
 
próféta → hamis próféta 
 
profitráta képlete: p 
: m/c+v 
 
program → minimális program 
program → táblázatkezelő program 
program → vírusölő program 
programozás → lineáris programozás 
programozás → strukturált programozás 
 
programozási nyelv: (számítástechnika) mesterséges nyelv, amellyel megadhatjuk a számítógépen 

feldolgozható utasítások sorozatát 
 
progresszív jövedelemadó: (közgazdaságtan) a jövedelemadók egyik formája, amikor is a jövedelem 

növekedésével progresszíven nő az adókulcs nagysága 
 
progresszív skála: (közigazgatás) a fokozódó tiszta jövedelem után fizetendő adóösszeg arányos 

növekedését szabályozó kulcs; adókulcs 
 
projektív geometria: (geometria) a geometriának az az ága, amely alakzatoknak a centrális vetítéssel 

szemben változatlan tulajdonságait vizsgálja 
 
proletár → antik proletár 
 
proletár internacionalizmus: a világ proletárjainak, dolgozóinak nemzetközi osztályegysége és szolidaritása 

a burzsoázia uralmának megdöntéséért, az imperializmus megsemmisítéséért és a kommunizmusnak 
az egész világon való felépítéséért vívott harcban; (proletár) nemzetköziség 

 
proletár nemzetköziség: (politika, elavult) a világ proletárjainak, dolgozóinak nemzetközi osztályegysége és 

szolidaritása a burzsoázia és az imperializmus megdöntéséért s a kommunizmus győzelméért vívott 
harcban; (proletár) internacionalizmus 

 
proletariátus diktatúrája: proletárdiktatúra 
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prolongál → váltót prolongál 
propaganda → suttogó propaganda 
prostituált → titkos prostituált 
 
protestáns egyházak: (vallás) a reformáció alapján a 16. században létrejött keresztény vallási közösségek; 

a főbb protestáns egyházak a következők: evangélikus egyház, református egyház, részben az 
anglikán egyház, a puritánok, továbbá a baptisták, az unitáriusok közösségei és mindezek ágazatai 

 
protestáns helyesírás: (nyelv, irodalom) a Károli Gáspár fordította Vizsolyi Biblia és Szenczi Molnár Albert 

Zsoltároskönyve alapján jött létre; szabályait Bíró Mátyás Orthografiája és Szenczi Molnár Albert 
nyelvtana foglalta össze 

 
protokoll → diplomáciai protokoll 
proximum → genus proximum 
próza → ritmikus próza 
 
prozódiai harc: (irodalomtudomány) prozódiai vita, a magyar irodalomban a 18. század végén zajlott heves 

írói vita arról, hogyan lehetne a görög-római verselést magyar nyelven alkalmazni 
 
pszichológia → asszociációs pszichológia 
pszichológia → individuális pszichológia 
pszichológia → kulturális pszichológia 
 
pszichoszomatikus megbetegedés: olyan testi betegség, amelyben pszichológiai tényezők is szerepet 

játszanak; tartós lelki megterhelés, pszichikai stressz a vegetatív idegrendszer közvetítésével testi 
megbetegedést is okozhat 

 
ptolemaioszi világkép: a Kr. u. 2. században Ptolemaiosz Klaudiosz alexandriai csillagász összegezte és 

gyakorlati célokra használhatóan táblázatos formába öntötte az ókori csillagászati ismereteket 
 
publicisztikai stílus: (irodalomtudomány) a sajtó, a propaganda, az írásbeli agitáció stílusa 
 
puhafák → ismertebb puhafák 
púpja → kenyér púpja 
puska → bodzafa puska 
puska → expressz puska 
puska → kovás puska 
puska → szimpla puska 
 
puska jól terít: (vadászat) a sörétet bizonyos célra, területre sűrűn szórja 
 
puska kengyele: (vadászat, régies) a ravaszt félkör alakban körülfogó vaslemezke 
 
puska, pisztoly, revolver agya: a fegyvereknek rendszerint fából készült, kiszélesedő v. behajló, a jobb 

kézbe való hátulsó vége; tusa 
 
puskaporos hordó: (átvitt értelemben) olyan állam v. politikai egységnek tekintett terület, melyet 

állandóan fenyeget az ellenségeskedés, a háború kirobbanása 
 
puskát vizsgára!: (katonaság) <vezényszó, amelyre a puskát a test elé kell lendíteni és a zárdugattyú 

hátrahúzásával elő kell készíteni ahhoz, hogy az elöljáró megvizsgálhassa> 
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pusztai iskola: a mezőgazdasági munkásság és az uradalmi cselédség gyermekeinek oktatására létesített 
iskola; különös jelentősége Horvát-Szlavóniában volt, ahol az idegen nyelvi környezetben az 
anyanyelvi oktatás más módon lehetetlen volt 

 
pusztai vándorlás: (vallás) Izrael fiainak útja a Vörös-tengeren való átkeléstől addig, amíg Jerikóval szemben 

a Jordán keleti partjára nem érkeztek; az útvonalat 40 állomáshely jelzi, de a földrajzi adatok 
értelmezése igen nehéz 

 
pusztít → erdőt pusztít 
pünkösd → piros pünkösd napja 
 
pünkösdi búcsú: (vallás) a pünkösd legnagyobb népi megünneplése Csíksomlyón 
 
pünkösdi király: a) (néprajz) pünkösdkor rövidebb időre, rendszerint egy évre a falu fiatalsága vezetőjének 

megválasztott, némely helyen külön jogokkal felruházott legény; b) (átvitt értelemben) olyan 
személy, akinek a hatalma, vezető szerepe nagyon rövid ideig tart 

 
pünkösdi királyné: (néprajz) a falu leányai közül évenként választott fiatal, aki elsősorban erényessége 

(szelídsége, szerénysége, szemérmessége, szorgossága) miatt nyerte el a kitüntető címet 
 
pünkösdi rózsa: (növénytan) májusban virágzó, nagy, teljes, piros, fehér v. rózsaszínű virágú, bokros 

dísznövény a boglárkafélék családjából; bazsarózsa 
 
pünkösdi rózsaünnepély: (néprajz) a pünkösdi király és királyné megválasztásának népszokása 
 
püspök → címzetes püspök 
püspök → eparchiai püspök 
püspök → megyés püspök 
püspök → tábori püspök 
 
püspök főispán: ahol a királyi vár és a püspöki székhely azonos helyen volt, a főispán méltóságot a püspök 

is megkapta 
 
püspöki helynök: (egyházügy) a püspököt az egyházmegye kormányzatában segítő pap 
 
püspöki templom: (egyházügy) a püspöki székhelyen álló templom, benne a püspök székével 

(székesegyház) 
 
püspökség → erdélyi püspökség, gyulafehérvári püspökség 
püspökség → kaposvári püspökség 
püspökség → székesfehérvári püspökség 
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rablás → szabad rablás 
 
rabló ulti: az ultinak az a változata, amelyben a talon mindaddig cserélhető, míg a játékosok közül a sorra 

következő a magasabb értékű játékra vállalkozik 
 
rabszolgaság → patriarkális rabszolgaság 
 
Rabula-kódex: 26 miniatúrával díszített evangélium-kézirat a 6. századból; nevét készítőjéről kapta; képei 

oszlopokkal, virágokkal, állatokkal keretezettek; 6 egész oldalas képe között van a kereszt legrégibb 
ábrázolása 

 
rabváltó rendek: (vallás) a pogányok, főként a muszlimok fogságába került keresztény rabok 

kiszabadítására alapított szerzetesrendek 
 
racionális szám: (mennyiségtan) két egész szám hányadosa (pl. 4/5 
: 0,8) v. ilyen hányadként kifejezhető bármely szám 
 
rács → optikai rács 
 
rácsos ágy: olyan gyermekágy, amelynek oldalait rács védi, hogy a gyermek ki ne essék 
 
rácsos tartó: (műszaki nyelv) olyan egyes rudakból álló tartó, amelynek rúdjai bizonyos rendszer szerint 

csomópontokban találkoznak, és ott csuklókkal vannak összekapcsolva 
 
rácsos tészta: vékony, omlós, vajas tésztából készült, lekvárral v. dióval bevont lepényszerű sütemény, 

amely saját tésztájából sodort és rácsszerűen tetejébe helyezett tésztacsíkokkal van díszítve 
 
radikalizmus → polgári radikalizmus 
rádió → vezetékes rádió 
 
radioaktív elem: (fizika) az a kémiai elem, amelynek minden izotópja radioaktivitást mutat; a rádium, urán, 

tórium, aktínium 
 
radioaktív hulladék: (fizika)olyan folyékony v. szilárd hulladék, amely radioaktív sugárzásra képes, és az 

egészségre ártalmas anyagokat tartalmaz 
 
radioaktív izotóp: (fizika) vmely elemnek olyan izotópja, amely radioaktív sugarakat bocsát ki; az egyes 

elemek olyan izotópjai, melyek α-, β-, ill. γ-sugárzás kibocsátása közben bomlanak 
 
radioaktív sugárzás: (fizika) természetes v. mesterségesen előállított radioaktív izotópok atommagjainak 

külső hatás nélküli elbomlásakor (radioaktivitás) kibocsátott sugárzás 
 
rádió, televízió riportere: a rádiónak, ill. a televíziónak az az alkalmazottja, aki helyszíni közvetítés 

alkalmával riportot készít 
 
rádiusz jele: r 
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ragadós száj- és körömfájás: (mezőgazdaság) rendkívül ragályos és veszélyes, kérődzőkben és sertésben 
jelentkező betegség 

 
ragadozó madarak: (állattan) a madarak egyik rendje (accipitriformes); horgas csőrű, hegyes karmú, 

kitűnően repülő madarak, amelyek elevenen elrabolt állatokkal, ill. dögökkel táplálkoznak (sas, 
sólyom, ölyv, kánya, héja, karvaly, vércse, keselyű stb.) 

 
ragadozó őn: ponty nagyságúra megnövő, folyókban, tavakban közönséges, szálkás húsú hal 
 
rágcsáló állat: olyan állat, amelynek négy erőteljesen fejlett, véső élű metszőfoga van, szemfoga nincs, 

zápfogai pedig életmódjától függően különféle szerkezetűek 
 
rágcsálóirtó szerek: kártevő rágcsálók irtására használt anyagok; hatóanyag-tartalmú csalétkek, járatok 

elgázosítására szolgáló füstölő patronok, ill. növények felületi kezelésére alkalmas szerek 
 
rágó tetvek: (állattan) lapos testű, nagy fejű, emlősökön és madarakon élősködő szárnyatlan rovarok rendje 

(Mallophaga) 
 
ragoz → tárgyasan ragoz 
ragozás → alanyi igeragozás, alanyi ragozás 
ragozás → gyenge ragozás 
ragozás → ikes igeragozás, ikes ragozás 
ragozás → iktelen ragozás 
ragozás → tárgyas igeragozás, tárgyas ragozás 
 
ragozási sor: (nyelvtudomány) a különböző nyelvekben ige- v. névszótőből létrehozható, általában jellel és 

raggal ellátott alakok állománya, ill. ezek rendezett és hiánytalan sora; paradigma 
 
rajnai iskola: a karoling építészet hagyományain alapuló, Lombardia és Burgundia által befolyásolt román 

kori építészet követői a Rajna mentén a 11. századtól a 13. század első feléig 
 
rajt → kaptár rajt ereszt 
 
rajvonalba fejlődik: (katonaság, régies) rajvonalba oszlik, a rajvonal alakzatát veszi fel 
 
rajz → műszaki rajz 
rajz → szabadkézi rajz 
rajzol → lágyan rajzol 
rajzolt → tisztán rajzolt kép 
rajzú → lágy rajzú lencse, objektív 
rák → folyami rák 
rakéta → ballisztikus rakéta 
rakéta → páncéltörő rakéta 
rakéta → szárnyas rakéta 
 
rákkeltő anyagok: olyan vegyületek, amelyek a szervezetbe jutva daganatképződést indíthatnak el 
 
Rákóczi-szabadságharc: a Habsburg gyarmatosítás elleni rendi függetlenségi háború II. Rákóczi Ferenc 

vezetésével 1703. máj. 6. és 1711. ápr. 30. között 
 
Rákóczi-törvény: az 1906:20. törvénycikkely, amelyben az országgyűlés kimondta, hogy II. Rákóczi Ferenc 

és bujdosó társainak földi maradványait hazaszállíttatja, országos küldöttségek által a kassai 
székesegyházban, Thököly Imréét a késmárki evangélikus templomban helyezi örök nyugalomra 
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rakodó → nyílt rakodó 
 
Rákos-mező: a középkori Pest városa és a Rákos-patak közötti sík terület; IV. (Kun) László király korától 

hadrakelés és országgyűlések színhelye; 1289-ben az ország közepének nevezték; az Árpád-ház 
kihalása, 1301 után hagyományossá vált az országgyűlések Rákos-mezőn tartása 

 
rákot fog: (sport) <az evező> helytelen tartása miatt visszahúzáskor a víztömeg a lapjának feszül, s ezzel 

visszatartja, ill. akadályozza kiemelését 
 
rakott burgonya: karikára vágott főtt burgonyából és keménytojásból készült, zsírozott és tejföllel 

megöntözött étel 
 
rakott káposzta: káposztából, rizsből és darált húsból készült étel 
 
rakott kenyér: (ritka, konyhaművészet) olyan, rendszerint vajas kenyérszelet, amelyre szeletelt húst, halat, 

sajtot, tojást stb. tettek; szendvics 
 
rakott krumpli: karikára vágott főtt krumpliból és kemény tojásból készült, zsírozott, tejföllel megöntözött 

étel 
 
rakott palacsinta: különféle töltelékkel rétegesen rakott és egybesütött palacsinta 
 
rámás csizma: (tájszó, cipészipar) kemény szárú, bokában szabályosan ráncozott csizma 
 
rámás fűrész: (tájszó) kézi fűrész 
 
rámás kötő: (tájszó) hímzett kötény 
 
rámás tükör: (néprajz) keretbe foglalt, falra akasztott tükör; falitükör 
 
ráncos v. ráncos torkú csizma: bokában ráncokba szedett csizma 
 
rang → alacsony rang 
 
rangadó mérkőzés: vmely szempontból nagy fontosságú, a küzdő egyén v. csapat jó helyezését v. az első 

helyért folyó küzdelmet döntően meghatározó mérkőzés 
 
rántás → sűrű rántás 
 
rántottát üt: (ritka) tojást feltörve hamar rántottát készít 
 
ráolvasások → Bagonyai ráolvasások 
 
Ratio educationis: királyi-állami tanügyi rendelkezés, iskolai szabálykönyv 1777-ben 
 
ráütő rím: (irodalomtudomány) a harmadik és a negyedik sor páros rímének v. a második és a negyedik sor 

keresztrímének egy ötödik sorban való megismétlődése (aabbb v. ababb) 
 
rávarrott zseb: a ruha anyagából a ruha külső részére varrott zseb 
 
reakció → fekete reakció 
reakció → kémiai reakció, kémiai folyamat, kémiai változás 
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reakció → klerikális reakció 
reakció → primitív reakció 
 
reális szám: (mennyiségtan) valós szám 
 
realizmus → kritikai realizmus 
realizmus → lírai realizmus 
realizmus → mágikus realizmus 
realizmus → szocialista realizmus 
 
recés gyomor: (állattan) kérődző emlősök gyomrának az a része, melyben a bendőből belekerült táplálék 

előzetes emésztése megkezdődik, s ahonnan a táplálék kis golyókká formálódva újra az állat szájába 
jut 

 
recésszárnyú rovar: olyan rovar, amelynek hártyás szárnyán a dús erezet recéket alkot, szájrésze rágókká 

alakult, teljes átalakulással fejlődik 
 
reciprok érték: (matematika) egy szám esetében az a szám, amellyel az eredeti számot megszorozva 1-et 

kapunk 
 
reciprok művelet: (mennyiségtan) olyan művelet, amely egy meghatározott másik művelet fordítottja, s 

egyúttal próbájául szolgál 
 
recitált vers: (nyelv, irodalom) az ének és a beszéd közötti átmeneti előadásmód (a kántáláshoz hasonló), 

melyben az ismétlődő ritmusfordulatokat ismétlődő hanglejtésformák kísérik (egyházi szövegek, 
operák, oratóriumok) 

 
recitatív műfajok: recitálásra épülő, a szövegnek elsőbbséget biztosító dallamok csoportja; a recitatív 

műfajok a gregorián ének legősibb rétegeihez tartoznak, s a látszólag igénytelen zenei mondanivaló 
ellenére zenetörténeti szempontból igen fontosak 

 
redő → mongol redő 
 
reflektor szemüveg: (orvosi) vékony nemesfém réteggel bevont védőszemüveg 
 
reflex → Achilles-reflex 
reflex → feltételes reflex 
reflex → feltétlen reflex 
 
református egyház: (vallás) a kálvini reformáció talaján létrejött keresztény vallási közösség 
 
református vallás: (vallás) a bibliának a Kálvin-féle értelmezésén alapuló protestáns vallás 
 
regény → antik regény 
regény → bizánci regény 
regény → egzotikus regény 
regény → generációs regény 
regény → lélektani regény 
regény → modern regény 
regény → pengős regény 
regény → pikareszk regény 
regény → szentimentális regény 
regény → társadalmi regény 
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regény → termelési regény 
regény → történelmi regény 
regény → verses regény 
 
regényes életrajz: (irodalomtudomány) regény formájában megírt, s a történeti tények mellett költött, 

képzelt elemeknek nagyobb teret engedő életrajz 
 
regestrum → váradi regestrum 
 
régészeti korok: (általános) az írásos történetírás előtti korokat, korszakokat és az azokat követő történeti 

időt régészeti beosztás szerint a következőként szokás tagolni: paleolitkor, mesolitkor, neolitkor, 
rézkor, bronzkor, vaskor, római kor, népvándorlás kora, középkor 

 
reggeli → komplett reggeli 
 
reggeli lap: reggel megjelenő újság 
 
reggeli vonat: (vasútügy) reggel induló v. érkező, az állomást reggel érintő vonat 
 
régi Magyarország főméltóságai: a nádor, az országbíró, a tárnokmester, a horvát bán, továbbá a 

főkamarás, a főudvarmester, a főlovászmester stb. 
 
regionális köznyelv: (nyelv, irodalom) a köznyelv és a nyelvjárás közötti átmeneti nyelvváltozat; a nagyobb 

tájakon v. városokban beszélt, nyelvjárási színezetű köznyelv 
 
regisztráló szerkezetek: (általános) valamely vizsgálattal kapcsolatban mért értékek önműködően és az idő 

függvényében történő regisztrálására szolgáló berendezések 
 
régi vaj: avas vaj 
 
régmúlt idő: (nyelvtudomány, régies) a múltban befejezett cselekvést jelölő, a mai magyar köz- és irodalmi 

nyelvben csak ritkán előforduló igeidő (pl. írtam volt v. írtam vala) 
 
regresszív adó: (közigazgatás) olyan rendszerű adó, amelynek adókulcsa a jövedelem emelkedésével 

csökken; a progresszív adó ellentéte 
 
regruta → bundás regruta 
regula → ágostonos regula 
regula → benedeki regula 
regula → ferences regula, regula franciscana 
 
reguláris csapatok, hadsereg: az állam által sorozás útján nyíltan szervezett és fenntartott csapatok, 

hadsereg <ellentétben az önkéntes v. leplezett formák között kiképzett alakulatokkal> 
 
rejtett hő: (fizika) kötött hő 
 
rejtett szó: (elavult) rejtvény, talány 
 
rekamié → kétszemélyes rekamié 
 
rekeszes magház: (növénytan) a magokat tartalmazó rekeszekből álló magház 
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rekeszes zománcozás: (ékszerészet) olyan zománcozás, amelyben a drótból v. finom szalagokból készített 
minta hálózatát a tárgyra forrasztják, s rekeszeit zománccal töltik ki 

 
reklám → hangos reklám 
 
reklám főbb fajai: a hirdetés, a kirakat, a csomagolás, a plakát, a körlevél, a prospektus, az árjegyzék, a film, 

a rádió stb. 
 
rekonstrukciós műtét: (orvosi) helyreállító műtét veleszületett v. szerzett hiány, defektus pótlására; a cél 

lehetőleg szabályszerű viszonyok megteremtése 
 
relatív éhezés: (orvosi) elégtelen táplálkozás, de még nem abszolút, teljes éhezés; lehet mennyiségi v. 

részleges éhezés, amikor kalóriahiány van, és lehet minőségi, amelyben a kalória-ellátás megfelelő 
 
relatív értéktöbblet: (közgazdaságtan) a szükséges munkaidő megrövidítése és a munkanap két része közti 

arány megváltoztatása nyomán a munka termelékenységének növekedéséből származó értéktöbblet 
 
relatív igazság: (filozófia) olyan igazság, amely meghatározott feltételek és viszonyok között alapjában 

helyesen, bár nem teljesen tükrözi a valóságot; viszonylagos igazság 
 
relativitás → általános relativitás elmélete 
relativizmus → kulturális relativizmus 
 
relatív magasság: (földrajz) olyan magasság, amely vmely pont helyzetét a környezetéhez viszonyítva 

mutatja 
 
relatív munkabér: (közgazdaságtan) a tőkés nyereségéhez viszonyított munkabér 
 
relatív prím: (mennyiségtan) azt mondjuk, hogy két egész szám relatív prím, ha nincs 1-től különböző közös 

osztójuk, vagyis ha legnagyobb közös osztójuk 1 
 
relatív szavazattöbbség v. szótöbbség: <kettőnél több pártra, csoportra, személyre való szavazás 

esetében> olyan szavazattöbbség, amely nem éri el az összes szavazat számának felét, de több, mint 
a bármely más jelöltre leadott szavazatok száma 

 
relatív tő: (nyelv, irodalom) olyan tő, amely tartalmaz toldalékmorfémát, de újabb toldalékot is felvehet 
 
relatív törzsszám: (mennyiségtan) olyan törzsszám, amelynek 1-en és önmagán kívül nincs egész számú 

osztója 
 
remese nyaka: végbélzáró izmok 
 
remire játszik: <sakkjátékban> döntetlen eredményt igyekszik kierőszakolni, elérni 
 
rend → alsó rend 
rend → aranygyapjas rend 
rend → egyházi rend 
rend → erkölcsi rend 
rend → harmadik rend 
rend → jezsuita rend, Jézus Társasága 
rend → kartauzi rend 
rend → katonás rend 
rend → monasztikus rend 
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rend → piarista rend 
rend → premontrei rend 
rend → szigorú rend 
rend → templomos rend 
rendbeli → két rendbeli sikkasztás 
rendek → alsó rendek 
rendek → evangélikus rendek 
rendek → kettős rendek 
rendek → kolduló rendek 
rendek → rabváltó rendek 
rendek → szemlélődő rendek 
rendelet → orvosi rendelet 
rendelet → türelmi rendelet 
rendelet → végső rendelet 
rendeletre → saját rendeletre szóló idegen váltó 
 
rendelkezési alap: (hivatalos) a miniszterelnök s az egyes miniszterek rendelkezésére bocsátott, 

költségvetésileg nem ellenőrzött összeg az elszámolásra nem kötelezett kiadások fedezésére 
 
rendelkező próba: (színház) az olvasópróbát követő egy v. több olyan próba, amelyen a szereplők, a 

rendező utasításai szerint, bejegyzik szerepükbe az egymást követő jelenetek helyzeteit: pl. belépés, 
kimenetel, felállás, leülés stb. 

 
rendellenesség → veleszületett rendellenesség 
 
rendeltetési helye: (hivatalos, választékos) az a hely, ahova vkit küldenek, rendelnek, ill. ahova vmely 

küldeményt el kell juttatni 
 
rendes bíróság: (jogtudomány) az a bíróság, amely az ügyeket a békében általában szokásos perrendtartás 

szerint tárgyalja 
 
rendes helyárak: (színház) az előadások többségére érvényes helyárak 
 
rendes tanár: (iskola) fizetési osztályba sorolt, véglegesített középiskolai tanár 
 
rendes tantárgy: (iskola) olyan tantárgy, amelynek a tanulását a tanterv minden tanulóra nézve kötelezővé 

teszi, előírja 
 
rendes tanuló: (iskola) <a magántanulóval ellentétben> olyan tanuló, aki a tanulmányi időben köteles 

napról napra az iskolában megjelenni és ott a munkában részt venni 
 
rendezése → egyenlet rendezése 
 
rendezett anyagi körülmények, viszonyok: jó megélhetést biztosító, pénzügyi zavarok nélküli anyagi 

körülmények, viszonyok 
 
rendezett tanácsú város: (történettudomány) a járási hatóság alól kiemelt, csak a megye joghatósága alá 

tartozó város 
 
rendező pályaudvar: (vasútügy) olyan pályaudvar, ahol a vasúti kocsikat rendeltetésük szerint szétosztják, 

ill. egymáshoz kapcsolják, szerelvénnyé egyesítik 
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rendforgató gép: (mezőgazdaság) a rendre kaszált szállástakarmányok gyorsabb száradása céljából 
forgatást végző munkagép 

 
rendkívüli állapot: olyan különleges intézkedéseket igénylő helyzet, amikor az ország függetlensége v. 

területi épsége idegen hatalom erőszakos fellépése következtében közvetlen veszélybe kerül 
 
rendkívüli haláleset: (orvosi) minden olyan haláleset, melyben a halál nem természetes megbetegedés 

következménye, s így a halál okának megállapítására boncolást kell végezni 
 
rendkívüli kiadás: vmely újságnak nem a szokott időben megjelenő száma, amely rendszerint nagy 

jelentőségű eseményről szóló cikket, cikkeket közöl 
 
rendkívüli követ és meghatalmazott miniszter: (hivatalos) ilyen című diplomata, aki országát külföldi 

állomáshelyen mint követ képviseli, és rangban a nagykövet után következik 
 
rendőr → őrszemes rendőr 
 
rendőri bejelentés: (elavult) lakóhelynek bejelentése a rendőrségen 
 
rendőri bizottság: különleges eset (gyilkosság, rablás, súlyosabb közlekedési baleset) megvizsgálásával 

megbízott s a helyszínre kiszálló kisebb létszámú, rendszerint rendőrtisztekből, bűnügyi szakértőkből 
álló bizottság 

 
rendőri felügyelet: akár politikai, akár más tekintetben gyanúsnak látszó v. börtönből kiszabadult 

személynek a szabad mozgásban való korlátozása, amely abban áll, hogy előre megállapított 
időközönként a rendőrségen jelentkezni köteles, a tartózkodási helyéül választott v. kijelölt helységet 
el nem hagyhatja, és nyilvános helyeket nem látogathat 

 
rendőri hírek: napilapokban a rendőrséget foglalkoztató eseményekről közölt hírek 
 
rendőri riporter, rovatvezető: a rendőrség hatáskörébe tartozó események helyszínén értesüléseket 

szerző, a rendőrségtől vizsgált eseményekről író riporter, v. vmely lap ilyen híreket közlő rovatának 
vezetője 

 
rendszám → közigazgatási rendszám 
rendszer → banderiális rendszer 
rendszer → bedolgozói rendszer 
rendszer → decimális rendszer 
rendszer → egybeltelkes rendszer 
rendszer → egymezős rendszer 
rendszer → háromnyomásos rendszer 
rendszer → képviseleti rendszer 
rendszer → kétkamarás rendszer 
rendszer → kontinentális rendszer v. zárlat 
rendszer → nyelvtani rendszer 
rendszer → periódusos rendszer 
rendszer → periódusos rendszer 
rendszer → vonatkoztatási rendszer 
rendszerek → kibernetikai rendszerek 
rendszerek → szakértő rendszerek 
rendszerint → szillogizmus rendszerint három tételből áll 
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rendszertani kategóriák: (biológia) a természetes, tehát a fejlődéstörténeti rokonságon alapuló biológiai 
rendszer egységei 

 
rendszerünk → nyelvi rendszerünk változása 
 
rénes forint: Európában számos országban a 16–18. században használt pénzegység: a tallér kétharmada, 

60 krajcár; Magyarországon csak (el)számolási egységként ismerték 
 
reneszánsz → angol reneszánsz dráma 
reneszánsz → angol reneszánsz színpad 
reneszánsz → olasz reneszánsz színpad 
 
reneszánsz bölcselet: az újkori bölcselet első korszaka 1400–1640-ig; a középkor is értékesítette az antik 

műveltség javait, de azokat a maga eszméihez alakította 
 
rengő pad: (néprajz) az ágy elé állított pad, amelyre éjjelre a bölcsőt tették 
 
répa → burgundi répa 
 
repertoár színház: (film, színház) olyan színház, amely a betanult darabokat igen rövid időközökben, szinte 

estéről estére váltogatva adja elő 
 
reprezentatív megfigyelés: olyan statisztikai megfigyelés, amely a vizsgált sokaság nem minden, hanem 

csak bizonyos számú, véletlen mintavétellel kiválasztott elemére terjed ki 
 
repülés → magassági repülés 
repülés → zavaró repülés 
 
repülősó v. szagos só: (ritka, régies) illatosított szénsavas ammónia; régen rosszullét v. ájulás esetén 

háziszerként élesztésre használták 
 
repülő zsír: (ritka, régies) könnyen illanó olajos kenőcs (linimentum volatile) 
 
repülőgép → vitorlázó repülőgép 
 
repülőgép hatósugara: (repülés) az a távolság, amelyet a repülőgép a magával vitt üzemanyag 

felhasználásával átlagos repülési sebesség és átlagos légköri viszonyok esetén leszállás nélkül meg 
tud tenni 

 
repülőgép törzse: (repülés) a repülőgépnek az a része, amelyben a pilóta és az utasok ülnek, és amelyre a 

szárnyakat, a futóművet és az irányító felületeket szerelik 
 
Rerum novarum: (vallás) XIII. Leó pápa 1891. máj. 15-i enciklikája, az első pápai szociális körlevél, fő témája 

a munkáskérdés 
 
restség → lelki restség 
rész → alanyi rész 
rész → állítmányi rész 
rész → köteles rész 
 
részben osztott általános v. elemi iskola: (iskola) olyan általános, ill. elemi iskola, amelyben két-két, 

ritkábban három-három osztályt egy-egy nevelő tanít 
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részei → test részei 
részek → kapcsolt részek 
 
reszelős hang: rekedtes, kellemetlenül egyenetlen magasságú és erősségű, kissé durva, érdes hang 
 
részes bérlő: (elavulóban) olyan bérlő, aki haszonbér fejében a terményeknek egy részét a tulajdonosnak 

adja 
 
részes eset: (nyelvtudomány) részeshatározó eset (dativus); részes tárgy: a) (régies) részeshatározó; b) 

részleges tárgy 
 
részes munkás: (mezőgazdaság) olyan munkavállaló, aki munkájáért a betakarított termésből a 

munkaadóval előre megállapodott arányban részesedik 
 
részes művelés: vmely mezőgazdasági területnek oly módon való megművelése, hogy a termés a birtokos 

tulajdona, a föld megművelője pedig munkabér fejében a termés egy részét kapja 
 
részes szőlő: (néprajz) a termés bizonyos előre megállapított részéért, pl. feléért, harmadáért megművelt 

szőlő 
 
reszketős hang: félelmet, bizonytalanságot, izgalmat, meghatódottságot sejtető egyenetlen, gyenge hang 
 
részleges tárgy: (nyelvtudomány) olyan tárgy, ill. határozó, amely azt fejezi ki, hogy a cselekvés, történés a 

tárggyal, ill. határozóval kifejezett dolognak csak egy részére irányul (pl. combját evett; kapott a 
kenyérből) 

 
részleges válság: (közgazdaságtan) olyan, csupán némely termelési ágra kiterjedő gazdasági válság, amely 

az újratermelési ciklus bármely szakaszában bekövetkezhet 
 
részletes v. építési helyszínrajz: (építészet) olyan kisebb léptékű helyszínrajz, amely a vonal irányát, 

kanyarulatait, emelkedési viszonyait is feltünteti 
 
részmunkaidős foglalkoztatás: (közgazdaságtan) a munkarend szerinti munkaidőnek csak egy részében való 

foglalkoztatás 
 
rét → embervágó rét 
rét → mesterséges rét 
réteg → alsóbb réteg 
rétegek → permi rétegek 
 
rétegelt falemez: páratlan számú hámozott furnérból nagy nyomáson és hőmérsékleten összepréselt 

lapszerű termék; enyvezett falemez, furnérlemez 
 
réteges felhő: (légkörtan) rétegfelhő 
 
rétegeződés → társadalmi rétegeződés 
retek → hónapos retek 
rétes → kelt rétes 
rétes → tiroli rétes 
 
réti állattartás: (néprajz) szarvasmarhák, lovak, sertések és juhok nyári és téli legeltetése mocsarak, lápok, 

árterületek arra alkalmas részein 
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réti csenkesz: (növénytan) a csenkeszek nemzetségébe tartozó, nedvesebb és kellően kötött talajon jól 
fejlődő, takarmányként termesztett növény (Festuca pratensis) 

 
réti csík: (állattan) arasznyira is megnövő, hengeres, hosszanti sávokkal tarkított testű, mocsarakban, 

lápokban közönséges hal (Misgurnus fossilis, ill. Cobitis f) 
 
réti hadnagy: (néprajz) a községi és köztulajdonú rétek, kaszálók felügyeletével megbízott, a közösség 

alkalmazásában álló személy 
 
revíziója → per revíziója 
 
rézbőrű indián: vörösesbarna bőrű észak-amerikai indián 
 
réz eleje: (népies) a pálinka első főzete, ill. a főzetnek a főzés elején lecsapódó része 
 
rezes hang: kellemetlenül durva, fület sértő emberi hang 
 
rézfúvós hangszerek: (zene) tölcséres fúvókájú hangszerek, amelyeket a játékos a fúvókába szorított 

ajkainak rezgésével szólaltat meg; ide tartoznak a trombiták, kürtök, szaxkürtök, harsonák stb. 
 
rezgés → csillapítatlan rezgés 
rezgés → csillapított rezgés 
rezgés → harmonikus rezgés 
rezgés → hosszanti rezgés 
 
rezgő csárdás: a csárdásnak az a fajtája, amelyet úgy jár a táncos, hogy egész testét ütemesen rázza 
 
rezgő mozgás: (fizika) rezgés, rezgésekből összetevődő mozgás 
 
rezgő nyárfa: olyan nyárfa, amelynek hosszú nyelű levelei alul ezüstösek, s a legkisebb légáramra rezegni 

kezdenek 
 
rezgő tű: (ékszerészet, régies) olyan kontyba tűzött, zománcos, rendszerint virág alakú, sodronyos szárú 

ékszer, amely viselőjének mozgása közben rezeg 
 
rezsiben → saját rezsiben készt, gyárt, termel vmit 
riadó → csendes riadó 
 
riadót, rohamot, takarodót dobol: (katonaság) dobolással jelt ad riadóra, rohamra, takarodóra 
 
rideg állattartás: (mezőgazdaság) ősi tartási mód, a külterjes gazdálkodásra jellemző; nagymértékben 

támaszkodik az állat ellenálló és alkalmazkodóképességére; a ridegen tartott állatok az év nagy részét 
– a növendékekkel együtt – a legelőn töltik, és télen is legföljebb egy fészer alatt kapnak védelmet az 
időjárás viszontagságai ellen 

 
rideg állattenyésztés → külterjes állattenyésztés 
 
rideg ménes: (néprajz) herélt lovakból álló ménes 
 
rideg pásztor: (néprajz) nőtlen, magányos, szabad, házzal nem rendelkező, más házánál élő pásztor; szilaj 

pásztor 
 
rigó → húros rigó 
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rím → belső rím 
rím → csonka rím 
rím → ekhós rím 
rím → fonatos rím 
rím → kancsal rím 
rím → magánhangzós rím 
rím → négyes rím 
rím → ölelkező rím 
rím → összetett rím 
rím → páros rím 
rím → ráütő rím 
rím → tiszta rím 
rím → visszatérő rím 
riport → színes riport 
riporter → rendőri riporter, rovatvezető 
 
ritka szövés: laza szövés 
 
ritkítva szed v. gépel vmit: (nyomdászat) nyomtatott v. géppel írt betűket a szövegrész fontosságának 

kiemelése végett a szokottnál nagyobb térközzel szed v. gépel 
 
ritmikus próza: (irodalomtudomány) olyan próza, amelynek (a versekéhez hasonló, de kevésbé szabályos) 

érezhető ritmusa, lüktetése van 
 
ritmikus torna: zenekísérettel végzett csoportos talajtorna-gyakorlatok 
 
ritmikus ütőhangszer: (zene) csak a zene ritmusának hangsúlyozására való ütőhangszer (pl. dob, cintányér, 

kasztanyetta) 
 
ritmus → biológiai ritmus 
 
ritmus képlete: a szótagok hosszúságát v. rövidségét, lábak szerinti tagolódását és hangsúly v. a nyomaték 

helyét mutató képlet 
 
rituális fürdő: (vallás) a kultuszból kizáró tisztátalanságot megszüntető, egész teste érintő mosdás 
 
rituális mise: (vallás) olyan mise, amelyben szentség kiszolgáltatása v. szerzetesi fogadalomtétel történik 
 
rizling → olasz rizling 
 
robbanó keverék: (műszaki nyelv) <robbanómotorban> légnemű(vé porlasztott) üzem-, ill. tüzelőanyagnak 

és levegőnek keveréke, amely összesűrítve elektromos szikrától felrobban, s az így keletkező gázok 
nyomása a dugattyút mozgásba hozza 

 
robbanóanyag → biztonsági robbanóanyag 
robbantó → bankot robbantó 
robot → ipari robot 
robot → malenkij robot 
 
rodoszi kolosszus: a nap istenének 34 m magas szobra az ókori Rodosz kikötőjében 
 
rohamot → riadót, rohamot, takarodót dobol 
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rókafarkú fűrész: 30–60 cm hosszú, széles, merev pengéjű, egyik végén elkeskenyedő, másik végén 
fogantyúval ellátott fűrész 

 
rokkantsági nyugdíj: a rokkantaknak járó rendszeres (havi) pénzbeli ellátás 
 
rokokó épület, palota, terem: (építészet) barokk szerkezetű, de a rokokó stílusában díszített épület, palota, 

terem 
 
rokon → oldalágon rokon vkivel 
rokon → távoli rokon 
 
rokon értelmű szavak: (nyelvtudomány) szinonimák, azonos fogalmi körbe tartozó, de eltérő eredetű és 

alakú szavak, amelyeknek jelentésében és használatában fokozati v. árnyalati rokonság, ill. különbség 
van 

 
rokonok → anyai, apai ágon rokonok 
rokonság → házassági rokonság 
rokonság → papi rokonság 
 
római assziszák: (történettudomány) a latin császárság joggyűjteménye; az I. keresztes háború után 

összeállított jeruzsálemi assziszák alapján készítették 
 
Római Birodalom: (történettudomány) a legnagyobb és legjelentősebb rabszolgatartó állam az ókorban; 

Róma városából fejlődött ki 
 
római iskola: (történettudomány) a Római Magyar Intézetben 1929-től 1944-ig működő ösztöndíjas festők 

és szobrászok csoportja 
 
római jog: (jogtudomány) a Római Birodalom jogszabályainak összessége; maguk a rómaiak két részre 

osztották jogukat: közjogra és magánjogra 
 
római katolikus: (vallás) a római püspököt pápának, Krisztus földi helyettesének elismerő keresztény vallás, 

egyház, közösség v. személy 
 
római kereszt: olyan kereszt, amelynek rövidebb, vízszintes szára felső harmadában metszi a függőlegest; 

latin kereszt 
 
római keresztboltozat: (építészet) négyzetes terek fedésére alkalmas, 2 azonos keresztmetszetű dongaív 

egymásra merőleges találkozásánál keletkező boltozat; záradékvonala egyenes 
 
római kúria: (vallás) állandóan működő központi szervek összessége, melyek segítségével a pápa legfőbb 

pásztori tisztségét gyakorolja 
 
római naptár: Julius Caesar naptárreformja előtt a római naptá alapja a 12 holdhónapból álló, 355 napos 

holdév volt 
 
római nyelv: (ritka) a latin nyelv 
 
római számírás: (matematika) a számoknak Európában az újkor elejéig általánosan használt, ma már ritkán 

alkalmazott írásmódja 
 
római számok v. számjegyek: <az arab számjegyekkel szemben:> ma már csak az évszázadok, sorozatok, 

osztályok, néha még évszámok jelölésére is használt számok v. számjegyek: I 
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: 1, V 
: 5, X 
: 10, L 
: 50, C 
: 100, D 
: 500, M 
: 1000 
 
római színpad: (nyelv, irodalom) a rómaiak módosították a görög színpad formáját, egyre lejjebb került a 

nézőtér emelkedési szöge, a pulpitumnak nevezett játszótér közelebb került a nézőtérhez 
 
római vallás: (vallás) az ókori római állam, ill. birodalom vallási hiedelmei az államalapítástól a császárság 

korszakáig 
 
román művészet: a Karoling- és Ottó-kori indítások alapján a 10–12. században teljességében kialakult egy 

egész Európát átfogó monumentális művészeti stílus, amelynek keleti, antik, népvándorláskori 
alkotóelemei még nem forrottak tökéletesen össze, és sokszor még megkülönböztethetően jelentek 
meg egymás mellett 

 
román nép: (ritka, tudományos) vmely román nyelvet beszélő nép 
 
román nyelv: (nyelvtudomány) a latin nyelvből alakult nyelvek vmelyike; újlatin nyelv (pl. a francia, olasz, 

spanyol) 
 
román stílus: a középkorban, a gótika előtt virágzott építészeti stílus, melyet a félkörív alkalmazása és a 

tömörség jellemez 
 
romantika → forradalmi romantika 
rongy → bécsi rongy 
 
rontó bábu: (néprajz) kicsi (6–8 cm hosszúságú), baba alakra összecsavart rongydarab v. ronggyal egyik 

végén bekötött ágacska, amely a rontás és egyben a gyógyítás egyik közismert segédeszköze 
 
ropogós cseresznye: kemény héjú és húsú, friss cseresznye 
 
rostély → lépcsős rostély 
rossz → önmagában rossz 
 
rossz betegség: (népies) bujakór 
 
rosszhiszemű birtokos: az a személy, aki tudja ugyan, hogy vminek birtoklására nem jogosult, mégis 

megtartja 
 
rossz hővezető: nem vezeti jól a hőt 
 
rosszindulatú daganat: (orvostudomány) olyan daganat, amely rohamosan növekedik, beszűrődik a 

környező szövetekbe, a nyirok- és vérerekbe, és így áttételeket okoz, szétesése folytán keletkező 
termékei a szervezetbe felszívódnak, azt mintegy megmérgezik, általános vérszegénységet és 
sorvadást okoznak 

 
rossz konjunktúra: (közgazdaságtan) válság, pangás, dekonjunktúra 
 
rossz mérték: hamis mérték 
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rossz pénz: a) csekély vásárlóértékű pénz; b) forgalomból kivont v. hamisított érme, bankjegy; c) (átvitt 

értelemben, ritka, tréfás) semmirekellő, hitvány ember 
 
rossz szigetelő: jól vezeti az elektromosságot 
 
rotációs gép: (mezőgazdaság) körforgógép 
 
rotációs nyomtatás: (nyomdászat) forgó hengeres nyomóformáról hengeres ellennyomó felületre való 

nyomtatás 
 
rothadás → nemes rothadás 
rovar → egyenesszárnyú rovar 
rovar → hártyásszárnyú rovar 
rovar → kétszárnyú rovar 
rovar → recésszárnyú rovar 
rovar → síkszárnyú rovar 
 
rovarevő növény: (növénytan) olyan növény, amely leveleinek, szirmainak sajátságos berendezésével 

rovarokat ejt foglyul, s meg is emészti őket 
 
rovarfogó növények: (növénytan) lágyszárú növények; levél eredetű, speciális rovarfogó szervekkel 

rendelkeznek 
 
rovarok → társas rovarok 
 
rovarölő szerek: (mezőgazdaság) azok a növényvédő szerek; amelyeket a rovar kártevők ellen, azok 

irtására, ill. kártételük megakadályozására alkalmaznak; inszekticidek 
 
rovásírás → székely rovásírás 
rózsa → pünkösdi rózsa 
rózsája → torony rózsája 
rózsaünnepély → pünkösdi rózsaünnepély 
rozsda → nemes rozsda 
 
röghöz kötött jobbágy: (történettudomány) szabadságában úgy korlátozott jobbágy, hogy sem földművelő 

foglalkozását, sem lakóhelyét nem cserélhette fel mással 
 
rögtönítélő bíróság: rögtönbíráskodást végző, annak eljárása szerint eljáró, ítélkező bíróság 
 
rögzít → írásban rögzít 
römi → kopogós römi 
röntgensugárzás → lágy röntgensugárzás 
 
röviden lő: (katonaság, vadászat) lövedéke a célpont előtt v. alatt csapódik be 
 
röviden ment: (sport) védekezés közben elrúgja a labdát, de a rúgás rövidre sikerül 
 
rövid karaj: kisebb bordarészt tartalmazó karaj 
 
rövidlátás → dioptriás rövidlátás, távollátás 
 
rövid szivar: (régies) aránylag olcsó, elég erős, nem hosszú szivar 
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rövid szótag: (nyelvtudomány, irodalomtudomány) olyan szótag, amelyben rövid magánhangzó van, s ezt 

magánhangzó v. legfeljebb egy mássalhangzó követi 
 
rúd → körmös rúd 
rúd → villás rúd 
rúd → vízhordó rúd 
 
rudas ló: kétlovas szekérbe jobbról befogott ló 
 
rudat hány: (történettudomány, régies) <tornajáték több résztvevője> dárdanyelekkel dobálózva egymást 

eltalálni igyekszik 
 
rúdja → Göncölszekér rúdja 
rúdja → mérleg rúdja 
 
ruganyos léptek: erőteljes, rugalmas, fiatalos izmokra valló, a földről könnyen visszapattanó léptek 
 
rúgat → csillagot rúgat vkivel 
ruha → empire ruha 
ruha → halottfogó ruha 
ruha → halotti ruha 
ruha → kilós ruha 
ruha → kisestélyi ruha 
ruha → koporsófedő ruha 
ruha → menyasszonyi ruha 
ruha → nagyestélyi ruha 
ruha → polgári ruha 
ruha → tükörlekötő ruha 
 
ruhát tereget: a kimosott ruhákat száradni teríti 
 
rúzs → csókálló rúzs 
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sacra → Physica sacra 
 
saját dologbeli jog: (jogtudomány) a saját vagyontárggyal való rendelkezés joga 
 
sajátos jelentéstartalmú mondatok: (nyelv, irodalom) olyan alárendelő mondatok, amelyek 

mellékmondatai nemcsak a főmondat valamely mondatrészét fejtik ki, hanem még valamilyen 
sajátos jelentéstartalmat: hasonlítást, feltételességet, következményt vagy megengedést 

 
sajátosságok → életkori sajátosságok 
 
saját rendeletre szóló idegen váltó: (közgazdaságtan) olyan váltó, amelynek rendelvényese maga a 

kibocsátó 
 
saját rezsiben készít, gyárt, termel vmit: <nyersanyagot, kelléket v. félkészgyártmányt> saját üzemében, 

maga készít, gyárt, termel 
 
saját váltó: (közgazdaságtan, elavult) olyan váltó, amely a kibocsátó fizetési ígéretét tartalmazza 
 
sajt → ementáli sajt 
sajt → ömlesztett sajt 
sajt → trappista sajt 
sajtó → hidraulikus sajtó 
sajtó → irodalmi sajtó 
sajtó → körúti sajtó 
 
sajtóhibák jegyzéke: <rendszerint tudományos művek végén> a hibásan nyomtatott szavaknak, 

kifejezéseknek és helyesbített alakjuknak felsorolása 
 
sajtos elhalás: (orvostudomány) szövetnek lobos izzadmánnyal szövődött elhalása, állománya, amely 

külsőre némileg a sajtra emlékeztet 
 
sakk → örökös sakk 
 
sakkot ad vkinek: (átvitt értelemben, bizalmas) a) vkinek a vállalkozását, ügyét ellenintézkedéssel 

meghiúsítja; b) vitatkozásban cáfolhatatlan érvekkel elnémít vkit 
 
sakkot mond: erre a helyzetre figyelmezteti ellenfelét 
 
salak → vörös salak 
saláta → fejes saláta 
saláta → öntött saláta 
 
sallangos levél: (növénytan, régies) olyan levél, amelynek szélein mélyebb és egyenletes bevágások vannak 
 
salutem → lectori salutem 
sáncai → alkotmány sáncai 
Sanctio → Pragmatica Sanctio 
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Sándor-kódex: (nyelvtudomány) 20 levél terjedelmű, a 16. század első negyedében másolt, vegyes 

tartalmú, magyar nyelvű kézirat 
 
sándortanyai vérengzés: a szerb partizánok magyarirtásának egyik eseménye 1944. októberben 
 
Sankt Gallen-i kaland: Szent Gál kolostorában, Sankt Gallenben IV. Ekkehard írta meg a kolostor 891–971 

közti történetét, amelyben megemlékezik a kolostornak egy kalandozó magyar csoport által történt 
kifosztásáról 

 
sánta kerék: (műszaki nyelv) nem kerek formájú tárcsa, korong 
 
sapiens → Homo sapiens fossilis 
sapka → baszk sapka 
sapka → fríg sapka 
sapka → frígiai sapka 
sapka → tábori sapka 
 
sárga csillag: (történettudomány) a) a fasiszta terror dühöngése idején hatágú csillag alakú sárga 

szövetdarab, amelyet a zsidóknak a ruhájukon kellett viselniük; b) táblára festett, ilyen alakú és színű 
jel a zsidók számára kijelölt lakóházak megkülönböztetésére 

 
sárga faj: <a tudománytalan fajelmélet szóhasználatában:> a kínaiak, japánok, koreaiak, mongolok és egyes 

hátsó-indiai népek 
 
sárga foszfor: (vegyipar) viaszsárga, áttetsző, rendkívül reakcióképes, mérgező foszfor 
 
sárgaság → újszülöttkori sárgaság 
 
sárga viola: (növénytan) sárga v. barna, illatos virágú, évelő kerti növény; levelei lándzsásak (Cheiranthus 

cheiri) 
 
sárga v. vízi liliom: (növénytan, népies) sárga virágú, szürkészöld levelű, nádasokban, mocsaras réteken 

gyakori növény (Iris Pseudocorus) 
 
sarkantyúba kapja lovát: (régies) megsarkantyúzza, gyors járásra ösztönzi lovát 
 
sarkantyús csizma: olyan csizma, amelyen sarkantyú van 
 
sarkantyús virág: (növénytan) olyan virág, amelynek sarkantyúja van 
 
sárkány → tűzokádó sárkány, szörnyeteg 
 
sarki égöv: hideg égöv 
 
sarki, északi fény: a sarkvidék (az Északi-sark) közelében az égbolton mutatkozó, világosságot árasztó 

elektromos jelenség mint természeti tünemény 
 
sarkvidéki éghajlat, poláris éghajlat: általában a földrajzi értelemben vett sarkvidékek éghajlata; területi 

elhatárolása szerint: ahol a legmelegebb hónap középhőmérséklete is a +10 oC alatt van 
 
sarló és kalapács: a) a volt Szovjetunió címerében és zászlaján a szocialista építésben megvalósult munkás-

paraszt szövetség jelképe volt; b) <ez mint a kommunista mozgalom jelképe> 
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sarlója → hold sarlója 
 
Sarlós Boldogasszony: Szűz Máriának Szent Erzsébetnél, Keresztelő Szent János anyjánál tett látogatásának 

napja (júl. 2.) 
 
saroglya → kis saroglya 
saroglya → nagy saroglya 
sarok → lapos sarok 
sarok → mágneses sarok 
saru → gördülő saru 
sás → cifra sás 
sas → csonttörő sas 
sas → kétfejű sas 
sátor → búcsús sátor 
sátor → kunyhó, sátor, torony süvege 
sátor → szent sátor 
 
sátoros ünnep: (vallás) Izrael vándorlásának emlékünnepe Jeruzsálemben 
 
sáv → figyelési sáv 
 
savanyú tej: (néprajz) a fejés után edényekben magára hagyott, erjedés folyamán savanyú alvadékká 

alakuló tej; aludttej 
 
savanyú vkinek a gyomra, a nyelve, a szája: a gyomorsavnak a szokásosnál nagyobb mennyisége miatt 

kellemetlenül csípős, égő érzése van a gyomrában, szájában 
 
savas eljárás: (vegyipar) olyan eljárás, amelynek során textilanyagot, selymet vmely sav (ecetsav, kénsav, 

tejsav) felhasználásával festenek 
 
schönbrunni béke: (történettudomány) francia–osztrák béke 1809. okt. 14-én 
 
schweinfurti zöld: zöld színű, mérgező hatású, arzén tartalmú festék 
 
sclerosis multiplex: a központi idegrendszer bizonytalan eredetű krónikus betegsége, a fehérállományt 

alkotó rostok velőshüvelyének gócos pusztulásával jár 
 
seb → eleven seb 
seb → nyílt seb 
sebei → Krisztus sebei, Szent Sebek 
Sebek → Szent Sebek 
sebesség → abszolút sebesség 
sebesség → hiperszonikus sebesség 
sebesség → kezdeti sebesség 
sebesség → kezdő sebesség 
sebesség → kritikus sebesség 
sebesség → szuperszonikus sebesség 
sebészet → alkotó sebészet 
sebészet → baleseti sebészet 
sebészet → plasztikai sebészet 
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sebészeti műszerek: (orvosi) rozsdamentes acélból, krómozott acélból, ritkábban egyéb fémekből készült 
műszerek 

 
sebészi varróanyagok: (orvosi) a sebek, szövetek és szervek varrásához használt fonalak; két csoportjuk a 

felszívódó és nem felszívódó sebészeti anyagok 
 
sebet ápol: a gyógyulást elősegítő eljárásokkal kezeli 
 
sebet varr: (orvostudomány) a sebet határoló szétvált v. szétválasztott szöveteket tű segítségével fonállal 

szorosan egymás mellé illeszti, hogy összeforrjanak 
 
sebkezelés → aszeptikus sebkezelés 
segédige → módbeli segédige 
segédlet → oktatási segédlet 
segély → gyermekgondozási segély 
segély → temetkezési segély 
 
segítő szentek: (vallás) a katolikus vallásban azok a szentek, akikhez betegség, járvány és egyéb szükség 

esetén közbenjárásért lehet fordulni 
 
segítségnyújtás elmulasztása: az életet, testi épséget és az egészséget veszélyeztető bűncselekmény; a 

magyar Btk. szerint az követi el, aki nem nyújt tőle elvárható segítséget sérült v. olyan személynek, 
akinek az élete v. testi épsége közvetlen veszélyben van 

 
sejt → állandó sejt 
 
selmeci jogkönyv: a közösség szokásjogán alapuló legkorábbi magyar városi jogkönyv a 13. századból; 

valószínűleg IV. Béla király idején keletkezett német nyelven 
 
selymes fény: (választékos) olyan érzetet keltő fény, mint amilyet a selyem látása támaszt; bársonyosan 

tompa fény 
 
selymes hang: (ritka, irodalmi nyelvben) hízelgően, kedveskedően lágy, szelíd hang 
 
sémi nyelvek: (nyelvtudomány) az Elő-Ázsiában és Afrika északi részében élő v. ott élt népek által beszélt, 

egymással közeli rokonságban álló nyelvek, az asszír-babiloni, kánaáni, arámi, héber, szír, arab és 
etióp nyelvek együttvéve 
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Szemirámisz függőkertje: lépcsőzetes kiképzésű kert Babilonban, amely a Kr. e. 6. században épült; az ókor 

hét világcsodájának egyike 
 
semleges színek: a fehértől a feketéig terjedő szürke színek 
 
semleges test: (villamosság) olyan test, amely sem mágneses, sem elektromos tulajdonságokat nem mutat 
 
semleges vonal: elektromágnes közepén húzódó olyan vonal, amelyen mágneses erő nem észlelhető 
 
senki földje: a) a harctéren a két ellenséges arcvonal közötti sáv, amelyet egyik fél sem tart megszállva; b) 

gazdátlan, birtokos nélküli föld 
 
sereg → fekete sereg 
seregek → mennyei seregek v. az ég minden seregei 
 
Seregek Ura: (vallás) Isten neve az Ószövetségben 
 
serleg → árnyékoló serleg 
 
Sermones dominicales: (vallás) 1456 körül a pécsi egyházmegye területén összeállított latin nyelvű 

prédikációgyűjtemény 
 
serpenyő v. a mérleg serpenyője: a) fémlemezből való tányér a mérleg rúdjára, ill. karjára függesztve v. 

erősítve, a megmérendő tárgy, ill. a súly(ok) számára 
 
sertés → hasított sertés 
sértés → testi sértés 
sérthetetlensége → király sérthetetlensége 
sérv → kizárt sérv 
 
sérv kizáródik: (orvostudomány) vmely belső szerv, rendszerint a bél a hasüregből a hasfal folytonossági 

hiányán át úgy türemlik ki, hogy visszahelyezése a hasüregbe csak műtét segítségével lehetséges 
 
séta → tanulmányi séta 
séta → tüntető séta 
 
Shift billentyű: (számítástechnika) szabvány billentyűzeteken található billentyű, amelyet más billentyűkel 

együtt használva speciális funkciókat érhetünk el; a legjellemzőbb példája ennek a nagybetűre váltás 
 
siani fölirat: a kínai nesztoriánus kereszténység első emléke 
 
sífutó terep: (sport) hosszú kifutóval rendelkező, sífutásra alkalmas, lejtős terep 
 
siklósi liga: (történettudomány) 1401 nyarán Luxemburgi Zsigmond királyságának megtartására alakult 

főúri érdekszövetség 
 
síkszárnyú rovar: a recésszárnyúak rendjébe tartozó rovar; sajátságos fogó lába jellemzi 
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sima áru: <üzleti nyelvhasználatban:> fehér sifon, lepedővászon, festett puplin stb. 
 
sima bor: kellemes, rendszerint könnyű, nem jellegzetes zamatú bor 
 
sima csövű: nem vont, nem huzagolt csövű fegyver 
 
sima eset: (orvostudomány) olyan eset, amelyben az orvosi kezelés egyszerű, könnyű 
 
sima fenyő: (növénytan) nálunk is meghonosodott, faiparunkban használatos, az erdei fenyőhöz hasonló fa 

(Pinus strobus) 
 
sima játék: (játék) <kártyában> olyan parti, amelyben nincs bemondás 
 
sima kötés: <a színén> csupa sima szemből álló kötés 
 
sima liszt: (malomipar) olyan liszt, amely nem tartalmaz korpás részeket 
 
sima őrlés: (malomipar) olyan őrlés, amelynek során a két malomkő között csak a felső forog, és a 

búzaszem szívósabb héja kevésbé finomra őrlődik, mint a ridegebb magfehérje, és így a korpa 
szitálással elkülöníthető a liszttől 

 
sima szem: <kötésben> elülről lekötött szem <a fordított v. cifra szemmel ellentétben> 
 
sima víz: lágy, nem kemény, nem meszes víz 
 
simuló hang: (nyelvtudomány) kettős hangzónak csökkentett nyomatékú része 
 
sínai autonóm görög ortodox érsekség: (vallás) a 6. század 2. felében alakult a Sínai-hegyen az Alexandriai 

Szent Katalinról nevezett kolostor 
 
sín pántjai: a sínt külső és belső oldalán összekapcsoló keskeny vaslemez; sínheveder 
 
síp → csalogató síp 
sipka → báránybőr sipka 
 
sípra olt: (kertészet) úgy olt, hogy az alanynak héjától megtisztított ágára ráhúzza az oltóvesszőről lehúzott 

szemes héjat 
 
Sír → Szent Sír 
sisak → trópusi sisak 
 
sisakos címer: (történettudomány) <a címertanban> olyan címer, amelynek pajzsa fölött sisak van 
 
sisakos torony: (építészet) toronysisakkal ellátott torony 
 
sivatagi datolya: (növénytan) a bálványfafélék családjába tartozó fa 
 
sivatagi növényzet: különösen a térítőkörök mentén és a kontinensek belsejében, a szélsőségesen forró és 

száraz területeken kialakuló vegetáció; jellemzője, hogy a fajok többnyire mélyen gyökerezők, 
levéltelenek, szúrósak 

 
sívó homok: széltől sodort, mozgatott, kergetett homok 
 



 

 438 

skála → progresszív skála 
 
skót minta: a skótok nemzeti viseletére jellemző tarka, nagy kockás minta 
 
skót szoknya: skót férfiaktól díszöltözetként v. népviseletként hordott, térden felül érő, kockás szövetből 

készült szoknya 
 
só → asztali só 
só → komplex só 
 
sodrott tészta: (tájszó) burgonyás metélt, angyalbögyörő 
 
Sofronie kalugyer mozgalma: az unió elleni román parasztmozgalom Erdélyben 1759 ősze és 1761 tavasza 

között 
 
sógorság → magyar sógorság 
 
sokcsöcsű kancsó: (néprajz) kancsóforma cserépedény, amelyből nem lehet a folyadékot a megszokott 

módon kiönteni v. közvetlenül kiinni, mert a füle üreges, csőszerű és összeköttetésben van a szája 
szélén levő csővel, amelyen több valódi és hamis gyűrűs ivónyílás is szokott lenni; csalikancsó 

 
sokízületi csúz: olyan csúz, amely egyszerre több ízület megbetegedésével jár 
 
sokszög → szabályos sokszög 
 
sommás eljárás: {<csak néhány állandósult szókapcsolatban:>} (jogtudomány, 1945 előtt) <a járásbíróság 

hatáskörébe tartozó némely polgári perben> olyan eljárás, amelynek során a felek ügyvédi kényszer 
nélkül, személyesen képviselhetik érdekeiket, és az egyesbíró hosszadalmas vizsgálat nélkül, a 
valószínűség alapján dönt 

 
somodori kincs: a Somogy megyei Somodor községben talált, a 2. század első feléből származó, római 

kocsitemetkezéshez tartozó lelet 
 
somogyvári bencés apátság: (vallás) királyi alapítású, a Szentháromság, Szent Péter és Pál, valamint Szent 

Egyed tiszteletére szentelt apátság; a királyi Magyarország 1241 előtti 80 bencés monostora közül a 
legnagyobb 

 
sonka → húsvéti sonka 
 
Soproni helytartósági kerület: (vallás) közigazgatási egység a Magyar Királyságban, a Dunántúlon 1849. 

szept. és 1861. ápr. között 
 
soproni megállapodás: I. (Nagy) Lajos magyar király, valamint III. Albert osztrák herceg és III. Lipót herceg 

egyezsége 1372. okt. 16-án 
 
soproni népszavazás: az egyetlen eset a Magyar Királyság szétdarabolásakor, ahol a lakosság dönthetett a 

békediktátumban diktált országhatárról; a soproni népszavazás 1921. dec. 14–16-ig tartott 
 
sor → divergens sor, sorozat 
sor → felsőbbrendű sor 
sor → harmonikus sor 
sor → konvergens sor, sorozat 
sor → ragozási sor 
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sor → végtelen sor 
 
sorompót kap: (bizalmas) <jármű, vezető> nem tud áthaladni az úton, mert a sorompó le van eresztve 
 
soros kapcsolás: (villamosság) kapcsolás, amelyben két v. több áramköri elem úgy csatlakozik egymáshoz, 

hogy egy-egy elem vége mindig össze van kötve a következő elem kezdetével; ugyanaz az áram halad 
át rajtuk, az áramköri elemek feszültsége összeadódik 

 
soros tanya: (néprajz) a tanyatelepülés átlagostól eltérő különös formája, amelynél a keskeny 

földbirtokokon épült tanyák egymás mellett, sorban helyezkednek el 
 
soros udvar: (néprajz) olyan telekbeépítési rend, amelynél a lakóház és a különféle melléképületek 

egyvégtében állnak a hosszanti telekhatáron, és magasságuk legtöbbször hátrafelé haladva egyre 
kisebbedik 

 
sorozat → mértani sorozat 
 
sort lő: (katonaság, régies) sortüzet ad 
 
sortánc → lakodalmi sortánc 
 
sós víz: a) olyan víz, amelyben több-kevesebb konyhasó van feloldva; b) <az édesvízzel szemben> tengervíz 
 
sótartó → fali sótartó 
 
sovány beton: kevés kötőanyagot tartalmazó beton 
 
sör → családi sör 
sör → üveges sör 
 
sőrére fogja a marhát: hizlalni kezdi a marhát 
 
sötét középkor: a) <azoknak a szóhasználatában, akik a középkor fejlődő tendenciáit nem vették 

figyelembe> az európai népvándorlás utolsó hullámának kora, a 9–10. század; b) (rosszalló) az 
elmaradottság, a barbárság korának tekintett kor 

 
sötét század: az egyháztörténet 880–1046 közötti, a Karoling-kor végétől a Gergely-féle reformokig tartó 

időszakának C. Baroniustól származó elnevezése 
 
spanyol gallér: (történettudomány) széles, kerek, több rétegben fodros, rendszerint keményített gallér 
 
spanyol inkvizíció: az államhatalom szolgálatában álló, kegyetlenségéről hírhedt intézmény 

Spanyolországban a 19. század elejéig 
 
spanyol örökösödési háború: a spanyol trón és a spanyol gyarmatok megszerzéséért vívott európai háború 

1701. júl. 9. és 1713. ápr. 11. között, mely közvetve kiváltó oka az 1703–1711-ig tartó Rákóczi-
szabadságharcnak 

 
spanyol polgárháború: az 1936–39-ig tartó polgárháború kirobbanásának egyik oka az a súlyos 

egyházüldözés volt, melyet az 1931. máj. 14-én kikiáltott második köztársaság kezdett a katolikus 
egyház ellen 

 
spárga → téli spárga 
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spártai nevelés: (pedagógia) célja az, hogy államukért minden áldozatot vállaló és mindenről lemondani 

képes, edzett testű, fegyelmezett, önmagukkal és másokkal szemben kíméletlen harcosokat neveljen 
 
specifikum → etnikus specifikum 
 
spekulatív teológia: (vallás) a teológia egyik ága; a teológia tárgyát filozófiai módszerrel közelíti meg, 

próbálja megérteni 
 
spirituális költészet, művészet: (művészettörténet, irodalomtudomány, sajtónyelvi) idealista költészeti, 

művészeti irányzat, amely tárgyában és stílusában a lélek felsőbbrendűségét, uralmát igyekszik 
hangsúlyozni 

 
spontán hasadás: (fizika) a radioaktív bomlások egyik fajtája; olyan atommaghasadás, amely minden külső 

hatás nélkül, alagúteffektus révén következik be 
 
spontán szöveg: (nyelv, irodalom) olyan szöveg, amelynek nem tudatosan alakítjuk ki az általános 

szerkezetét, és nem tudatosan fejtjük ki a témát 
 
sporadikus megbetegedés: (orvostudomány) csak esetről esetre mutatkozó fertőző megbetegedés <a 

járványos megbetegedéssel ellentétben> 
 
sportorvosi ellenőrzés: (egészségügy) a sportoló és testneveléssel foglalkozó egyén egészségi állapotának, 

kondíciójának, fizikai teljesítőképességének rendszeres vizsgálata 
 
stabat mater: (vallás) Krisztust sirató, Mária gyászát idéző szekvencia a szept. 15-iki Mária-ünnepen 
 
stabil helyzet: (fizika) olyan egyensúlyi állapot, amelyben a test súlypontja a test megtámasztási pontja 

alatt van; nyugalmi állapotából nehezen kimozdítható; biztos egyensúlyú helyzet 
 
stabilizálják a pénzt: (közgazdaságtan) <inflációt követően> a pénz értékét megszilárdítják 
 
stációs feszület: (vallás) a keresztút búcsúval ellátott, különleges áldással megáldott feszülete 
 
stációs liturgia: (vallás) a római szertartás közösségi szellemét kifejező sajátossága; a stációs liturgia napjain 

a pápai szentmise előre meghirdetett stációs templomban volt 
 
statisztika → bűnügyi statisztika 
statisztika → haláloki statisztika 
statisztika → matematikai statisztika 
 
statisztikai adatforrások: a történeti kutatáshoz használatos statisztikákat koruk, megjelenési formájuk és 

eredetük szerint csoportosíthatjuk 
 
statisztikai minta: (matematika) egy nagy populáció vizsgálatára véletlenszerűen kiválasztott részpopuláció, 

amelynek tulajdonságaiból az egészre vonnak le következtetést 
 
statisztikai próba: (matematika) egy statisztikai mintával kapcsolatban felállított hipotézis elfogadására v. 

elvetésére szolgáló döntési eljárás 
 
Stille Nacht: világszerte elterjedt osztrák karácsonyi ének 
 
stílus → akadémikus stílus 
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stílus → copf stílus 
stílus → csúcsíves stílus 
stílus → dór stílus 
stílus → előadói stílus 
stílus → empire stílus 
stílus → görögös stílus 
stílus → guruló stílus 
stílus → ión stílus 
stílus → kuriális stílus 
stílus → magas stílus 
stílus → monumentális stílus 
stílus → mozarab stílus 
stílus → nominális stílus 
stílus → ónémet stílus 
stílus → ornamentális stílus 
stílus → perpendikuláris stílus 
stílus → pittoreszk stílus 
stílus → publicisztikai stílus 
stílus → román stílus 
stílus → szecessziós stílus 
stílus → szónoki stílus 
stílus → társalgási stílus 
stílus → tudományos stílus 
stílusa → sajtószövegek stílusa 
stílusú → szabad stílusú birkózás 
strófa → alkaioszi strófa 
strófa → aszklépiadészi strófa 
strófa → szapphói strófa 
strófaszerkezet → állandó strófaszerkezet 
 
strukturált programozás: (számítástechnika) a megbízható számítógépprogramok hatékony előállítására 

kialakított programozási technikák közös elnevezése 
 
stubnyai tanácskozás: (történettudomány) 1666. ápr. 5-én az ellenzéki magyar főurak tárgyalása 
 
subalyuki ősemberi lelet: (általános) 1932-ben az Eger közelében levő Cserépfalu határában, a Hór 

völgyére nyíló Subalyuk barlangban talált ősemberi felnőtt egyén és gyermek csontmaradványai 
 
sudárvitorla → felső sudárvitorla 
sugárzás → infravörös sugárzás 
sugárzás → kozmikus sugárzás 
sugárzás → radioaktív sugárzás 
sugárzás → ultraibolya sugárzás 
súly → félnehéz súly 
súly → nyers súly 
súly → száraz súly 
súly → teljes súly 
sulyok → lentörő sulyok 
sulyom → földi sulyom 
súlyos → ítélőképesség súlyos hiánya 
 
súlyt lök: (sport) súlylökéssel foglalkozik, súlylökést végez 
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sumer írás: képjeleket, később ékjeleket alkalmazó írás 
 
sumer nyelv: (nyelvtudomány) a ókori Mezopotámia déli területein beszélt ragozó, nyelvcsaládba nem 

sorolható nyelv 
 
susogó mássalhangzó: (ritka, nyelvtudomány) <különösen az orosz nyelvvel kapcsolatban> a nyelv hegye és 

a foghús elülső része között képzett mássalhangzók vmelyike, amelyek képzésekor a nyelvnek a 
hegyéhez közeli két széle szélesebb felületen érintkezik a foghússal, mint a megfelelő sziszegő 
mássalhangzóknál a fogakkal, és a nyelv hátának csatornaszerű alakulása is szélesebb amannál 

 
suttogó propaganda: (politika, új szó, gyakran rosszalló) olyan propaganda, amely híreket nem sajtó útján 

v. egyéb nyilvános módon terjeszt, hanem szájról szájra, titokban 
 
süket csalán: (növénytan) szelíd csalán 
 
süket fazék: olyan fazék, amelyben lassan fő, forr az étel v. a víz 
 
sült v. rácos paprikasaláta: (konyhaművészet) sütőben v. rostélyon puhára sütött, majd külső, vékony 

héjától hámozással megfosztott egész paprikákból – cukorral, törött borssal, mustárral stb. ízesített – 
ecetes öntettel készített, hidegen tálalt saláta 

 
süllyed a barométer, a hőmérő: a) a barométer, a hőmérő higanyoszlopa lejjebb száll; b) csökken a 

légnyomás, ill. a hőmérséklet 
 
süllyesztett ütegállás: (katonaság) a földbe beásott ütegállás 
 
süllyesztett varrat: (orvosi) mély sebekbe helyezett öltés a szövetek összefektetésére, hogy ne maradjon a 

seb mélyében „holt üreg” 
 
sünök → tengeri sünök 
sűrítő → közvetlen sűrítő 
 
sűrű rántás: olyan rántás, amelyben sok a liszt 
 
sűrűn folyó: olyan <anyag>, melynek halmazállapota a szilárd s a folyékony között van, nem szilárd, de nem 

is híg 
 
sütemény → figurális sütemény 
sütött → angolosan sütött hús 
 
svájci kártya: magyar kártya 
 
svájci nadrág: sűrűn kötött meleg női nadrág 
 
svéd gimnasztika: elsősorban a mozgási hibák kiküszöbölésére végzett, ill. végeztetett szabad- és 

szergyakorlat; svédtorna 
 
svéd kesztyű: (elav) finom, puha, fénytelen bőrből készült kesztyű 
 
svéd váltó: <könnyű atlétikában> 100, 200, 300 és 400 méteres szakaszokból álló váltófutás 
 
szabad → hét szabad művészet 
szabad → hét szabad művészet, hét szabad mesterség 
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szabad adományozás: az egyházi hivatal betöltésének az a módja, amikor a személy kiválasztását és a 

hivatal átadását ugyanaz az illetékes egyházi hatóság végzi 
 
szabad akarat: (filozófia) <a keresztény, különösen a katolikus filozófia tanítása szerint> az embernek az a 

képessége, amelynél fogva minden külső és belső kényszertől mentesen tud cselekedni, ill. a 
különböző cselekvési lehetőségek között választani 

 
szabadalmi ügyvivő: (hivatalos) szabadalmak értékesítésével, a feltaláló jogainak védelmével 

hivatásszerűen foglalkozó személy 
 
szabad asszociáció: (nyelv, irodalom) a) az asszociációnak az a formája, melyben semmiféle feladat, 

szándék nem szabja meg a kapcsolódás irányát, hanem az spontán, kötetlenül, ill. belső determináció 
alapján megy végbe; b) a tudattól független lelki tartalmak megjelenítése sajátos képzettársítással a  

művészetekben; c) a szóasszociációs kísérlet egyik formája, amelyben a kísérlet alanya azt a szót adja 
válaszként az ingerszóra, amely az eszébe jut 

 
szabad bál: (néprajz) a vasárnapi táncalkalmak egyik típusa, amelyen bárki részt vehet, csak a belépődíjat 

kell megfizetnie, hogy a zenészek költségét fedezni tudják 
 
szabad bíróválasztás: (történettudomány) a feudális korszakban az önkormányzat legfőbb joga, a belső 

igazgatási és törvénykezési önállóság megnyilvánulása 
 
szabad bővítmény: (nyelv, irodalom) a vonzatnak nem minősülő bővítmények; a szabad bővítmény 

jelenlétét alaptagjuk nem kívánja meg 
 
szabad deviza, valuta: (pénzügy) olyan deviza, valuta, amelynek forgalma a szabad devizagazdálkodás 

következtében nem esik korlátozás alá 
 
szabad devizagazdálkodás: (pénzügy) olyan devizagazdálkodás, amely a külföldi fizetési eszközök 

behozatalát és kivitelét, megszerzését, eladását, felhasználását stb. nem korlátozza 
 
szabad dolgozat, szabad fogalmazás: (iskola) olyan dolgozat, fogalmazás, amelynek a tárgya nincs 

közelebbről meghatározva 
 
szabad előadás: olyan előadás, amelyet úgy tart vki, hogy mondanivalóját előzetesen nem rögzíti, nem írja 

le 
 
szabad elvonulás: (katonaság) a legyőzött félnek adott azon engedmény, hogy teljes számban, bántatlanul 

elvonulhat a harc színhelyéről 
 
szabadelvű párt: (politika, történettudomány) szabadelvű eszméket hirdető politikai párt, különösen az 

1875–1906 között a magyar politikai életben vezető szerepet játszó Tisza-párt 
 
szabad festőiskola: (elavult) magán-festőiskola 
 
szabad foglalás: (néprajz) valamely terület egyéni birtokbevételének módja senki által nem birtokolt 

területen, a senkiföldjén 
 
szabad föld: a) ; b) a 

melegággyal, ill. a keltető ládikával ellentétben a kerti föld 
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szabad függő beszéd: (nyelv, irodalom) epikus közlési forma, az egyenes és a függő beszéd sajátosságait 
ötvözi 

 
szabad halászat: (néprajz) a halászati magántulajdon kialakulása előtt általában jellemző jogi állapot, a 

halászó vizek korlátozás nélküli használatának lehetősége 
 
szabad hangsúly: (nyelvtudomány) <vmely nyelvben> olyan hangsúly, amely a szónak nem mindig 

ugyanazon (első, utolsó stb.) szótagjára, hanem bármilyikre eshet 
 
szabadkézi rajz: a) körző és vonalzó használata nélkül készült rajz; b) az a szakiskolai tantárgy, amelynek 

keretében ilyen rajzok készítését tanítják, ill. tanulják 
 
szabad kikötő: (közgazdaságtan) a tengeri v. folyami kikötők területének az a része, amely az illető ország 

szempontjából vámkülföldnek számít 
 
szabad királyi város: (történettudomány) a 15. század óta olyan város, amelyet annak idején a király a 

megyei és földesúri joghatóság alól kivett, és önkormányzati joggal ruházott fel 
 
szabad költözködési jog: (történettudomány) a jobbágynak az a joga, hogy földesurát maga választhatta 

meg, s hogy földesura földjét elhagyhatta 
 
szabad léggömb: (repülés) a földhöz kötéllel nem rögzített léggömb 
 
szabad menetelű jobbágy: (néprajz) a költözési szabadsággal rendelkező jobbágy, szemben a röghöz kötött 

v. örökös jobbággyal 
 
szabadon eső test útjának képlete: S: gt2/2 
 
szabad pálya: olyan értelmiségi dolgozó pályája, aki önálló gyakorlatot folytat, és nem áll vmely közület 

szolgálatában 
 
szabad pásztorok: a honfoglaló magyar törzsek, nemzetségek szabad állapotú, főként pásztorkodással 

foglalkozó tagjai 
 
szabad rablás: a) <háborúban, harccal elfoglalt ellenséges városban, helységben> a katonáknak 

meghatározott időre engedélyezett fosztogatás; b) jogtalan vagyonszerzés v. ennek lehetősége 
 
szabad stílusú v. szabad fogású birkózás: (sport) olyan birkózás, amelyben a gáncsvetés és az övön aluli 

fogások is meg vannak engedve 
 
szabad szórend: (nyelvtudomány) <vmely nyelvben> olyan szórend, amelyben a mondatrészek 

egymásutánját nem köti szigorú szabály 
 
szabad tengely: (fizika) olyan forgási tengely, amelyre a forgás közben erő nem hat, s amelynek helyzete 

sem a térben, sem a forgó testben semmiféle feltételtől nem függ 
 
szabad tűzhely: olyan tűzhely, amelynek tüze közvetlenül érintkezik az illető helyiség levegőjével, ill. az 

edények külső felületével 
 
szabad vers: (irodalomtudomány) a modern szabadvers szakít a kötött akusztikai formákkal, 

kifejezőeszközei közé nem veszi fel sem a ritmust, sem a rímet, és a vers egyéb, kötetlenebb formai 
megoldásait is csak elvétve alkalmazza 
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szabadrúgás → közvetett szabadrúgás 
szabadrúgás → szigorított szabadrúgás 
szabadság → költői szabadság 
szabadság → lelkiismereti szabadság 
szabadság → személyes szabadság 
szabadság → szülési szabadság 
szabadságjogok → demokratikus szabadságjogok 
szabadságok → nemesi szabadságok 
 
szabadtéri előadás: a színielőadások egyik formája 
 
szabály → kényszerítő szabály 
szabályos → öt szabályos test 
 
szabályos hangmegfelelés: (nyelvtudomány) a rokon nyelvek közös alapnyelvből fejlődtek, amely az egyes 

nyelvek szétválása során külön-külön szabályok szerint kezdett változni; szabályos hangmegfelelésről 
akkor beszélünk, ha azonos helyzetben (szó elején, bizonyos hangok előtt v. után, szó végén stb.) egy 
hang vagy egy hangcsoport a két rokon nyelvben mindig azonos, vagy az egyik nyelvben mindig 
valami más áll helyette, vagy az egyik nyelvben mindig kiesik 

 
szabályos sokszög: (geometria) olyan sokszög, amelynek oldalai és szögei egymással egyenlőek 
 
szabályszerű → kevésbé szabályszerű 
szabályzat → működési szabályzat 
szabályzat → szolgálati szabályzat 
szabás → angol szabás 
szabás → francia szabás 
szabó → magyar szabó 
szabó → német szabó 
 
szabolcsi zsinat: (vallástügy) Szent László király vezette magyar nemzeti zsinat 1092. máj. 20-án; a szabolcsi 

zsinat rendelkezett a cölibátusról, az elpusztított templomok újjáépítéséről és fölszenteléséről 
 
szabott ár: (kereskedelem) olyan ár, amelyet az eladó v. a szolgáltató pontosan meghatározott, és amelyből 

nem enged 
 
szaggatott vonal: olyan vonal, amelyben szabályosan ismétlődő megszakítások vannak 
 
szagos bükköny: (növénytan) fehér, lila v. piros virágú, egynyári dísznövény (Lathyrus odoratus) 
 
szagos mise: (elavulóban, bizalmas) vasárnaponként déltájban mondott csendes mise, amelyen a magukat 

előkelőnek tartott nők parfümmel illatosítva szoktak megjelenni 
 
szagos müge: (növénytan) erdőkben, különösen bükkösökben tömegesen tenyésző, sátorszerű, illatos fehér 

virágzatú, örvösen álló, lándzsás levelű gyógynövény (Asperula odorata) 
 
száj → kemény száj 
száj- → ragadós száj- és körömfájás 
 
szájából mosdik: szájába vizet vesz, összetett tenyerébe ereszt belőle, és úgy mosdik 
 
szájba → szájtól szájba lélegzés 
szájpad → gótikus szájpad 
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szájpadlás → lágy szájpadlás v. lágy íny 
 
szájtól szájba lélegzés: a mesterséges lélegeztetés egyik módja, amikor az elsősegélynyújtó hátra feszíti a 

balesetet ért személy fejét, kinyitja a sérült száját, jobb kezével az állcsontját, bal kezével homlokát 
fogja meg, a sérült szájára gézt (tiszta zsebkendőt) helyezve száját rászorítja a sérült szájára, majd 
mély lélegzetvétel után levegőt fúj be 

 
szak → kitolási szak 
szák → ujjas szák 
szakálla → kukorica szakálla 
 
szakállas ágyú: (régies) a 18. századig használt öblös szájú, a cső végén lehajló nyúlvánnyal megtámasztott 

ágyú 
 
szakállas horog: a) (halászat) az ín végén alkalmazott több horog, amelyeken visszafelé álló külön kampó 

van; b) (tájszó) olyan hegyes eszköz, amelynek végén visszahajló horog van; a szénaboglyából 
nagyobb csomókat szoktak kihúzni vele 

 
szakállas szúnyogok: (állattan) apró testű (1–2 mm-es) feketés szúnyogok; világszerte elterjedtek, nálunk 

főként ősszel jelentkeznek, parkokban, kertekben és bozótos, sziklás szabad területen is 
 
szakasz → pénzügyőri szakasz 
szakasz → szolgálati szakasz 
 
szakaszos lepárlás: különböző forráspontú folyadékokat tartalmazó elegy részeinek más-más hőfokon 

történő szétválasztása 
 
szakaszos tizedes tört: (mennyiségtan) olyan tizedes tört, amelyben ugyanazok a számok v. számcsoportok 

ismétlődnek 
 
szakcsoport → termelői szakcsoport 
szakember → univerzális szakember 
szakértő → igazságügyi szakértő 
szakértő → törvényszéki szakértő 
 
szakértő rendszerek: a mesterséges intelligencia gyakorlati alkalmazásának eszközei, egy adott 

problématartományban feladatokat megoldó számítógépes programrendszerek 
 
szakít → kenyeret szakít 
 
szakító hosszúság: (műszaki nyelv) a papír minőségének mérésére használt mérték, amely azt fejezi ki, hogy 

hány ezer méter hosszú papírszalag szakad el saját súlya alatt 
 
szakmai előképzés: (pedagógia) gyakorlati foglalkozás 
 
szakmai gyakorlat: (pedagógia) felsőoktatási intézmények hallgatóinak tanulmányaik ideje alatt, a 

tantervben meghatározott időszakban, leendő életpályájuknak megfelelő v. azzal kapcsolatos 
munkahelyen és munkakörben végzett, képzésük szerves részét alkotó munkája 

 
szakmunkásképző iskola: a szakmunkások elméleti és gyakorlati képzését szolgáló középfokú oktatási 

intézmény, amely szakmunkás-képesítést és nem befejezett középiskolai képzést nyújt 
 
szakóca → jégvágó szakóca 
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szakszervezeti bizalmi: a szakszervezet helyi képviselője a termelés színhelyén, ill. a különböző egyéb 

munkahelyeken 
 
szakszervezeti bizottság: a szakszervezet tagjai által választott, elnökből és az egyes feladatkörök, 

reszortmunkák felelőseiből álló bizottság 
 
szakszervezeti járulék: szervezeti tagdíj 
 
szalagos achát: (ásványtan) párhuzamos rétegezésű achát 
 
szalagtelkes falu: (néprajz) olyan település, amelynek egymás mellett fekvő keskeny, hosszú, szalag alakú 

belső telkei hosszanti oldalukkal érintkeznek és így alkotnak egyszeri v. többszöri sorozatot 
 
szalámi → nyári szalámi 
szalámi → téli szalámi 
 
szálas anyag: (szövőipar) eredeti állapotban levő, szövőipari nyersanyag, mielőtt fonallá sodorják v. fonják 
 
szálas levél: (növénytan) olyan levél, amely sokszorosan hosszabb a szélességénél, és hosszának nagyobb 

részén egyformán széles 
 
szaldírozza a számlát: követelésének a kiegyenlítését számlán cégszerű aláírással igazolja, elismeri, 

nyugtázza 
 
szálkás gomba: (növénytan) szőrökkel, szálkákkal, pikkelyekkel sűrűn borított gomba 
 
szálkás szőr: (ritka) szálkához hasonlóan merev, szúrós szőr 
 
szálla alá poklokra: (vallás) <Krisztus> lement a pokol tornácába 
 
szállás → erdei szállás 
 
szállítási határidő: (közgazdaságtan) a szállítási szerződésekben rögzített azon időpont, amikor a szállító a 

szerződés tárgyát képező termékeket (szolgáltatást) a megrendelőknek átadja 
 
szalon → irodalmi szalon 
szalonna → kövér szalonna 
 
szalonnás kenyér: olyan kenyérszelet, amelyre apróra vágott szalonnát tesznek 
 
szalonok → irodalmi szalonok 
szám → azonossági szám 
szám → csillagászati szám 
szám → egész szám 
szám → egyes szám 
szám → egyszerű szám 
szám → elvont szám 
szám → hármas szám 
szám → irracionális szám 
szám → képzetes szám 
szám → kerek szám 
szám → kettes szám 



 

 448 

szám → kettős szám 
szám → komplex szám 
szám → konkrét szám 
szám → milliós szám 
szám → nyolcas szám 
szám → összetett szám 
szám → páros szám 
szám → pozitív szám 
szám → racionális szám 
szám → reális szám 
szám → százas szám 
szám → természetes szám 
szám → többes szám 
szám → valós szám 
szám → zérus szám 
számábrázolás → lebegőpontos számábrázolás 
 
szám abszolút értéke: (mennyiségtan) a számjeggyel jelölt számérték az előjeltől (+ v. –) függetlenül 
 
számadásba → tegye számadásba tudósítás szerint v. nélkül 
számadásra → nyilvános számadásra kötelezett egyesület, vállalat 
számadó → vasúti számadó 
 
számadó könyv: (régies) olyan könyv, amelybe a számadást írják, vezetik 
 
számadó test: (katonaság, elavult) gazdálkodás és pénzügyi elszámolás tekintetében külön katonai egység 
 
szamaritánus → irgalmas szamaritánus 
 
szamárkoponya ülőke: (néprajz) az alföldi pásztoroknál juhfejéshez, étkezéskor sok helyen a letisztult, 

napszívott koponya felső részét ülő alkalmatosságként használják 
 
számhatározó kérdése: hányszor? 
 
számírás → római számírás 
számítógép → hálózati számítógép 
számítógép → hordozható számítógép 
számítógép → személyi számítógép 
 
számítógépes irányítás: irányítás, amelyben az üzemi paraméterek és külső utasítások figyelembevételével 

számítógép állapítja meg a szükséges beavatkozások módját, mértékét, és ad utasításokat azok 
végrehajtására 

számítógépes irodalom 
: (nyelv, irodalom) az 1990-es évektől a hypertextes irodalom deklaráltan is részévé vált a kulturális 

kánonnak; a nem szöveges elemek beágyazásával közel kerülhetünk egyfajta totális összművészet 
megvalósításához; az azonnali olvasói visszacsatolás lehetősége, valamint az aktív olvasói hozzáállást 
feltételező szövegstruktúrák áthidalják azt a szándékot, amely a szöveg előállítója és felhasználója, 
írója és olvasója között az irodalomban fennáll 

 
számítógépes szövegszerkesztés: (nyelv, irodalom) a szöveg nem nyelvi jeleinek változatos, kifejező 

használatát teszi lehetővé 
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számjegyvezérléses szerszámgép: más néven NC gép; olyan automata megmunkálógép, amely szánjainak 
elmozdulási értékeit, a forgácsolás fő paramétereit rugalmasan tudja változtatni 

 
számjegyvezérlésű gépek: a szerszámgépek azon csoportja, amelyben a gép működését megszabó 

információkat kódolt számjegyes formában határozzák meg, és közlik a gép végrehajtó szerveivel; NC 
gépek 

 
számkivetés → önkéntes számkivetés 
számla → nyílt számla 
számla → szoros számla 
 
számlának vmely összeggel való elismerése: (kereskedelem) az összegnek a számla „követel” oldalára 

írása, könyvelése 
 
számnak, mennyiségnek a köbe: (mennyiségtan) olyan hatványa, melyben az illető számot, mennyiséget 

önmagával háromszor szorozzuk (a harmadik hatvány) 
 
számnév → határozatlan számnév 
számnév → határozott számnév 
számnév → osztó számnév 
számnév → szorzó számnév 
 
számnévi névmás: számra, mennyiségre utaló, gyakran számnevet helyettesítő névmás (pl. hány, ahány, 

annyi) 
 
számok → arab számok v. számjegyek 
számok → egész számok 
számok → komplex számok 
számok → nagy számok törvénye 
számok → nagy számok törvényei 
számok → római számok v. számjegyek 
számokat → elemeket, számokat variál 
számol → kettesével számol 
számológép → elektronikus számológép 
 
számot lefelé kerekít: a kerek szám fölötti mennyiséget elhagyja 
 
számot, összeget felfelé kerekít: a kerek szám, összeg alatti mennyiséget hozzáadja 
 
számozott basszus: a 17–18. századi lejegyzésekben gyorsírásszerű jelzés a kísérő (elsősorban billentyűs) 

hangszer szólamában; basszus szólam, amelynek hangjai felett számok, módosítójelek állnak 
 
számrendszer → oktális számrendszer 
számrendszer → tízes számrendszer 
számsor → természetes számsor 
számtan → politikai számtan 
 
számtani haladvány: (mennyiségtan) számoknak v. kifejezéseknek olyan sora, melyben két szomszédos tag 

különbsége állandó (pl. 2, 4, 6, 8, 10 stb.) 
 
számtani középarányos: (mennyiségtan) az a hányados, amelyet úgy kapunk, hogy két v. több szám 

összegét elosztjuk annyival, ahány számról szó van 
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szándékos emberölés: (jogtudomány) szándékos emberölés bűntettét követi el az, aki embert szándékosan 
megöl és szándékát előre nem fontolta meg 

 
szankció → érvénytelenségi szankció 
 
szanszkrit betű, írás: (nyelvtudomány) olyan betű, ill. írás, amellyel a szanszkrit nyelvű szövegeket 

feljegyezték 
 
szanszkrit nyelv: (nyelvtudomány) az az ókori, az indoeurópai nyelvcsalád indiai ágához tartozó nyelv, 

amelyben a legrégibb indoeurópai nyelvemlékek fennmaradtak, s amelyet Indiában már az Kr. e. 
századoktól fogva csak irodalmi nyelvként használnak 

 
szánt → csára szánt 
szánt → hajszra szánt 
 
szántalpas hombár: (néprajz) szánkó formájú, gerendatalpra épített gabonatartó épület 
 
szántalpas kunyhó: (néprajz) az erdélyi medence középső részén (Mezőség) és a Balkán-félsziget egyes 

tájain (Bulgária) a juhászok által használt, mozdítható, tűzhely nélküli emberi hajlék 
 
szántás → bogárhátú szántás 
 
szapora család: olyan család, amelyben sok a gyerek 
 
szaporít → szemet szaporít 
szaporodás → ivaros szaporodás 
szaporodás → ivartalan szaporodás 
szaporodás → tényleges szaporodás 
szaporodás → természetes szaporodás 
szaporodás → vegetatív szaporodás 
szappan → folyékony szappan 
szappan → kemény szappan 
 
szappanos burgonya, krumpli: olyan burgonya, krumpli, amely megfőzve nem esik szét, hanem síkos 

felületű és enyhén áttetsző marad 
 
szappanos kenyér: szalonnás kenyér 
 
szapphói strófa: (nyelv, irodalom) az első három sor szapphói, a negyedik adóniszi sor; eredetileg a 

szapphói sorban a 3. szótag után metszet áll, de Horatius nyomán ez két szótaggal arrébb tolódott 
 
szarajevói merénylet: (történettudomány) az első világháborút kirobbantó politikai merénylet (1914. jún. 

28.); G. Princip, a Fekete Kéz nevű szerb nacionalista szervezet tagja meggyilkolta Ferenc Ferdinánd 
osztrák–magyar trónörököst és feleségét 

 
száras cipő: (ritka) olyan cípő, amelynek a bokát is fedő szára van 
 
száraz bélyegző: olyan bélyegző, amely domború v. homorú jelet présel, nyom vmibe (főleg papírba) 
 
száraz borogatás: meg nem nedvesített, meleg ruhával való borogatás 
 
száraz bőr: a) nem nedves bőr; b) nem zsíros bőr 
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száraz dokk: zsilippel elzárható, mesterséges medence, melyből a hajó bevontatása után a vizet 
kiszivattyúzzák, hogy a hajó szárazra kerüljön 

 
száraz dunszt: (konyhaművészet) eljárás gőz, víz alkalmazása nélkül; a lekötött üvegekbe helyezett 

élelmiszert forró állapotban, huzamosabb ideig párnák v. vastagabb ruhafélék közé helyezik 
 
száraz fagy: dér, hó, zúzmara nélküli fagy 
 
szárazföldi szél: a szárazföld felől fújó szél 
 
szárazföldi v. kontinentális zárlat: (történettudomány) Anglia gazdasági elszigetelése az európai 

szárazföldtől, az angol áruk bevitelének tilalma, ill. megakadályozása <I. Napóleon alatt> 
 
száraz gőz: saját folyadékától elválasztott gőz 
 
száraz hús: (konyhaművészet) <a zsíros, kövér hússal szemben> kevesebb zsíros részt tartalmazó, sovány 

hús 
 
száraz keh: (állattenyésztés) igavonó állatnak, főleg lónak légzési nehézségekből származó, légszomjjal, 

köhögéssel járó s az állat munkaképességét végül is tönkretevő gyógyíthatatlan betegsége 
 
száraz kifli, zsemle, kenyér: a) már nem lágy kenyér; b) kenyér, kifli, zsemle magában, más étel nélkül 
 
száraz lakás: olyan lakás, amelynek a falai nem nyirkosak, nem nedvesek 
 
száraz lepárlás: vmely (szerves) anyagnak levegőtől elzárt térben való hevítéssel gáz- és gőznemű 

alkotórészekre bontása 
 
száraz mérték: (régies) szemes, önthető, nem nedves áruk (gabona, só stb.) mérésére használt űrmérték 
 
száraz pecsét: száraz bélyegzővel nyomott pecsét 
 
szárazra állítás: (állattenyésztés) a fejőstehénnek a vemhesség utolsó szakában való elapasztása az abrak 

fokozatos megvonásával 
 
szárazra állítja a tehenet: (állattenyésztés) tejelését elapasztja, 6–12 hétig nem feji, hogy a tehén a borját 

jól tudja táplálni 
 
szárazság → lelki szárazság 
 
száraz súly: (kereskedelem) vmely anyagnak, árunak nem nedves állapotban mért súlya 
 
száraz szél: esőt nem hozó szél 
 
száraz úton: szárazföldi úton, nem vízen 
 
száraz, véres köpöly: olyan köpöly, amellyel a bőr felnyitása nélkül, ill. felnyitásával vonják el a vért 
 
száraz villám: zivatar, eső nélkül lesújtó villám 
 
szárhegyi lázadás: (történettudomány) az erdélyi egyházüldözés egyik megnyilvánulása 1949 júniusában; 

Márton Áron püspök letartóztatása után Erdélyszerte fogták el a római katolikus papokat 
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szarkadi zsinat: Szent Atanáz és más főpapok ügyében I. Gyula pápa kívánságára hívta össze 342 
augusztusában I. Constans nyugati és Constantius keleti uralkodó, elnöke Hosius volt, 343 
augusztusáig tartott 

 
szarkaláb → keleti szarkaláb 
szarkaláb → mezei szarkaláb 
származás → alacsony származás 
 
származási igazolvány: (kereskedelem) vmely gyári v. egyéb készítménynek gyártási helyét feltüntető 

hivatalos írás 
 
származási tábla: a) vmely család őseit kimutató táblázat; b) fajállatok, főleg kutyák, lovak leszármazását 

feltüntető táblázat 
 
származék → igei származék 
származék → névszói származék 
szárnya → oltár szárnya 
szárnya → orsó szárnya 
szárnya → szélmalom szárnya 
 
szárnyas anya, szárnyas csavar v. szárnyas anyacsavar: olyan, rendszerint a légcsavarhoz hasonló ágakkal 

ellátott csavaranya, amely csavarkulcs nélkül, puszta kézzel is rá- v. lecsavarható 
 
szárnyas kerék: <a vasút, ill. a vasutasság jelképe és jelvénye> 
 
szárnyas oltár: fából készített, többnyire háromrészes oltárépítmény, melynek középső részéhez 

mozgatható szárnyak kapcsolódnak; utóbbiak mindkét oldala festett v. szobordíszes, olykor vegyes 
kialakítású 

 
szárnyas rakéta: részben v. teljesen aerodinamikai elven repülő, rakétahajtóművel mozgatott rakétafegyver 
 
 
szárnyfedő toll: (akusztika) a madarak szárnyának külső, erős, széles tolla(i) 
szárnyúak → félfedeles szárnyúak 
 
szárszói konferencia: a magyar református diákok Soli Deo Gloria Szövetsége történelmi jelentőségűvé lett 

országos összejövetele 1943. aug. 23–28. között 
 
szárszói találkozó: a németellenes ifjúsági szervezetek és csoportok konferenciája 1943. aug. 23–29. között 

Balatonszárszón 
 
szárú → egyenlő szárú trapéz 
szarv → címeres szarv 
szarvú → gombos szarvú bika, ökör 
szászok → erdélyi szászok 
szászok → erdélyi szászok 
 
szász székek és vidékek: (történettudomány) az Erdélybe telepített szászok önálló közigazgatási területei 
 
szatmári 12 pont: (történettudomány) Szatmár vármegye utasítástervezete országgyűlési követeinek 1841. 

febr. 24-én 
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szatmári béke: (történettudomány) 1711. ápr. 30.; a szövetkezett rendeket képviselő Károlyi S. és Pálffy J. 
császári tábornok által megkötött béke, amely véget vetett a Rákóczi-szabadságharcnak 

 
szatmári megegyezés: (történettudomány) miután a császáriak Szatmárt, Erdődöt, Nagybányát elfoglalták, 

Szapolyai János Zsigmond erdélyi fejedelem Báthori Istvánt béketárgyalásokra Lazarus Schwendi 
generálishoz Szatmárra küldte 1565. márc. 13-án 

 
szaturál → ásványvizet szaturál 
 
Szaturnusz gyűrűje: (csillagászat) <a Szaturnusz bolygótól bizonyos távolságra> körvonalban elhelyezkedett 

apró meteoritokból álló anyaghalmaz 
 
szavak → hangulatfestő szavak 
szavak → hangutánzó szavak 
szavak → hasonló alakú szavak 
szavak → többjelentésű szavak 
szavatossági → törvényes szavatossági hiba 
 
szavatossági idő: az az idő, amely alatt a szavatosság érvényes 
 
szavatossági igény: az az igény, amely a szavatosságban foglaltak alapján támasztható 
 
szavatossági per: a szavatossági igény érvényesítését célzó per 
 
szavazás → titkos szavazás 
szavazattöbbség → abszolút szavazattöbbség 
szavazattöbbség → relatív szavazattöbbség 
század → sötét század 
századok → barokk századok 
százados → kafarnaumi százados 
százalékban → ötven százalékban kiegyeznek 
 
 
százas szám: száz egységet tartalmazó, az egyet százszor magában foglaló szám (írott jele: 100 v. C) 
 
százesztendős kalendárium: koholt jövendöléseket tartalmazó állandó rovat a régi naptárakban 
 
százéves háború: 1337–1453 között az angol és francia uralkodóház között Flandriáért és a francia 

koronáért folytatott, megszakításokkal több mint 100 évig tartó küzdelem 
 
százéves naptár: (régies) koholt jövendöléseket tartalmazó állandó rovat a régi naptárakban; százesztendős 

kalendárium 
 
száznapi búcsú: (vallás) száznapi purgatóriumi büntetés elengedése 
 
százrétű gyomor: (állattan) a kérődzők összetett gyomrának az a (harmadik) része, melybe a kérődzés során 

újra megrágott táplálék először kerül, s amelynek lemezei között a táplálék szétmorzsolódik; leveles 
gyomor 

 
szecessziós stílus: <kb. 1890 és 1910 között> az a képzőművészeti stílus, amely a történeti stílusok 

felújításának ellenhatásaként alakult ki, és amelynek díszítő elemei főleg stilizált természeti formák, 
különösen növényi részek; olykor öncélúan bizarr, szeszélyes formákat alkalmazott 
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szed → fészket szed 
szed → ritkítva szed v. gépel vmit 
szedés → ablakos szedés 
szedés → akcidens szedés 
szedés → dőlt szedés 
szedés → félkövér szedés 
szedés → tömör szedés 
 
szedett csík: (tájszó) mintás szövés; a szálak kihagyásával olyanformán szövik, hogy belőle valami virágdísz 

(rózsa stb.) alakuljon ki a vásznon 
 
szédítő vadóc: (növénytan) a pázsitfűfélék családjába tartozó vadóc egyik fajtája; tavaszi vetésekben, 

különösen árpa és zab között növő egyéves kalászos gyomnövény, amelynek magvában bódító, 
rosszullétet okozó anyag van (Lolium temulentum) 

 
szedő → cirill szedő 
szeg → tetőt szeg 
 
szegedi egyezség: (történettudomány) a Garai-párt V. László király hirtelen halála után, belátva, hogy 

trónigényük megvalósíthatatlan, kiegyezett a Hunyadi-párttal 1458. jan. 12-én 
 
szegedi eskü: (történettudomány) I. Ulászló király Hunyadi Jánossal és más országnagyokkal 1444. aug. 4-én 

Szegeden újra megerősítette a budai országgyűlésen Cesarini bíboros, pápai követnek tett esküt, 
hogy a török ellen tervezett hadjáratot megindítja, függetlenül attól, békét kötnek-e a szultánnal 

 
szegedi kormány: (történettudomány) a francia gyarmati csapatok megszállta Szegeden székelő 

ellenforradalmi, nemzeti kormányok 
 
szegénységi bizonyítvány: (elavult) vmely személy részére kiállított, az ún. szegényjog bizonyítására való 

hatósági igazolás arról, hogy az illetőnek nem volt vagyona, s havi jövedelme a város v. község által 
megállapított átlagos napszámbért nem haladta meg 

 
szegénységi fogadalom: (vallás) a három szerzetesi fogadalom (tisztaság, engedelmesség, szegénység) 

egyike; a szerzetesek fogadalma arra, hogy nem törekszenek vagyonszerzésre 
 
szeges bot: a végén vasból készült hegyes kúppal ellátott bot 
 
szegmentíves dongaboltozat: szegmentíves keresztmetszetű, tagolás nélküli, hosszanti térfedő elem 
 
széjjelnyílik az agrárolló: (közgazdaságtan, sajtónyelvi) a mezőgazdasági és az ipari termékek árának 

viszonya a mezőgazdasági termékek árának rovására megváltozik 
 
szék → törvénytevő szék 
 
székálló legény: (néprajz) a mészárszékekben a húst feldaraboló és kimérő mészároslegény, segéd 
 
székek → jászkun székek, kun székek 
székek → szász székek és vidékek 
székek → székely székek 
székelyek → bukovinai székelyek 
székelyek → bukovinai székelyek 
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székely fölkelés: (történettudomány) a székelyeknek ősi jogaik megtartásáért s a közszékelyek 
jobbágysorba kerülés ellen folytatott küzdelme 1562. máj. 25-től júniusig 

 
székely hadosztály: (történettudomány) Erdély katonai védelmére 1919. nov. 27. és 1919. ápr. 27. között 

szervezett székely különítmény 
 
székely határőrvidék: (történettudomány) 1763. jan. 6. és 1851. júl. 22. között katonai igazgatási terület, a 

Kárpátoktól az Adriáig terjedő, török ellen szervezett, erdélyi határőrvidék keleti része 
 
székely hieroglifák: vésett rendszerű székely rovásjelek 
 
székely nemzetgyűlések: a székek küldötteinek a székely nemzet jövőjét meghatározó, Udvarhelyen tartott 

nemzeti gyűlései 
 
székely rovásírás: a magyarság kőkori eredetű ősírása 
 
székely székek: önkormányzattal bíró közigazgatási területek a Magyar Királyságban a 13. századtól 1876. 

jún. 19-ig 
 
szekér → abroncsos szekér 
szekér → bogárhátú szekér 
szekér → ekhós szekér 
szekér → furmányos szekér 
szekér → kaszás szekér 
szekere → Illés szekere, tüzes szekér 
 
székesfehérvári koronázási oklevél: (történettudomány) 1440. júl. 20-án a rendek érvénytelenítették V. 

László megkoronázását, s a Szent István fejereklyetartójáról levett koronával júl. 17-én 
megkoronázták I. (Jagelló) Ulászlót, ezzel az alkalmi koronára ruházták a Szent Korona hatalmát 

 
székesfehérvári püspökség: (vallás) az esztergomi érsekség szuggraganeusa 
 
székfűszedő lapát: (néprajz) az áfonyafésűhöz hasonló hosszú nyéllel ellátott lapát, amellyel a székfű, azaz 

kamilla (lat. Matricaria chamomilla) virágját letépik 
 
székhely → érseki székhely 
székje → tojás székje 
szekrény → fiókos szekrény 
szekrény → kombinált szekrény 
szekrény → levélgyűjtő szekrény 
szekrény → üveges szekrény 
szekund → alsó szekund 
szekund → kis szekund 
szekund → nagy szekund 
 
szekunder elem: (fizika) olyan elem, amely az áramot tárolja 
 
szél → élénk szél 
szél → mord szél 
szél → száraz szél 
szél → szárazföldi szél 
szele → szépasszony szele 
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szelén egyenirányító: (fizika) polikristályos félvezető dióda, amelyben a záróréteg egy fémlemez és a 
szelénréteg határán alakul ki 

 
szelence → növénygyűjtő szelence 
szelence → tömítő szelence 
szelep → biztonsági szelep 
 
szélerősség 0°: tökéletes szélcsend van 
 
szélerősség 9°: vihar van 
 
széles ecsetkezelés: lendületes mozdulatokkal való festés, nem a részletek ábrázolására, hanem színekkel 

való összefoglalásra törekvő festői ábrázolás 
 
széles ejtés: (nyelvtudomány) <magánhangzókkal kapcsolatban:> ernyedt ejtés (képzés) 
 
szélesség → epikai szélesség 
szélesség → földrajzi szélesség 
szélességi → földrajzi szélességi kör 
 
szélességi fok: {<állandósult szókapcsolatokban.>} (csillagászat, földrajz) annak a szögnek a nagysága, 

melynek csúcsa a Föld középpontjában van, egyik szára az Egyenlítőnek egy pontját, másik szára a 
Föld felületének szóban forgó pontját metszi 

 
szélességi fokmérés: (csillagászat, földrajz) az a csillagászati mérés, amellyel vmely szélességi körön v. 

annak közelében levő két pont vízszintes távolságát mérik 
 
szélességi körök: (csillagászat, földrajz) az Egyenlítő és a Föld két sarka között képzelt s az Egyenlítővel 

párhuzamos 90–90 kör, amelyek körül térképen és földgömbön rendszerint minden tizedik meg is 
van jelölve 

 
szélességi szórás: (katonaság) a szórásnak az a fajtája, hogy némely lövedék a céltól balra, némely pedig a 

céltól jobbra csapódik be 
 
szélességi terjedelem: (repülés) <repülőgépen> a két szárny két legszélső pontja közötti távolság 
 
széles tömegek: (sajtónyelvi) a nép széles rétegei 
 
széles v. a legszélesebb néprétegek: (sajtónyelvi) a (dolgozó) népnek minden v. a legtöbb rétegét magában 

foglaló tömege 
 
széles vágány: (vasútügy) olyan vágány, amelynek nyomtávolsága 1435 mm-nél nagyobb 
 
szelet → bécsi szelet 
szelet → nápolyi szelet 
 
szelet hever: (hajózás, régies) <állati erővel vontatott dunai, tiszai teherszállító hajó> kikötőben v. a part 

mentén vesztegel, mert a túlságosan erős szél miatt nem tud haladni 
 
szellem → abszolút szellem 
szellem → latinos szellem 
szelleme → törvény szelleme 
szellemi → lelki, szellemi ébredés 
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szellemi áramlat: a társadalmi fejlődésnek vmely meghatározott szakaszára jellemző eszméknek és ízlésbeli 

sajátosságoknak az összessége 
 
szellemi hagyaték: a) vkinek hátramaradt kiadatlan írásművei együtt; b) az az eszmei, erkölcsi örökség, 

amely vkinek az életéből és műveiből kisugározva halála után is hat 
 
szellemileg kiskorú: értelmi tekintetben fejletlen, szellemi téren teljesen önállótlan <személy> 
 
szellemileg nagykorú: értelmi tekintetben fejlett, szellemi téren önálló, tájékozott <személy> 
 
szellemi munka: olyan munka, amely a gondolkozás fokozottabb igénybevételét követeli meg 
 
szellemi néprajz: (elavulóban) folklór 
 
szellemi olimpia: a) az olimpiával párhuzamosan rendezett, az olimpiával v. általában a sport körével 

foglalkozó nemzetközi képzőművészeti és irodalmi pályázat; b) vmely közösség körében rendezett, 
több számból álló, nagyobb arányú szellemi vetélkedés 

 
szellemi tulajdon: az emberi intellektus terméke, melyről úgy vélik, hogy páratlan, eredeti és piaci értékkel 

bír, így jogi védelem is megilleti 
 
szellőzteti a bányát: (bányászat) a külszíni levegőt nyomással bevezeti a bánya térségeibe, és gépi erővel 

eljuttatja a munkahelyekre 
 
szélmalom szárnya: (malomipar) a szélmalom egyik vitorlája 
 
szélső ház: a falu, a város, a telep szélén levő ház 
 
szelvény → fúrási szelvény 
szem → fordított szem 
szem → karikás szem 
szem → összetett szem 
szem → sima szem 
szem → táskás szem 
szemantikai → szöveg szemantikai szintje 
 
szembemiséző oltár: (vallás) a szentmiseáldozat bemutatásának helye, melynél az oltár a miséző pap és a 

résztvevők között áll a szentélyben 
 
szemben levő oldalon, lapon: <nyitott könyvben, füzetben, kétfelé hajtott papiroson> a szóban forgó 

mellett levő oldalon, lapon 
 
szemel → szőlőt szemel 
személy → első személy 
személy → harmadik személy 
személy → hiteles személy 
személy → jogi személy 
személy → második személy 
személy → nyelvtani személy 
személy → őrizetes személy 
személy → természetes személy 
személye → király személye körüli miniszter 
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személyek → védett személyek 
személyes → első személyes előadásmód 
 
személyes adók: (történettudomány) török adónemek a hódoltságban 
 
személyes bűn: (vallás) rossz erkölcsi cselekedet, amellyel az ember tudatos és szabad elhatározással 

szembeszáll az Istentől adott törvénnyel és renddel 
 
személyes kérdés: vkinek egyéni helyzetére, magatartására vonatkozó kérdés 
 
személyes névmás: (nyelv, irodalom) csak főnevet helyettesítő névmásfajta; alakja szám és személy szerint 

változik: E/1: én; E/2: te; E/3: ő; T/1: mi; T/2: ti; T/3:ők; a magázó formákat is ide soroljuk: maga, 
maguk, ön, önök 

 
személyes szabadság: egyéni szabadság 
 
személyes ügy: vkinek saját egyéniségét, személyét érintő ügye, vmely elvi jellegű dologgal, közüggyel 

ellentétben 
 
személyhez fűződő jogok: természetes és jogi személyeket megillető jogok, melyeket a magyar polgári jog 

is védelemben részesít; a személyhez fűződő jogokat sérti a magánszemélyeknek nemük, 
nemzetiségük v. felekezetük szerinti megkülönböztetése 

 
személyi biztosíték: (jogtudomány) kezesség 
 
személyi hitel: (pénzügy) olyan, rendszerint fedezetlen hitel, amelyet az adós személyes megbízhatósága 

alapján folyósítanak 
 
személyi igazolvány: a rendőrség által kiállított, személyazonosságot igazoló közokirat, amellyel minden 14. 

életévét betöltött magyar állampolgár rendelkezik 
 
személyi jövedelemadó: adónem Magyarországon 1988-tól; személyi jövedelemadó fizetésének 

kötelezettsége terheli a magánszemélyek összes jövedelmét (munkaviszonyból, egyes szellemi 
tevékenységekből, mezőgazdasági kistermelésből, vállalkozásból, ingatlan és ingóságok 
értékesítéséből, vagyoni érték átruházásából, egyes építmények hasznosításából, takarékbetétből, 
értékpapírból stb. származó jövedelmeket); szja 

 
személyi kiadások: (közigazgatás) <állami és közületi költségvetésben> azok a tételek, amelyeket személyi 

költségekre, az alkalmazottak fizetésére, munkabérére irányoznak elő és fizetnek ki 
 
személyi kultusz: (rosszalló) vmely élő, s rendszerint a közéletben szerepet játszó személy iránt különféle 

módon újra meg újra kifejezett túlságos, következményeiben káros tisztelet 
 
személyiség → antiszociális személyiség 
 
személyi számítógép: (számítástechnika) egy személy használatára tervezett számítógép 
 
személyi szolgalom: (jogtudomány) személyhez kötött, vmely természetes személynek a haláláig érvényes 

szolgalom 
 
személyi tulajdon: (közgazdaságtan) <a magántulajdonnal ellentétben:> a személyes szükségletek 

kielégítésére való tulajdon 
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személyrag → alanyi személyrag 
személyrag → birtokos személyrag 
személyrag → ikes személyrag 
személyrag → iktelen személyrag 
személyrag → tárgyas személyrag 
 
személyre szóló: olyan <engedély, kedvezmény, meghívás>, amely csak vmely megnevezett emberre, 

férfira v. nőre érvényes; csak rá vonatkozik 
 
személytelen ige: (nyelvtudomány) csak egyes szám harmadik személyű alakban, rendszerint alany nélkül 

használt, különösen a légköri jelenségeket kifejező ige (pl. esteledik, havazik, szemerkél, villámlik) 
 
személyvonat → gyorsított személyvonat 
 
személyzeti kiadások: a személyzet díjazására fordított kiadások 
 
személyzeti lépcső: (elavult) a személyzet számára fenntartott, háztartási eszközök, anyagok, ill. hulladékok 

szállítására való lépcső 
 
személyzeti menetjegy: (közlekedés, vasútügy) <közlekedési vállalatnál> a személyzet (és családjuk) részére 

kiadott rendkívül kedvezményes menetjegy; önköltségi (menet)jegy 
 
személyzeti szoba: háztartási alkalmazott szobája 
 
szemérem elleni erőszak: külön nemű személyek közötti fajtalanság; a magyar Btk. szerint a 

bűncselekményt (bűntettet) az követi el, aki mást házassági életközösségen kívül erőszakkal v. az élet 
v. testi épség ellen irányuló közvetlen fenyegetéssel fajtalanságra v. ennek eltűrésére kényszerít, ill. 
másnak védekezésre, ill. akaratnyilvánításra képtelen állapotát használja föl 

 
szemes bab: ennek érett, megszáradt magja; a hüvelyből kifejtve megfőzik v. különféle célokra megőrlik; 

babszem 
 
szemes bors, kávé: még meg nem tört, meg nem őrölt bors, kávé 
 
szemes kályha: olyan cserépkályha, amely bemélyedő, üreges csempékből, szemekből áll, v. ilyenek vannak 

benne 
 
szemes pillangók: (állattan) a lepkék rendjének egyik családja; szárnyukon különféle színű foltok, szemek 

vannak 
 
szemet szaporít: <kötésben v. horgolásban> egy, két, három stb. új szemet ad a sorhoz 
 
szeme van a labdájának: (sport) jól van irányítva, pontosan a kívánt helyre jut a labdája 
 
szeminárium → jogi szeminárium 
szeminárium → pedagógiai szeminárium 
szemle → biztonsági szemle 
szemle → katonai szemle 
 
szem lekötése: <kézimunkában> a fonálnak egy szemen való átbújtatása és hurokká kötése 
 
szemlélő → külső szemlélő 
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szemlélődő élet: a tökéletességre törekvés egyik útja, mely a külső tevékenységgel szemben a 
szemlélődésre alapoz, a tárgyi világ dolgait és teendőit ennek rendeli alá 

 
szemlélődő imádság: (vallás) az elmélkedő imádság elmélyültebb változata, csendes, többnyire szótlan 
 
szemlélődő rendek: (vallás) szemlélődő életet élő szerzetesi közösségek 
 
szemüveg → bifokális szemüveg 
szemüveg → erős szemüveg 
szemüveg → reflektor szemüveg 
 
szemüveges kígyó: a) pápaszemes kígyó; b) (átvitt értelemben, bizalmas) szemüveget viselő rosszakaratú 

személy, különösen nő 
 
szén → aktív szén 
szén → állati szén 
szén → darabos szén 
szén → eleven szén 
szén → nyers szén 
szén → porló szén 
szén → porosz szén 
szenátus → egyetemi szenátus 
szende → drámai szende 
szénlánc → nyílt szénlánc 
szénlánc → zárt szénlánc 
szent → indiai szent lótusz 
Szent → kisszebeni Szent Anna-oltár 
szent → úri szent vacsora 
 
szent áldozat: (vallás) tág értelemben minden Istennek megfelelő módon és felkészülten, tehát egyedül az 

iránta való szeretetből meghozott áldozat, odaadott ajándék; szoros értelemben az Eucharisztia, 
mely megjeleníti Krisztus egyedülálló áldozatát, és magában foglalja az Egyház áldozatát 

 
szent edények: (vallás) a liturgikus felszereléshez tartozó, megszentelt edények 
 
szentek → segítő szentek 
 
szentek ábrázolása: a szentek tiszteletének egyik fontos formája; fal-, táblaképeken és szobrokon már az 

ókeresztény korban megkezdődött 
 
szentek egyessége: (vallás) <a keresztény vallás tanítása szerint> az egyház kegyelem állapotában levő földi 

és túlvilági tagjainak lelki közössége 
 
szentek szentje: (vallás) a) az Isten; b) (túlzó) nagyon szent; c) a jeruzsálemi templomban a frigyláda helye, 

a frigysátornak legbelső s csupán a főpap számára hozzáférhető része 
 
szentelési akadály: (vallás) az egyházi rend felvételét tiltó egyházi törvény 
 
szenteltvizes korsó: (néprajz) kis méretű korsó, amelyben a kegyhelyek szentnek tartott forrásából volt 

szokás vizet hozni és tárolni 
 
szentély → poligonális szentély 
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szentesítő v. szentesítési záradék: (régies) az a szokásos forma, mellyel az uralkodó a törvényt szentesíti 
 
szent és sérthetetlen: (történettudomány) felelősségre nem vonható s fokozott büntetőjogi védelemben 

részesülő <személy> 
 
szentév → jubileumi szentév 
 
Szent György napja: (néprajz) ápr. 24-e, amely napot Európa nagy részében a tavasz kezdeteként tartották 

számon; e napon történt az állatok első kihajtása zöldágakkal, amely a hit szerint az állatok 
gyarapodását szolgálta, a jószág tűzön, v. láncon áthajtásának pedig rontáselhárító célja volt 

 
szent ház: (vallás) Szűz Mária názáreti háza, melyet a hagyomány szerint Itáliába vittek az angyalok 
 
szent hely: (vallás) a liturgikus könyvekben előírt felszenteléssel v. áldással istentiszteletre v. a hívők 

temetkezésére szánt hely 
 
szentimentális regény: (irodalomtudomány) érzelmek tehetetlen vergődését részletező, rendszerint 

szegényes cselekményű regény 
 
Szentírás → Ószövetségi Szentírás 
 
Szentírás kánonja: (vallás) a Szentírás könyveinek hivatalos jegyzéke 
 
szentírási hivatkozások: (vallás) a zsidókkal való viták és a zsidókeresztény közösségek hitbeli útbaigazítása 

és kateketikai oktatása során az Egyház kezdettől fogva hivatkozott a Szentírásra, azaz bizonyította, 
hogy az ószövetségi ígéretek Jézusban teljesedtek be 

 
Szent Iván-nap: (néprajz) jún. 24.; Keresztelő Szent János ünnepe, amely napon örömtüzet gyújtottak a 

szent tiszteletére, és a kutak és források vize körül füstöt támasztottak, hogy a sárkányok és kígyók 
mérgét elűzzék 

 
Szent János áldása: (néprajz) Szent János napján (dec. 27.) a bor megáldásának szertartása 
 
szentje → szentek szentje 
 
szent kapu: (vallás) tág értelemben bármely templom kapuja, melyet az első keresztény időktől fogva az 

Oltáriszentséghez vezető „szűk kapunak” tekintettek, s ennek megfelelően tiszteltek; később szűkült 
a körük, és csak azoknak a templomoknak v. bazilikáknak a kapuját mondták szemt kapunak, melyek 
Szent Péter v. Szent Pál apostolfejedelmek tiszteletére voltak szentelve 

 
szent kenet: (vallás) a liturgiában használt kenet 
 
szent korona: (történettudomány) a II. Szilveszter pápától I. Istvánnak adományozott korona, amely a 

feudális magyar királyi hatalomnak a jelképe volt 
 
szent lándzsa: (vallás) lándzsa alakú kés, amellyel a keleti szertartású pap a proszforát kivágja a kenyérből a 

szent liturgiához 
 
Szent László hermája: részben aranyozott ezüst, trébelt, cizellált, zománcos fejereklyetartó a győri 

székesegyházban 
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Szentlélek ajándékai: (vallás) a természetfölötti erkölcsi életet támogató maradandó készségek, amelyek az 
embert tanulékonnyá teszik a Szentlélek indításainak követésében: a bölcsesség, az értelem, a 
tanács, az erősség, a tudomány, a jámborság és az Úr félelmének lelke 

 
szent mértékek: (vallás) másodlagos ereklyék, a szentekkel kapcsolatba hozott használati tárgyaknak v. 

jelenségeknek, esetleg szobraiknak méretét (általában hosszát, ritkábban súlyát) mutatják 
 
Szent Mihály lova: (néprajz) fából készült, négy lábbal ellátott halottszállító eszköz, amelyre temetéskor a 

koporsót helyezték, és amelyet aztán négy ember a vállára emelve a sírhoz vitt 
 
Szent Mihály napja: (néprajz) az egyház e napon, szept. 29-én Szent Mihály arkangyal megjelenésére 

emlékezik 
 
szentmise bemutatása: (vallás) a tiszta áldozat, az új és örök szövetség egyetlen áldozatának szentségi 

megvalósítása a szentmisében; misézés 
 
szent olajok: (vallás) a keresztelés, a bérmálás, az egyházi rend és a betegek kenete szentégének 

kiszolgáltatásánál, ill. templomszenteléskor és oltárszenteléskor használt megszentelt olajok és a 
krizma összefoglaló neve 

 
Szent Péter pálcája: (néprajz) az Orion csillagkép népi neve; Kaszáscsillag 
 
Szent Péter szekere: (néprajz) az Ursa maior csillagkép első hét csillagának leggyakoribb neve; 

Göncölszekér 
 
Szent Péter trónja: (vallás) a pápai hatalom 
 
szent sátor: (vallás) az ószövetségi kultusz központja a sínai szövetség megkötésétől a jeruzsálemi templom 

felépítéséig 
 
Szent Sebek: (vallás) tág értelemben a Jézus szenvedése során keletkezett sebek; szoros értelemben az öt 

szent seb: Jézus szent lábainak, kezeinek átszegezésekor, ill. oldalának megnyitásakor keletkezett 
sebek 

 
szentsége → betegek szentsége 
szentsége → bűnbánat szentsége 
 
szentségi böjt: (vallás) a szentáldozást megelőző böjt, melyben kizárólag az Eucharisztia iránti tisztelet 

kifejezéseként tartózkodnak ételtől és italtól; a hatályos rendelkezés szerint az áldozónak a 
szentáldozás előtt legalább 1 órán keresztül tartózkodnia kell minden ételtől és italtól, kivétel a víz és 
az orvosság 

 
Szent Sír: (vallás) Jézus sírja Jeruzsálemben, a feltámadás helye 
 
szentszék → apostoli szentszék 
 
szent szinódus: <a görögkeleti egyház egyes autonóm ágaiban> papokból álló, a püspök v. a pátriárka 

vezetésével működő legfőbb egyházi hatóság 
 
szentté avatás: (vallás) tévedhetetlen pápai kijelentés, mellyel a pápa a szentté/boldoggá avatás 

szertartásában ünnepélyesen kihirdeti valakiről, hogy a mennyországban a megdicsőültek között van, 
és tiszteletét az egész Egyház számára előírja; a boldoggá avatás ugyanez, csak a kultusz körét 
korlátozza az Egyház egy kisebb (ország v. szerzetesrend) területére 
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szent útravaló: (vallás) a haldoklók utolsó szentáldozása 
 
Szent Vendel napja: (néprajz) pásztorok védőszentjének napja, okt. 20-a, amely napon az egyház a legenda 

szerint a 7. századi ír királyfi emlékét ülte meg, aki Rómába zarándokolt és ott remetéskedett, majd 
egy birtokoshoz szegődött és annak a nyáját őrizte 

 
szenvedeje estéje: (néprajz) karácsony előestéje, dec. 24-e 
 
szenvedő alak: (nyelvtudomány) az igének v. az igenévnek olyan alakja, amely azt fejezi ki, hogy az alany 

vmely mástól kiinduló cselekvésnek a tárgya 
 
szenvedő alany: (nyelvtudomány) a szenvedő mondat alanya 
 
szenvedő ige: (nyelvtudomány) szenvedő alakú ige 
 
szenvedő igeragozás: (nyelvtudomány) a szenvedő ige ragozása 
 
szenvedő szerkezet: (nyelvtudomány) olyan mondatszerkezet, amelyben az alany nem cselekszik, hanem 

eltűr, elvisel, elszenved vmely cselekvést, történést, állapotot 
 
szenvedő vagyon: (ritka, kereskedelem, jogtudomány, elavult) a) tartozás, kötelezettség; b) a vagyonnak 

nem értékesíthető, hasznot nem hajtó v. tönkrement része 
 
szépasszony szele: forgószél 
 
szép eset: (orvostudomány) vmely betegségnek tipikus esete 
 
szepesi v. szepességi szászok: a 13. században Németország több vidékéről Szepes megyébe telepített 

német népcsoport; cipszerek 
 
szeplőtelen fogantatás: (vallás) a) <katolikus hittétel szerint> Szűz Máriának az eredeti bűn nélkül való 

fogantatása; b) ennek a tiszteletére rendelt ünnep (dec. 8) 
 
szer → keresztes szer 
 
szerbhorvát nyelv: (nyelvtudomány) az a déli szláv nyelv, amelyen a szerbek és a horvátok beszélnek, és 

amelynek írására a szerbek cirill, a horvátok pedig latin ábécét használnak; az útóbbi évtizedben már 
két külön nyelvnek tekintik 

 
szerek → adszorbeáló szerek 
szerek → gombaölő szerek 
szerek → gyomirtó szerek 
szerek → növényvédő szerek 
szerek → rágcsálóirtó szerek 
szerek → rovarölő szerek 
 
szerelmes szerep: (film, színház) olyan szerep, amelyben a színész szerelmest játszik 
 
szerelmi ajándék: (néprajz) legény leánynak, ill. leány legénynek adott ajándéka, amely az udvarlás idején a 

kapcsolat erősítését szolgálja, egyben dokumentuma a falu társadalma előtt a kapcsolat 
fennállásának 
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szerelmi előjáték: a nemi aktust előkészítő ingerlő mozdulatok (simogatás, csókolózás stb.) sora, 
egymásutánja 

 
szerelmi varázslás: (néprajz) mágikus eljárás a szeretőként kívánt leány v. legény megszerzése céljából 
 
szerep → hálás szerep 
szerep → hálátlan szerep 
szerep → néma szerep 
szerep → parádés szerep 
szerep → szerelmes szerep 
szereposztás → kettős szereposztás 
 
szeres település: (néprajz) olyan közigazgatási egység, amely egymástól elhatárolódó, dombhátakra v. 

domboldalakra települt kis házcsoportokból, szerekből, ill. szegekből áll; szerfalu; Magyarországon az 
Őrségben és Göcsejben található 

 
szeretet → szülői szeretet 
szerető → kifogott szerető 
 
szeriális zene: a modern zene egyik komponálási módszere, tulajdonképpen a dodekafónia szerkesztő 

elvének kiterjesztése a zene minden összetevőjére 
 
szerint → lóugrás szerint 
szerint → szó szerint fordít 
szerinti → életkor szerinti tagozódás 
szerinti → hangzás szerinti átírás 
szerkesztés → euklidészi szerkesztés 
szerkesztés → geometriai szerkesztés, mértani szerkesztés 
szerkesztő → felelős szerkesztő 
 
szerkesztői üzenetek: a) a hírlaphoz, folyóirathoz intézett kérdésekre, panaszokra, közlésekre, a beküldött 

kéziratokra a lapban adott válasz(ok); b) újságnak, folyóiratnak ezeket tartalmazó rovata 
 
szerkezet → birtokos szerkezet 
szerkezet → drámai szerkezet 
szerkezet → jelzős szerkezet 
szerkezet → kémiai szerkezet 
szerkezet → keretes szerkezet 
szerkezet → predikatív szerkezet 
szerkezet → szenvedő szerkezet 
szerkezetek → regisztráló szerkezetek 
 
szerkezeti acél: (kohászat, műszaki nyelv) nyugvó v. mozgó szerkezetek építésére alkalmas, nagy 

teherbírású, jól hengerelhető acél 
 
szerkezeti fal: (építészet) külső v. belső főfalak, tűzfalak, lépcsőházi falak egyike 
 
szerkezeti képlet: (vegyipar) a vegyületek összetételének sematikus ábrázolása, amely a molekulát alkotó 

atomok mineműségét, mennyiségi arányát s kapcsolódásuk módját is szemlélteti (pl. az alkohol 
szerkezeti képlete: C2H6O) 

 
szerkezeti kő: (építészet) hídfőnek, hídpillérnek a tetején levő kő v. vasbeton forma, amelyre a hídszerkezet 

támaszkodik 
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szerkezeti méret: (műszaki nyelv) pusztán magának a szerkezetnek a mérete 
 
szerszámgép → számjegyvezérléses szerszámgép 
szertartás → antiochiai szertartás 
szertartás → bizánci szertartás 
szertartás → szír-keleti szertartás 
szertartása → házasságkötés szertartása 
szérű → csíráztató szérű 
szerv → csökevényes szerv 
szerv → légzési szerv 
szervek → nemi szervek 
szerves → tőke szerves összetétele 
 
szerves egység: olyan egység, amely a különféle részek v. elemek természetes összefüggésének az 

eredménye, következménye 
 
szerves kémia: organikus kémia, a kémiának a szerves vegyületekkel foglalkozó ága; elkülönítése a 

szervetlen kémiától azért indokolt, mert a szénvegyületek kémiai sajátságai sokkal változatosabbak, 
mint a szenet nem tartalmazókéi (a szervetlen vegyületekéi), ennek következtében sokkal több 
szerves vegyület van, mint szervetlen, közöttük sok különleges tulajdonságú 

 
szerves vegyipar: a szénvegyületekkel és ezekből felépített ipari termékekkel foglalkozó iparág 
 
szervetlen kémia: anorganikus kémia, a kémiai elemekkel és azok vegyületeivel foglalkozó tudományág 
 
szervetlen összetétel: (nyelv, irodalom) olyan összetétel, amelynek tagjai a gyakori együtt használat miatt 

összeforrtak 
 
szervezetek → ateista szervezetek 
 
szervező titkár: (politika, elavult) <társadalmi, politikai szervezetben> a szervezés munkáját irányító s ezért 

felelős személy 
 
szerviensek → királyi szerviensek 
 
szervi szívbaj: olyan szívbaj, amelynek tüneteként a szíven kórós elváltozás mutatkozik 
 
szervita cseppek: (régies) keserű orvosság, gyomorcseppek 
 
szerzemény → közös szerzemény 
 
szerzetesek és apácák elhurcolása: a kommunista önkényuralom legnagyobb egyházellenes támadása 

1950. jún. 7. és dec. 5. között; ekkor 2300 szerzetest és 8800 apácát közösségétől, otthonától, 
foglalkozásától és ingóságaitól megfosztva földönfutóvá tettek 

 
szerzetesi fogadalom: (vallás) a vallásosság erényének kiemelkedő tette, mellyel az ember a keresztségből 

fakadó meghíváson túl az engedelmességre, tisztaságra és szegénységre tett nyilvános fogadalommal 
az evangéliumi tanácsok szerinti életre kötelezi el magát 

 
szerzett jog: (jogtudomány) az a jog, amely jogszabály, bírói ítélet, hatósági határozat v. jogügylet alapján 

illett meg vkit 
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szerző → értelmi szerző 
szerző → színpadi szerző 
szerződés → bérleti szerződés 
szerződés → bizományi szerződés 
szerződés → egyoldalú szerződés 
szerződés → isztambuli szerződés 
szerződés → karánsebesi szerződés 
szerződés → kollektív szerződés 
szerződés → közjogi szerződés 
szerződés → magánjogi szerződés 
szerződés → nemzetközi szerződés 
szerződés → öröklési szerződés 
szerződés → szolgálati szerződés 
szerződés → tartási szerződés 
 
szerződéses alapon termelt: szerződésben megállapított minőségi és mennyiségi irányelvek szerint termelt 

<növény> 
 
szerződéses alkalmazott: olyan alkalmazott, aki nem kinevezés, hanem szerződés alapján dolgozik vmely 

intézménynél, üzemnél 
 
szerződéses jobbágy: (történettudomány) megszabott föltételekkel a földesúri birtokra telepített jobbágy 
 
szerződéses zálogjog: (jogtudomány) a zálogul szereplő dolgoknak, értéktárgyaknak a hitelező részére való 

átadása, ill. az ingatlanra vonatkozó telekkönyvi bejegyzés a hitel biztosítására 
 
szerződő → magas szerződő felek 
 
szerzői est: olyan irodalmi v. zenei est, amelyet vmely író, költő, zeneszerző műveiből rendeztek, és 

amelyen rendszerint maga a szerző is fellép 
 
szerzői ív: (nyomdászat) 40.000 közepes szélességű (nyomtatott) betűnek (n) megfelelő terjedelem 
 
szerzői jog: (jogtudomány) vmely szellemi alkotás (írói, zenei, (képző)művészeti stb.) szerzőjének az a joga, 

hogy alkotásával életében közzététel stb. szempontjából és anyagi vonatkozásában csak ő 
rendelkezhet, ha jogát másra (pl. vmely kiadóra) át nem ruházta, halála után pedig e jog 
meghatározott időre átszáll jogutódaira 

 
szerzői szövegív: (nyomdászat) prózai műveknél 40.000 betűt, verses műveknél 500 sort számláló nyomdai 

kézirat, ill. ennek nyomata; rendszerint a szerzői szövegív a szerzői, szerkesztői díjak kiszámításának 
mértékegysége 

 
szerzői utasítás: (nyelv, irodalom) a drámaírónak a cselekmény helyére, idejére, a színpad berendezésére, a 

színészek korára, jelmezeire, szövegmondására stb. vonatkozó megjegyzései, amelyeket nyomtatott 
változatban részint az egyes felvonások, ill. jelenetek előtt, részint a dráma szövegébe ágyazva, 
zárójelben, kurzív szedéssel v. kis kezdőbetűkkel szoktak közölni 

 
szesz → tiszta szesz 
 
széthúzza a mezőnyt: (sport) <labdajátékban csapat, játékos> a szélsők gyors előretörésére épített és a 

pálya széleire terelt támadásokkal az ellenfél védelmének a kapu előtti tömörülését lazábbá, 
áttörhetővé teszi 
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szétnyílik az agrárolló: a mezőgazdasági és ipari termékek árának viszonya a mezőgazdasági termékek 
árának rovására megváltozik 

 
szétszórt fény: (fizika) olyan fény, amelynek sugarai vmely közegen (különösen homályos üvegen, 

tejüvegen) áthatolva nem fénycsóvaszerűen, hanem eloszolva haladnak tovább; szétszórtság 
 
szexuális nyomor: a rendszeres, egészséges nemi élet hiánya 
 
szfinx → nagy szfinx 
 
sziámi macska: rövid szőrű, sárga alapszínű, feketésbarna farkú, fülű, lábú és pofájú, ritka és értékes 

macska(fajta) 
 
sziget → nyelvjárási sziget 
szigetelő → rossz szigetelő 
 
szigorított szabadrúgás: (sport) a kapu előterében elkövetett szabálytalanságért megítélt olyan 

szabadrúgás, amellyel csak úgy érhető el gól, ha a labdát elrúgása után vmelyik védőjátékos is 
érintette 

 
szigorított szóbeli: olyan szóbeli érettségi vizsgálat, amelyen az érettségizőt a szokásosnál részletesebben 

vizsgáztatják abból a tantárgyból, amelyből elégtelen eredményű írásbeli dolgozatot írt 
 
szigorú böjt: (vallás) a böjt egyik formája; kezdetben a szigorú böjt napjain egész nap nem ettek semmit, 

kenyéren és vízen böjtöltek, később délig nem étkeztek; 1966-tól csak hamvazószerdán és 
nagypénteken van szigorú böjt: tilos a hús, a nap folyamán egyszer szabad jóllakni, de megengedett 2 
másik, csökkentett mértékű étkezés; megtartása a betöltött 18. évtől a megkezdett 60. évig kötelező 

 
szigorú rend: (vallás) olyan szerzetesrend, amelyben a szerzet alapítójának az életmódra vonatkozó 

utasításaihoz pontosan ragaszkodnak 
 
szigorú tél: (átvitt értelemben) hideg, zord, kemény tél 
 
szíj → csatos szíj 
 
szíjas föld: (átvitt értelemben, tájszó) nehezen megmunkálható, letaposott, szikkadt, kemény föld 
 
szike → tojás szike 
 
szikes talaj: (mezőgazdaság) a sekély talajvízből v. a felszíni vizek bepárolódásából származó 

sófelhalmozódás (szikesedés) létrehozta talajtípus 
 
sziki növényzet: szikes talajokon megélni képes, sótűrő növényekből álló növénytársulások 
 
szilaj gulya, jószág, konda, ménes: olyan, ma már nem engedélyezett ménes, amelyben a kancák és mének 

szabadon együtt élnek a legelőn és karámban 
 
szilaj pásztor: (néprajz) nőtlen, magányos, szabad, házzal nem rendelkező, más házánál élő pásztor 
 
szilaj pásztorkodás: (néprajz) olyan tenyésztési mód, amelyben az állatállomány télen-nyáron a legelőn 

tartózkodott, takarmányozásáról nem gondoskodtak, és télen sem volt „fedél” a fejük felett 
 
szilárd piac: (elavult) felvevőképes, változatlan, jó árakat biztosító piac 
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szilárd test: (fizika) szilárd halmazállapotú test, amelyet a határozott, viszonylag állandó alak és térfogat 

jellemez 
 
szilárd tőzsde: (pénzügy) változatlan, nem ingadozó árfolyamot mutató, tartó tőzsde 
 
szimbólumok → evangélista szimbólumok 
 
szimfonikus költemény: (zene) zenekarra írt nagyobb szabású zenedarab, amely programjául vmely 

esemény, történés v. jelenség zenei megjelenítését tűzte ki 
 
szimfonikus zenekar: (zene) vonósokat, fúvósokat és rendszerint más hangszereket is magában foglaló, 

szimfóniák előadására is alkalmas, nagy zenekar 
 
szimmetrikus függvény: (mennyiségtan) olyam függvény, amelynek értéke változatlan marad, ha a 

változókat bármely módon felcseréljük egymással 
 
szimmetrikus síkidom: (matematika) olyan (sík)idom, amelyet vmely egyenes mint tengely mentén 

összehajtva, az idom két része egymást fedi 
 
szimmetrikus virág: (növénytan) olyan virág, amely egy, legfeljebb két síkkal két egyenlő félre osztható 
 
szimpatikus idegrendszer: (orvosi) a vegetatív idegrendszernek a gerincvelő mellkasi és ágyéki részéből 

eredő része; a kilépő rostok a gerincvelőn kívüli idegdúcokban (ganglionokban) átkapcsolódnak 
(szinapszis); jelentős szerepe van a belső környezet állandósításában, valamint a vészreakciók 
kiváltásában 

 
szimpatikus színek: (állattan) az állatoknak azon színei, amelyek a környezet színével többé-kevésbé 

megegyeznek, abba beleolvadnak; védő színek 
 
szimpla fekete: <eszpresszóban:> kis adag feketekávé 
 
szimpla puska: egycsövű puska 
 
szimpla virág: olyan virág, amelynek kevés számú szirma van, s az egy rétegben helyezkedik el 
 
szimultán oltás: (orvostudomány) egyidejűleg adott vegyes oltás 
 
szimultán színpad: (nyelv, irodalom) a középkor legfejlettebb és egyben összegző jelentőségű 

színpadformája; a misztériumjátékok színpada 
 
szimultán templom: (vallás) több keresztény egyház v. egyházi közösség által használt istentiszteleti hely; 

1965 után a szimultán templom az ökumenizmus egyik megnyilvánulási formája 
 
szimultán verselés: (irodalomtudomány) azon versrendszerek összefoglaló elnevezése, melyekben a 

szövegek az időmértékes verselés és a hangsúlyos verselés valamely képletének egyszerre felelnek 
meg; bimetrikus verselés, kettős ritmusú verselés 

 
szín → hosszú szín 
szín → kevert szín 
színanyagok → növényi színanyagok 
színarany → tiszta színarany 
színe → tej színe 
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színe → tenger színe felett 
színek → kiegészítő színek 
színek → liturgikus színek 
színek → nemzeti színek 
színek → primer színek 
színek → semleges színek 
színek → szimpatikus színek 
színen → valahány színen játszik a darab 
 
színes bútor: festékkel bevont bútor <a természetes színűvel, pácolttal, fényezettel ellentétben] 
 
színes nyomás, reprodukció: (nyomdászat) olyan nyomás, reprodukció, amellyel legalább három színnek 

egymásra és egymás mellé való nyomásával a sokszínű eredetinek megközelítő hű mását lehet 
sokszorosítani, ill. mutatni 

 
színes nyomtatás: (nyomdászat) egynél több színű nyomtatás; a kettőnél több színt alkalmazó nyomtatást 

többszínnyomtatásnak is nevezik 
 
színes riport: eleven, érdekes hírlapi beszámoló 
 
színész → csoportos színész 
színész → esti színész 
színezet → helyi színezet 
színház → epikus színház 
színház → görög színház 
színház → liliputi színház 
színház → repertoár színház 
színház → zenés színház 
 
színházi habitüé: az az állandó színházlátogató, aki rendszerint a színház hivatalos helyiségeibe és a színészi 

öltözőkbe is bejáratos 
 
színházi konvenciók: (nyelv, irodalom) általános egyetértés a befogadó és a dráma résztvevői között a 

színházi szokásokat illetően; olyan technikák rendszere, melynek jelentése ugyanaz a közönség és az 
alkotók számára; azokat a szabályokat is jelenti, melyek által a közönség megérti a darabot 

 
szín hidegsége: (fizika) vmely színnek az a tulajdonsága, hogy a színskálán a zöldtől a kék irányában az 

ibolya felé és azon túl helyezkedik el 
 
színi → nyílt színi taps 
színi → nyílt színi változás 
színjátszás → impresszionista színjátszás 
színkép → vonalas színkép 
színkör → nyári színkör 
 
színleges támadás: (katonaság) erősebb, de döntést nem kereső támadás a hadműveletek olyan területén, 

ahová az ellenség figyelmét terelni akarják, hogy a más helyre tervezett fő támadástól erőit elvonják 
 
szinódus → szent szinódus 
színpad → görög színpad 
színpad → római színpad 
színpad → szimultán színpad 
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színpadi díszlet: a színpad berendezése, amely az előadott műhöz hátérül szolgál, és segíti a mű belső 
tartalmának érvényesülését 

 
színpadi szerző: a) drámaíró; b) vmely bemutatott színdarab írója 
 
színpadi utasítás: a szerzőtől a színésznek v. a rendezőnek adott utasítás 
 
színpadon mozgó alakok: (film, színház) a jelenetben szereplő színészek 
 
színre kerül: vmely színművet színre hoznak 
 
szint → vízveszélyes szint 
szintaktikai → szöveg szintaktikai szintje 
szintaxis → logikai szintaxis 
 
színt bont: (játék) <kártyajátékban> a játszma során új, eddig még nem szerepelt színt hív ki 
 
szintek → kompozíciós szintek a 
szintek → nyelvi szintek 
 
szintetikus geometria: (mértan) olyan geometria, amely a mértani alakzatokat az analitikai geometria 

segédeszközei (koordináták, vonalak egyenletei) nélkül vizsgálja 
 
szintetikus nyelvek: (nyelvtudomány) olyan nyelvek, amelyek a mondatbeli funkciókat általában egy 

szóalakba tömörülő szóelemek segítségével fejezik ki (pl. a magyar, az orosz, a latin nyelv) 
 
szintézis → teremtő szintézis 
 
szír-keleti szertartás: (vallás) a többi keleti szertartástól függetlenül az ókori szasszanida birodalomban 

kialakult perzsa jellegű szentmise-, zsolozsma-, szentségkiszolgáltató formák 
 
sziszegő mássalhangzó: (nyelvtudomány) a) (ritka) a nyelv hegye és a fogsor hátsó része közt képzett 

mássalhangzók vmelyike, amelyeknek képzésekor a nyelvnek a hegyéhez közeli két széle szűkebb 
felületen érintkezik a fogakkal, mint a megfelelő susogó mássalhangzók képzésekor a foghús szélével, 
s a nyelv hátának csatornaszerű alakulása is keskenyebb amannál (pl. az sz, z, dz, az s, zs, dzs-vel 
szemben); b) e mássalhangzók v. a susogók vmelyike 

 
szita, rosta kérge: (népies) fából való kerete 
 
szituációs etika: (filozófia) erkölcsfilozófiai irányzat, mely egy konkrét helyzetben az erkölcsi ítéletalkotás 

során a személyes lelkiismereti döntésnek tulajdonítja a legnagyobb fontosságot 
 
sziú indiánok: a) az észak-amerikai Egyesült Államokban élő, több, hajdan rendkívül harcias indián törzset 

magába foglaló nyelvcsalád; b) e nyelvcsaládba tartozó vmely indián törzs 
 
szivar → gyűrűs szivar 
szivar → rövid szivar 
szivar → tömött szivar 
 
szivárványos nyomás: (nyomdászat) egymásba olvadó színekkel készült színes nyomás 
 
szivattyú → dugattyús szivattyú 
szivattyú → körforgó szivattyú 
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szívbaj → szervi szívbaj 
 
szív küldi szívnek szívesen: a) <rádióban, táncos szórakozóhelyen, strandfürdőn stb.> a zenei szórakoztatás 

egyik fajtája: meghatározott összegért vkinek a kívánságára eljátszanak vmely zenedarabot, dalt, 
előtte pedig megnevezik azt a személyt is, akinek az illető a zenedarabot játszatja, s esetleg az 
alkalmat is megmondják, amelynek kapcsán ezzel neki kedveskedik; b) (népies) <felirat mézeskalács 
szíveken, amelyeket a legények leányoknak adnak ajándékba, vásár- v. búcsúfiának.> 

 
szív munkavégzése: (orvosi) a szív úgy működik, mint egy nyomópumpa, amely egyenlő időközökben 

folyadékot présel az érrendszerbe 
 
szívverőér → koszorús szívverőér 
szláv → egyházi szláv 
szláv → óegyházi szláv 
 
szláv korridor: (történettudomány) Edward Beneš csehszlovák külügyminiszter terve Magyarország földrajzi 

bekerítésére, gazdasági és politikai gyarmatosítására az első világháború után 
 
szláv népek: az indoeurópai nyelvcsalád külön ágát képező népcsoport; a 13. századra alakult ki a szláv 

népek hármas tagolódása; 1) keleti szlávok, 2) nyugati szlávok, 3) déli szlávok 
 
szláv nyelvek: (nyelvtudomány) az indoeurópai nyelvcsaládhoz tartozó, az ősszláv nyelvből nyelvjárásszerű 

széttagolódással kialakult nyelvek 
 
szó → állathívogató szó 
szó → bizonyító szó 
szó → egyjelentésű szó 
szó → idegen szó 
szó → jelzett szó 
szó → kihalt szó 
szó → összetett szó 
szó → rejtett szó 
szó → tagolatlan szó 
szó → utolsó szó joga 
szoba → átutazó szoba 
szoba → bútorozott szoba 
szoba → hónapos szoba 
szoba → kombinált szoba 
szoba → nappali szoba 
szoba → személyzeti szoba 
szoba → tanári szoba 
szóbeli → szigorított szóbeli 
 
szóbeli imádság: (vallás) az imádság hallható szavakban és látható mozdulatokban megnyilvánuló módja 
 
szóbeli jegyzék: (politika) a diplomáciai jegyzéknek az a fajtája, amelyet rendszerint kisebb jelentőségű 

ügyben intéznek vmely állam külügyminisztériumához v. külképviseleti szervéhez, és amely sem 
megszólítást, sem aláírást nem tartalmaz 

 
szobor → lovas szobor 
szobrok → irredenta szobrok 
 
szobrot áll: <zálogosdiban> szokatlan, természetellenes testtartásban megmerevedik 
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szociális biztosítás: (ritka) társadalombiztosítás 
 
szociális épületek: szociális ellátásra szolgáló épületek; fontosabb helységei: öltöző, üzemi konyha, étkezde, 

ill. étterem, üzemorvosi rendelő stb. 
 
szociális felügyelő, felügyelőnő, felügyelőség: <a Horthy-korszakban> a tőkés állam által fenntartott olyan 

szerv, amely a kizsákmányolt dolgozók nehéz anyagi helyzetét demagóg módon, látszateredmények 
felmutatásával próbálta elkendőzni, ill. ilyen szerv (rendszerint női) alkalmazottja 

 
szociális igazgató: a dolgozók anyagi ügyeivel a tőkések érdekeit szem előtt tartva foglalkozó vezető 

tisztviselő 
 
szociális intézmények: orvosi rendelőintézetek, szülőotthonok, munkásszállók, üdülők stb. 
 
szociális kérdés: tág értelemben a társadalom szervezetének és életének általános problémái; szoros 

értelemben az a kérdés, miként lehetséges a szegények (bérből élő, dolgozó emberek, főként 
munkásság) kiszolgáltatottságát megszüntetni és társadalmi elismerését biztosítani 

 
szociális nevelés: a közösségbe illeszkedő, annak érdekeit szolgáló ember nevelése 
 
szociális otthon: rokkantak és fogyatékosak elhelyezését, ápolását és foglalkoztatását szolgáló, az állam 

által fenntartott intézmény 
 
szocialista akkumuláció: (közgazdaságtan) újonnan létrehozott terméktöbbletnek szocialista felhasználása 

a társadalom által, a termelés további növelésére 
 
szocializmus → kispolgári szocializmus 
szocializmus → nemzeti szocializmus 
szocializmus → utópista szocializmus 
szociográfia → irodalmi szociográfia 
 
szó családja: (nyelvtudomány) szócsalád 
 
szófaj → átmeneti szófaj 
szófaj → keresztezendő szófaj 
szófajváltás → alkalmi szófajváltás 
 
szó használatának kötöttsége: (nyelvtudomány) szónak az a sajátsága, hogy csak bizonyos helyzetben, 

kapcsolatban, raggal stb. használható 
 
szók → egyalakú szók 
szókapcsolat → állandó v. állandósult szókapcsolat 
szokások → lakodalmi szokások 
 
szó kétarcú nyelvi jel: (nyelvtudomány) a szó két része: hangalak és jelentés 
 
szókincs → aktív szókincs 
szókincs → ősi szókincs 
szókincs → passzív szókincs 
szoknya → abroncsos szoknya 
szoknya → bokorugró szoknya 
szoknya → hosszú szoknya 
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szoknya → skót szoknya 
 
szóköz billentyű: (számítástechnika) hosszú billentyű, amely a legtöbb billentyűzeten a legalsó sor nagy 

részét foglalja el; a leütést általában egy üres hely jelzi a képernyőn 
 
szókratészi iskolák: Szókratész tanítványai által alapított görög filozófiai irányzatok; Szókratész jelentőségét 

mutatja, hogy a nagy virágzásnak induló filozófiai kultúra valamennyi hajtásán az ő szellemének 
hatása állapítható meg 

 
szolgálat → hadi szolgálat 
szolgálat → polgári szolgálat 
szolgálat → tényleges szolgálat 
 
szolgálati bizonyítvány: a szolgálatot, ill. gyakorlatot igazoló bizonyítvány 
 
szolgálati jegy: a) (katonaság, elavult) kisebb fontosságú jelentést, kérelmet, parancsot tartalmazó, külső 

formájában meghatározott irat; b) (vasútügy, régies) szolgálatban levő – többnyire ellenőrzéssel 
megbízott – közlekedési alkalmazott utazási igazolványul is érvényes írásos felhatalmazása 

 
szolgálati lakás: a munkaadó tulajdonában levő s a munkavállalónak a munkaviszony fennállása idejére 

rendelkezésére bocsátott lakás 
 
szolgálati pragmatika: (elavult) a közszolgálati alkalmazottak jogviszonyaira vonatkozó szabályok 

rendszeres összefoglalása 
 
szolgálati szabályzat: (katonaság) a honvédség, ill. az egyéb fegyveres testületek tagjainak szolgálataival 

kapcsolatos jogok és kötelességek rendezett összessége, ill. az ezt tartalmazó könyv 
 
szolgálati szakasz: (vasútügy) a vasúti kocsiban az a fülke, amelyet a szolgálatot teljesítő vasúti személyzet 

részére tartanak fenn 
 
szolgálati szerződés: munkavállaló és munkáltató közti szerződés 
 
szolgálati titok: az állami szervre, társadalmi szervezetre v. szövetkezet országos érdekképviseletére 

vonatkozó adat, amely – ha illetéktelen személy tudomására jut – e szervek működésének rendjét v. 
biztonságát veszélyezteti 

 
szolgálati úton: a szolgálati szabályzatban megszabott formaságoknak megfelelően 
 
szolgálati viszony: a munkavállaló és a munkáltató közti jogviszony 
 
szolgálatot vezényel: (katonaság) vmely, rendszerint naponkénti váltással más-más személy(ek) által 

teljesítendő szolgálat ellátását úgy szabályozza, hogy a sorra kerülő személyeket (előre) kijelöli 
 
szolgálatra vezényel vkit: (katonaság) vmely szolgálatra kijelöli, beosztja 
 
szolgalmi út: idegen birtokon, földterületen keresztülvezető út vkinek a tulajdonában levő ingatlanhoz 
 
szolgálóleánya → Úr szolgálóleánya 
szolgalom → személyi szolgalom 
szolgalom → telki szolgalom 
szolgáltat → igazságot szolgáltat 
szolgáltat → jogot szolgáltat 
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szolnoki művésztelep: (művészettörténet) Szolnokon 1853-tól működő, festőkből és szobrászokból álló 

kötetlen művésztársaság 
 
szóló → látra szóló váltó 
szóló → magyar szóló 
szóló → személyre szóló 
 
szombati kiváltság: (vallás) a kármelita skapuláré viseléséhez kötött ígéret; a Szeplőtelen Szűz ígérete 

alapján a skapulárét hűséggel viselő lélek halála utáni első szombaton kiszabadul a tisztítótűzből 
 
szombati út: (vallás) az az út, melyet Izrael fiai az atyák hagyományai szerint szombaton megtehettek 

anélkül, hogy Kivonulás könyvében található, szombatról szóló törvény ellen vétettek volna 
 
szombatja → ünnep szombatja 
szomszédok → barázdás szomszédok 
 
szomszédos forgalom: (vasútügy) közeli pontokat, helyeket összekötő forgalom 
 
szondázza a vizet: (hajózás) mélységét szondával, rúddal méri 
 
szónok feladatai: (nyelv, irodalom) a szónoki beszéd részeivel kapcsolatos ismeretek, úgy mint: a feltárás, 

feltalálás, felkészülés (inventio), az elrendezés (dispositio), az anyag megformálása, a stílus (elocutio), 
a betanulás (memoria) és az előadás (pronuntiatio) 

 
szónoki → költői, szónoki kérdés 
 
szónoki beszéd: (nyelv, irodalom) olyan monologikus szöveg, amely közönségnek szól; a szónok azért szól a 

hallgatósághoz, mert valamiről meg akarja őket győzni; a szónoki beszéd szövegfajta, amelyet 
meghatároz megformáltsága, szerkezete 

 
szónoki beszéd fajtái: (nyelv, irodalom) a klasszikus retorika három-négy csoportba sorolta a szónoklatokat; 

régebben hármas felosztás élt: politikai, törvénykezési, egyházi szónoklat, később tárgyuk szerint 
politikai, gazdasági, alkalmi, emlék- és gyászbeszéd 

 
szónoki fogás: (nyelv, irodalom) olyan fogás, ügyes, ötletes, gyakran meglepő beszédbeli fordulat, amelyet 

a szónok vmely hatás elérésére használ 
 
szónoki kérdés: (irodalomtudomány) olyan kérdés, amelyet a szónok v. az író saját magának tesz fel és nem 

vár rá választ; ezzel a fogással leggyakrabban a retorika él 
 
szónoki stílus: (irodalomtudomány) a szónoki beszédekre, szónoklatokra jellemző sajátos stílus; a szónok 

célja az, hogy a hallgatóságot – annak értelmére és érzelmére hatva – meggyőzze a maga igazáról, és 
megfelelő állásfoglalásra, ill. elhatározásra bírja; ezért szívesen használ választékos, expresszív 
hatású, sokszor túlzó szavakat 

 
szoprán → drámai szoprán 
szoprán → koloratúr szoprán 
 
szoptatós dajka v. dada: olyan dajka, aki a szoptatásra nem képes v. nem hajlandó anya helyett emlőjéből 

táplálja, szoptatja a csecsemőt 
 
szór → fényt szór vmire 
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szóra → német szóra küld, visz vkit 
 
szórakoztató irodalom: (nyelv, irodalom) a pihentető időtöltés céljait szolgáló irodalmi termékek 

összefoglaló elnevezése; kommersz irodalomnak is nevezik 
 
szórás → hosszúsági szórás 
szórás → szélességi szórás 
szórend → fordított szórend 
szórend → kiemelt szórend 
szórend → kötött szórend 
szórend → szabad szórend 
 
szorgalmi feladat: (iskola) nem kötelező házi feladat, amelyet a diákok szorgalomból készíthetnek el 
 
szorgalmi idő: (iskola) tanítási idő, tanév, ill. az (év végi) vizsgákat megelőző időszak 
 
szorgalmi jegy: (iskolai, régies) a szorgalmat jutalmazó osztályzat 
 
szoros betűrend: olyan betűrend, amelyben a szavaknak nemcsak az első, hanem valamennyi betűjét 

tekintetbe veszik 
 
szoros norma: (üzemi élet, elavult) a munkástól az adott technikai feltételeket meghaladó, az átlagosnál, a 

megszokottnál nagyobb teljesítményt kívánó norma 
 
szoros őrizet: szigorú és alapos, körültekintő őrizet 
 
szoros számla: (kereskedelem, elavult) olyan folyószámla, melyet csak készpénzzel lehetett kiegyenlíteni 
 
szoros zár: (jogtudomány) ingóságok lefoglalása és kezelésükre zárgondnok kirendelése 
 
szorzó számnév: (nyelvtudomány) a) az a -szor, -szer, -ször ragos, hányszor? kérdésre felelő tőszámnév, 

amely azt határozza meg, hogy a szorzásban hányszor kell vmely számot összeadandóul venni, s hogy 
hány ízben, hány alkalommal, hány esetben történik vmi, megy végbe vmely esemény, hányszor 
végeznek vmely cselekvést (pl. kétszer, háromszor, ötször); b) (ritka) az a -szor, -szer, -ször ragos, 
hányadszor? kérdésre felelő sorszámnév, amely azt határozza meg, hányadik alkalommal, esetben 
történik vmi, hányadszor végeznek vmely cselekvést (pl. másodszor, negyedszer, ötödször) 

 
szó szerint fordít: az eredeti szöveg szókapcsolataihoz, kifejezéseihez, mondatszerkezetéhez ragaszkodva 

fordít vmit 
 
szószerkezet → alárendelő szószerkezet 
szószerkezet → kapcsolatos szószerkezet 
szószerkezet → mellérendelő szószerkezet 
szószerkezet → morfológiai szószerkezet 
szótag → hosszú szótag 
szótag → nyílt szótag 
szótag → rövid szótag 
szótag → zárt szótag 
 
szótagszámláló vers: (irodalomtudomány) olyan versforma, amelyben a szótagok száma minden sorban 

ugyanaz 
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szótagszámláló verselés: (irodalomtudomány) azon versrendszerek összefoglaló elnevezése, amelyeknek 
ritmusát az adja, hogy (a sormetszetekkel és sorvégekkel elhatárolt) ritmusegységeiben csak a 
szótagok száma szabályozott 

 
szótár → egynyelvű szótár 
szótár → kétnyelvű szótár 
 
szó veleje: (ritka) leglényegesebb jegyeit összefogó értelme, jelentése 
 
szovjet demokrácia: az a politikai rendszer, melyben az államhatalmat a nép gyakorolja választott tanácsok, 

szovjetek alakjában 
 
szög → belső szög 
szög → depressziós szög 
szög → kiegészítő szög 
szög → kihajló szög 
szög → külső szög 
szög → látási szög 
szögek → megfelelő szögek 
 
szög v. körív, körcikk, egyenes osztása: (mértan) az a mértani művelet, hogy egy szöget stb. szerkesztéssel 

egyenlő részekre osztanak 
 
szökő láb: (irodalomtudomány, elavult) jambus 
 
szöktet → hosszan szöktet vkit 
szökteti → hosszan szökteti magát 
szőlő → aszú szőlő 
szőlő → burgundi szőlő 
szőlő → dézsmás szőlő 
szőlő → kapás szőlő 
szőlő → kecskecsöcsű szőlő 
szőlő → nyillő szőlő 
szőlő → részes szőlő 
 
szőlőhegyi kápolna: legtöbbször fogadalomból épített, kicsi kápolna a település közelében levő 

szőlőhegyen 
 
szőlők lábja: (néprajz) a lejtős domb- v. hegyoldalra telepített szőlőterületnek a völgy felé eső kis darab 

füves része, amit a fagyveszély és a rossz napfényviszonyok miatt betelepítetlenül hagytak 
 
szőlőskertek királynője: (szőlészet) bőven termő, nagyszemű, korán érő, zamatos csemegeszőlő, muskotály 
 
szőlőt csömöszöl: (szőlészet) kádban csömöszölővel összezúz 
 
szőlőt darál: (szőlészet) a szőlőfürtöket darálóval összezúzza 
 
szőlőt szemel: (szőlészet) külön kiválogatja a túlérett, töppedt szőlőszemeket, amelyekből az aszúbor készül 
 
szőlőt, szőlővesszőt metsz: (szőlészet) a sűrű bokrosodás meggátlása végett a vessző oldalrügyeiből fakadó 

új hajtásokat levágja 
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szőlőt tapos: (szőlészet, elavulóban) a szőlő préselését megelőzően a taposókádban meztelen talpával 
összezúzza a zsákba rakott szőlőfürtöket 

 
szőlőt v. tőkét dönt: (szőlészet) a tőkéről egy v. több vesszőt (trágyázott) gödörbe hajlít le, és földdel 

befedi, hogy gyökeret verjen, és a tőkétől elvágva önálló tőkévé fejlődjék; bujt, homlít 
 
szőnyeg → afgán szőnyeg 
szőnyeg → csomózott szőnyeg 
szőnyeg → tornatermi szőnyeg 
szőnyeg → torontáli szőnyeg 
szőr → szálkás szőr 
 
szőrén üli meg a lovat: nyereg és pokróc nélkül ül a lovon 
 
szőrét, tollát, agancsát hullatja: a vedlés során szőre, tolla, agancsa hull 
 
szöszös bükköny: (növénytan) ibolyakék virágú fekete magvú bükköny; rozzsal, gyakrabban zabbal 

vegyesen takarmánynak vetik (Vicia villosa) 
 
szöveg → elektronikus szöveg 
szöveg → kép alatti szöveg 
szöveg → kötött szöveg 
szöveg → magyarázó szöveg 
szöveg → összekötő szöveg, zene 
szöveg → spontán szöveg 
szöveg → tervezett szöveg 
szövegek → hivatalos szövegek stílusa 
szövegek → tudományos szövegek stílusa 
 
szöveges műsor: olyan műsor (lap, füzet), amely az előadásra kerülő színdarab tartalmi kivonatát is közli 
 
szövegív → szerzői szövegív 
 
szöveg megformáltsága: (nyelv, irodalom) a szövegformálás stíluseszközei a mondat- és szövegfonetikai 

eszközök használata, a jelentésbeli és a nyelvtani szövegkapcsoló elemek, az utalások, az egyeztetés 
alkalmazása, a téma-réma viszonyok, a kulcsszók használata a szövegben 

 
szöveg pragmatikai szintje: (nyelv, irodalom) a szövegeket a pragmatika (a használat) szintjén 

mindenekelőtt az határozza meg, hogy mi a célja, szándéka az azokat létrehozó kommunikációs 
tevékenységnek; a pragmatika szintjén a szöveg kommunikációs helyzetében betöltött szerepének 
jellemzőit vizsgáljuk 

 
szövegstílus → magánéleti szövegstílus 
 
szöveg szemantikai szintje: (nyelv, irodalom) a szöveget a pragmatikai jellemzők mellett a szemantikai 

szintjükben érvényesülő összetartó erők határozzák meg; a legfontosabb jelentéstani összetartó 
erők: a cím, a jelentés nyelvi kifejezési formái, a visszatérő utalás nyelvi eszközei, az alá-
fölérendeltségi viszonyok kifejezésének nyelvi eszközei, a tartalmi-logikai kapcsolatok, a közbevetett 
kapcsoló elemek, az aktuális mondattagolás 

 
szövegszerkesztés → számítógépes szövegszerkesztés 
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szövegszerkezeti típusok: (nyelv, irodalom) egy szöveget sokféleképpen megszerkeszthetünk, 
alkalmazkodva a beszédhelyzethez, a hallgatókhoz, a témához stb.; a leggyakoribb szerkezettípusok:  

1) időrendre épülő, láncszerű, 2) térbeli építkezés, láncszerű 3) érvelő típusú szövegek, logikai rend alapján, 
4) párhuzamos és ellentétező, 5) keretes (esetleg mozaikos), 6) képzettársításos szerkezettípusok 

 
szöveg szintaktikai szintje: (nyelv, irodalom) azokat a mondatgrammatikai kapcsoló elemeket tartalmazza, 

amelyeknek hatóköre átnyúlhat a szövegmondat-határon túlra is; a szövegben jelenlevő elemek 
egymástól elválaszthatatlan szintje 

 
szövegtagolás → aktuális szövegtagolás 
szövés → ritka szövés 
szövet → merinó szövet 
szövetkezet → értékesítő szövetkezet 
szövetkezet → fogyasztási szövetkezet 
szövetkezet → ipari szövetkezet 
szövetkezet → kordélyos szövetkezet, vállalat 
 
szövetkezetbe megy: belép a szövetkezetbe 
 
Szövetség → attikai Szövetség 
szövetség → balkáni szövetség 
szövetség → munkás-paraszt szövetség 
 
szövetségi állam: (történelemtudomány) több állam által létrehozott olyan új állam, amelyben a tagállamok 

államisága nem szűnik meg; föderáció 
 
szövetségi kapitány: (sport) vmely nemzeti válogatott csapat összeállításával és irányításával megbízott 

szakember 
 
szövőlepke → amerikai szövőlepke 
 
szövött kárpit, gobelin: színes gyapjúfonalból kézi szövéssel előállított, többnyire figurális kompozíció, a 

francia gótikus textilművészet legjellegzetesebb terméke 
 
szpáhi birtok: (történettudomány) az Oszmán Birodalomban a meghódított föld az állam tulajdona lett, 

azokat a lovas katonák (szpáhik) csak használatba kaphatták; a jutalmazott a föld tulajdonjogát nem 
szerezhette meg, nem adhatta el, zálogba nem ajándékozhatta, örököseire nem hagyhatta 

 
sztochasztikus folyamat: (matematika) egy rendszer időbeli állapotváltozásainak leírására szolgáló 

matematikai modell, ahol az állapotváltozásokat a véletlentől is függőnek tekintik 
 
sztrájk → általános sztrájk 
sztrájk → fordított sztrájk 
 
sztrájkot tör: (elavult) a közösség ügyét elárulva megbontja a sztrájkot azzal, hogy újra munkába áll, holott 

társai még sztrájkolnak 
 
szú → betűrágó szú 
 
szubjektív idealizmus: (filozófia) <az idealista filozófiában> az az irányzat, amely egyedüli valóságnak a 

tudatot ismeri el, és tagadja az anyagi világnak a tudattól független létezését 
 
szuggesztió → hipnotikus szuggesztió 
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szulfátos vizek: (általános) általánosan elterjedt nevükön keserűvizek; nálunk legtöbbnyire sík agyagos 

területen keletkeznek, ahol a talajvíz mozgása lassú, és az agyagban a pirit bomlik 
 
szultáni foglyok: (történettudomány) a török időkben a hadifoglyok közül minden 5. a szultánt illette; e 

foglyok egy részét (az idősebbeket) eladták v. elajándékozták, a megmaradtak, a gyerekek és fiatalok 
a szerájba kerültek szolgálatra; ez együtt járt a muszlim hitre való áttéréssel 

 
szúnyog → oltott szúnyog 
szúnyogok → igazi szúnyogok 
szúnyogok → szakállas szúnyogok 
 
szuperlátos ágy: (néprajz) olyan ágy, melyet textíliából v. fából készült mennyezet fed 
 
szuperszonikus sebesség: (fizika) a közegbeni hangsebességet meghaladó repülési v. áramlási sebesség 

(max. ötszörös hangsebességig, afölött hiperszonikus sebesség) 
 
szuronyos légy: (állattan) a házilégyhez hasonló, de vérszívó légy; szívókája szuronyszerűen előreáll 
 
szuverenitás → korlátozott szuverenitás 
 
szűkebb értelemben: az eredeti jelentéséhez képest kisebb körű fogalomra vonatkoztatva 
 
szűkíti a normát: csökkenti a bizonyos munkaegység elvégzésére felhasználható időt, ill. növeli az 

időegységben elvégzendő munka mennyiségét 
 
szűk keresztmetszet: (üzemi élet) a) <vmely gyárban> az az üzem v. üzemrész, amelynek a kapacitása 

kisebb a technológiai folyamatban utána következő üzemekénél, ill. üzemrészekénél 
 
szűk prakticizmus: (sajtónyelvi) szűk látókörű, korlátolt felfogásra valló prakticizmus 
 
szükséges → társadalmilag szükséges munka 
szükséges → társadalmilag szükséges munkaidő 
 
szükséges munka: (közgazdaságtan) <állandósult szókapcsolatokban:> a dolgozó és családja 

létfenntartására és képzésére elégséges termék megterhelésére fordított munka 
 
szükségletek → természetes szükségletek 
szülés → fogós szülés, fogós műtét 
 
szülési fájdalmak: szűk értelemben a szülés folyamán periodikusan visszatérő méhösszehúzódások okozta 

fájdalmak, melyek a magzat, majd a méhlepény világrahozatalát segítik elő; tág értelemben 
hozzátartoznak a szülést akár napokkal korábban jelző, nem rendszeres jósló fájások, és a szülést 
követő, akár több napig is eltartó utófájások; vajúdás 

 
szülési szabadság: munkaviszonyban álló nőnek a terhesség végén, ill. a szülés idején és a szoptatás kezdeti 

időszakára járó fizetéses szabadsága 
 
szülési utófájdalom: szülés után az altestben és a derékban a méh összehúzódása okozta fájdalom 
 
születés → burokban születés 
születése → Krisztus születése előtt, után 
születési → tiszta születési arányszám 
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született → bíborban született 
 
szülői beleegyezés: a szülőknek hivatalos formában kifejezett hozzájárulása kiskorú gyermekük vmely (pl. 

házassági) szándékához 
 
szülői értekezlet: (iskola) olyan értekezlet, amelyen vmely iskola v. csupán egy osztály növendékeinek 

szüleit tájékoztatják az iskola v. az osztály nevelési és más problémáiról 
 
szülői felügyelet: szülői gondoskodás kiskorú gyermekről; magában foglalja a gyermek gondozásának, 

tartásának, testi, értelmi, erkölcsi fejlődése elősegítésének, vagyona kezelésének, valamint törvényes 
képviseletének jogát és kötelességét 

 
szülői munkaközösség: (iskolai) vmely iskolába v. iskolai osztályba járó tanulók szüleinek szervezett 

közössége; célja és feladata, hogy a nevelőknek segítségére legyen az iskola munkájában 
 
szülői szeretet: a vérségi kapcsolaton és a szülői felelősségérzeten alapuló, a családi együttélés 

mindennapos élményei nyomán gazdagodó érzelem, amely a szülőt arra ösztönzi, hogy gyermeke 
nevelése, emberi fejlődése érdekében fáradhatatlanul tevékenykedjék 

 
szülők → névadó szülők 
szünet → érettségi szünet 
szünet → nyári szünet 
 
szünetmentes táp: (számítástechnika) berendezés a számítógép és az áramforrás között, amely azt 

biztosítja, hogy a számítógépbe jutó elektromos ellátás ne szakadjon meg áramszünet miatt 
 
szűr → bort szűr 
 
szürke barát: (vallásügy, régies) ferencesrendi barát 
 
szürke hályog: (orvostudomány) a szemlencse elmeszesedett v. a szaruhártyán kifejelődő átlátszatlan 

hártya miatt keletkező hályog 
 
szűz → boldogságos szű 
Szűz → kazányi Szűz Mária-ikon 
szűz → nemesség szűz vállai 
 
szűz hó: érintetlen, még le nem taposott hó 
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tábla → alsó tábla 
tábla → elosztó tábla 
tábla → felső tábla, főrendi tábla 
tábla → hétszemélyes tábla 
tábla → királyi tábla 
tábla → származási tábla 
táblája → ablak táblája 
táblája → könyv táblája 
táblán → első táblán játszik 
 
táblás csoport: (elavult, mezőgazdaság) olyan termelőszövetkezeti csoport, amelynek a földjei táblákat 

alkotnak 
 
táblás építkezés: (építészet) előre gyártott táblaszerű elemekkel végzett építkezés 
 
táblás gát: (műszaki nyelv) olyan gát, amely a víz duzzasztását felállítható és lefektethető v. billenthető 

táblákkal végzi 
 
táblázat → döntési táblázat 
 
táblázatkezelő program: (számítástechnika) általában költségvetések, előrejelzések elkészítésére, egyéb 

pénzügyi jellegű feladatok végrehajtására használatos alkalmazás, mely az adatértékeket cellákba 
rendezi, a cellák közötti kapcsolatot pedig képletekkel határozza meg; egy cella értékének 
megváltozása a vele kapcsolatos cellák értékét is megváltoztatja 

 
tabletták → implantációs tabletták 
tábor → álló tábor 
tábor → koncentrációs tábor 
tábor → nyári tábor 
 
tábori csendőr: (katonaság, elavult) a tábori csendőrség kötelékébe tartozó katonai személy 
 
tábori csendőrség: (katonaság, elavult) mozgósított hadseregben rendészeti feladatot végző karhatalmi 

alakulat 
 
tábori erődítés: (katonaság) alkalmilag, rövid idő alatt, esetleg hevenyészve, odaszállított v. a helyszínen 

talált anyagokból épült védelmi létesítmények (fedezék, lövészárkok stb.) csoportja, rendszere 
 
tábori konyha: (katonaság) <táborozó csapatok élelmezésére szolgáló,> könnyen szállítható 

főzőberendezés és -felszerelés 
 
tábori lelkész, katonalelkész: (vallás) hadsereg kötelékébe tartozó személyek lelki gondozását végző 

áldozópap v. protestáns pásztor, aki lelkipásztori szolgálatát egyházi és katonai előírások alapján 
végzi 

 
tábori lelkészség: (vallás) hadsereg kötelékéhez tartozók római katolikus plébániája és protestáns 

lelkészsége 
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tábori löveg: földi célpontok elleni tűzharcra használatos, különféle űrméretű, rendszerint könnyen 

szállítható löveg 
 
tábori mise: (vallás) a) katonák számára, szabad ég alatt a táborban, hordozható oltáron mondott mise; b) 

tágabb értelemben rendkívüli alkalmakkor a szabadban tartott bármely szentmise 
 
tábori őrs: <a harctéri szolgálat folyamán> vmely területet meglepetésszerű támadás ellen biztosító őrs 
 
tábori posta: <hadműveleti területen> a postai forgalmat egyfelől az állandó posta és a hadsereg között, 

másfelől a seregtestek között lebonyolító intézmény 
 
tábori püspök: (vallás) a katonaság és a tábori lelkészek egyházi elöljárója, a tábori püspökség püspöke, 

1986-tól tábori ordinárius 
 
tábori sapka: (katonaság, sport) könnyű nyári sapka 
 
tábori tüzérség: tábori lövegekkel fölszerelt, a harcoló csapatokat támogató és velük szorosan 

együttműködő tüzérség 
 
tábornok → gyalogsági tábornok 
tábornok → lovassági tábornok 
tábornok → tüzérségi tábornok 
 
tabulátor karakter: (számítástechnika) vonalak és oszlopok igazítására (képernyőn és nyomtatásban) 

használt karakter 
 
tag → alapító tag 
tag → levelező tag 
tag → pártoló tag 
tagadás → fölös tagadás 
tagadás → kettős tagadás 
 
tagadás tagadása: (filozófia) <Hegel dialektikus rendszerében és a dialektikus materializmus szerint> a 

természeti, társadalmi és gondolkozásbeli folyamatoknak az az előrehaladó fejlődésként 
megnyilvánuló törvényszerűsége, amely azt fejezi ki, hogy vmely minőségi állapot minőségileg új 
állapotba megy át, ez azonban – magasabb fokon – megtartja a réginek bizonyos pozitív vonásait 

 
tagadása → tagadás tagadása 
 
tagolatlan épület, fal: (építészet) olyan épület, fal, amelyen kiszögellések, bemélyedések nincsenek 
 
tagolatlan felszín: egyenes, sík felszín, amelyen nincsenek kiemelkedések és bemélyedések 
 
tagolatlan mondat: (nyelvtudomány) olyan mondat, amelyben nincs külön alanyi és állítmányi rész (pl. egy 

indulatszóból, felkiáltásként ejtett egyéb szóból, jelzős kapcsolatból álló mondat, mint Jaj!?, 
Segítség!?, Micsoda szemtelenség!?) 

 
tagolatlan partvidék: {<néhány állandósult szókapcsolatban>} (földrajz) olyan partvidék, amelynek vonalát 

öblök, félszigetek nem törik meg 
 
tagolatlan szó: (ritka, irodalmi nyelvben) érhetetlenül kiejtett szó, amelyen szabályos beszédhangok nem 

különböztethetők meg 
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tagolt felszín, táj: kiemelkedésekkel, mélyedésekkel változatos felszín, táj 
 
tagolt hang: (nyelvtudomány) normális beszédhang, artikulált hang <pl. a nevetés v. a sírás hangjaival, ill. az 

állatok hangjával ellentétben> 
 
tagolt mondat: (nyelvtudomány) olyan egymáshoz viszonyított szavakból szerkesztett mondat, amely 

alanyból és állítmányból áll, ill. alanyi és állítmányi részre tagolódik 
 
tagolt partvonal: {<néhány állandósult szókapcsolatban:>} (földrajz) öblökkel, félszigetekkel megtört, 

szaggatott part(vonal) 
 
tagoltság → függőleges tagoltság v. függőleges tagozódás 
tagoltság → vízszintes tagoltság, tagozódás 
 
tagos osztály: birtok több darabra való osztása 
 
tagos per: a birtok arányos elosztásával kapcsolatos per 
 
tagozat → alsó tagozat, osztályok 
tagozat → felső tagozat, osztályok 
 
tagozott megosztás: (építészet) az épülettömb szükségszerű v. dekoratív okokból való megosztása 

különböző magasságú, ill. jelentőségű részekre 
 
tagozott menet: (katonaság, elavulóban) a díszlépés gyakorlásaként végeztetett olyan menet, amelyben a 

katonák minden egyes lépést tagoltan, vezényszóra tesznek meg 
 
tagozott part: olyan part, amelyet kisebb-nagyobb öblök, beltengerek, folyók deltái tesznek változatossá 
 
taizéi közösség: (vallás) nemzetközi ökumenikus szerzetesközösség; alapítója az evangélikus Roger Schutz, 

elsődleges célja a felekezetek közötti megbékélés 
 
tájolása → épületek tájolása 
 
tájvédelmi körzet: olyan táj v. tájrészlet, amelyet tájképi jellegzetességeinek és kedvező természeti 

tulajdonságainak, valamint természeti és kultúrtörténeti értékeinek megóvása és fenntartása 
érdekében a környezetvédelmi és vízgazdálkodási miniszter, tájvédelmi körzetnek kijelöl, és védetté 
nyilvánít 

 
takarmány → mesterséges takarmány 
takarmányozás → egyedi takarmányozás 
 
taknyos levegő: (repülés, bizalmas) nagyon párás és ezért repülésre nem alkalmas levegő 
 
taktika → védelmi taktika 
talaj → hideg talaj 
talaj → immúnis talaj 
talaj → nehéz talaj 
talaj → szikes talaj 
 
talaj mentén: közvetlenül a föld felett 
 



 

 484 

talajművelő → tárcsás talajművelő gépek 
talajok → mezőségi talajok 
talajréteg → alsó talajréteg 
talajréteg → felső talajréteg 
találkozó → érettségi találkozó 
találkozó → író-olvasó találkozó 
találkozó → pozsonyi találkozó 
találkozó → szárszói találkozó 
 
találós kérdés: népi hagyományként élő, nem ritkán ritmikus és rímes formában állandósult tréfás fejtörő 

kérdés 
 
találós mese: olyan, rendszerint rövidebb mese, amelyben vagy a mesélő, vagy a mese egyik szereplője egy 

v. több tréfás fejtörő kérdést tesz föl, s erre v. ezekre rendszerint a hallgató(ság) felel meg 
 
talált gyermek: (rendszerint csecsemő korában) kitett, szüleitől elhagyott és idegenektől pártfogásba vett 

gyermek, lelenc 
 
tálca → áldoztató tálca 
tallér → leveles tallér 
talp → gördülő talp 
talp → parafa talp 
 
talpas ház: (építészet) olyan faház, amelynek faragott fenyőfából készült talpa van 
 
talpas hőmérő: olyan higanyos hőmérő, melynek gömbje laposra összenyomott; laposra kiképzett 

felületével a mérendő felülettel (tárggyal) a higany nagyobb felületen érintkezhetik, és pontosabb 
hőmérési lehetőséget biztosít 

 
talpas kereszt: (vallás) vízszintes felületre (oltár, tabernákulum, asztal) állítható feszület v. kereszt 
 
talpas ugrás: (sport) olyan ugrás a vízbe, amelyben az ugró személy először talpával érinti a vizet 
 
talpas zacskó: olyan zacskó, amelynek kemény síklap az alja, és ezen megáll 
 
támadás → színleges támadás 
támadás → vegyi támadás 
 
támadás elakad vkin, vmin: (sport) a támadás vkinek rossz játéka, vmilyen szabálytalanság miatt 

abbamarad, nem tud kibontakozni 
 
támadási pont: <ütközetben, ostromban> az a hely, terület, amelyet a támadó fél nagy erővel, tűzzel támad 

meg 
 
tanács → elnöki tanács 
tanács → kegyelmi tanács 
tanács → királyi tanács 
tanács → külső tanács 
tanács → üzemi tanács 
tanácsa → tízek tanácsa 
tanácskozás → stubnyai tanácskozás 
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tanácsolt ünnep: (vallás) liturgikus és erkölcstani elnevezés a II. vatikáni zsinatig a hétköznapok sorából a 
vasárnap és a parancsolt ünnepek mellett kiemelkedő napok jelzésére 

 
tanácsos → tanügyi tanácsos 
tanácsú → rendezett tanácsú város 
tanár → óraadó tanár 
tanár → rendes tanár 
tanár → testnevelő tanár 
 
tanári kézikönyv: (iskola) az általános isolák felső tagozatában és a középiskolákban a tantervi anyag 

feldolgozását segítő útmutatás tanárok számára 
 
tanári szoba: (iskola) <vmely iskolában> az a rendszerint terem nagyságú helyiség, amelyet a tanárok 

dolgozószobaként használnak, és amelyben a testület értekezleteit szokták tartani 
 
tanárképző főiskola: (pedagógia) felsőoktatási intézmény, az általános iskolák 5–8. osztályai számára képez 

szaktanárokat 
 
tánc → alakos tánc 
tánc → bokázó tánc 
tánc → dali tánc 
tánc → disznóölő tánc 
tánc → egeres tánc 
tánc → gyertyás tánc 
tánc → három a tánc 
tánc → lötyögős tánc 
tánc → páros tánc 
tánc → társasági tánc 
tánca → gazdasszonyok tánca 
tánca → méhek tánca 
táncok → állatutánzó táncok 
táncoltat → asztalt táncoltat 
 
táncos láb: (ritka) táncra ügyes, táncra termett 
 
tanfolyam → analfabéta tanfolyam 
tanfolyam → gyorstalpaló tanfolyam 
tanítás → bemutató tanítás 
 
tanítási egység: (iskola) a tananyag legkisebb összefüggő, önálló része 
 
tanítási óra: (iskola) az iskolai munka alapvető szervezeti formája 
 
tanítóképző iskola: (pedagógia) felsőoktatási intézmény, az általános iskolák 1–4. osztályai számára képez 

tanítókat 
 
tanító költemény: (irodalomtudomány) tanköltemény, valamely tudományos, elméleti kérdésnek, erkölcsi 

tételnek v. egy művészet, ill. mesterség szabályainak tanító szándékú, verses formájú kifejtése 
 
tanítványok → emmauszi tanítványok 
tank → előhívó tank 
tankötelezettség → általános tankötelezettség 
tanszék → irodalmi tanszék 
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tantárgy → kötelező tantárgy 
tantárgy → rendes tantárgy 
tantárgyak → görögpótló tantárgyak 
tantárgyak → humán tantárgyak 
tanterv → helyi tanterv 
tanú → hamis tanú 
tanú → mentő tanú 
tanúbizonyság → élő tanúbizonyság 
 
tanúkkal való bizonyítás: (jogtudomány) peres eljárásban részt nem vevő személyek tanúságtétele bíró 

előtt a megállapításra/bizonyításra szoruló tényekről 
 
tanulás → önálló tanulás 
tanulás → verbális tanulás 
 
tanulmányi alap: (hivatalos, régies) az állam kezelésében volt katolikus iskolák ellátására való, külön kezelt 

alapítvány 
 
tanulmányi kirándulás: (iskola) vmely vidék, hely, üzem felkeresése ismeretszerzés, tanulmányozás végett 
 
tanulmányi osztály: (iskolai) <egyetemen, főiskolán> az az igazgatási szerv, amely a hallgatók 

tanulmányaival kapcsolatos és szociális ügyeket (ösztöndíj, vizsgabeosztás stb.) intézi 
 
tanulmányi séta: (iskola) rövidebb iskolai kirándulás, amelyet a pedagógus rendszerint egy osztály számára 

a tanítási óra helyett szervez 
 
tanulmányi verseny: a tanulók órán kívüli tevékenységének az a formája, amelynek célja tehetségük 

kibontakozása, kiemelkedő teljesítményekre ösztönzése 
 
tanuló → bejáró tanuló 
tanuló → ipari tanuló 
tanuló → nyilvános tanuló 
tanuló → rendes tanuló 
 
tanügyi főtanácsos: régebben a tanügyi munkában érdemeket szerzett személy, akinek ilyen címet 

adományoztak 
 
tanügyi tanácsos: régebben ilyen címet viselő pedagógus v. a közoktatásban dolgozó tisztviselő 
 
tanya → cselédes tanya 
tanya → háztáji tanya 
tanya → soros tanya 
 
tanyai pótlék: (iskola) tanyán, tanyavilágban végzett pedagógusi szolgálatért járó pótlék 
 
tányérja → napraforgó tányérja 
táp → szünetmentes táp 
 
tapasztalati főnév: {<néhány állandósult szókapcsolatban:>} (ritka, nyelvtudomány) konkrét főnév 
 
tapasztalati képlet: (vegyipar) olyan képlet, amely azt fejezi ki, hogy vmely vegyületnek milyen elemi 

gyökökből áll a molekulája, s ezek milyen számban szerepelnek 
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tapasztalati melléknév: (ritka, nyelvtudomány) konkrét melléknév 
 
tapintó test: (biológia) a tapintás és egyéb érzetek észlelésére szolgáló idegvégződés 
 
táplálkozás → egyoldalú táplálkozás 
táplált → mesterségesen táplált 
 
tapogatós halászat: (néprajz) a sekély állóvizek (tavak, kiöntések) halászatára alkalmas fogási mód, amikor 

a halászó ember egy alul-felül nyitott kasfélével (tapogató, borító) borítja le a bizonyos jelekből 
sejtett, meglátott halat, hogy a zsákmányt kézzel kiemelhesse 

 
tapos → káposztát tapos 
tapos → szőlőt tapos 
 
táppénzes állomány: (hivatalos) olyan állomány, szolgálati állapot, amelyben vki táppénzben részesül 
 
taraja → kulcs taraja 
 
tarajos gőte: (állattan) a gőték egy faja; a hím barnásfekete hátán és farkán zegzugos szegélyű magas taraj 

húzódik végig (Triturus cristatus) 
 
tar búza: (mezőgazdaság) szálkátlan kalászú búza 
 
tárcsás talajművelő gépek: (mezőgazdaság) olyan talajművelő eszközök, amelyeknek a talajba hatoló, 

meghatározott osztástávolságban tengelyre fűzött, gombsüveg alakú v. kúpos szerszámai, a 
tárcsalevelek haladási iránnyal szöget bezárva. forgásukkal fejtik ki munkájukat 

 
targonca → villamos targonca 
tárgy → belső tárgy 
tárgy → érettségi tárgy 
tárgy → fogadalmi tárgy 
tárgy → határozott tárgy 
tárgy → részleges tárgy 
tárgyalás → érdembeli tárgyalás 
 
tárgyalási alap: (hivatalos, sajtónyelvi) az az alaptéma, ok, amely vmely tárgyalás, tanácskozás 

megkezdését, összehívását megokolja, ill. lehetővé teszi 
 
tárgyalások → gerecsei tárgyalások 
tárgyalások → komáromi tárgyalások 
 
tárgyasan ragoz: (nyelvtudomány) igét tárgyas személyragokkal lát el, ill. így használ 
 
tárgyas igeragozás, tárgyas ragozás: (nyelvtudomány) a magyar nyelvben a tárgyas ragozás teljes 

paradigmát (ragozási sort) alkot; akkor használjuk, ha az igének 3. személyű, határozott tárgya van; a 
tárgyas ragozást határozott ragozásnak is szokták nevezni, ez az elnevezés pontosabb 

 
tárgyas összetétel: (nyelvtudomány) olyan összetett szó, amelyben az előtag az utótagnak tárgya (pl. 

számottevő, favágó : fát vágó) 
 
tárgyas személyrag: (nyelvtudomány) tárgyas igéhez járuló olyan személyrag, amely az alany számán és 

személyén kívül a tárgynak határozott 3. személyű v. 2. személyű voltára is utal 
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tárgyas szószerkezet: (nyelvtudomány) olyan szószerkezet, amely tárgyból és a tárgyat vonzó igéből, igei 
származékból áll 

 
tárgyas viszony: (nyelvtudomány) a tárgynak és a tárgyat vonzó mondatrésznek a viszonya 
 
tárgyatlan ige: (nyelvtudomány) olyan ige, amely mellett nem állhat tárgy; át nem ható ige (pl. ácsorog, 

kérkedik) 
 
tárgyatlan igeragozás: (ritka, nyelvtudomány) alanyi igeragozás 
 
tárgyi bizonyíték: a) (jogtudomány) <büntetőjogban> olyan tárgy, amellyel a szóban forgó bűncselekményt 

elkövették, ill. amely azzal szoros kapcsolatban van; b) tág értelemben vmely tudományos eredmény, 
fölfedezés kézzelfogható bizonyítéka 

 
tárgyi emlékek: (tudományos) <az írottakkal ellentétben> tárgyakból álló emlékek 
 
tárgyi felelősség: (jogtudomány) a vagyoni felelősségnek az a formája, hogy a kárt okozó kártérítéssel 

tartozik, noha őt vétkesség (szándék v. gondatlanság) nem terheli 
 
tárgyi jelentés: (nyelvtudomány) az a jelentés, ill. jelentés-mozzanat, amelyet a szó v. a kifejezés úgy idéz a 

tudatba, mint valóságban előfordulót v. a konkrét valóságból elvontat, s amely a viszonyító 
elemektől, a beszédhelyzettől, a szövegösszefüggéstől függetlenül meghatározható 

 
tárgyi mellékmondat: (nyelvtudomány) a főmondat tárgyával egyértékű, ill. azt mondat alakjában kifejező 

mellékmondat 
 
tárgyi néprajz: (tudományos) a néprajznak a nép foglalkozásával, a parasztság életmódjával, használati 

tárgyaival, viseletével, építkezési módjával foglalkozó ága 
 
tarisznya → abrakos tarisznya 
tarisznya → borjúbőr tarisznya 
 
tarjagos felhő: esőt hozó, tornyosuló, terhes felhő 
 
tarka barát, pap: (elavult) cisztercita barát, pap 
 
tarka est: különféle jellegű számokból összeállított vidám műsoros est 
 
tarlót hánt: (mezőgazdaság) a tarló felső rétegét sekély szántással alulra fordítja 
 
tarokk fekszik: <vmely játékos a talonba szín helyett tarokkot fektetett, s ezt a játékszabályok szerint 

ezekkel a szavakkal bejelenti> 
 
tárol → vizet tárol 
tárolása → víz tárolása 
 
társadalmi bíróság: 1945 után vmely üzem, intézmény dolgozóiból alakult testület, mely fegyelmi ügyekben 

ítélkezik 
 
társadalmi ellenőr: (1945 után) a népgazdaság és a lakosság érdekeinek érvényesítését társadalmi 

munkában ellenőrző személy 
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társadalmi igazságosság, szociális igazságosság: elsősorban a közhatalom birtokosainak erkölcsi erénye, 
mely készségessé tesz a közjó szolgálatára; a társadalmi igazságosság teremti meg azokat a 
feltételeket, amelyek csoportoknak és személyeknek lehetővé teszik, hogy megszerezzék mindazt, 
amihez természetük és hivatásuk szerint joguk van 

 
társadalmilag hasznos munka: (közgazdaságtan) az embereknek a társadalom szükségleteit kielégítő 

termelő, valamint anyagi javakat közvetlenül nem termelő tevékenységének összessége 
 
társadalmilag szükséges munka: (közgazdaságtan) vmely áru elkészítésére a termelés átlagos föltételei közt 

fordított munka 
 
társadalmilag szükséges munkaidő: (közgazdaságtan) vmely árunak a szokásos termelési föltételek között – 

átlagos fokú ügyességgel, munkamenettel stb. – való elkészítéséhez szükséges munkaidő 
 
társadalmi lét: a társadalom anyagi életének viszonyai, körülményei, feltételei 
 
társadalmi maximák: (nyelv, irodalom) a sikeres együttműködést szolgáló elvek; amikor az emberek 

kommunikálnak, magukévá tesznek egy „együttműködési alapelvet”, a sikeres társalgás érdekében 
követnek bizonyos, a nyelv hatékony használatának alapját jelentő társadalmi maximákat 

 
társadalmi munka: önként vállalt, szabad időben, anyagi ellenszolgáltatás nélkül, valamilyen közösség 

számára hasznos tevékenység; közhasznú munka 
 
társadalmi regény: (nyelv, irodalom) szűkebb értelemben a 19. század egyik regénytípusa, melynek 

cselekménye több szálon fut, ezáltal a társadalom sok rétegének életébe nyújt betekintést; tágabb 
értelemben olyan jelen idejű regény, amely panoráma jellegű korrajzot nyújt 

 
társadalmi rétegeződés: (néprajz) a társadalom nem egyenlő helyzetű, hierarchikus viszonyban álló 

csoportokra tagolódása 
 
társadalmi termék: bizonyos időszak alatt a termelésben foglalkoztatott dolgozók munkájával létrehozott 

anyagi javak összessége 
 
társalgási manőverek: (nyelv, irodalom) a legfontosabb társalgási konvenció, hogy az emberek felváltva 

beszélnek; ha a társalgás nem lenne szabályozott, akkor állandó megszakítások és egyidejű beszéd 
miatt zűrzavarba torkollna 

 
társalgási nyelv: (nyelvtudomány) a mindennapi életben használt, közvetlen hangú beszélt nyelv 
 
társalgási stílus: (nyelvtudomány) a beszédbeli érintkezésre jellemző stílus; közvetlenség, természetesség, 

fesztelenség, gyakran pongyola kifejezésmód és mondatfűzés jellemzi 
 
társalgási vígjáték: (irodalomtudomány) olyan vígjáték, amelynek a könnyed, szellemes párbeszéd, nem 

pedig a cselekmény fordulatossága v. a jellemzés ereje a fő sajátsága 
 
társaság → ájtatos társaság v. társulat 
társaság → betéti társaság 
társaság → gazdasági társaság 
társaság → közkereseti társaság 
társaság → missziós társaság 
 
társasági tánc: olyan, rendszerint modern tánc, amelyet főleg társas összejöveteleken szórakozásként 

szoktak táncolni 
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társas rovarok: (állattan) társas életet élő rovarok: termeszek, hangyák, méhek, darazsak 
 
társulati adó: (jogtudomány, kereskedelem) <1948-ig:> kereskedelmi társaságoktól megkövetelt jövedelmi 

adónem 
 
társulatok → katekéta társulatok 
tart → bűnbánatot tart 
tart → iskolát tart 
tart → napirenden tart vmit 
tartalék → ipari tartalék sereg 
 
tartalékba vonul: (katonaság) tartalékos állományba kerül 
 
tartásdíj → ideiglenes tartásdíj 
 
tartási szerződés: olyan írásban megkötött szerződés, amely alapján az egyik fél köteles a másikat annak 

haláláig eltartani (gondozni, gyógyíttatni, ápolni, temetésről gondoskodni) 
 
tartja a bankot: (játék) megüti a bankot 
 
tartja az irányt: a megkezdett, meghatározott úttól, útvonaltól nem tér el 
 
tartó → rácsos tartó 
tartogat → meglepetésül tartogat 
tartomány → örökös tartomány 
 
tartósított erjesztőanyag: (néprajz) fél évre, egy évre előre elkészített kelesztőanyag kenyér és más tészták 

készítéséhez, amelynek előnye, hogy tartósan azonos minőségű tésztaerjesztést biztosít 
 
tartozik oldal, tartozik rovat: {<csak ezekben az állandósult szókapcsolatokban:>} (pénzügy) <üzleti 

könyvben, könyvelési számlán, mérlegen> az az oldal, ill. rovat, amely a tartozik szóval van 
megjelölve, s a követelésekkel szemben fennálló tartozásokat tartalmazza 

 
táska → készenléti táska 
 
táskás szem: olyan szem, amelynek az alsó szemhéján a petyhüdt bőr kiöblösödik 
 
tavasza → népek tavasza 
 
tavaszi gyapjú: (állattenyésztés) tavasszal nyírt gyapjú 
 
tavaszi hadjárat: az 1848–1849. évi forradalom és szabadságharc főhadszíntere győztes csatáinak 

összefoglaló neve 
 
tavaszi hérics: (növénytan) napos, füves, köves lejtőkön, homokbuckákon gyakori évelő mérges növény; 

levelei keskeny szálúak, nagy, sárga virága van, hajtásait a gyógyszeripar felhasználja (Adonis vernalis) 
 
tavaszi kikerics: (növénytan) <az Alföld homokos tölgyeseiben> kora tavasszal virágzó, élénk rózsaszínű, 

szálas levelű növény (Bulbocodium vernum) 
 
tavasszal → kora tavasszal 
távcső → csillagászati távcső 
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tavi mészkő: (néprajz) az alföldi erek, folyók, vízállások medrében keletkező durva szemcsés, könnyen 

porladó, viszonylag nagyobb nehézség nélkül kifejthető és megmunkálható építőkő; darázskő 
 
távirati cím: táviratozáskor használt rövidített cím 
 
távlati terv: (1945 után) olyan terv, amely a népgazdaság v. vmely intézmény, szervezet működését, 

fejlődését, ennek ütemét hosszabb időre, esetleg több évtizedre megszabja 
 
távoli ismerős: csak futólag ismert személy 
 
távoli rokon: oldalági rokon (pl. harmad-, negyed- stb. fokú unokatestvér), akinél a rokonságnak több 

közvetítő foka állapítható meg 
 
távolsági bombázó: (katonaság) olyan bombázó, amely leszállás nélkül képes megtenni az utat oda és vissza 

távoli célja és támaszpontja között 
 
távolsági verseny: (sport) olyan verseny, amelyben a résztvevőknek vmely járművön nagy távolságot kell 

megtenniök 
 
tea → fekete tea 
tea → orosz tea 
teadélután → bosztoni teadélután, 1773 
technicus → terminus technicus 
technikai → gyakorlati, technikai végrehajtás 
technikum → felsőfokú technikum 
tégla → kongó tégla 
tégla → nyers tégla 
 
téglalap területe: alap szorozva magassággal 
 
téglát vet: téglát készít 
 
tehén → tengeri tehén 
teher → hasznos teher, terhelés 
teher → holt teher 
tehervonat → kezelő tehervonat 
 
tehetetlen tömeg: (fizika) az a tömeg, mellyel a test részt vesz mozgási állapotának megváltozásában 
 
tehetetlenségi elv: (fizika) az az elv, hogy a testek maguktól sem mozgásba nem jöhetnek, sem mozgási 

állapotukat nem változtathatják meg 
 
tehetetlenségi nyomaték: (fizika) forgó testeknek az a tengelyük helyzetétől függő ellenállása, melyet a 

forgási sebességük megváltoztatására irányuló erővel szemben kifejtenek 
 
tehetség → emlékező tehetség 
tej → aggott tej 
tej → kondenzált tej 
tej → oltott tej 
tej → savanyú tej 
tej → teljes tej 
tej → tört tej 
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tej színe: tejszín 
 
tejtartó edény: (néprajz) a parasztháztartásban olyan tehéntej raktározására szolgál, amelyet aludttejként 

kívánnak felhasználni, feldolgozni 
 
tekintet → fakó tekintet 
teknő → földhordó teknő 
 
tékozló fiú: (választékos) <bibliai példázatra emlékeztetve> vkinek a gyermeke v. általában olyan vki, aki 

tékozlása, eltévelyedései után hibáit megbánva megtér 
 
tél → szigorú tél 
 
telefonállomás mással beszél: nem tudom felhívni, mert (éppen) beszél(nek rajta) vkivel 
 
telek → belső telek 
telek → kuriális telek 
telek → külső telek 
telek → ősi telek 
 
telekkönyv A lapja: a telekkönyvnek az a lapja, amely az ingatlan tárgyi adatait tünteti fel 
 
telekkönyv B lapja: a telekkönyvnek a tulajdonosra vonatkozó adatokat tartalmazó lapja 
 
telekkönyv C lapja: a telekkönyv teherlapja 
 
telekkönyvi betét: (közigazgatás) a telekkönyvben vmely ingatlannak, valamint tulajdonosának adatait 

tartalmazó, A, B és C lapból (birtoklap, tulajdoni lap és teherlap) álló nyilvántartás 
 
telekkönyvi törlés: a telekkönyvben levő vmely bejegyzésnek hatálytalanítása 
 
teleklábas falu: (néprajz) olyan település, amelybe a párhuzamos és derékszögű utcák által körülzárt, 

téglalap alakú telektömbök két-két egymással érintkező teleksorból állnak; a téglalap alakú telkek 
utca felőli végein áll a lakóház, belső végén pedig a kert található 

 
telekrend → baromudvaros telekrend 
telepít → aknát telepít 
telepítés → magánföldesúri telepítés 
telepítése → váltó telepítése 
település → állandó település 
település → megosztott település 
település → monokultúrás település 
település → szeres település 
település → szeres település 
 
települési környezet: a környezetvédelem egyik tárgya; a magyar környezetvédelmi törvény szerint 

hazánkban a települési környezet védelme kiterjed a lakó-, üdülő-, intézményi és egyéb emberi 
tartózkodás céljára szolgáló területekre 

 
téli álom: a mérsékelt és a hideg égöv alatt élő egyes állatfajok (rovar, kétéltű, hüllő), főleg emlősök a téli 

időszakban bekövetkező nyugalmi állapota; a téli álom alatt az életműködések a minimumra 
csökkennek, majd ébredéskor rövid idő alatt helyreállnak 
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telibe megy: (sport) <tekejátékban> mind a kilenc álló bábra dob 
 
telik a hold: a hold megvilágított része egyre teljesebb köralaknak látszik 
 
téli margaréta: (ritka) krizantém 
 
téli spárga: (konyhaművészet) pozdor 
 
téli szalámi: apróra vágott sovány sertéshúsból és szalonnából erős fűszerezéssel és érleléssel készült, 

vastag bélbe rúd alakban tömött, füstölt és rendszerint nemes penésszel bevonódott, nagyon tartós 
hentesáru 

 
telített gőz: egy bizonyos hőfokon előállítható lehetséges legnagyobb nyomású gőz, amely a hőmérséklet 

csökkenésével v. a nyomás nagyobbodásával lecsapódik 
 
telített oldat: (kémia) olyan oldat, amely azonos hőmérsékleten vmely benne oldott anyagból többet már 

nem tud feloldani 
 
téli toll: télen tépett toll 
 
teljes bevétel: az a bevétel, amelyből még nem vonták le a költségeket 
 
teljes ellátás: vkinek az összes mindennapi szükséglettel: élelemmel, lakással, fűtéssel, világítással, 

takarítással és mosással való ellátása 
 
teljes hold: telihold 
 
teljes indukció: (matematika) matematikai bizonyítási eljárás 
 
teljes kapituláció: (katonaság) feltétel nélküli megadás 
 
teljessége → idők teljessége 
 
teljes súly: az a súly, amelyből még nem vonták le a göngyöleg súlyát 
 
teljes tej: le nem fölözött tej 
 
teljes tő: (nyelv, irodalom) az a tő, amely a tővéghangzót is tartalmazza (keze-k, keze-s) 
 
teljes v. tiszta aranyvaluta: olyan aranyvaluta, amelynek érvényben léte idején a jegybank minden 

korlátozás nélkül szolgáltat ki aranyat (3–4) más fizetőeszközök ellenében, a törvényben megszabott 
áron 

 
teljesítő képesség: az a tulajdonság, amellyel vki, vmi bizonyos teljesítményt elér(het), ill. az e tulajdonság 

alapján elért teljesítmény 
 
teljhatalmú megbízatás: (bizonyos hatáskörben) mindenre kiterjedő, teljesen szabad intézkedésre jogosító 

megbízás 
 
telki → nem telki földek 
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telki szolgalom: a szolgalomnak az a fajtája, amely – telekkönyvi bejegyzés alapján – vmely telek 
mindenkori tulajdonosát arra kötelezi, hogy más, rendszerint szomszédos telek v. telkek mindenkori 
birtokosa(i) számára bizonyos jogokat (pl. átjárás, vízhordás a telken levő kútból stb.) megengedjen 

 
tematikus főnév: (nyelv, irodalom) a szöveg (v. szövegrész) legfőbb témáját megnevező főnév v. főnévi 

szerkezet, mely nyelvtanilag összefogja a szöveget (szövegrészt); ilyen például a lexikonszócikk 
 
temetkezési segély: az a pénzösszeg, amelyet a halott hozzátartozói a temetéssel járó költségek egy 

részének fedezésére vmely közpénztárból, közalapból, különösen a szakszervezettől kapnak 
 
temetői kápolna: (vallás) a templomtól függetlenül kialakított temető területén épített kápolna; 

gyászmisék bemutatásakor és halottak napján van benne liturgia 
 
temetők → hunkori temetők 
templom → jeruzsálemi templom 
templom → püspöki templom 
templom → szimultán templom 
temploma → cigányok temploma 
 
templomba harangoznak: (népies) istentiszteletre harangoznak 
 
templom címe: (vallás) isteni v. teremtett személy (szent), akinek tiszteletére egy templomot szentelnek, 

elneveznek; a személy mellett a templom címe lehet a hozzá tartozó misztérium is 
 
templomi ülésrend: (néprajz) a hívek templomban elfoglalt helyének rendje, amelyet a társadalmi szokás 

és az egyházi szabályok alakítottak ki 
 
templomos rend: (történettudomány) <a keresztes háborúk idején> a Szentföld védelmére alapított és 

Salamon király templomának helyén épült kolostorról elnevezett rend 
 
tendencia → kétnyíltszótagos tendencia 
tengely → Berlin–Róma–Tokió tengely 
tengely → bütykös tengely 
tengely → poláris tengely 
tengely → szabad tengely 
tengely → x tengely 
tengely → y tengely 
tenger → nyílt tenger 
 
tengeralatti kanyon: mély, meredek falú völgy a tengerfenéken, a kontinentális szegélyen v. a kontinentális 

lejtőn; hossza elérheti a 100 kilométert 
 
tenger áramlása: a tenger nagy víztömegeinek az állandó irányú szél hatására való áramló mozgása 
 
tengeren túl: az Óceánon túl, általában Amerikában 
 
tengerek geológiája: az óceáni medencék, selfek, kontinentális lejtők földtani kérdéseivel foglalkozó 

tudomány 
 
tengeri csillag: (állattan) a tüskésbőrűek törzsébe tartozó tengeri állat; teste egy központi korongból s az 

abból kiágazó, rendszerint öt karból áll 
 
tengeri csuka: (állattan) a tőkehalfélék családjába tartozó, falánk, ragadozó természetű hal (Merlucius) 
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tengeri éghajlat: (meteorológia) tengerek, szigetek és a tengerparthoz közeli területek légterének hűvös 

nyárral és enyhe téllel jellemzett éghajlata; óceáni éghajlat 
 
tengeri fóka: (átvitt értelemben, ritka, tréfás) tengerész 
 
tengeri liliom: (állattan) a tüskésbőrűek törzsébe tartozó, a tenger fenekéhez nőtt, helyhez kötve élő 

gerinctelen állat; teste nyélre, kehelyre és karokra különül 
 
tengeri malac: a nyúlnál jóval kisebb, rendszerint fekete, vörösesbarna és fehér foltokkal tarkázott, ritkán 

egyszínű bundájú, nálunk főleg kísérleti állatként tartott rágcsáló; farka nincs, hangja röfögésszerű 
(Cavia porcellus v. cobaya) 

 
tengeri mérföld: a hajózásban használt hosszmérték; a német tengeri mérföld 1852,3 m, az angol tengeri 

mérföld (nautical mile) 1855 m 
 
tengeri népek: ókori indoeurópai népcsoport; a Fekete-tenger felől érkeztek, a Balkán-félszigeten és Kis-

Ázsián keresztül jutottak el az Égei-tenger szigeteire, Föníciába, Egyiptomba és Észak-Afrikába 
 
tengeri sünök: (állattan) a tüskésbőrűek kb. 900 fajt számláló osztálya; alakjuk többnyire zsemle-, alma-, 

szív- v. korongforma, néhányé hosszúra nyúlt palackforma 
 
tengeri tehén: (állattan) a szirének rendjébe tartozó, a 10 m hosszúságot is elérő tengeri emlős 
 
tengeri uborka: (állattan) a tüskésbőrűek törzsébe tartozó, uborka alakú, puha bőrű tengeri állat 
 
tenger színe felett: <földrajzi helyek magasságának meghatározásában> 
 
tengerszint feletti magasság: a földfelszín adott pontjának magassága egy adott tenger középszintjéhez 

képest, abszolút magasság 
 
tény → hadi tény 
tény → jogi tény 
tény → történeti tény 
tényállás → törvényi tényállás 
tenyere → boldogasszony tenyere 
 
tenyeres levél: (növénytan) tenyeréhez hasonló, ujjasan összetett levél 
 
tenyeres ütés: (sport) a) <ütőjátékokban> olyan ütés, amely közben az ütőt fogó kéz tenyere az ütés 

irányába van fordítva; b) <ökölvívásban> tenyérrel végrehajtott ütés 
 
tenyeresen hasadt levél: (növénytan) olyan levél, amelynek lemezén az osztottság a középvonalig terjed 
 
tenyésztés → fajtiszta tenyésztés 
tényező → közös tényező 
 
tényleges állomány: {<állandósult szókapcsolatban:>} (katonaság) a hadseregnek az a része, mely 

ténylegesen szolgáló személyekből áll, ellentétben a tartalékkal 
 
tényleges birtoklás: (jogtudomány) a jog szerinti birtoklás ellenére érvényesülő hatalom a dolog felett 
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tényleges idő: (katonaság) kötelező sorkatonai szolgálati idő, amelyet vki nem mint fegyvergyakorlatra 
behívott tartalékos szolgál végig 

 
tényleges szaporodás: a természetes szaporodás és a bevándorlással való gyarapodás számának összege 
 
tényleges szolgálat: (katonaság) <a tartalékos szolgálattal ellentétben> az a szolgálat, amely mint egyedüli 

foglalkozás kizár minden más egyidejű foglalkozást 
 
teológia → spekulatív teológia 
teológiája → fölszabadítás teológiája 
tér → kíméleti tér v. terület 
tér → légüres tér 
tér → metrikus tér 
tér → nyílt tér 
terc → kis terc 
terc → nagy terc 
 
térdfalas padlás: (néprajz) a padlástér belvilágának növelése céljából az épület oldalfalait 80–120 cm 

magasan a födémszerkezet belső felülete fölé húzzák, így a gabona tárolására alkalmas hely 
alakítható ki a tetőtérben; magtárpadlás 

 
tereget → ruhát tereget 
terem → demonstrációs terem 
 
teremtő szintézis: (filozófia) szemléleti és gondolati elemekből új egész alkotása 
 
terep → könnyű terep 
terep → nehéz terep 
terep → sífutó terep 
terhelés → állandó terhelés 
terhelés → hasznos terhelés 
terhelés → koncentrált terhelés 
terhelés → mozgó terhelés 
terhes → házi terhes 
terhes → veszélyeztetett terhes 
 
terhes jövedelem: (ritka) az a jövedelem, amely az élvezőt bizonyos kiadásokra kötelezi, s emiatt nem tiszta 

jövedelem 
 
terhesség → veszélyeztetett terhesség 
téri → Eskü téri sisak 
terítés → földre terítés 
 
terített asztal: a) olyan asztal, amelyet megterítettek; b) ennivalóval dúsan megrakott asztal 
 
terítő karó: (halászat) olyan karó, amelyre a hálót v. a halakat szárítás végett akasztják 
 
térítő kör: (földrajz) szélességi kör az egyenlítőtől délre és északra 23° 30´-re, amely fölött a Nap évente 

egyszer a zeniten delel 
 
terjedelem → szélességi terjedelem 
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terjedelmes csomag: (postaügy) olyan csomag, amely bizonyos méretet meghalad, s magasabb díjat kell 
szállításáért fizetni 

 
terjedésének → hő terjedésének három módja 
térkép → általános térkép 
térkép → domború térkép 
térkép → kataszteri térkép 
térkép → politikai térkép 
 
térképet olvas: a térkép jelein eligazodik 
 
termék → félkész termék 
termék → társadalmi termék 
termékei → falepárlás termékei 
 
termékeny félhold: a Biblia történetének színhelye; Mezopotámiától a Földközi-tengerig terjedő, az Arab-

félszigettől és a Szíriai-pusztaságtól északra fekvő terület; nevét James Henry Breasted orientalista 
régésztől kapta nagyjából félhold formája alapján 

 
termékenyítés → mesterséges termékenyítés 
termelékenysége → munka termelékenysége 
termelés → tőkés termelés anarchiája 
termelési → ázsiai termelési mód 
 
termelési értekezlet: olyan értekezlet, amelyen a dolgozók megvitatják a vállalatuk, intézményük 

tevékenységének legfontosabb időszerű kérdéseit, különösen azokat, amelyek a munkafegyelem 
megszilárdítására és a termelékenység fokozásában hasznosítható tapasztalatok kicserélésre 
vonatkoznak 

 
termelési eszközök: (közgazdaságtan) az emberek által az anyagi javak termelésének folyamatában 

használt munkaeszközök és munkatárgyak összessége 
 
termelési mód: (közgazdaságtan) a társadalom éltéhez és fejlődéséhez szükséges anyagi javak (termelési 

eszközök és létfenntartási cikkek) termelésének módja, a termelőerők és termelési viszonyok 
együttese 

 
termelési regény: (nyelv, irodalom, elavult) a szocializmusban elterjedt regénytípus, mely az ipar és a 

mezőgazdaság szocialista átalakulását volt hivatva szolgálni 
 
termelési viszonyok: (közgazdaságtan) az anyagi javak termelésének, cseréjének és elosztásának 

folyamatában az emberek között kialakuló viszonyok 
 
termelés koncentrációja: (közgazdaságtan) a tőkés termelésnek egyre nagyobb üzemekbe való 

összpontosítása 
 
termelő fogyasztás: (közgazdaságtan) a termelési eszközök felhasználás anyagi javak termelésére 
 
termelői szakcsoport: (mezőgazdaság, 1945 után) átmeneti szövetkezeti forma a mezőgazdasági 

termelőszövetkezet és a beszerzési, értékesítési, fogyasztásai szövetkezet közt: vmely mezőgazdasági 
művelési ágban meghatározott szabályok alapján működő és bizonyos fokú közös termelő 
tevékenységet végző társulás 

 
termelőszövetkezet → kisipari termelőszövetkezet 
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termelőszövetkezet → mezőgazdasági termelőszövetkezet 
 
termelőszövetkezeti csoport: <szervezeti szempontból> a legkevésbé fejlett típusú termelőszövetkezet 
 
termelőszövetkezeti falu: (1945 után) olyan falu, amelynek lakossága (csaknem) teljes egészében a 

szövetkezeti gazdálkodás útjára tért 
 
termelőszövetkezeti földjáradék: (1945 után) az a juttatás, amelyet a termelőszövetkezet a bevitt föld 

nagyságához és minőségéhez igazodó kulcs szerint tagjainak fizet 
 
termés → tüszős termés 
természet → élettelen természet 
természet → élő természet 
természet → nehéz természet 
 
természetbeni mutatószám: a tervfeladatok számszerű meghatározását a termékek használati értékében, 

nem pedig pénzben mutató szám 
 
természetbeni tervezés: (közgazdaságtan, 1945 után) a termelés tervbe vett eredményét nem pénzben, 

hanem használati értékben feltüntető tervezés 
 
természetbölcselők → milétoszi természetbölcselők 
 
természetes akadály: hegy, folyó, erdő, mocsár, amely a csapatok előrenyomulását gátolja 
 
természetes apa: olyan apa, aki a gyermekét házasságon kívül nemzette 
 
természetes ész: a dolgok, jelenségek összefüggését könnyen meglátó, felismerő ész 
 
természetes földrajzi táj: olyan táj, amelyet minden oldalról természetes határok öveznek 
 
természetes gyermek: házasságon kívül született gyermek 
 
természetes házasság: férfinak és nőnek házasságkötés nélküli életközössége 
 
természetes immunitás: (biológia) az az immunitás, amelyet a születésünktől kezdve szervezetünkben levő 

védőanyagok nyújtanak 
 
természetes kürt: fémből, fából v. állatok szarvából készített, rendszerint jeladásra való, billentyűzet nélküli 

fúvóhangszer, amelyen az alaphangon kívül csak annak természetes felhangjai szólalnak meg 
 
természetes moll hangsor: (zene) olyan moll hangsor, melynek második és harmadik, valamint ötödik és 

hatodik hangja közt félhangnyi távolság van 
 
természetes nyelv: (számítástechnima) emberek által beszélt v. írott nyelv ellentétben a programozási v. 

gépi nyelvekkel 
 
természetes szám: {<néhány állandósult szókapcsolatban:>} (mennyiségtan) vmely pozitív egész szám 
 
természetes számsor: a pozitív egész számok folyamatos sora 
 
természetes szaporodás: népességstatisztikai mutatószám; a születések és a halálozások számbeli 

különbsége egy meghatározott időszakra (egy évre) vonatkozóan 
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természetes személy: (jogtudomány) jogalanyként szereplő v. szerepelhető személy; fizikai személy 
 
természetes szükségletek: az élet fenntartásához szükséges dolgok 
 
természetes vizek: (mezőgazdaság) a szárazföldön a csapadék következtében megjelenő vizek; lehetnek 

tavak, folyók, források; lehetnek állandóak v. időszakosan megjelenők 
 
természeti emlék: olyan ritka és jellegzetes kőzet, növény, állat v. tájegység, melyet az állam v. a 

társadalom véd a pusztulástól 
 
természeti erőforrások: gyűjtőfogalom, amelybe beletartoznak a különböző energiahordozók, pl. az ásványi 

szenek, a földgáz, a kőolaj, a nyersanyagok, valamint a táj elemei: a talaj, a víz, a növényzet, az 
állatvilág és a levegő 

 
természeti gazdaság v. gazdálkodás: (közgazdaságtan) olyan gazdaság, melyben a termelők csak saját 

szükségleteik fedezésére termelnek anyagi javakat 
 
természeti gyümölcs: (jogtudomány) vagyontárgyak természetbeni hozadéka 
 
természeti jog: (történettudomány) az emberi természeten és nem tételes jogszabályokon alapuló jogi 

tételek összessége; észjog 
 
természeti kezdőkép: (néprajz) a monostrofikus lírában strófakezdő formula, amely a nem visszatérő és 

kupolás szerkezetű dallamoknál a strófa első sora, a körülmények jelölője 
 
természeti lehetetlenség v. lehetetlenülés: (jogtudomány) szerződésből eredő kötelezettség teljesítésével 

kapcsolatban (a szolgáltatás jellege, természete v. egyéb körülmény folytán) utólagosan beállott 
olyan tény, amelynek következtében a szolgáltatás nem teljesíthető 

 
természetimádó vallás: (tudományos) a természetimádásnak vmely formája 
 
természeti népek: (néprajz) fejlődésüknek viszonylag alacsony fokán levő, rendszerint írásbeliséggel sem 

rendelkező népek, amelyeknek életmódja jórészt a természettől függ, minthogy a természetnek 
uralmuk alá kényszerítésére kevés műszaki eszközük van; primitív népek 

 
természeti törvény: (tudományos) az a törvény, amely szerint vmely természetben lefolyó jelenség v. 

folyamat azonos körülmények között, emberi beavatkozástól függetlenül, mindig azonos módon 
megy végbe 

 
természettudományi kar: a tudományegyetemeknek (és külföldön néhány nagyobb műszaki egyetemnek) 

a matematika és a természettudományok oktatásával és kutatásával foglalkozó kara 
 
természetvédelmi terület: természetvédelem alá helyezett tájrészlet, ahol a földtani, víztani, növénytani, 

állattani v. egyéb természeti értékek megőrzéséről az illetékes természetvédelmi hatóság 
határozatban gondoskodik; amelyen a gazdasági céllal termelőtevékenység nem végezhető 

 
termesztés → kettős termesztés 
terminus → idézési terminus 
 
terminus technicus: (nyelv, irodalom) olyan szó v. szókapcsolat, amely valamilyen szaknyelv sajátos 

szókészletéhez (nómenklatúra, terminológia) tartozik, tehát valamely szaknak, tudományág 
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fogalmának, tárgyának, eszközének, eljárásainak egyértelműen meghatározott állandó elnevezése; 
műszó, szakkifejezés, szakszó 

 
termő → direkt termő 
 
termőre metsz: (kertészet) <gyümölcsfát, bokrot> úgy metsz, hogy ne csak leveleket hajtson, ne csak 

fejlődjék, hanem már termést is hozzon 
 
termős virág: <a kétlaki növényen a porzós virággal ellentétben> olyan virág, melyben a magképződéshez 

szükséges termő van 
 
terror → egyéni terror 
 
térti jegy: menettérti jegy 
 
térti kezelés: (postaügy, bizalmas) vmely okból nem kézbesíthető postai küldemények visszaküldése a 

feladónak 
 
terület → autonóm terület 
terület → engedményes terület 
terület → fertőzött terület, terep 
terület → gyakorló terület 
terület → lefolyástalan terület 
terület → mezőgazdasági terület 
terület → palatális terület 
terület → természetvédelmi terület 
terület → vámszabad terület 
terület → védett terület 
terület → veláris terület 
terület → vízgyűjtő terület 
terület → vízvédelmi terület 
terület → zajvédelmi terület 
területe → téglalap területe 
 
területi munkamegosztás: (néprajz) a munkafolyamat térbeli tagolása aszerint, hogy egyazon 

munkafolyamat összetartozó részeit v. egymást kiegészítő munkafolyamatokat, tevékenységi köröket 
egymástól elkülönített v. elkülönülő helyen végzik 

 
terv → távlati terv 
tervezés → nyelvi tervezés 
tervezés → természetbeni tervezés 
 
tervezett szöveg: (nyelv, irodalom) olyan szöveg, amelynek általános szerkezetét tudatosan alakítjuk ki, és a 

témát meghatározott sorrendben tudatosan fejtjük ki 
 
test → egyszerű test 
test → semleges test 
test → számadó test 
test → szilárd test 
test → tapintó test 
 
testek három mérete: a hosszúság, szélesség és a magasság 
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testfogó pálca: (néprajz) a halottas koporsó szállítására szolgáló, keményfából készült rúd, amelynek 
középső, koporsó alá kerülő része lapos, két vége gömbölyű 

 
testi → könnyű testi sértés 
 
testi motozás: olyan motozás, amely a testen viselt ruházaton kívül a test egyes üregeire (száj, végbél stb.) 

is kiterjedhet 
 
testi munkás: főleg testének erejével dolgozó munkás 
 
testi sértés: (jogtudomány) sérülés, seb, kár okozása vkinek a testén, testi épségén; a gyógyulás 

időtartamától függően minősül a cselekmény könnyű v. súlyos testi sértésnek 
 
testnevelő tanár: (iskola) a testnevelés tantárgy tanítására tanárképző intézményekben képesítést nyert 

pedagógus 
 
testőrség → darabont testőrség 
 
test részei: a fej, a törzs és a végtagok 
 
testsúly → ideális testsúly 
testület → diplomáciai testület 
testvér → alamizsnás testvér 
Testvérek → Kisebb Testvérek Rendje, Ordo Fratrum Minorum 
testvérek → osztatlan testvérek 
 
testvérré fogadás: ősrégi, a Balkánon még a 20. század második felében is élő szokás, mellyel nem vérrokon 

fiatalokat egész életükre egymás testvérévé avattak 
 
tesz → placcra tesz 
teszi → karba teszi kezét 
tészta → leveles tészta 
tészta → öntött tészta 
tészta → pergelt tészta 
tészta → rácsos tészta 
tészta → sodrott tészta 
 
tésztás étel: (konyhaművészet) főtt v. sült tésztából álló étel 
 
tésztás kenyér: szalonnás, keletlen, rosszul sült kenyér 
 
tétel → érettségi tétel 
tétel → tranzitó tétel 
tétele → Pitagorasz tétele 
 
tételes dráma: (irodalomtudomány) vmely problémát bizonyos fokú irányzatossággal kifejtő dráma 
 
tételes jog: (jogtudomány) a hatályos, érvényben levő jogszabályok összessége 
 
tételes törvény: (jogtudomány) hivatalosan kihirdetett, érvényes, érvényben levő törvény 
 
tételes vallás: <különösen a deizmussal v. panteizmussal szemben> dogmákon, tételeken felépülő vallás 
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tetemre hív: (történettudomány) <az istenítélet egyik fajaként> a gyilkossággal gyanúsított személyeket 
elvonultatja a meggyilkolt holtteste előtt, hogy a gyilkos megjelenésekor vérezni kezdő seb elárulja a 
tettest 

 
tető → nyitott tető 
 
tetőt szeg: (népies) kettéválasztott zsúpkévéket a háztető gerincén egymás melé rak, s ún. tarajat készít 
 
tett helye: az a hely, ahol vmely cselekvés, rendszerint bűntény történt; színhely 
 
tettes → közvetett tettes 
tetvek → rágó tetvek 
tetvek → vérszívó tetvek 
teve → egypúpú teve 
teve → kétpúpú teve 
tevékenység → utóvulkáni tevékenység 
téveszme → elszegényedési téveszme 
thermái → Caracalla thermái 
thermái → Diocletianus termái 
tífusz → kiütéses tífusz 
 
Tihanyi alapítólevél: I. András királynak a tihanyi apátságot meglapító oklevele; a legrégibb, eredetiben 

fennmaradt hiteles magyarországi oklevél 1055-ből 
 
tilalmak → házassági tilalmak 
 
tilalmi idő: (hivatalos) olyan idő, amely alatt tilos vmit tenni 
 
tilalom → egyházi tilalom 
 
tilinkót duvaszt: a fűzfaág fás részét kifejti a kérgéből, s azután tilinkót csinál belőle 
 
tiltó mondat: tagadó alakú felszólító mondat 
 
tiltó vámtarifa: (közgazdaságtan) olyan magasra megszabott vám, amely gyakorlatilag lehetetlenné teszi 

vmely árucikknek külföldről való behozatalát 
 
tiltott beavatkozás: tiltott műtét 
 
tiltott gyümölcs: a) (vallás) a bibliai történet szerint annak a fának a gyümölcse, melynek fogyasztását az 

Isten az első emberpárnak megtiltotta; b) (átvitt értelemben) meg nem engedett élvezet 
 
tiltott harceszközök: a különösen kegyetlen fegyverek, ill. módszerek 
 
tinóru gombák: a tinórut és a vele rokon ehető és mérges gombákat magába foglaló nemzetség (Boletus) 
 
tinta → láthatatlan tinta 
típus → auditív típus 
típus → motorikus típus 
típus → vizuális típus 
típusok → emlékezési típusok 
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tiroli feszület: (vallás) hatalmas, 5–6 m magas, hordozható feszület; a súlyos tiroli feszületet az alsó részére 
keresztbe erősített rúddal viszik; oldalanként 5-5 népviseletbe öltözött tiroli férfi viszi, és a megdőlés 
ellen a kereszt oldalszáraira erősített 2-2 rúddal támasztják meg; a 14 fős csapatot gyakran kell 
váltani; a keresztet minden alkalommal több száz fős zarándoklat kíséri 

 
tiroli rétes: kevert, nem nyújtott, omlós vajastésztából készült, tetszés szerint töltött rétes 
 
tiszaeszlári per: (történettudomány) koholt vérvád alapján indított nevezetes antiszemita per 1883-ban 
 
tiszt → alantos tiszt 
tiszt → beosztott tiszt 
tiszt → első tiszt 
tiszt → összekötő tiszt 
tiszta → kataszteri tiszta jövedelem 
 
tiszta arany: vegyítetlen arany 
 
tiszta bor: a) vízzel nem kevert bor; b) nem pancsolt bor; c) átlátszó, nem zavaros bor 
 
tiszta ész: (filozófia) <a kanti filozófiában> a megismerő tudat egyetemes törvényeinek rendszere 
 
tiszta haszon: a) tiszta nyereség; b) (bizalmas) <állítmányként:> nagyon jó, nagyszerű, a lehető legjobb, 

legelőnyösebb (vki számára) 
 
tiszta helyzet: (sport) <labdajátékokban> az ellenfél játékosától nem zavart helyzet, rendszerint a kapu, 

kosár stb. közelében 
 
tiszta jövedelem: a jövedelemnek a jövedelem megszerzésére fordított kiadások levonása után 

fennmaradó része 
 
tiszta költészet: (nyelv, irodalom) a francia kései szimbolisták költői hitvallása, költészetelméleti felfogása, 

amely a költészet lényegének az „elmesélhetetlent” tartja; közelít a l’art pour l’art-hoz 
 
tiszta lap: a) üres, írott v. nyomtatott szöveget stb. nem tartalmazó v. be nem piszkított lap; b) (átvitt 

értelemben, választékos) az előzmények lezárásával előálló olyan új helyzet, főleg vkivel 
kapcsolatban, vkinek a megítélését illetően 

 
tiszta munka: a) a tisztességes, becsületes eljárás; b) jól elvégzett, többé semmiféle nehézséget, 

bonyodalmat nem okozó munka; c) (gúnyos, rosszalló) alapos, teljes pusztítás, rombolás 
 
tisztán ír: olvashatóan ír 
 
tisztán rajzolt kép: jól megkülönböztethető vonalakkal, áttekinthetően rajzolt kép 
 
tiszta rím: (irodalomtudomány) olyan rím, amelyben nemcsak a magánhangzók, hanem a mássalhangzók is 

megegyeznek (pl. rögnek – görögnek, sötéten – réten) 
 
tiszta szesz → abszolút alkohol 
 
tiszta színarany: (népies, túlzó) tiszta arany 
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tiszta születési arányszám: (orvosi) a születések alakulására jellemző népmozgalmi statisztikai mutató, mely 
az élve születések arányát az összes 15–49 éves propagatív korú női népesség számához viszonyítva 
fejezi ki 

 
tisztátlan játék, szerelés: (sport) a szabályokkal nem törődő, játéktársának testi épségét veszélyeztető, 

durva játék, szerelés 
 
tiszteleg → zászlóval tiszteleg 
 
tisztelendő anya: (vallás) a) <zárdafőnöknő megszólításaként v. megnevezésére>; b) <általában apáca 

megszólításaként a zárdanövendék részéről> 
 
tiszteletbeli doktor: olyan neves tudós, író, művész v. közéleti férfiú, akinek érdemei elismeréséül vmely 

egyetem ezt a címet adományozza; díszdoktor 
 
tisztelete → Eucharisztia tisztelete 
 
tiszti becsület: (elavult) <a feudális szellemű régi hadseregben a kasztrendszer maradványaként élő olyan 

felfogás kifejezéseként, amely szerint a katonatisztek becsülete más, mint a civileké> 
 
tiszti címtár: (régies) az ország tisztviselői nevének, állásának és lakáscímének rendszerint intézményenként 

csoportosított jegyzéke 
 
tiszti főorvos: (elavult) <vmely városban v. megyében> a vezető tisztiorvos 
 
tiszti főügyész: (elavult) a) <vmely városban v. megyében> vezető tisztiügyész, b) <magasabb fizetési 

osztályban levő munkakörét egyedül ellátó tisztiügyész címeként> 
 
tiszti járőr, őrség: (katonaság) olyan járőr, őrség, amelynek tiszt a parancsnoka 
 
tiszti kereset alá von vkit: (elavult) fegyelmi vizsgálatot indít ellene 
 
tisztít → vért tisztít 
 
tisztogatási akció: azoknak az eljárásoknak a sorozata, amelyekkel vmely intézményt, szervezetet 

megtisztítanak a nem oda való elemektől 
 
titkár → szervező titkár 
titkár → szociális titkár 
titkár → vezető titkár 
titkos → nyílt, titkos szavazásos 
 
titkos egyesület: jóváhagyott alapszabályok nélkül, illegálisan működő szervezet, csoportosulás 
 
titkos kéjelgés: (1945 előtt, hivatalos) hatósági engedély és rendőrorvosi ellenőrzés nélküli prostitúció 
 
titkos prostituált: (elavult) <olyan országban, amelyben a prostitúciót engedélyezik> a hivatalos ellenőrzés 

megkerülésével prostitúciót űző nő 
 
titkos szavazás: olyan szavazás, amelyben a szavazatot rendszerint borítékba zárt szavazólappal úgy adják 

le, hogy ne lehessen megállapítani, kire v. mire szavazott a szavazatra jogosult személy 
 
titkos választás: írásban, névtelen szavazással történő választás 
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titok → gyónási titok 
titok → hivatali titok 
titok → szolgálati titok 
tized → egyházi tized 
tized → pápai tized 
tizedes → egyetemes tizedes osztályozás 
tizedes → szakaszos tizedes tört 
 
tizedes mérleg: olyan egyenlőtlen karú mérleg, amely akkor van egyensúlyban, ha az egyik karján levő súly 

egytized része a másik karján elhelyezett tehernek 
 
tizedes tört: (mennyiségtan) olyan törtszám, amelynek a nevezője a tíz vmelyik hatványa; pl. 0,5 
: 5/10, 0,005 
: 5/1000 
 
tizedes v. decimális rendszer: egyetemes tizedes osztályozás 
 
tízedik parancsolat: (vallás) a tízparancsolat 10. törvénye: „Ne kívánd el embertársad házát, … sem 

szolgáját, sem szolgálóleányát, sem szarvasmarháját, sem más egyebet, ami az övé” 
 
tízek tanácsa: (történettudomány) a velencei köztársaság legfelső kormányzó testülete 
 
tizenhárom → aradi tizenhárom 
 
tizenhárom óra: (közlekedés, hivatalos) délután egy óra 
 
tizenhat pont: (történettudomány) a műegyetemi ifjúság követelései a lengyelekkel rokonszenvező 

tüntetésre; 1956. okt. 22. 
 
tizenkét pont: (történettudomány) a magyar nemzet kívánságainak összefoglalása 1848 márciusában 
 
tizenkettes → felező tizenkettes 
 
tizenkilenc óra: {<időpont megjelölésére:>} (közlekedés, hivatalos) délután hét óra 
 
tizenötéves háború: 1591–1606: a Habsburgok és az Oszmán-Török Birodalom háborúja Magyarország 

birtokáért, Magyarország teljes meghódításáért 
 
tízes agancs: (vadászat) öt-öt ágú agancs 
 
tízes évek: a folyó v. a szóban forgó évszázadnak tizedikkel kezdődő évei a huszadik kezdetéig 
 
tízes számrendszer: (mennyiségtan) az a számrendszer, amelynek alapszáma tíz, s amelyben a számjegyek 

helyi értéke balra haladva, helyenként tízszeresére nő 
 
Tízlándzsás kerület: (néprajz) a Szepességben határbiztosítási feladatokat ellátó, szabadalmas jogállást, 

majd nemesi rangot élvező, eredetileg magyar népességből szervezett terület 
 
tojás → bevert tojás 
tojás → híg tojás 
tojás → hímes tojás 
tojás → húsvéti tojás 
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tojás → írott tojás 
tojás → lágy tojás 
tojás → lámpázott tojás 
tojás → piros tojás 
tojás → porított tojás 
tojása → kolumbusz tojása 
 
tojás fehérje: a tojásnak a héja és sárgája közti, fehérjét tartalmazó része 
 
tojás székje: tojás szike, különösen sárgája 
 
tojás szike: (ritka, népies) a) a tojás sárgája, széke; b) a tojás sárgájában levő csíra 
 
tojásinkubáló készülék: (mezőgazdaság) előkeltetésre, ill. fertőzött tojások inkubálására szolgáló 

berendezés 
 
tojást buggyant: (konyhaművészet) forrásban levő levesbe, mártásba, főzelékbe tojást üt, s azt egészen 

rövid ideig főni hagyja 
 
tokás galamb: (régies) kidudorodó begyű galamb 
 
tokos csőkötés: (műszaki nyelv) falba, talajba beépített víz- és gázvezetékeken használatos szabványos 

csövek olyan kapcsolása, amelynek alkalmazásával az erős falú tokba betolt csővéget kátrányba 
áztatott kenderfonattal és ólomkötéssel tömörítik, hogy a légköri nyomást kibírja 

 
tokos kemence: (kohászat) olyan kemence, amelyben a hevítésre kerülő tárgy tűzálló agyag- v. 

vasedényben van, és így idegen anyagok nem juthatnak bele 
 
tokos német: (régies, gúnyos) térdig érő, jellegzetes buggyos nadrágot viselő német 
 
toll → kihúzó toll 
toll → szárnyfedő toll 
toll → téli toll 
tolla → buzogány tolla 
tolla → kulcs tolla 
tolla → nyíl tolla 
 
tollas buzogány: olyan buzogány, amelynek feje a nyélbe beillesztett és koncentrikusan elhelyezett 

fémlemezekből áll 
 
tollát → szőrét, tollát, agancsát hullatja 
 
tollat foszt: háziszárnyas, különösen liba, kacsa tollának gerincéről a pehelytollakat egymás után letépi 
 
tollfosztó asszony: (néprajz) a tollkereskedők által megvett tollat fosztó, nagyságuk és minőségük szerint 

osztályozó személy; csak gyenge, beteg szegényasszony vállalkozott erre a munkára, mivel a fizetség 
olyan kevés volt, hogy megélni belőle nem lehetett 

 
toll lelke: (átvitt értelemben, népies) a gerinc üres részében levő sejtes hártya, amelyben a toll tápláló 

csatornái vannak 
 
toll vitorlája: (ritka) a toll zászlója 
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toll zászlója: (állattan) a (madár)toll gerincéből kétoldalt sűrűn kiágazó párhuzamos, egymáshoz 
kapcsolódó, összetapadó szálak, az ún. sugarak összessége; a toll vitorlája 

 
tolték birodalom: a Kr. u. 9. században észak felől a Mexikói-medencébe érkezett nahua nyelvű indián 

csoportok által létrehozott állam 
 
tolvaj → besurranó tolvaj 
 
tompaszögű háromszög: (geometria) olyan háromszög, melynek legnagyobb szöge tompaszög 
 
tonzúra feladása: (ritka, vallásügy) <pappá szenteléskor> tonzúra nyírása az új pap hajába 
 
tóparti klíma: (földrajz) nagy tavak partjának közvetlen közelében jellemző, a környezettől különböző klíma 
 
toporci Madonna: (művészettörténet) a szepességi faszobrászat alkotása 1350 körül, tipikus gótikus S 

vonalát jobbra hajtott feje és balra ívelő lába hangsúlyozza 
 
topp → vívó topp 
 
torinói halott lepel: (vallás) a torinói székesegyházban ereklyeként őrzött gyolcslepel, melyet a hagyomány 

Jézus halotti lepleként tisztel; a szent lepel 
 
torlódása → magánhangzók torlódása 
torlódása → mássalhangzók torlódása 
torna → hatos torna 
torna → ritmikus torna 
tornák → lovagi tornák 
 
tornatermi szőnyeg: (sport) szer- és talajtorna-gyakorlatok végzésekor a sérülések megelőzése végett a 

padlóra terített különféle méretű sportszer 
 
tornyos fésű: (népies) a hajból magasan kiemelkedő, hosszú fogú fésű 
 
tornyos malom: (néprajz) hegyes csúcsban végződő, kerek tetővel fedett szélmalom 
 
torontáli szőnyeg: rendszerint kézi szövésű, főleg vörös v. vörösesbarna alapszínű, mértani jellegű 

mintákkal díszített színes szőnyeg 
 
torony → bábeli torony 
torony → négyezeti torony 
torony → parancsnoki torony 
torony → sisakos torony 
 
torony rózsája: a torony csúcsán levő kődísz 
 
torz alak: a) visszataszító külsejű ember, ritkábban állat; szörny; b) vmilyen tulajdonságot túlzott arányban s 

visszataszító változatban képviselő alak, személy 
 
torziós inga: rugalmas huzal elcsavarodása alapján igen kis erők mérésére alkalmas berendezés; torziós 

mérleg 
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totális állam: (történettudomány) a diktatúra 20. századi formája, mely az állam mindenhatóságát jelenti; a 
vezérkultusz világnézetét megvalósító államforma, a demokrácia ellentéte; totalitárius állam; 
totalitarizmus 

 
totális háború, hadviselés, mozgósítás: (politika, sajtónyelvi) az ország gazdaságának teljes 

felhasználásával, a lakosságnak a végső lehetőségig való igénybevételével, minden eszközzel, 
rendszerint a nemzetközi jog figyelmen kívül hagyásával folytatott háború, hadviselés, mozgósítás 

 
továbbszolgáló őrmester, tiszthelyettes: olyan őrmester, tiszthelyettes, aki köteles katonai szolgálata után 

további szolgálatra önként a hadseregben marad; zupás őrmester, tiszthelyettes 
 
tő → abszolút tő 
tő → csonka tő 
tő → hangugrató tő 
tő → relatív tő 
tő → teljes tő 
tő → változatlan tő 
tő → változó tő 
tő → viszonylagos tő 
 
többértelmű szavak: olyan szavak, amelyeknél egy hangalakhoz több egymással összefüggő jelentés 

kapcsolódik; többjelentésű szavak 
 
többes szám: a szónak (igének, névszónak, névmásnak, igenévnek, személyragozható határozószónak) az az 

alakja, amely több személyt v. dolgot, több fogalmat jelöl, ill. többre utal 
 
többjelentésű szavak: (nyelv, irodalom) olyan szavak, amelyeknél egy hangalakhoz több egymással 

összefüggő jelentés kapcsolódik; az ilyen szavakat poliszém szavaknak nevezzük 
 
többség → abszolút többség 
többség → egyharmad többség 
 
többségi elv: az az elv, amelynek értelmében a többség akaratának kell érvényesülnie <vmely közösség 

életében> 
 
többségi párt: (politika) a) (ritka) <több párt közül> a legnagyobb létszámú párt; b) az a párt, amelynek 

vmely parlamentben a legtöbb képviselője van 
 
többszörös → közös többszörös 
 
többtagú kifejezés: (mennyiségtan) olyan algebrai kifejezés, amelyben több mennyiség az összeadás v. a 

kivonás műveletének viszonyában van egymással (pl. a + b + c + d v. a – b – c – d v. a + b + c – d + e) 
 
tök → istengyalulta tök 
tőke → állandó tőke 
tőke → erkölcsi tőke 
tőke → holt tőke 
tőke → változó tőke 
 
tőke akkumulációja: (közgazdaságtan) <a kapitalizmusban> a tőke felhalmozódása újonnan létrehozott 

értéktöbblet elsajátítása útján, a tőkések gazdagítására 
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tőke centralizációja: (közgazdaságtan, politika) sok kisebb tőkének kevés számú nagyobb tőkévé való 
átváltoztatása úgy, hogy a nagyobb tőkék magukba olvasztják a kisebb, gyengébb tőkéket 

 
tőkefelhalmozás → eredeti tőkefelhalmozás 
 
tőke koncentrációja: a tőke felhalmozódása a tőkések kezében oly módon, hogy a nagyobb tőkék 

gyorsabban nőnek, s ugyanakkor az egész tőke egyre kevesebb tőkés kezében összpontosul 
 
tőke körforgása: (közgazdaságtan) a tőke mozgásának az a folyamata, amely magában foglalja a 

pénztőkének termelő tőkévé, ennek árutőkévé, az árutőkének pedig újra pénztőkévé való 
átváltozását 

 
tökéletes bánat: (vallás) bűnbánat, melynek indítéka az Isten iránti tökéletes szeretet; azaz a bűn elítélése 

és a bűn kerülésének szándéka 
 
tökéletes műveltető ige: (nyelvtudomány) tárgyas igéből képzett műveltető ige 
 
tökéletlen műveltető ige: (nyelvtudomány) olyan ige, amely azt fejezi ki, hogy az alanya az ige tárgyának 

bizonyos állapotát v. állapotváltozását idézi elő 
 
tőkés felhalmozás: az értéktöbblet egy részének tőkévé történő változtatása 
 
tőkés korszak: <vmely társadalom fejlődésében> a kapitalista termelési viszonyok uralmának időszaka 
 
tőkés termelés anarchiája: (közgazdaságtan) a tőkés piacon uralkodó szervezetlenség, amelynek 

következtében a gazdasági életet csak a kereslet és kínálat viszonya alakítja 
 
tőkés világpiac: a tőkés országok nemzeti piacainak összessége 
 
tőke szerves összetétele: az állandó és a változó tőke aránya 
 
tőkét exportál: (közgazdaságtan) tőkét más, rendszerint elmaradott, függő országban, gyarmaton 

vállalkozás(ok)ba fektet, gyümölcsöztet 
 
töklevélszár oboa: (néprajz) kettősnyelvű (oboarendszerű) gyermekjáték hangszer, amelyet úgy készítenek, 

hogy a frissen levágott töklevélszárat a felső végéről 3–4 cm hosszúságban behasítják, ez a hasíték a 
hangszer fúvókája; tökduda 

 
tökös horog: (halászat) vízen úszó tökhöz erősített horgok sora 
 
tölcsére → tűzhányó tölcsére 
 
tölcséres út: (néprajz) a településekből kivezető, egykori állathajtó út, amely a város, ill. falu belseje felé 

szűkül, kifelé pedig tölcsérszerűen szélesedik 
 
tölgy → kocsányos tölgy 
tölgy → kocsánytalan tölgy 
tölt → tüdőt tölt 
töltény → egységes töltény 
töltény → megosztott töltény 
töltés → elektromos töltés 
töltött → csőre töltött fegyver 
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töltött káposzta: (néprajz) apróra vágott húsból, kásából növénylevélbe burkoltan főtt étel, amely az 
oszmán-török konyháról indulva terjedt el Európában 

 
töltött káposzta bundája: a tölteléket összefogó savanyított káposztalevél 
 
töm → fogat töm 
tömeg → kritikus tömeg 
tömeg → tehetetlen tömeg 
tömegek → széles tömegek 
 
tömeges baleset: az elemi csapások, nagy közlekedési balesetek, házbeomlások, robbanások, 

bányaszerencsétlenségek stb. következtében beálló nagyszámú sérüléssel járó katasztrófák 
 
tömegmegmaradás törvénye, anyagmegmaradás törvénye: a kémiai reakcióban a keletkezett anyag(ok) 

tömege megegyezik a kiindulási anyag(ok) tömegével 
 
tömény alkohol: a) tiszta, vegyítetlen alkohol; b) (bizalmas) igen erős pálinka 
 
tömítő szelence: kenő szelence 
 
tömör szedés: (nyomdászat) ritkítás nélküli szedés 
 
tömörített állomány: (számítástechnika) valamely tömörítőprogram segítségével összesűrített tartalmú 

állomány, amely így kevesebb helyet foglal el, mint tömörítetlen állapotban 
 
tömött szivar: olyan szivar, amelynek levelei szorosan egymásra simulnak, nincs köztük hézag, s ezért nem 

jól szelel 
 
tömpe ujj: rövid, vaskos, lapos végű ujj 
 
tör → kapura tör 
tör → sztrájkot tör 
 
tördelt levonat: (nyomdászat) az oldalakká alakított (tördelt) nyomóformáról a kiadó v. a megrendelő 

számára ellenőrzés céljából készült levonat 
 
töredék → Miskolci töredék 
törés → igába törés 
törés → kettős törés 
törés → nyílt törés 
törése → bor törése 
törése → fény törése 
 
töretlen út: a) olyan út, amelyen még csak kevesen jártak, s ezért nehéz rajta haladni; b) (átvitt értelemben) 

olyan út, eljárás, olyan módszer, mód, amelyet még csak kevesen próbáltak ki, s ezért követése sok 
nehézséggel jár 

 
törlés → telekkönyvi törlés 
 
törődött bor: egy kissé zavaros, olykor eredeti ízét, zamatát vesztett bor; törött bor 
 
török átka: (néprajz, nyelvtudomány) a szólás szerint a Szent György napja (ápr. 24.) táján esett eső neve 
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török hódoltság: (történettudomány) a) az a korszak, amelyben Magyarország nagy része török megszállás 
alatt volt (kb. 1540–1686); b) Magyarországnak az a területe (az Alföld és a Dunántúl keleti fele), 
amely a 16–17. században török megszállás alatt volt 

 
török időkben: akkor, amikor Magyarország nagy része török hódoltsági terület volt 
 
török kávé: szűretlenül fogyasztott feketekávé 
 
török nyelvek: (nyelvtudomány) az altaji nyelvek egyik nyelvcsaládját alkotó nyelvek (az oszmán-török, 

azerbajdzsáni, türkmén, kirgiz, kazah, ujgur, csuvas, tatár stb. nyelvek) 
 
törökség → oszmánli törökség 
 
törött bor: fényét vesztett, zavaros bor 
 
törpe → vörös törpe 
tört → egyszerűbb alakra visszavezethető tört 
tört → emeletes tört 
tört → közönséges tört 
tört → tizedes tört 
tört → valódi tört 
 
tört arany: a) olyan aranytárgy, amely javítással sem helyrehozható hibája miatt mint ékszer nem kerülhet 

forgalomba; b) ilyen aranytárgy apró darabjai együtt 
 
tört bor: fényét vesztett, zavaros bor; törött bor 
 
történelem → egyetemes történelem 
 
történelem előtti kor: az emberiség v. egyes népek múltjának az a korszaka, amelyből még nem maradtak 

ránk írásos feljegyzések 
 
történelmi dráma: (irodalomtudomány) olyan színmű, amely cselekményét a történelmi múltra vonatkozó 

hagyományokból v. forrásokból (pl. krónikákból) meríti 
 
történelmi idők: olyan idők, amikor nagy fordulatok, változások mennek végbe 
 
történelmi materializmus: (filozófia) a dialektikus materializmus tételeinek a társadalmi jelenségek 

magyarázására való kiterjesztése és alkalmazása 
 
történelmi név: a történelemből is ismert nagyságnak, híres, régi családnak a neve 
 
történelmi regény: (nyelv, irodalom) a romantika korában megjelenő regénytípus; a történelmi regények 

hiteles történelmi háttérben játszódnak, hőseinek tulajdonságai és cselekedetei történelmi 
sajátosságukból következik 

 
történelmi városmag: a város legrégibb része, ahol a legtöbb műemlék és műemlék jellegű épület található 
 
történeti ének: (néprajz) fontos közéleti, hadi eseménnyel, mozgalommal, kiemelkedő személyiséggel 

foglalkozó lírai v. epikai dal 
 
történeti múlt: (nyelvtudomány) elbeszélő múlt 
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történeti nyelvészet: (nyelvtudomány) a nyelvtudománynak az az ága, amely a nyelvi rendszer fejlődésével, 
a nyelvi jelenségek alakulásával, valamint a fejlődés belső törvényszerűségeinek feltárásával 
foglalkozik; diakronikus nyelvészet 

 
történeti tény: olyan esemény, amelyet a történelem mint megtörténtet igazol 
 
történeti v. hagyományos hangsúly: (nyelvtudomány) a nyelvi hagyományon alapulóan a szavaknak 

meghatározott szótagjára eső hangsúly 
 
törtet bővíti: (mennyiségtan) a számlálót és a nevezőt ugyanazzal a számmal szorozza 
 
törtet egyszerűsít: (mennyiségtan) a tört számlálóját és nevezőjét vmely, rendszerint legnagyobb közös 

osztójukkal elosztja 
 
tört tej: (néprajz) tejföllel elkevert (helyenként szitán áttört) savós v. éppen savótlanított aludttej 
 
törvény → erkölcsi törvény 
törvény → természeti törvény 
törvény → tételes törvény 
 
törvénybe iktat: (jogtudomány) a törvények közé besorol, törvényerőre emel 
 
törvénye → anyagmegmaradás törvénye 
törvénye → arkhimédész törvénye 
törvénye → tömegmegmaradás törvénye, anyagmegmaradás törvénye 
törvények → étkezési törvények 
törvények → márciusi törvények 
 
törvény előtti egyenlőség: (jogtudomány) alkotmányban biztosított állampolgári jog, melynek értelmében 

minden állampolgár ügyében ugyanazok a bíróságok járnak el, s mindenkivel szemben ugyanazt a 
jogot alkalmazzák 

 
törvényen kívül állónak nyilvánít vkit: (jogtudomány) a jogszabályoktól biztosított védelmet megvonja tőle 
 
törvényen kívül helyez vkit, vmit: (jogtudomány) üldözi, működését megtiltja 
 
törvényes apa: olyan apa, aki anyakönyvezett házasságon belül nemzette gyermekét 
 
törvényes fizetési eszköz: (jogtudomány) egy ország törvényi rendelkezésekkel meghatározott pénze 

(bankjegyei és érméi), amelyet mindenki köteles fizetés teljesítéseként elfogadni 
 
törvényes házasság: (jogtudomány) az állami törvény rendelkezései szerint kötött házasság <a természetes 

házasságtól való megkülönböztetésül> 
 
törvényes kor: (jogtudomány) az öröklési jog kötelmein kívül általánosságban a nőnek az az életkora, 

melynek betöltése után a vele végzett nemi közösülés nem esik a törvény tilalma alá; a nagykorúság 
ideje 

 
törvényes örökös: (jogtudomány) olyan örökös, aki törvényben megállapított feltételeknek megfelelve 

örökölheti vkinek a hagyatékát 
 
törvényes szavatossági hiba: <állatok adásvételében> az a körülmény, hogy az állat az átadástól számított 

hat héten belül elhull, v. más módon válik használhatatlanná 
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törvényhatósági bizottság: (régies) a vármegyei és a városi törvényhatóság lakosságát képviselő 

tanácskozási szerv, amely választott tagokból, érdekképviseleti küldöttekből és az illető 
törvényhatóság vezető tisztviselőiből állott 

 
törvényhatósági joggal felruházott v. törvényhatósági jogú város: (régies) a vármegyei hatóságok jogköre 

alá nem tartozó nagyobb város, amelynek igazgatását a helyi közigazgatás önkormányzati szervei 
intézték, látták el 

 
törvényhozó hatalom: (jogtudomány, elavult) <a végrehajtó hatalomtól és az igazságszolgáltatástól való 

megkülönböztetésül,> a közhatalomnak az az ága, amelynek keretében az országgyűlés (az 
uralkodóval együtt) törvényeket alkot 

 
törvényi tényállás: (jogtudomány) büntetőjogi jogszabály, a büntető törvénykönyv különös részébe foglalt 

bűncselekmény ismérveinek összessége 
 
törvénykönyv → bűntető törvénykönyv 
törvénykönyv → polgári törvénykönyv 
 
törvény nevében: a törvényes jogok, felhatalmazás alapján, hivatalosan 
 
törvényszéki szakértő: az igazságügyi intézmények által elismert szakértő, akinek véleményét a bíróságok 

rendszeresen kikérik 
 
törvénytelen gyermek: (elavult) házasságon kívül született gyermek 
 
törvénytevő bíró: törvénykező bíró 
 
törvénytevő nap: olyan nap, amelyen a bíróság tárgyalást tart 
 
törvénytevő szék: bírói szék 
 
törzse → hajó törzse 
törzse → repülőgép törzse 
 
törzsökös nemes: (elavulóban) több száz éves nemességgel bíró, ősi nemes 
 
törzsszám → relatív törzsszám 
törzsű → alacsony törzsű 
tővéghangzó → lappangó tővéghangzó 
 
tövisszúró gébics: (állattan) a gébicsek családjába tartozó madár, amely táplálékát (rovarokat és kisebb 

madárfiókákat) tüskére, tövisre szúrva tartja (Lanius collurio) 
 
tőzsde → szilárd tőzsde 
 
tragikus bűn: (irodalomtudomány) az a tévedés, amely a tragédiában vmelyik főszereplő bukását okozza 
 
tragikus bűnhődés: (irodalomtudomány) a tragikus hősnek bűnéért való bűnhődése 
 
tragikus összeütközés: (irodalomtudomány) a tragédia vmelyik szereplőjének, rendszerint hősének 

összeütközése a vele szemben álló erőkkel, ill. az összeütközés, amely a tragikus hős lelkében 
ellentétes érzelmek között folyik le 
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tragikus vétség: (ritka, irodalomtudomány) az a tévedés, amely a tragédiában vmelyik főszereplő bukását 

okozza; a tragikus vétség alapjaiban jó szándékú, de végzetes következményekkel járó cselekedet; 
tragikus bűn 

 
transzcendentális idealizmus: (filozófia) kritikai idealizmus 
 
transzformátor → kilépő transzformátor 
 
tranzitív ige: (nyelv, irodalom) tárgyra v. határozóra irányuló cselekvést kifejező ige, tárgyas ige 
 
tranzitó forgalom: (kereskedelem) áru szállítása a kiinduló pontról rendeltetési helyére közbeeső átrakás, 

vizsgálat stb. nélkül 
 
tranzitó kereskedelem: (kereskedelem) a kereskedelemnek az az ága, amely az áru értékesítését vmely 

országból közbeeső államo(ko)n keresztül irányítja vmely más országba; átmenő, átviteli 
kereskedelem 

 
tranzitó tétel: (kereskedelem) ideiglenesen elkönyvelt, főleg olyan tétel, amelyet a teljes elszámolás 

hiányában a mérlegszámlán egyik évről átvisznek a másikra 
 
tranzitó vám: az országon átmenő, más országba irányított árura kivetett vám 
 
trapéz középvonala: (geometria) a trapéz két nem párhuzamos oldalának felezési pontjait összekötő, a 

másik két oldallal párhuzamos egyenes 
 
trappista apácák: (vallás) női szerzetesrend, amelyet Svájcban alapítottak 1796-ban 
 
trappista sajt: rendszerint korongokban árusított, kissé sárgás, lyukacsos, félkemény sajt 
 
trencséni csata: (történettudomány) a kuruc szabadságharc sorsdöntő csatája 1708. aug. 3-án, amelyben 

Rákóczi serege súlyos vereséget szenvedett 
 
trianoni békeszerződés: (történettudomány) az első világháborút lezáró Párizs környéki béketárgyalások 

eredményeként Magyarországgal kötött békeszerződés (1920), melyet a versailles-i Kis-Trianon 
palotában írtak alá; kimondta Nyugat-Magyarország, a Felvidék, Erdély, a Délvidék és Horvátország, 
elszakadását 

 
tridenti (trentói) zsinat: (vallás) a katolikus megújulást elindító zsinat, amelyet 1545 és 1563 között 

tartottak 
 
trikolor → magyar trikolor 
 
triviális irodalom: (nyelv, irodalom) a szórakoztató irodalom pejoratív megjelölése; mindazon műfajoknak, 

ill. műveknek összessége, amelyek művészi értékkel nem bírnak, de társadalmi igényeket elégítenek 
ki, s így szociológiai vonatkozásban figyelemre méltóak; az alantas igényeket kielégítő írásművek 
összefoglaló elnevezése 

 
trónja → dózsa trónja, a tüzes v. izzó trón 
trónusa → kegyelem trónusa 
 
tropikus év: (csillagászat) a Földnek a Nap körüli keringési ideje a márc. 21-i nappálya és az égi egyenlítő, 

metszőpontjához (a tavaszponthoz) viszonyítva 
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trópusi betegségek: (orvosi) azon betegségek csoportja, melyek kizárólag trópusi-szubtrópusi környezetben 

fordulnak elő 
 
trópusi éghajlat: a forró égövi és egyenlítői területek éghajlata, állandóan magas átlaghőmérséklet és évi 

1000 mm fölötti csapadék jellemzi 
 
trópusi sisak: trópusi vidékeken hordott, vászonnal bevont parafából készült könnyű kalap, amely a fejet 

napszúrás ellen védi 
 
trottyos nadrág: (hangfestő) fenékben a szükségesnél hosszabb, v. bővebb és a szokásosnál hosszabb szárú, 

vasalatlan nadrág 
 
tuberkulózis elleni védőoltás: (orvosi) BCG-bacilus felhasználása tbc elleni védőoltásra 
 
tudás fája: (vallás) <a Biblia elbeszélése szerint> a paradicsombeli fa, amelyen a mindentudást adó 

gyümölcs terem 
 
tudományok → humán tudományok 
 
tudományok doktora: akadémiai tudományos fokozat, előfeltétele a kandidátus fokozat megszerzése 
 
tudományok kandidátusa: akadémiai tudományos fokozat 
 
tudományos-fantasztikus irodalom: (nyelv, irodalom) körébe azok a regények, novellák, versek, drámák, 

továbbá filmek, tévéjátékok tartoznak, amelyek a tudomány és a technika eredményeire alapozva a 
kalandregény cselekményének helyszínét a világűrrel bővítik, időpontját pedig az ősidőkbe v. a 
jövőbe helyezik 

 
tudományos fokozatok: a tudományos minősítés keretében szerezhető kandidátusi és doktori fokozat 
 
tudományos főmunkatárs: (hivatalos) <kutatóintézet tudományos dolgozójának címeként> a munkatársnál 

magasabb, de az osztályvezetőnél alacsonyabb fizetésű és rangú kutató 
 
tudományos irodalom: (nyelv, irodalom) a különböző tudományok eredményeit megörökítő irodalom 

összefoglaló elnevezése 
 
tudományos kutatás: a világ jelenségeinek megfigyelésére és megismerésére, a természeti és társadalmi 

jelenségek belső összefüggéseinek, törvényszerűségeinek feltárására irányuló tevékenység, továbbá 
kutatótevékenység, amelynek célja ismert tudományos eredmények alkalmazási lehetőségeinek 
keresése 

 
tudományos minősítés: rendszeres és eredményes tudományos tevékenységért szerzett tudományos cím 
 
tudományos munkatárs: (hivatalos) <kutatóintézet tudományos dolgozójának címeként:> a 

segédmunkatársnál magasabb, a főmunkatársnál alacsonyabb fizetési osztályba sorolt kutató 
 
tudományos norma: (1945 után, közgazdaságtan) a munka emberi és műszaki feltételeinek és 

lehetőségeinek beható vizsgálat alapján kidolgozott műszaki, gazdasági norma 
 
tudományos stílus: (irodalomtudomány) a tudományos művekre jellemző stílus 
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tudományos szövegek stílusa: (nyelv, irodalom) a tudományos szövegek elsődleges kommunikációs célja a 
tájékoztatás, nem jellemző rájuk az érzelemkifejezés; szókincsükben gyakoriak a szakkifejezések, 
igényes, pontos a szóhasználatuk; mondatszerkezetükre a világosság jellemző 

 
tudósító iroda: (hivatalos) hírszolgálattal foglalkozó iroda 
 
tudtára → adatik tudtára mindenkinek, hogy… 
túl → tengeren túl 
 
túl a Dunán v. a Dunán túl: Magyarországnak azon a részén, mely a Duna és a nyugati, ill. déli határ között 

terül el 
 
tulajdon → állami tulajdon 
tulajdon → szellemi tulajdon 
tulajdon → személyi tulajdon 
 
tulajdon értelemben: (régies) a szó, a kifejezés, a mondat valóságos értelmében (nem átvitt, nem képes, 

nem tágabb, nem alkalmi értelmében) 
 
túl a Tiszán v. a Tiszán túl: Magyarországnak azon a részén, amely a Tiszától keletre, ill. a Tisza felső 

folyásától délre terül el 
 
tulipános láda: (néprajz) a magyar hagyományban a menyasszony kelengyéjét gyűjtő láda, melyet tulipános 

virágmintákkal díszítettek 
 
túlórát csúsztat: a korábban teljesített túlórák időtartamának megfelelő munkaidőre szabadságot vesz ki, s 

ezzel egyenlíti ki a túlóráért járó bért 
 
túlra játszik: (játék, régies) rulettben azokra a számokra tesz, amelyek az asztal túlsó oldalára esnek 
 
túlzás → költői túlzás 
turbina → akciós turbina 
túró → liptói túró 
 
túrót v. tejet aggaszt: túrót készít úgy, hogy a megmelegített aludttejet zacskóba kötve felakasztja és 

szikkasztja 
 
turtujás ló: (néprajz) a hajóvontató lovak közül az utolsó ló, amelynek az volt a feladata, hogy a lovaskötelet 

a part felé kitartsa, így a többi ló zavartalanul fejthette ki vonóerejét 
 
tuskó → karácsonyi tuskó 
 
tutajos pice: (halászat, tájszó) olyan pice, amelynek jeladó úszó fácskája van, amely a vízben lebeg 
 
tű → rezgő tű 
tű → zsákvarró tű 
 
tüdőt tölt: (orvostudomány) gép segítségével a mellhártya és a tüdő közé a tüdő beteg szövetének 

gyógyítása céljából levegőt présel 
 
tükör → lelki tükör 
tükör → rámás tükör 
tükör → visszanéző tükör 
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tükör vaksága: vmely tükörnek az a fogyatkozása, hogy nagy részben v. teljesen levált róla a foncsor, s ezért 

nem tükröz 
 
tükörlekötő ruha: (néprajz) kendő, mellyel a halottas házakban a tükröt v. tükröket leborítják 
 
tükrös ponty: (állattan, választékos) tükörponty 
 
tükröt ír: (ritka) <írógépen, kézzel írott üzleti blokkon> fordítva teszi be a másolópapírt, s ilyen módon a 

szöveg tükörírással az előző lap hátán jelenik meg 
 
tűlevelű erdők: az északi félteke hideg mérsékelt éghajlatú területein és a magashegységeken élő örökzöld 

fenyvesek 
 
tüneti kezelés: (orvosi) olyan időleges v. csak felületi orvosi kezelés, amely a betegségnek csupán tüneteit 

enyhíti v. mulasztja el, anélkül hogy okát megszüntetné, terjedését megakadályozná, gyökeresen 
orvosolná 

 
tüntetés → néma tüntetés 
 
tüntető séta: (politika) kisebb-nagyobb tömeg csendes felvonulása békés tüntetésként 
 
türelmi rendelet: a) általában a hatalom részéről a vallás gyakorlását engedélyező rendelet; b) II. József 

1781. okt. 25-én kiadott rendelete, mely Magyarországon és az osztrák örökös tartományokban 
biztosította a protestánsok és a görögkeletiek szabad vallásgyakorlatát és hivatalviselési jogát 

 
tüszős termés: (növénytan) tüsző 
 
tűz → lakodalmi tűz 
tűz → nyílt tűz 
 
tűz és vér: (átvitt értelemben, költői) a háború pusztítása 
 
tűzálló agyag: (néprajz) olyan agyag, amely nem olvad meg, ha 1600 °C fölött égetik 
 
tüzelésű → alsó tüzelésű 
 
tüzelős ól: (néprajz) az istálló archaikus változata; szabadon álló, a lakóház épületétől független épület, 

amelynek nagysága az építtető gazdagságától, állatállományától függött 
 
tüzérség → légvédelmi tüzérség 
tüzérség → lovas tüzérség 
tüzérség → tábori tüzérség 
 
tüzérségi előkészítés: (katonaság) a gyalogság támadását megelőző heves tüzérségi tűz 
 
tüzérségi park: (katonaság) a tüzérségi tűzfegyverek összessége 
 
tüzérségi tábornok: (katonaság, régies) <a felszabadulás előtti magyar hadseregben> olyan, a későbbi 

vérérezredesnek megfelelő rendfokozatú tábornok, aki szolgálatát a tüzérségnél kezdte 
 
tüzes briliáns, drágakő: fényesen csillogó, ragyogó fényű briliáns, drágakő 
 



 

 518 

tüzet csinál: a) tüzet gyújt; b) vigyázatlanságból tűzvészt okoz; c) (átvitt értelemben, bizalmas) nagy hűhót 
csap vmiből, felfúj vmit 

 
tűzfalas ház: (néprajz) vályoggal, téglával v. kővel felfalazott, vakolt, meszelt, festett v. vakolatlan oromzatú 

lakóház, amelynek oromzatán két nyílást vágnak a padlástér megvilágítására és szellőzésére 
 
tűzföldi indiánok: Dél-Amerika legdélibb csücskén és szigetein élt, kihalóban levő indián nép 
 
tűzhányó tölcsére: a tűzhányó krátere 
 
tűzhely → szabad tűzhely 
 
tűzokádó sárkány, szörnyeteg: népmesékben, mondákban szereplő sárkány, szörnyeteg, amely <régi 

hiedelem szerint> nagy mennyiségű tüzet fúj ki száján 
 
tűzoltó → önkéntes tűzoltó 
tűzön → lassú tűzön süt 
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tyúk → borzas tyúk 
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uborka → kovászos uborka 
uborka → tengeri uborka 
udvar → gazdasági udvar 
udvar → perisztiles udvar 
udvar → soros udvar 
udvariasság → hideg udvariasság 
 
udvari lovag: a 14–15. századi Magyarországon a király, ill. a királyné állandó fegyveres kíséretének 

előkelőbb tagjait megillető cím 
 
ugrás → talpas ugrás 
ugrik → bakot ugrik 
ugrik → gyertyát ugrik 
ugrik → magasat ugrik 
 
 
új evangelizáció: (vallás) a) lelkipásztorkodás neve a II. vatikáni zsinat után; b) az elkereszténytelenedett 

terültek missziója 
 
újév napja: a polgári év kezdőnapja; a középkorban hazánkban az év kezdetét karácsonytól számították, a 

jan. 1. évkezdet 1582-től vált általánossá 
 
újfelnémet nyelv: (nyelvtudomány) a felnémet nyelvjárásokból a 16. századtól kezdve alakult és ma is 

használt német irodalmi nyelv <a felnémet régebbi változataival és az alnémettel ellentétben> 
 
újfelnémet nyelvjárások: (nyelvtudomány) a felnémet nyelvjárásoknak a 16. század óta használatos 

változatai 
 
újgörög nyelv: (nyelvtudomány) a görög népnek az újkori fejlődés során a középkori (bizánci) görögből 

kialakult, napjainkban is használt nyelve <különösen az ó- és a bizánci göröggel ellentétben> 
 
újgrammatikus iskola: (nyelvtudomány) Németországban a 19. század 70-es éveiben létrejött nyelvészeti 

iskola, amely a történeti nyelvészetet tudománnyá fejlesztette 
 
új honfoglalás: (sajtónyelvi) vmely földterületnek a parasztság által, ill. a mezőgazdasági megművelés 

céljából való birtokba vétele 
 
új hullám: (nyelv, irodalom) az ötvenes évek végén jelentkező filmművészeti irányzat Franciaországban; az 

új filmes látásmód legfontosabb jellemzője a szubjektivitás, a szerzői filmes gondolkodás, sajátos, 
egyéni látásmód; nouvelle vague 

 
ujj → tömpe ujj 
 
ujj begye: (népies) gömbölyű húsos rész az ujj hegyén 
 
ujjas szák: (halászat) háromágú merítőháló 
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ujjbenyomásos abroncs: (néprajz) plasztikus díszítmény, amely általában a nagyméretű fazék oldalát erősíti 
és ugyanakkor díszíti is; a készítés során a képlékeny agyagot ujjbeggyel nyomkodják az edény 
oldalához 

 
ujjnyi vastagon: (gyakran túlzó v. rosszalló) a szokottnál v. a szükségesnél sokkal vastagabban; rendkívül, 

feltűnően, szokatlanul vastagon 
 
ujjú → bevarrott ujjú ing 
ujjú → páratlan ujjú patások 
ujjú → páros ujjú patások 
 
újlatin költők: (irodalomtudomány) a reneszánsz latinul író humanista költői 
 
újlatin nép: (ritka, tudományos) vmely újlatin nyelvet beszélő nép 
 
újlatin nyelvek: (nyelvtudomány) a latin nyelvnek különböző területeken beszélt változataiból kialakult mai 

nyelvek: portugál, spanyol, francia, katalán, provánszi, rétoromán, szárd, olasz, román; neolatin 
nyelvek, román nyelvek 

 
új piacok hódítása: (közgazdaságtan) gyártmányok, termékek értékesítésének, eladásának biztosítása, 

megszervezése, rendszerint más államokban 
 
újratermelés → bővített újratermelés 
újság → hangos újság 
 
újszülöttkori sárgaság: (orvosi) az újszülött bőrének sárgás elszíneződése a 2–10. életnap között 
 
ukrán betegség: (átvitt értelemben, bizalmas) <főleg közvetlenül a második világháború utáni évek 

szóhasználatában> a vérhashoz hasonló, súlyos hasmenéssel járó betegség 
 
ulti → rabló ulti 
ultimó! → kontra ultimó! 
 
ultraibolya fény: (fizika) a látható fénynél rövidebb elektromágneses hullám; ibolyántúli fény, ultraviola 

sugarak, UV-sugarak 
 
ultraibolya sugárzás: (fizika) a látható fénynél rövidebb hullámhosszúságú, jelentős kémiai hatású sugárzás 
 
ultramarin kék: a tiszta égbolt színéhez hasonlóan élénk, telt kék színű 
 
ungvári unió: (vallás) a görögkeleti (ortodox) papság csatlakozása Rómához, 1646. ápr. 24-én 
 
unió → kápolnai unió 
unió → perszonális unió 
 
únió erdéllyel: (történelemtudomány) Magyarország és Erdély újraegyesülése 1848. ápr. 11-én 
 
uniók → erdélyi uniók 
 
unitárius egyház: az unitárius valláson alapuló egyház 
 
unitárius vallás: olyan protestáns vallás, amely a szentháromság tanát elveti, és Krisztust csupán az 

emberiség legfőbb tanítómesterének tekinti 
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univerzálé → nyelvi univerzálé 
 
univerzális szakember: az a munkás v. értelmiségi, aki a saját munkakörében minden kérdést ismer, és az 

adódó feladatokat meg tudja oldani 
 
unokatestvér → első unokatestvér 
unokatestvér → harmadfokú unokatestvér 
unokatestvér → másodfokú unokatestvér 
úr → nagyságos úr 
ura → kisebbik ura 
Ura → Seregek Ura 
ura → ügy ura 
 
uradalmi cseléd: (néprajz) a földesúri birtokon élő házatlan zsellér utóda, aki tanyákon, pusztákon 

szervezett keretben végezte az irányított fizikai munkát 
 
uradalmi főtiszt: (elavult) <nagybirtokon> a gazdasági ügyek legfőbb intézője, a gazdatisztek fölött álló 

főtisztviselő 
 
urak → miniszteriális urak 
 
uráli nyelvcsalád: (nyelvtudomány) a finnugor és a szamojéd nyelvek összefoglaló elnevezése; a mai uráli 

nyelveket az uráli alapnyelvből vezetik le többszöri osztódást feltételezve, közbeiktatott 
alapnyelveken keresztül 

 
uráli nyelvek: (nyelvtudomány) a finnugor és a szamojéd nyelvek 
 
uram → nagyobbik uram 
 
úr asztala: (vallás) az az asztal, amelynél vmely istentiszteleti helyen a református hívek az úrvacsorát veszik 
 
úrbéres erdő: (néprajz) a jobbágyok saját kezelésű erdeje, amelyet a jobbágyfelszabadítás után kaptak a 

földesúrtól, és amelyet osztatlanul, közösen használtak 
 
úrbéri kárpótlás: az úrbér megszüntetéséért járó kárpótlás 
 
úrbéri per: (néprajz) a jobbágyok szabadköltözködésének visszaállítása után (1786–1848) a földesúr és 

jobbágyai között az urbáriumban megállapított szolgáltatások miatt, továbbá 1836 óta a majorsági és 
úrbéres földek elkülönítésére indított eljárás 

 
 
úrbéri vagyon: (néprajz) a) az 1848 előtt a földesúrtól függő viszonyban volt személyeknek, tehát a 

jobbágyoknak és zselléreknek mindazon vagyona, amely után a földesúrnak úrbéri szolgáltatással 
(füstpénz, kilenced, robot, hosszúfuvar, ajándék) tartoztak; b) az 1848. IX. tc. értelmében lefolytatott 
erdő- és legelőelkülönítési eljárások során a volt úrbéreseknek juttatott erdők és legelők 

 
úri gomba: (népies, régies) tinórugomba, vargánya 
 
úri Magyarország: (rosszalló) a felszabadulás előtti Magyarország kizsákmányoló, félfeudális társadalmi 

rendje 
 
úri szent vacsora: (vallás) úrvacsora 
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Úrkoporsó → garamszentbenedeki Úrkoporsó 
 
úrnapi körmenet: (vallás) az Oltáriszentség (Eucharisztia) iráni tisztelet nyilvános kifejezése; a körmentben 

a pap baldachin alatt viszi az Oltáriszentséget, és a 4 ideiglenes oltárnál rövid imádságot mondanak 
 
Úr szolgálóleánya: (ritka, vallásügy) <főleg régi katolikus imádságokban, énekekben:> Szűz Mária 
 
úrvacsorai jegyek: (vallás) <protestáns felfogás szerint> a kenyér v. ostya és a bor mint Krisztus megtört 

testének és kiontott vérének jelképe 
 
úrvacsorát vesz: (vallás) <protestáns vallású személy> az Úr asztalához járul, részesül az úrvacsorában 
 
Úr v. Urunk színeváltozása: (vallásügy, régies) <katolikus szóhasználatban:> az a bibliai jelenet, amelyben 

Krisztus alakja három tanítványa jelenlétében nagy fényességben ragyogott 
 
úszó dokk: különböző helyekre szállítható hatalmas, lesüllyeszthető úszó szerkezet; a hajó bevezetése után 

a fenekén levő tartályokból a vizet kiszivattyúzzák, így az egész medence felemelkedik, és a hajó 
szárazra kerül 

 
út → átjáró út 
út → bekötő út 
út → döcögős út 
út → hadi út 
út → harmadik út 
út → kivezető út 
út → porosz út 
út → szolgalmi út 
út → szombati út 
út → tölcséres út 
út → töretlen út 
utalvány → pénztári utalvány 
utalványozó → elsőrendű utalványozó hatóságok 
után → hallás után 
 
utánzó művészetek: <egyes esztétikusok osztályozása szerint> a művészetnek azok az ágai – főleg 

szobrászat, festészet –, amelyeknek tárgya az élet, a természet jelenségeinek ábrázolása 
 
utasítás → fegyverhasználati utasítás 
utasítás → használati utasítás 
utasítás → műveleti utasítás 
utasítás → országgyűlési utasítás 
utasítás → szerzői utasítás 
utasítás → színpadi utasítás 
 
utazási irodák: idegenforgalmi szolgáltatások nyújtásával, ill. megszervezésével, díjazás ellenében 

foglalkozó kereskedelmi vállalkozások 
 
utazó → kereskedelmi utazó 
utca → foghíjas utca, foghíjas házsor 
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utcai pad: (néprajz) a lakóházak homlokzata előtt v. a kerítés mellett, esetleg a ház előtti járda túlsó oldalán 
felállított pad, amelyen a házbeliek, szomszédok, a ház előtt elhaladó ismerősök beszélgetésre, 
pihenésre kiülnek 

 
útifű → lándzsás útifű 
útja → vontatók útja 
útlevél → kollektív útlevél 
 
út menti kereszt: (néprajz) mindazok a szabadtéri keresztek v. annak nevezett vallásos jelképek, esetleg 

szoborcsoportok, amelyeket nem az egyház liturgikus cselekményeinek színterén (templom, kálvária) 
emeltek, hanem nevezetes v. hangsúlyos helyeken (folyópart, falu széle, a mező, dűlők kezdete, 
balesetek, katasztrófák színhelye) állnak 

 
utódlás → egyetemes utódlás 
utófájdalom → szülési utófájdalom 
 
utóidejű kötőszó: (nyelvtudomány) utóidejű mellékmondatot kapcsoló kötőszó (pl. mielőtt) 
 
utóidejű mellékmondat: (nyelvtudomány) olyan mellékmondat, amely a főmondathoz viszonyítva későbbi 

cselekvést, történést, állapotot, létezést fejez ki 
 
utója → farsang utója 
utolsó → hold utolsó negyede 
 
utolsó állomás: a) vmely útvonalnak a végén, az elejétől legtávolabbra eső állomás; b) (átvitt értelemben) 

vminek befejező része, végső szakasza 
 
utolsó ár: az az ár, amelyből már nem enged tovább az eladó 
 
utolsó békeévben: 1938-ban 
 
utolsó felvonás: (átvitt értelemben is) a bonyodalom megoldása, sorozatos események végső szakasza, 

befejezése 
 
utolsó gombig játszik, kártyázik: (játék, régies) az utolsó fillérig játszik, kártyázik 
 
utolsó ítélet: (vallás) a végső idők eseménye, a világtörténelmet lezáró isteni ítélet elevenek és holtak fölött 
 
utolsó kenet: (vallás) <a katolikus egyházban> az a szentség, amelynek feladásakor a pap súlyos beteg 

testének egyes részeit (szem, fül stb.) szentelt olajjal kereszt alakban megkeni, és imát mond érte; 
betegek kenete 

 
utolsó kenet feladása: (vallás) <katolikusoknál> a haldoklónak a betegek kenetének szentségében való 

részesítése 
 
utolsó posta: (postaügy) <olyan lakott helyhez, helységhez való viszonyában, amelynek nincs postahivatala 

v. postaügynöksége> az a postahivatal v. postaügynökség, amely az ilyen helységhez legközelebb van, 
s ahova az oda szóló küldeményeket is irányítják 

 
utolsó szó joga: a vádlottnak az a joga, hogy ítélethozatal előtt még egyszer elmondhassa védelmére azt, 

amit fontosnak tart 
 
utolsó vacsora: (vallás) Jézus utolsó étkezése a tanítványokkal elfogatása, szenvedéne előtti este 



 

 525 

 
utolsó v. végső ítélet: (vallás) <némely vallás tanítása szerint> a világ megszűntekor Isten ítélkezése az 

emberek fölött 
 
úton → bírói úton 
úton → száraz úton 
úton → szolgálati úton 
 
utópista szocialista: (politika) az utópista szocializmus híve, követője 
 
utópista szocializmus: (filozófia) az osztálytársadalmakban, de főképp a 18. század második s a 19. század 

első felében kialakuló nem tudományos eszmék, eszmerendszerek, melyek a viszonylag éretlen 
osztályviszonyok között ösztönösen jelentkező társadalmi egyenlőség- és igazságvágyat juttatták 
kifejezésre 

 
utópisztikus irodalom: (nyelv, irodalom) olyan irodalmi alkotások összessége, amelynek alapvető 

célkitűzése valamilyen átfogó társadalmi jövőkép, az utópia bemutatása 
 
utóvulkáni tevékenység: a vulkáni működés megszűnte után még hosszú ideig tartó folyamatok 

összessége; vulkáni utóműködés 
 
útravaló → szent útravaló 
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üdvözítő → egyedül üdvözítő egyhá 
üdvözítő → egyedül üdvözítő vallás 
üdvözlet → angyali üdvözlet 
ügy → személyes ügy 
ügyek → folyó ügyek 
ügyek → közös ügyek 
ügyész → legfőbb ügyész 
ügyirat → polgári ügyirat 
ügylet → különbözeti ügylet 
 
ügy ura: (jogtudomány) <megbízás nélküli ügyvitellel kapcsolatban> az a személy, akire az ügy tartozik 
 
ügyvéd → fogadott ügyvéd 
ügyvédi → orvosi, ügyvédi praxis 
ügyvivő → szabadalmi ügyvivő 
ül → cél ül 
ül → menetirányban ül 
üldözendő → felhatalmazásra üldözendő bűncselekmény 
üldözendő → hivatalból üldözendő bűncselekmény 
 
üldöző csapatverseny: (sport) olyan kerékpárverseny, amelyben a versenyzőknek egy később induló 

csapata megpróbálja utolérni az előbb indult csapatot 
 
üledékes kőzetek: a tengermedencében és a szárazföldön lerakódó üledékből képződő kőzetek 
 
ülés → guruló ülés 
ülés → kis ülés 
ülés → összes ülés 
ülés → plenáris ülés, gyűlés 
ülés → zenekari ülés 
ülésrend → templomi ülésrend 
üli → szőrén üli meg a lovat 
ülnök → árvaszéki ülnök 
ülnök → népi ülnök 
ülő → guggon ülő 
ülő → karon ülő gyermek 
ülőke → lókoponya ülőke 
ülőke → marhakoponya ülőke 
ülőke → szamárkoponya ülőke 
ünnep → állandó ünnep 
ünnep → fogadott ünnep 
ünnep → hármas ünnep 
ünnep → kettős ünnep 
ünnep → mozgó ünnep 
ünnep → nemzeti ünnep 
ünnep → parancsolt ünnep, kötelező ünnep 
ünnep → sátoros ünnep 
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ünnep → tanácsolt ünnep 
ünnep → változó ünnep 
ünnepe → könyv ünnepe 
ünnepe → Mindenszentek ünnepe 
 
ünnepek megszentelése: (vallás) vallásos cselekedet, a hatályos katolikus jogszabályok szerint vasárnap és 

parancsolt ünnepeken a hívők kötelessége szentmisén részt venni, és tartózkodni bizonyos a 
munkáktól és ügyletekről 

 
ünnepi könyvhét: az a rendszerint egy hétig tartó időszak, amelynek folyamán különösen az erre az 

alkalomra megjelentetett műveket, elsősorban az élő magyar írók munkáit terjesztik és vásárolják 
 
ünnepkör → húsvéti ünnepkör 
ünnepkör → karácsonyi ünnepkör 
ünnepség → névadó ünnepség 
 
ünnep szombatja: a karácsony, húsvét, pünkösd ünnepét megelőző hétköznap 
 
ünnep vasárnapja: (ritka) húsvét, karácsony v. pünkösd első napja 
 
üregi nyúl: (állattan) a mezei nyúlnál kisebb és zömökebb állat, barna tarkóján háromszög alakú folttal, 

bundája szürke; hullámos felületű, laza szövetű talajon készíti befelé táguló üregben a föld alatti 
vackát 

 
üres falak: a) képekkel nem díszített v. olyan falak, melyek mellett nincs bútor; b) üres helyiség, különösen 

terem 
 
üres kapu: (sport) olyan kapu, amelyet a kapus elhagyott 
 
üres kötél: (hajózás) olyan vontatókötél, amely éppen most nem feszül, nem tart semmit 
 
üresre engedi a kötelet: (hajózás) a vontatókötelet meglazítja, hogy ne feszüljön 
 
ürmös bor: üröm és többféle fűszer hozzáadásával készített kesernyés-édes csemegebor; vermut 
 
üröm → fehér üröm 
 
üstökös magva: (csillagászat) az üstökös csillagszerű középpontja, amelyet ködhöz hasonló burok vesz körül 
 
üszök → kórházi üszök 
üt → lovaggá üt vkit 
üt → olajat üt 
üt → rántottát üt 
ütegállás → süllyesztett ütegállás 
ütem → bokázó ütem 
ütem → hármas ütem 
ütem → háromnegyedes ütem 
ütem → hatos ütem 
ütem → kettős ütem 
ütem → négyes ütem 
ütem → ötös ütem 
ütés → egyenes ütés 
ütés → nyesetlen ütés 
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ütés → tenyeres ütés 
ütközés → ferde ütközés 
ütközés → központi ütközés 
ütközet → gubacs-szentlőrinci ütközet 
ütközet → kenyérmezei ütközet 
ütközet → marathóni ütközet 
ütközet → merseburgi ütközet 
ütköző → közrendbe ütköző bűncselekmény 
ütőhangszer → ritmikus ütőhangszer 
ütője → cimbalom ütője 
ütője → mozsár ütője 
üveg → biztonsági üveg 
üveg → cseh üveg 
üveg → előfeszített üveg 
üveg → festett üveg 
üveg → homályos üveg 
üveg → jénai üveg 
 
üveges hintó: olyan fedeles hintó, amelynek az ajtaja, esetleg a hátsó fala is üvegezett 
 
üveges sör: palacksör, üvegsör 
 
üveges szekrény: üvegajtós szekrény 
 
üvegfúvó pipa: fúvócső 
 
üvegházi meleg: párás, fülledt meleg 
 
üvegházi nevelés: (átvitt értelemben, választékos, rosszalló) célszerűtlen nevelés, amely a gyermeket 

társaitól elkülönítve elkényezteti, és nem szoktatja hozzá az élet küzdelmeihez 
 
üvegszál vezető: (fizika) fénysugár vezetésére szolgáló, optikailag átlátszó anyagból készült szál, többnyire 

üvegszál 
 
üzemi baleset: (orvosi) a baleseteknek az a válfaja, melyet a munkaviszonyban álló dolgozó munkájával 

kapcsolatban szenved el 
 
üzemi háromszög: (elavult) a gyárak vezetésének a két munkáspárt egyesülése (1948) után meghonosodott 

formája; az üzemi háromszöget a szocialista üzem (műhely, részleg) állami vezetője 
 
üzemi tanács: munkaügyi kapcsolatokban a munkavállalók közösségét megillető részvételi jogokat gyakorló 

választott testület 
 
üzemtan → mezőgazdasági üzemtan 
üzemtana → gépek üzemtana 
üzenetek → szerkesztői üzenetek 
üzlet → nyílt üzlet 
üzlet → paritásos üzlet 
 
üzleti negyed: (nagy)városnak az a része, ahol a legtöbb üzlet van 
 
üzletszerű bűntett: (jogtudomány) olyan folytatólagosan elkövetett bűncselekmény (különösen kerítés, 

lopás, orgazdaság, uzsora, zugírászat), amely vkinek rendszeres jövedelmi forrása 
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váci kálvária: (vallás) Schik Jakab váci nemes adományából 1726-ban épített kálvária a Kosd felé vezető 

országút közelében, kiemelkedő helyen 
 
vacsora → hideg vacsora 
vacsora → utolsó vacsora 
vad → fekete vad 
vad → marhasült vad módra 
vad → nemes vad 
vád → hamis vád 
 
vád alatt áll vki: mint vádlott ellen bírósági eljárás folyik ellene 
 
vádaskodás → hamis vádaskodás 
vadászat → leplező vadászat 
 
vadászat az úr konyhájára: (néprajz) a jobbágyok földesúrnak járó vadászati kötelezettsége; az általuk 

elejtett vad bizonyos hányadával tartoztak az úr asztalára, melyet robottal v. pénzzel kiválthattak 
 
vádat képviseli: <büntetőperben> hivatalos vádlóként működik 
 
vád, bizonyítás alappontjai: (csak többes számban) (jogtudomány, régies) a vád, a bizonyítás legfontosabb 

tételei 
 
vad csemete: (kertészet) vadon nőtt, ill. nem nemes fa v. bokor magjáról kelt és még be nem oltott 

facsemete, vadonc 
 
vadfogó háló: (néprajz) a zöld vetésre, lucernára terített nagyobb háló, amellyel olyan módon fognak fürjet, 

hogy a madarász síppal a fürj hangját utánozza és ezzel a háló alá csalja, majd egy alkalmas 
pillanatban a madarat felriasztja, amely a hálóba gabalyodik 

 
vádlottak padja: bírósági tárgyalóteremben a vádlott ülőhelye 
 
vadóc → lenfojtó vadóc 
vadóc → szédítő vadóc 
vág → lemezt vág 
vágány → csonka vágány 
vágány → keskeny vágány 
vágány → kihúzó vágány 
vágány → kitérő vágány 
vágány → széles vágány 
vágás → alsó vágás 
vágás → felső vágás 
vágás → gyorsított vágás 
vágás → lapos vágás 
vágat → kitérő vágat 
 
vagdalt felületű kő: (építészet) kalapácsütésekkel egyengetett felületű kő 
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vagdalt kőfal: (építészet) kisebb-nagyobb derékszögű négyszög alakú köveknek szabálytalanul egymás 
mellé helyezésével épített kőfal 

 
vágott címerpajzs: vízszintesen osztott pajzs 
 
vágott pogácsa: (konyhaművészet) vagdalt v. darált húsból, tojásból, áztatott zsemlékből és ízesítőkből 

összekevert, forró zsírban kisütött húslepényke 
 
vagyon → ági vagyon 
vagyon → megfogható vagyon 
vagyon → szenvedő vagyon 
vagyon → úrbéri vagyon 
vagyoni → nem vagyoni kár 
vagyonközösség → háztartási vagyonközösség 
vaj → régi vaj 
 
vajat köpül: köpülőben való keveréssel, rázással tejfölből v. tejszínből vajat készít 
 
vajda → erdélyi vajda 
 
vajnyomó minta: (néprajz) friss vaj alakítására és díszítésére szolgáló fa nyomóforma, negatívban bevésett 

díszítéssel 
 
vakot dob v. vet a kockával: (játék) úgy dob v. vet, hogy a kockának az egy ponttal megjelölt lapja kerül 

felülre, és így veszít 
 
vakság → alkonyati vakság 
vaksága → tükör vaksága 
 
valahány színen játszik a darab: (film, színház) bizonyos számú színhelyen történik a darab 
 
válás → nyíltabbá válás 
válás → zártabbá válás 
válasz → helyi válasz 
 
válasz fizetve: (postaügy) <annak közléséül, hogy a viszonzásul, feleletül küldendő választávirat díját a 

feladó a távirat díjával együtt előre megfizette> 
 
válaszos levelezőlap: (régies) két egymásra hajtott levelezőlap, amelynek egyikét a feladó, másikát – a 

feladó által előre bérmentesítve – a címzett használhatja 
 
választás → általános választás 
választás → kánoni választás 
választás → közvetlen választás 
választás → titkos választás 
 
választási malac: (népies) a szopástól elválasztott malac 
 
választások → kékcédulás választások 
választások → parlamenti választások 
 
választó kötőszó: (nyelvtudomány) a választó mondatok kapcsolására használt kötőszó (pl. vagy, vagy–

vagy, akár–akár) 
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választói igazolvány: bizonyítvány arról, hogy az illetőnek választójoga van 
 
választójog → aktív választójog 
választójog → egyenlő választójog 
választójog → passzív választójog 
 
választó párkány: az egyes emeletsorok között levő és a falon végigfutó esővizet feltartóztató párkány 
 
választott bíró: (néprajz) a vitás felek részéről közös megegyezéssel megválasztott és felkért azon személy, 

aki az egyébként illetékes bíró helyett az ügyben teljes jogkörrel eljárt; fogott bíró 
 
választott bíróság: peres felek által vitás magánjogi ügyben döntésre szerződéssel felkért, ill. kijelölt, egy v. 

több magánszemélyből álló testület 
 
vállalat → aktív vállalat 
vállalat → állami vállalat 
vállalat → vegyes vállalat 
 
vállalati késztermék: (üzemi élet) <vmely vállalat szempontjából> az a termék, amelyet az illető vállalat már 

nem dolgoz fel tovább, hanem v. forgalomba hoz, v. más vállalatnak ad át további feldolgozás végett 
 
vállalkozói jövedelem: (közgazdaságtan) a vállalat termelési költségei és a hozam közötti különbség 
 
vallás → anglikán vallás 
vallás → baptista vallás 
vallás → bevett vallás 
vallás → evangélikus vallás 
vallás → katolikus vallás 
vallás → magyar vallás 
vallás → metodista vallás 
vallás → pozitív vallás 
vallás → református vallás 
vallás → római vallás 
vallás → természetimádó vallás 
vallás → tételes vallás 
vallás → unitárius vallás 
vallásfelekezet → elismert vallásfelekezet 
 
vallásos irodalom: (nyelv, irodalom) a vallási élet célkitűzéseit közvetlenül szolgáló irodalmi alkotások 

összessége 
 
vallásos népiratok: bibliai történeteket v. szentek életét elbeszélő, erényeket magasztaló, példákkal nevelő 

képes füzet (vallás) 
 
vallásos nevelés: célja hitbuzgó ember nevelése, aki életének formálásában a hittételeket és a hit erkölcsi 

útmutatásait tartja mindenkor szem előtt 
 
vallásos öncsonkítás: (vallás) a test szándékos megcsonkítása, különösen a herék kivétele aszkézis végett 
 
vallásos ponyva: (néprajz) olyan kiadvány, amely bibliai tárgyú történeteket egyszerű, közérthető stílusban, 

gyakran képekkel illusztrálva közölt 
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vallásosság → népi vallásosság 
való → egészséghez való jog 
való → fütül való fa 
való → halálra való, halálra 
való → lombon való vontatás 
való → munkához való jog 
való → nyelvre való fogóvetés 
való → ölbe való gyermek 
való → tanúkkal való bizonyítás 
 
valódi csipke: kézi munkával készült csipke 
 
valódi kép: (fizika) vmely tárgynak fénytani lencsével kapott és ernyőn felfogható képe, amely akkor 

keletkezik, ha a tárgy a lencse gyújtópontján kívül van 
 
valódi tört: (mennyiségtan) olyan tört, amelynek számlálója kisebb, mint a nevezője, amelynek értéke tehát 

0 és 1 között van 
 
válófélben levő: olyan <személy>, aki válni készül házastársától, ill. aki megindította a válópert házastársa 

ellen 
 
válogatott keret: (sport) vmely sportág legjobb erőiből álló csoport, amelyből a válogatott csapat 

kiválasztása történik 
 
valós függvény: (matematika) olyan fügvény, amelyben mind a független változó értékei, mind a függő 

változó értékei valós számok 
 
valós szám: (matematika) a racionális számok és irracionális számok együttes elnevezése 
 
valóságos belső titkos tanácsos: (elavult) <Magyarországon 1945 előtt viselt, politikusok, közéleti férfiak 

számára adományozott, kegyelmes, ill. nagyméltóságú címmel járó rang, kitüntetés> 
 
válság → általános válság 
válság → gazdasági válság 
válság → részleges válság 
vált → blokkot vált 
váltakozó → periodikusan váltakozó irányú áram 
 
váltakozó feszültség: (fizika) időben periodikusan változó polaritású feszültség, amelynek középértéke egy 

periódusra zéró 
 
váltásra → egy váltásra való fehérnemű 
váltó → bankszerű váltó 
váltó → biankó váltó 
váltó → egy váltó fehérnemű 
váltó → első váltó 
váltó → fedezeti váltó 
váltó → idegen váltó 
váltó → külföldi váltó 
váltó → saját váltó 
váltó → svéd váltó 
váltó → vásári váltó 
váltó → vegyes váltó 
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váltó forgatása: (pénzügy, elavult) a váltó másra ruházása a hátlapján való aláírással 
 
váltógazdaság → parlamenti váltógazdaság 
 
váltó körjáték: (néprajz) az énekes gyermekjáték egyik típusa; a játék során a kör közepén áll egy gyermek, 

aki bizonyos szerep eljátszása v. valamilyen ténykedés kapcsán választ valakit, akivel helyet cserél a 
játék végén 

 
váltó megóvása: (ritka, kereskedelem, elavult) bemutatott váltó kifizetésének megtagadását igazol(tat)ó 

hivatalos, közjegyzői eljárás; óvás, megóvatolás 
 
váltót → kötelezvényt, váltót állít ki 
 
váltó telepítése: (kereskedelem) az intézvényezett lakóhelyétől eltérő, más fizetési hely, telep kijelölése a 

váltón 
 
váltót hosszabbít: (kereskedelem) a váltó lejáratát későbbi időpontra halaszt(at)ja 
 
váltót kibocsát: (kereskedelem) egy harmadik személyt a váltó összegének a lejárat napján való kifizetésére 

felhív, felszólít 
 
váltót óvatol: (kereskedelem, jogtudomány, elavult) <közjegyzővel v. bírósággal> igazoltatja, hogy az óvás 

megtörtént 
 
váltót prolongál: (kereskedelem, elavult) váltó fizetési határidejét meghosszabbítja, rendszerint olyan 

módon, hogy a váltót az újabb határidőre kiállított másik váltóval cseréli ki 
 
váltott gyermek: (népies, régies) a) olyan gyermek, akit az újszülött helyébe csempésztek, v. akivel 

<babonás hiedelem szerint> a rossz szellemek az anya igazi gyermekét kicserélték; b) (tájszó) idétlen, 
csenevész, lesoványodott gyermek 

 
váltott kerék: (néprajz) kölcsönkért szekérkerék, amelyet ingyen kaptak a bajbajutottak az összetört kerék 

helyett, és amelyet kötelező volt minél hamarabb és épen visszajuttatni tulajdonosához; fogadott 
kerék 

 
váltott pénz: (régies) érmékben v. nem nagy címletű bankjegyekben levő pénz; aprópénz 
 
változat → butított változat 
 
változatlan kiadás: (nyomdászat) olyan kiadás, amelynek szövege az előző kiadáséval teljesen megegyezik 
 
változatlan tő: (nyelvtudomány) olyan tő, amely megegyezik az egyes számú alanyként v. a megnevezésre 

használt alakkal, a szótári alakkal, s nem változtatja alakját, bármely rag v. képző járul is hozzá (pl. 
hajó: hajó-k, -t, -m, -ban stb.; kocsi: kocsi-k stb.) 

 
változó → független változó 
változó → függő változó 
 
változó ikes ige: (nyelvtudomány) olyan ikes ige, amely a jelentő mód jelen idejének egyes szám harmadik 

személyében -ik végződéssel és anélkül egyaránt használatos (pl. időz v. időzik, solymász v. 
solymászik) 
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változó költségek: (közgazdaságtan) a termelés mennyiségének (és a választék összetételének) változásától 
függő költségek 

 
változó tő: (nyelvtudomány) olyan tő, amely némely végződés előtt megváltoztatja az alakját (pl. csokorból, 

csokrot; kézben, kezet; ló, lovas) 
 
változó tőke: (közgazdaságtan) a tőkének munkaerő vásárlására fordított része, amely a 

termelőfolyamatban változik: nagyobb értéket hoz létre, mint a befektetett összeg 
 
változó ünnep: (vallás) mozgó ünnep 
 
változtat → nevet változtat 
valuta → nemes valuta 
Valutaalap → Nemzetközi Valutaalap 
vályú → kettős vályú 
vám → tranzitó vám 
vámja → kakas vámja 
 
vámmentes behozatal: (kereskedelem) olyan behozatal, amelyért nem kell vámot fizetni; vám alól 

mentesített 
 
vámmentes kikötő: (kereskedelem) olyan kikötő, amelyben az áruért mindaddig nem kell vámot fizetni, 

amíg az ott érintetlenül marad 
 
vámol → gabonát vámol, lisztet vámol 
 
vámsorompót állít fel vmire: (kereskedelem) tervszerűen korlátozza vminek a behozatalát 
 
vámszabad terület: (kereskedelem) egy ország területének azon része, amely vámjogi szempontból 

külföldinek minősül 
 
vámtarifa → tiltó vámtarifa 
van → hónapjában van 
van → szeme van a labdájának 
vándorlás → földi vándorlás 
vándorlás → pusztai vándorlás 
vanília → kerti vanília 
 
varacskos béka: (tájszó) varangyos béka 
 
varacskos disznó: (állattan) Afrikában élő, zömök, alacsony termetű, az orrán levő három-négy 

szemölcsszerű nagy dudorodás miatt rút fejű vaddisznó (Phacochoerus) 
 
váradi béke: (történelem) I. Ulászló és II. Murád szultán követei között 1444. aug. 15-én kötött béke 
 
váradi csata: (történelem) a Dózsa-féle parasztháború első valódi ütközete 1514. máj. 22-én 
 
váradi regestrum: a váradi székeskáptalan mint hiteles hely előtt létrejött és feljegyzett jogügyletek, ill. a 

székesegyház Szent László sírja közelében megtartott tüzesvaspróbák eseteinek gyűjteménye (1208–
1235); a magyar művelődés- és jogtörténet fontos forrása 

 
varangyos béka: (állattan) varangy 
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vár árka: (régies) várárok 
 
varas béka: (népies) varangyos béka, varangy 
 
varasdi határőrvidék: (történelem) a török betörése ellen szervezett katonai irányítású terület 1522 és 

1873 között 
 
varázslás → szerelmi varázslás 
 
várépítési robot: (történelem) a hódoltságban szultáni parancsra minden telekre kivetett évi 40 napi robot 
 
varga → cserző varga 
 
várható átlagos élettartam: népességstatisztikai mutatószám; azt fejezi ki, hogy a népesség különböző 

életkorú csoportjai az adott év halandósági viszonyait figyelembe véve átlagosan még hány év 
élettartamra számíthatnak 

 
varia bútor: alapelemekből összeállítható bútoregyüttes; az egyes bútorelemek tetszés szerint 

kapcsolhatók és építhetők egymáshoz 
 
varjú → dolmányos varjú 
varjú → hamvas varjú 
varjú → kálvinista varjú 
varjú → kormos varjú 
varjú → pápista varjú 
vármegye → nemesi vármegye 
 
várnai csata: (történettudomány) I. Ulászló magyar király törökellenes, ún. hosszú hadjáratának végső, 

döntő ütközete (1444. nov. 10.), amelyben a magyar, bolgár, lengyel, csapatokból álló királyi sereg 
súlyos vereséget szenvedett II. Murád szultán hadától, a csatában hunyt el Hunyadi János is; a 
keresztény sereg kudarcát a velencei és genovai hajóhad árulása is elősegítette 

 
várományosa → hitbizomány várományosa 
város → egyetemi város 
város → khász város 
város → koronázó város 
város → megyei város 
város → milliós város 
város → nyílt város 
városa → lagúnák városa 
 
városfalak közt: (irodalmi nyelvben) a városban 
 
városi irodalom: (nyelv, irodalom) a városhoz kötődő, a városi lakosság körében élő irodalmi jelenségek 

összessége; néhány műfaj jellegzetesen ide kapcsolódik: híresztelés, utcai irodalom, szórakoztató 
irodalom, vicc, modern bűnügyi irodalom 

 
városi jog: (jogtudomány) középkorban a városok bíráskodási jogszokásából kialakult szabálygyűjtemény 
 
városi legenda: széles körben terjesztett történet, amely forgalomban marad annak ellenére, hogy nem 

igaz 
 
városmag → történelmi városmag 
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város v. falu alsó része, a falu alsó vége: a városnak v. falunak a) déli; b) a folyó folyásának irányában 

lejjebb eső; c) alacsonyabban fekvő része v. vége 
 
varr → sebet varr 
varrat → süllyesztett varrat 
 
varrat nélküli sebzárás: (orvosi) a bőrsebek ragtapasz-csíkkal való egyeztetése 
 
varróanyagok → sebészi varróanyagok 
vásár → hónapos vásár 
vásár → országos vásár 
vásár → vidám vásár 
 
vásárhelyi kocsi: (néprajz) könnyű, kettős fogatú kiskocsi, melyet a tanya és a város közötti járás-kelésre, 

piaci áruk szállítására használnak 
 
vásári irodalom: (nyelv, irodalom) a vásározás szokásához kapcsolódó irodalmi szövegek összessége 
 
vásári kikiáltás: (néprajz) a vásári eladók árujukat kínáló, tréfás hangulatú, jó ritmusú, figyelemfelkeltő 

verse, amelyet dallammal, recitálva adnak elő 
 
vásári váltó: (régies) vmely vásár napján esedékes váltó 
 
vásárlási könyv: (kereskedelem) a) hivatalos helyen kiállított füzet, amelynek szelvényeire kötött 

kereskedelem esetén vmely áru bizonyos mennyisége vásárolható; b) részletfizetésre történő 
vásárlási rendszerben a szervező központ által kiállított füzet a vásárló részére, amelybe az eladáskor 
a vásárolt áru értékét stb. bevezetik 

 
vásárlóereje → pénz vásárlóereje 
vasárnap → Gaudete vasárnap 
vasárnapja → ortodoxia vasárnapja 
vasárnapja → ünnep vasárnapja 
vásárol → felírásra vásárol 
 
vasas német: (népies, régies) vértet viselő osztrák nehéz lovassági katona 
 
vasfogú bába: (néprajz) népmesei alak, boszorkányféle, aki a hős ellenfele, életére tör és fel akarja falni 
 
vasorrú bába v. banya: <népmesékben> ellenséges, gonosz indulatú, csúnya, boszorkányféle, gyakran 

emberhússal élő vénasszony, akinek hegyes (vas)orra van 
 
vastagbél → felszálló vastagbél 
vastagbél → haránt vastagbél 
vastagon → ujjnyi vastagon 
vasút → fogaskerekű vasút 
vasút → földalatti vasút 
vasút → gazdasági vasút 
vasút → helyiérdekű vasút 
vasút → közúti vasút 
 
vasútépítő munkás: (néprajz) a vasúthálózat kialakítása idején anyagmozgatást, földmunkát és különféle 

vegyes építkezési munkákat végző dolgozó 
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vasúti megállóhely: személyvonatoknak olyan megállóhelye, ahol mellékvágány nincs 
 
vasúti számadó: (vasútügy) a szertárak, ill. raktárak kezelőinak főnöke, aki a tárolt anyagokért felelős 
 
vasvári béke: (történelem) az 1663–1664-es török–Habsburg háborút lezáró „szégyeneljes” béke, amely a 

magyarok számára számos kedvezőtlen rendelkezést tartalmazott 
 
vászon → ablakos vászon 
vászon → hetes vászon 
vászon → kék vászon 
 
vasszerkezetek övei: (műszaki nyelv) a tartó lemezekre két oldalt merőlegesen illesztett lapok 
 
vatikáni zsinat, II.: (vallás) a katolikus egyház 1962–1665 között Rómában ülésezett egyetemes zsinata, a 

20. század egyháztörténelmének legjelentősebb eseménye, amely a katolikus egyházat jelentősen 
megújította 

 
vattázzák a házat: (film, színház, bizalmas, régi) <színházban v. előadóteremben> azokat az ülőhelyeket, 

amelyeknek a jegye nem kelt el, szabadjegyes közönséggel töltik meg 
 
védegylete → hitelezők védegylete 
védelem → jogos védelem 
 
védelmet képviseli: (jogtudomány) <büntetőperben> a vádlott védőjeként működik 
 
védelmi hiba: (sport) <labdajátékban> a védőjátékosok olyan hibája, amely a támadókat rendszerint 

gólhelyzetbe v. gólhoz juttatja 
 
védelmi taktika: (sport) a védekezésben követett taktika 
 
védett állat: a természetvédelemről szóló 1988. évi 4. számú törvényerejű rendelet alapján tudományos, 

kulturális, v. más közérdekből az Országos Környezet- és Természetvédelmi Hivatal elnöke által 
védelem alá helyezett állatfaj és annak egyedei 

 
védett birtok: (mezőgazdaság, elavult) olyan birtok, amelynek tulajdonosát rendelet védi a további 

eladósodás ellen 
 
védett faj: a természetvédelemről szóló 1982. évi 4. számú törvényerejű rendelet alapján az Országos 

Környezet- és Természetvédelmi Hivatal elnöke tudományos, kulturális, v. más közérdekből védelem 
alá helyezhet különféle állat-, ill. növényfajokat és annak egyedeit 

 
védett név: (jogtudomány) olyan vezetéknév, amelyet történeti jelentősége miatt névváltoztatáskor a 

hatóság nem enged felvenni 
 
védett növény: a természetvédelemről szóló 1982. évi 4. számú törvényerejű rendelet alapján 

tudományos, kulturális, v. más közérdekből az Országos Környezet- és Természetvédelmi Hivatal 
elnöke által védelem alá helyezett növényfaj, ill. annak egyedei 

 
védett személyek: (katonaság) a nemzetközi hadijog szerint a háborúban azok, akiket tilos megtámadni; 

védett személyek a sebesültek, a betegek és az őket gyógyító személyek, a Vöröskereszt tagjai, a 
parlamenterek, a hadifoglyok, a polgári haditudósítók 
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védett terület: rezerváció, rezervátum 
 
védőoltás → tuberkulózis elleni védőoltás 
védőszentek → katonai védőszentek 
 
vegetatív idegrendszer: (biológia) az ember és az állatok belső szerveinek (belek, szív, mirigyek stb.) 

működését irányító idegrendszer, amelynek működése bizonyos mértékben független a központi 
idegrendszertől 

 
vegetatív szaporodás: (biológia) ivartalan szaporodás 
 
végintézkedés nélküli öröklés: (jog) ha az örökhagyónak nincs végrendelete, akkor vagyonának sorsa a 

Polgári Törvénykönyv által kerül meghatározásra; törvényes öröklés 
 
végintézkedési képesség: (jog) a jog szabályai szerint lehetőség arra, hogy az ember halála esetére 

vagyonáról szabadon rendelkezzen 
 
végrehajtás → bírósági végrehajtás 
 
végrehajtási záradék: záró rendelkezés, amely meghatározza, hogy a törvény végrehajtására mely hatóság 

hivatott 
 
végrehajtó → végrendeleti végrehajtó 
 
végrehajtó bizottság: a) az a bizottság, amelyet vmely hatóság, intézmény nevez ki intézkedéseinek, 

rendelkezéseinek végrehajtására; b) (elavult) az a bizottság, amelyet a helyi (megyei, járási, községi, 
városi) tanács a maga kebeléből választ, a tanács intézkedéseinek végrehajtására 

 
végrehajtó bizottság titkára: (1945 után) a bizottság kebeléből a bizottság tagjai által választott 

függetlenített állami tisztviselő, aki szervezési és ügyviteli feladatokat teljesít 
 
végrehajtó hatalom: az államhatalomnak az az ága, amely a törvényhozó hatalom törvényeit, rendeleteit 

végrehajtja 
 
végrendelet → kiváltságos végrendelet 
végrendelet → kölcsönös végrendelet 
végrendelet → közös végrendelet 
 
végrendeleti végrehajtó: (elavulóban) az a személy, akit a végrendelkező külön megbíz és felhatalmaz, hogy 

végrendeletét végrehajtsa 
 
végső cél: (vallás) tág értelemben a teremtett lét beteljesedése; szoros értelemben az egyes személy 

életének beteljesedése, az az érték, amely a személyt tökéletesen boldoggá teheti 
 
végső dolgok: (vallás) a halállal, ítélettel és üdvösséggel kapcsolatos dolgok a teológiában; eszkatológia 
 
végső rendelet: (régies, irodalmi nyelvben) végrendelet 
 
végtagok → felső végtagok 
 
végtelen ciklus: (számítástechnika) ciklus a számítógépben, amely szemantikai v. logikai hiba következtében 

normális körülmények között soha nem ér véget 
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végtelen pohár: (régies) az a pohár, amelyet régi lakomákon körben egymásnak adtak, mindig újratöltöttek, 
s úgy ittak belőle sorban egymás után 

 
végtelen sor: (mennyiségtan) a számok valamely végtelen sorozatának az összeadás jelével való 

összekapcsolása 
 
végvárrendszer → délvidéki végvárrendszer 
végvidék → katonai végvidék 
 
végzett földesúr: (elavult, tréfás) birtokát vesztett, tönkrejutott földesúr 
 
vegyes dandár: (katonaság, elavult) <a két világháború között> a honvédség legkisebb olyan egysége, amely 

minden fegyvernemet magába foglalt 
 
vegyes felvágott: a) többféle felvágottból álló hideg húsétel; b) (átvitt értelemben, rosszalló, gúnyos) 

rendszertelen, logikátlan, zavaros írásmű v. műsor 
 
vegyes fogás: (sport) <nyújtón, botgyakorlatoknál> olyan fogás, hogy az egyik kéz tenyere felülről, a másiké 

alulról helyezkedik el 
 
vegyes függés: (sport) vegyes fogással való függés <a nyújtón> 
 
vegyes hangú v. vegyes hangrendű: (nyelvtudomány) olyan <egyszerű magyar szó>, amelyben ë, é, i, í 

hang(ok) és mély magánhangzó(k) van(nak) 
 
vegyes házasság: (vallás) más-más vallásfelekezethez tartozó személyek között létrejött házasság 
 
vegyes nemzetiségű, nyelvű: különböző anyanyelvűekből álló 
 
vegyes osztály: (iskola) olyan osztály, amelyben fiúk és lányok együtt részesülnek oktatásban 
 
vegyes páros: egy-egy férfiból és nőből álló együttes 
 
vegyes vállalat: magyar és külföldi tőkebefektetéssel létrehozott, közös érdekeltségű, Magyarországon 

működő vállalatok elnevezése 
 
vegyes váltó: olyan váltó, amelyben a résztvevők neme, a távolság v. a sportnem szempontjából 

szakaszonként különbség van 
 
vegyipar → szerves vegyipar 
 
vegyi támadás: mérgező harcanyagok eljuttatása valamely célterületre különféle módon és eszközzel 

(vegyibombák, rakéták stb.) 
 
vegyület → aromás vegyület 
vegyületek → ciklusos vegyületek 
vegyületek → zsírnemű vegyületek 
 
veláris l: (nyelvtudomány, ritka) <némely nyelvben, pl. a lengyelben> az l-hez hasonló, a nyelvnek a lágy 

szájpadlás felé hátrahúzott hátával és tágabb oldalsó résekkel képzett folyékony hang; kemény l 
 
veláris terület: a lágy szájpadlásnak a veláris hangok képzésekor igénybe vett része 
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veleje → szó veleje 
vélelmek → apasági vélelmek 
 
velencei üveg: (művészettörténet) Velencében, ill. a 13. század óta Muránóban készült üveg 
 
veleszületett rendellenesség: (orvosi) olyan magzati károsodás, amely a fogamzás és a szülés közötti 

időszakban alakul ki, és születéskor felismerhető 
 
veletek! → Béke veletek! 
 
véletlen értékforma: (közgazdaságtan) olyan értékforma, amely az áru értékét vmely más áruban fejezi ki 
 
velin papír: finom, nem áttetsző, fényesre simított papír 
 
vélt házasság: (jogtudomány) az olyan érvénytelen házasság, amelynek megkötésekor az egyik házasfélnek 

az érvénytelenségi okról saját hibáján kívül nem volt tudomása 
 
vénasszonyok nyara: Közép-Európában ősszel (szept. végén, okt. elején) gyakran bekövetkező meleg, 

szélcsendes, száraz, derült időszak 
 
Vendel → Szent Vendel napja 
 
venereás betegség: (orvosi) nemi betegség 
 
ver → diót ver 
 
véradó állomás: (egészségügy) olyan egészségügyi intézmény, ahol a véradás történik, ahol a jelentkezőktől 

vérátömlesztés végett vért vesznek 
 
vérbaj → háromkeresztes vérbaj 
vérbaj → kétkeresztes vérbaj 
verbális → nem verbális kommunikáció 
 
verbális tanulás: szóbeli v. a beszéddel összekapcsolódó tanulás 
 
vérbosszú Bácskában: (történelem) Délvidék „felszabadítása” utáni mészárlások 1944 októberében, 

novemberében, amikor Bánát, Bácska, Dél-Baranya és a Muraköz településein a szerb partizánok a 
magyarok ellen, szervezett módon, legalább negyvenezer áldozatot követelő népirtást végeztek 

 
vérbőség → aktív vérbőség 
vérbőség → passzív vérbőség 
verbunk → gyertyás verbunk 
veréb → mezei veréb 
 
vérehulló fecskefű: (növénytan) a mákfélék családjába tartozó, aranysárga szirmú, szárnyalt levelű, 

közönséges mérges növény; szára sötétsárga nedvet ereszt 
 
vérengzés → cseljabinszki vérengzés 
vérengzés → sándortanyai vérengzés 
véres → száraz, véres köpöly 
 
veres himlő: (tájszó) skarlát, vörheny 
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veri a magasságot: (sport, bizalmas) leveri a meghatározott magasságra helyezett lécet 
 
vérkör → nagy vérkör 
vérmérséklet → flegmatikus vérmérséklet 
 
Veronika kendője: (vallás) a) ereklye, amellyel Veronika megtörölte Jézus arcát a keresztúton; b) minden 

olyan textília, amelyen Jézus arcának lenyomta található 
 
vers → konkrét vers 
vers → recitált vers 
vers → szabad vers 
vers → szótagszámláló vers 
verselés → hangsúlyos verselés 
verselés → időmértékes verselés 
verselés → magyaros verselés 
verselés → nyugat-európai verselés 
verselés → szimultán verselés 
verselés → szótagszámláló verselés 
verselés, → időmértékes verselés, mértékes 
verseny → egyéni verseny 
verseny → költői verseny 
verseny → tanulmányi verseny 
verseny → távolsági verseny 
 
versenyző lovat v. sportolót doppingol: (sport) izgatószerekkel a verseny előtt (v. ritkábban közben) 

küzdőképességét fokozza 
 
verses regény: (nyelv, irodalom) lírai jellegű, kötetlen szerkesztésű, hosszabb elbeszélő költemény; a 19. 

század kedvelt műfaja, mely regényszerű tárgyat dolgoz fel, fontos szerephez jutnak benne az író 
személyes érzelmeit megszólaltató részek 

 
verses zsolozsma: (vallás) középkori zsolozsma, amelyben a legtöbb részt kötött, verses formában írtak meg 
 
versmérték → jambikus versmérték 
verssor → anakreóni verssor 
verstípus → önmegszólító verstípus 
vérszegénység → vészes vérszegénység 
 
vérszívó tetvek: (állattan) a rovarok osztályába tartozó rend; testük lapos, szárnyuk nincs; szájszerveik 

szúró-szívók, a gazda vérét szívják; lábaikkal jól kapaszkodnak az emlősök és az ember szőrszálain, 
hajszálain 

 
versszerkezet → astrofikus versszerkezet 
 
vért tisztít: (orvosi) a szervezet számára fölösleges anyagot, amelyet rendes körülmények között a vese 

választ ki, a vérből folyamatosan eltávolít 
 
vértanúk → aradi vértanúk 
vértanúk → kassai vértanúk 
verte → alloé verte 
 
vértesszőlősi előember: a vértesszőlősi őstelepről mintegy félmillió évvel ezelőtt élt előemberhez tartozó 

fogmaradványok és egy felnőtt egyén nyakszirtcsontja került elő 
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vérű → hideg vérű 
vérű → meleg vérű 
vérzés → havi vérzés v. tisztulás 
vés → fogat vés 
 
vésett díszítés: (néprajz) a sík felületbe véső segítségével bemélyített ornamentális faragás 
 
vesz → fogyatékba vesz, fogyatékba helyez 
vesz → körzőnyílásba vesz vmely távolságot 
vesz → pontot vesz el vmely csapattól 
vesz → úrvacsorát vesz 
veszedelem → házi veszedelem 
veszedelem → mádéfalvi veszedelem 
 
veszélyeztetett pont: a) olyan hely, amelyet veszedelem fenyeget; b) (katonaság) olyan hely, amely az 

ellenség számára könnyen hozzáférhető, ill. amely felől támadás várható 
 
veszélyeztetett terhes: (orvosi) az a nő, akinél a terhesség zavartalan lefolyását a terhes egészségi állapota 

v. a terhes szociális körülményei veszélyeztetik 
 
veszélyeztetett terhesség: (orvosi) az anya v. magzata egészségét, életét betegségek, szövődmények, külső 

körülmények veszélyeztetik a terhesség folyamán 
 
vészes vérszegénység: (orvostudomány) a vörösvérsejtek pusztulásával járó betegség 
 
veszít → pontot veszít 
 
veszprémvölgyi apácák kolostora: (vallás) Magyarország egyik legrégibb szerzetesi intézménye; 1018 körül 

Szent István király alapította az Istenanya tiszteletére, Szent Imre menyasszonya, a név szerint nem 
ismert kiskorú bizánci hercegnő és kísérete részére. 

 
veszprémvölgyi görög alapítólevél: (vallás) az I. (Szent) István neve alatt fennmaradt tucatnyi oklevél között 

különleges helyet foglal el a veszprémvölgyi monostor alapításáról szóló; míg a többi oklevél latin 
nyelven íródott, addig ennek a nyelve görög 

 
vesszeje → Jessze vesszeje 
vessző → lépes vessző 
 
vesztfáliai béke: (történelem) 1648-ban kötött, a harmincéves háborút (1618–1648) lezáró békeszerződés 
 
vet → keresztet vet 
vet → téglát vet 
vétel → alkalmi vétel 
vétel → előleges vétel 
 
vételi jog: (jogtudomány) a hatályos magyar polgárjogban, ha a tulajdonos másnak vételi jogot enged, a 

jogosult a dolgot egyoldalú nyilatkozattal megvásárolhatja 
 
vételkényszer nélkül: (kereskedelem) anélkül, hogy venne, vásárolna vmit, bemehet az üzletbe; 

megtekintheti az árukat 
 
vetemények → hüvelyes vetemények 
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vetés → ablakos vetés 
vetés → fészkes vetés 
vetés → négyzetes vetés 
vetésforgó → füves vetésforgó 
vetésforgó → hármas vetésforgó 
 
vetetlen ágy: a) olyan ágy, amelyet nem vetettek meg, nem készítettek elő az alvásra; b) olyan ágy, amelyet 

használat után nem hoztak rendbe az ágynemű helyrerakásával 
 
vetett ágy: (néprajz) olyan ágy, amelyet díszes használaton kívüli ágyneművel, az egyes darabokat 

meghatározott rend szerint csoportosítva vetettek fel, általában úgy, hogy a vetett ágy minél 
magasabbra, a mennyezetig érjen 

 
vetett gané: (néprajz) szarvasmarha, ló, juh, ritkán sertés istállótrágyájából, legelőn összeszedett ganéból 

készített tüzelőanyag; tőzeg 
 
vetítettképes előadás: (színház) olyan előadás, amelyet vetített képekkel kísérnek 
 
vetődés → lépcsős vetődés 
vetőgép → kombinált vetőgép 
vétség → tragikus vétség 
vette → antikvár vette a könyvet 
vetülék → mintázó vetülék 
vezeklés → nyilvános vezeklés 
vezényel → szolgálatot vezényel 
vezényel → szolgálatra vezényel vkit 
vezérlés → bütykös vezérlés 
vezeték → csupasz vezeték 
 
vezetékes rádió: olyan berendezés, amely vmely adóállomásnak egy helyi központban rádión felvett 

műsorát vezetéken továbbítja az előfizetőkhöz, ill. hallgatókhoz 
 
vezető → elsőrendű vezető 
vezető → üvegszál vezető 
 
vezető főellenőr: (postaügy) <a postánál> a legmagasabb rangú tisztviselő a harmadik szakcsoportban 
 
vezető főmérnök: (vasútügy) <a vasútnál> az első szakcsoportba tartozó legmagasabb rangú műszaki 

tisztviselő, ill. ritkábban ilyen rang 
 
vezető titkár: (vasútügy) <a vasútnál> az első szakcsoportba tartozó legmagasabb rangú tisztviselő v. 

ritkábban ilyen rang 
 
Via dolorosa: (vallás) a keresztút, Jézus kereszthordozásának útvonala Jeruzsálemben az elítélés helyétől a 

Szent Sírig 
 
vicc → fehér vicc 
 
vidám jelenet: (film, színház) tréfákkal fűszerezett nagyon rövid egyfelvonásos 
 
vidám vásár: mulatsággal, műsorral, látványos mutatványokkal egybekötött vásár 
 
víg a hetes: (játék) egyszerűbb kártyajáték, amelyben a hetes a legerősebb lap 
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vigalmi bizottság: vmely nagyobb mulatságot, bált, vigalmat előkészítő bizottság 
 
vígjáték → társalgási vígjáték 
 
vikszos bőr: (bőripar) erősebb, durvább cipő (bakancs) fejbőrének használt bőrfajta; simítatlan oldalán 

korom, faggyú és viasz keverékével feketére dörzsölt borjúbőr van 
 
világ → forintos világ 
világ → koronás világ 
világ → magyar világ 
világ → német világ 
világ → pengős világ 
világa → kulisszák világa 
 
világban élő sarutlan kármeliták: (vallás) hívők közössége, akik a világban élik meg a kármelita lelkiséget, s 

így részesülnek a rend örökségében és karizmáiban; OCDS 
 
világ célja: <keresztény felfogás szerint> Isten dicsősége és a teremtmények boldogsága 
 
világ fejedelme: (vallás) a) Krisztus nevezi így az ördögöt; b) a 13. század végi felsőrajnai székesegyház-

szobrászat figurája: csábító arcú férfialak királyi ruhában, de ruhája hátul föl van hasítva, és látható, 
hogy hüllőteste van, s kígyók, békák, gyíkok és vakondok vannak körülötte 

 
világ hét csodája: (történelem) a leghíresebb ókori építészeti alkotások 
 
világ hét rejtélye: (filozófia) a világ hét csodájának analógiája, Emil Du Bois-Reymond felsorolásában a 

filozófia legáltalánosabb kérdései, melyekre a kinyilatkoztatás nélkül nincs megfelelő válasz 
 
világi hívő: (vallás) az egyházi szóhasználatban a világban élő katolikus keresztény ember, aki sem a 

klérusnak, sem valamely szerzetnek nem tagja, laikus 
 
világi hívők kötelességei és jogai: (vallás) kötelességek és jogok, amelyek konkrét társadalmi helyzetüknél 

fogva főként a világiakat érintik, olyan hivatások velejárói, melyek között többnyire a világiak élnek 
 
világi irodalom, költészet: (irodalomtudomány) <az egyházival ellentétben:> olyan irodalom, költészet, 

amely nem vallási tárgyú v. vonatkozású 
 
világi pap: (vallás) <a katolikus egyházban> olyan pap, aki nem tartozik semmiféle szerzetesrendbe 
 
világi v. címzetes apát: világi papoknak adott – megszűnt apátságokra emlékeztető – kitüntető cím, ill. ezt a 

címet viselő személy 
 
világi zene: (zene) olyan zene, amely témája, szerkezete v. a benne kifejezett érzelmek miatt nem alkalmas 

arra, hogy vmely egyház liturgiájába beillesszék 
 
világító gáz: a kőszén száraz lepárlása útján keletkező gáz, amelynek lángja világításra és fűtésre 

használatos 
 
világkép → ptolemaioszi világkép 
 
világ közepe: (vallás) más néven a világ köldöke: kő a jeruzsálemi Szent Sír-templom katholikon részében 
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világnézeti semlegesség: a politikai hatalom állítólagos érdektelensége abban a kérdésben, hogy 
alárendeltjei milyen világnézetet vallanak 

 
világos felhő: a fényt átbocsátó felhő, nem esőfelhő 
 
világosság → örök világosság 
világpiac → szocialista világpiac 
világpiac → tőkés világpiac 
 
világ pólusai: (csillagászat) azok a pontok, amelyekben a Föld tengelye – ha képzeletben meghosszabbítjuk 

– átszeli az égi szférát 
 
világrendszer → geocentrikus világrendszer 
világrendszer → heliocentrikus világrendszer 
 
világ világossága: (vallás) a vakon született meggyógyítása után Jézus maga nevezi magát a világosságnak 
 
villája → csónak villája 
villája → hajó villája 
villája → kocsirúd villája 
villám → száraz villám 
 
villamos ív: (villamosság) fényjelenséggel járó folyamatos kisülés, amelynek során a villamos áram ívben 

töri át a szigetelő környezetet 
 
villamos mozdony: (vasútügy) munkavezetékből áramszedővel levett villamos energiával táplált, villamos 

motorokkal hajtott mozdony 
 
villamos targonca: (vasútügy) <személy- és teherpályaudvarokon> teherszállításra használt négykerekű, 

lapos rakodófelületű, egyik oldalán peremmel ellátott jármű, amelyet egy rajta álló vasúti v. postai 
alkalmazott irányít akkumulátor adta villanyáram segítségével 

 
villás rúd: egylovas járműveken alkalmazott, villához hasonló kettős alkatrész, amelynek két ága közé a 

lovat fogják 
 
villás szarvasagancs: kétágú agancs 
 
viola → árva viola 
viola → sárga viola 
virág → ajakos virág, növény 
virág → hiányos virág 
virág → kelyhes virág 
virág → nyílt virág 
virág → sarkantyús virág 
virág → szimmetrikus virág 
virág → szimpla virág 
virág → termős virág 
virágos → erdélyi virágos reneszánsz 
 
virágos bor: olyan bor, amelynek felszínén borvirág van; pimpós bor 
 
virágos kőris: (növénytan) sárgásfehér, illatos virágú, alacsony növésű fa v. cserje (Fraxinus ornus) 
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virágos növények: (növénytan) virágból fejlődött, mag útján szaporodó, magvas növények 
 
virágtalan növények: (növénytan) olyan növények, amelyeknek sem virágjuk, sem magjuk nincs 
 
virágtalanok → edényes virágtalanok 
virágú → pillangós virágú 
 
virágvasárnapi körmenet: (vallás) Jézus Jeruzsálembe való királyi bevonolásának liturgikus emlékezete 
 
virágzik a Tisza: tiszavirág lepi el 
 
virológiai diagnosztika: (orvosi) vírusos megbetegedések kórokozóinak meghatározására irányuló 

laboratóriumi munka 
 
virtigli dobás: (játék) <tekézésben> remek jó dobás 
 
vírusölő program: olyan számítógépes program, mely megvizsgálja a számítógép memóriáját és 

tömegtárait, hogy azonosítsa, elkülönítse és eltávolítsa a vírusokat, és ellenőrizze a számítógépre 
érkező állományokat, hogy azok nem vírusosak-e; antivírus program 

 
viselet → fehér viselet 
viselet → magyar viselet 
viselkedésformák → öröklött viselkedésformák 
viszi → perre viszi az ügyet 
viszony → beszélő viszony 
viszony → élettársi viszony 
viszony → köszönő viszony 
viszony → szolgálati viszony 
viszony → tárgyas viszony 
 
viszonylagos tő: a szónak az a része, amelyet egy-egy rag, jel, képző leválasztása után kapunk (pl. a 

„kertészkedik” szó egyik viszonylagos szótöve: „kertészked-”, a másik „kertész-”) 
 
viszonyok → termelési viszonyok 
visszaadja → központ visszaadja a vonalat 
 
visszaadja a vetőmagot: (mezőgazdaság, átvitt értelemben) <termőföld> a belevetett mag mennyiségét v. 

többszörösét megtermi; visszafizet 
 
vissza a feladónak: (postaügy) <kézbesíthetetlen postai küldeményen alkalmazott felirat> 
 
visszadob a piacra: (ritka, kereskedelem) <spekuláció végett felvásárolt árut> magas(abb) áron újra nagy 

mennyiségben forgalomba hoz 
 
visszaélések → hivatali visszaélések 
 
visszafizeti a vetőmagot: (mezőgazdaság, átvitt értelemben) <termőföld> a belevetett mag mennyiségét v. 

többszörösét megtermi; <termés> a felhasznált vetőmag mennyiségével egyenlő v. többszörösen 
annyi 

 
visszaható képző: (nyelvtudomány) a visszaható igék képzője (pl. -kozik, -kezik, -közik) 
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visszaható névmás: (nyelv, irodalom) általában azt a személyt, dolgot stb. nevezi meg, akire/amire a 
cselekvés visszahat (pl.: megütötte magát); a visszaható névmás csak főnevet helyettesít; tárgy, 
határozó és birtokos jelző szerepében állhat 

 
visszajáró halott: (néprajz) a népi hitvilágban a halott lelke, maga a halott, a halott külsejére emlékeztető, 

megfoghatatlan szellemlény, kísértet v. a halott testrésze (pl. koponyája), amely a hit szerint 
különböző céllal az élők előtt megjelenik; hazajáró lélek 

 
visszakapja a labdát: (sprort) a játék során ismét hozzá jut vissza a labda 
 
visszamaradó különítmény: (katonaság, elavulóban) pótkeret 
 
visszanéző tükör: (közlekedés) visszanéző eszköz gépjárműveken a vezetőülés mellett oldalt fölszerelve, ill. 

szűk utcák fordulóján a szemközt jövőnek jól látható helyre szerelve az utasok fel- és leszállásának 
ellenőrzésére, ill. a forgalom biztonsága végett 

 
visszanyúl vmiért: hátrafelé nyúl, hogy vmit elvegyen 
 
visszatér az egyház kebelébe: (vallás) ismét csatlakozik az egyházhoz 
 
visszatérő jegy: <vmely rendezvényen> visszatérésre jogosító jegy, amelyet annak szoktak adni, aki 

belépőjegyének leadása után csak rövid időre hagyja el a rendezvény helyét 
 
visszatérő láz: (orvosi) tetű és kullancsok által terjesztett akut betegség, visszatérő lázas periódusokkal 
 
visszatérő rím: (irodalomtudomány) négysoros versszak olyan rímelhelyezése, amelyben az első két sor 

páros ríme a negyedik sorban is visszatér (képlete: a a x a) 
 
visszavásárlási jog: (jog) a polgári jogban az eladott dolog visszavásárlásának jogát az adásvételi 

szerződéssel egyidejűleg írásba kell foglalni; a visszavásárlás az eladónak a vevőhöz intézett 
nyilatkozatával jön létre 

 
visszavásárlási jog: (néprajz) a zálogadósnak régi magyar jogrendszerünkben azon biztosított joga, hogy 

elzálogosított ingatlanát a zálogösszeg megfizetése fejében visszaválthassa a hitelezőtől legfeljebb 32 
éven belül 

 
visszavezeti → családfáját visszavezeti vhova, vmeddig 
visszkereset → fizetési visszkereset 
vita → moderált vita 
vita → munkaügyi vita 
vita → nyilvános vita 
 
vitán felül áll: kétségtelen, kétségbe nem vonható, megcáfolhatatlan, bizonyos 
 
vitéz → aranysarkantyús vitéz 
vitorla → pötyögős vitorla 
vitorlája → toll vitorlája 
 
vitorlás hajó: (hajózás) a szél ereje, ill. nyomása által hajtott hajó; a szél energiáját árbocokra szerelt, 

változtatható állású vitorlák közvetítik a hajótestre 
 
vitorlázó repülőgép: (repülés) hajtómű nélküli, könnyű szerkezetű, általában egy- v. kétüléses 

sportrepülőgép, amely a fölszálló légmozgások emelőhatását használja ki 
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vitro → in vitro 
vivo → in vivo veritas 
 
vívó topp: (irodalmi nyelvben, ritka, régies) vívóállás 
 
víz → aranyos víz 
víz → artézi víz 
víz → csípős víz 
víz → folyó víz 
víz → kemény víz 
víz → kénes víz 
víz → lágy víz 
víz → sima víz 
víz → sós víz 
 
vízáteresztő képesség: (építészet) építési anyagoknak az a tulajdonsága, melyet az egységnyi felületen 

időegység alatt áthaladó vízmennyiség jellemez 
 
vize → élet vize 
vizek → felszín alatti vizek 
vizek → föld alatti vizek 
vizek → szulfátos vizek 
vizek → természetes vizek 
vizelés → éjjeli vizelés 
 
vizes borogatás: vízbe áztatott, majd kifacsart s a beteg testrészre tett v. kötött kendőből álló borogatás 
 
vizet húz: kútból kötél, kútostor segítségével vizet emel ki 
 
vizet lágyít: a víz keménységét okozó mész- és magnéziumsók mennyiségét csökkenti 
 
vizet porlaszt: (műszaki nyelv) permetszerűen szétszór 
 
vizet tárol: (műszaki nyelv) későbbi felhasználás v. árvíz megakadályozása végett medencében összegyűjti a 

vizet, vminek a vizét 
 
vízfolyás → állandó vízfolyás 
vízgazdálkodás → aktív vízgazdálkodás 
vízgazdálkodás → passzív vízgazdálkodás 
 
vízgyűjtő terület: (mezőgazdaság) az a terület, amelyről a csapadék egy helyre gyűlik össze 
 
vízhordó rúd: (néprajz) kisebb vizes edények szállítására szolgáló rúd, amelynek két végére akasztják az 

edényeket, és egy személy viszi 
 
vízi erő: a víznek magassági helyzetében v. sebességében rejlő s munka végzésére, gépek hajtására 

felhasználható energia 
 
vízi erőmű: a vízi energia felhasználását lehetővé tevő erőmű; vízerőmű 
 
vízi harmatkása: (növénytan) nádasainkban tömegesen előforduló vízi pázsitfűféle; magas, erőteljes 

növény (Glyceria maxima) 
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vízi jártasság: (hivatalos) önállóan csónakázó, vitorlázó személynek a rendészeti hatóságoktól megkövetelt 

elméleti tájékozottsága és gyakorlati jártassága a vízen való közlekedésben és a vízi járművek 
használatában 

 
vízi orgona: (zene) olyan orgona, amelyben a sípok megszólaltatásához szükséges légnyomást a víz 

nyomása szabályozza 
 
vízimalom → alulcsapó vízimalom 
vizit → délelőtti vizit 
 
vízízű alma, cseresznye, gyümölcs: ízetlen, nem édes alma, cseresznye, gyümölcs 
 
víz keménysége: (vegyipar) a víz kemény volta 
 
víz körforgása: (meteorológia) a párolgó vízfelületekről vízgőz kerül a légkörbe, majd lehűlés következtében 

vízcseppekké v. jégkristályokká alakulva csapadék alakjában ismét a Földre hull 
 
vízre bocsát: <újonnan elkészült v. egy ideig nem használt vízi járművet> a partról v. vmely építményről a 

vízbe csúsztat 
 
víz tárolása: (műszaki nyelv) víznek (mesterséges) medencében való összegyűjtése a vízmennyiség 

szabályozására 
 
 
vizuális költészet: (nyelv, irodalom) neoavantgárd költői irányzat; a konkrét költészet egyik válfaja, 

melynek jellemzője, hogy a nyelv konkrét anyagát, elemeit a mondattani összefüggésektől 
függetlenítve, gyakran a szavak jelentésfunkcióját is mellőzve akarják felhasználni művészi közlések 
rögzítésére; a jelentés nélküli v. tartalmi tekintetben igen redukált jelentésű szövegek írásképének 
kifejezővé alakítására törekszik 

 
vizuális típus: (lélektan) <az auditív típussal ellentétben> olyan embertípus, ill. az ebbe a típusba tartozó 

személy, amely, ill. aki a látás útján szerzett érzékleteket tudja a legkönnyebben felfogni, feldolgozni, 
megjegyezni 

 
vízum → átutazó vízum 
 
vízvédelmi pillér: (bányászat) vízveszélyes bányákban törési síkok mellett a vízbetörés megakadályozására 

meghagyott nyersanyagrész v. -telep 
 
vízvédelmi terület: (mezőgazdaság) az az ivó v. más vízminőségű vizet adó terület (források, víztárolók, 

kutak stb. környéke), ahol tilos a peszticidek és egyéb mérgező anyagok használata, a legeltetés, 
trágyázással való szennyezés 

 
vízveszélyes szint: (bányászat) a karsztvízszint alatti bányászati feltárás 
 
vizsga → felvételi vizsga 
vizsga → írásbeli vizsga 
vizsga → képesítő vizsga 
vizsga → különbözeti vizsga 
vizsgálat → érettségi vizsgálat v. vizsga 
 
vizsgálati fogság: a bűnügyi vizsgálat, a nyomozás tartamára szóló fogság 
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vizsgálatok → laboratóriumi vizsgálatok 
 
vizsgáló főkalauz: az a vasúti alkalmazott, aki a személyszállító vonatokon utazók menetjegyét, ill. a kalauz 

munkáját ellenőrzi 
 
vizsgára! → puskát vizsgára! 
Vizsolyi → Károli-biblia, vizsolyi biblia 
 
vízszintes tagoltság, tagozódás: (földrajz) a szárazföldek partvonalának tagoltsága, tagozódása öblök és 

félszigetek váltakozása által 
 
vlachjogú falu: (néprajz) a 13–16. században létrehozott, kezdetben legtöbbször román- és ruténlakta 

település, ahol a letelepített lakosság bírája a telepítő kenéz, ill. annak örököse volt, a kenéz fölött 
pedig a királyi tisztek törvényszéke ítélkezett, és ahol a népre kivetett bírságok és büntetések 
összegének egyharmada a kenézé lett, kétharmadát pedig a falvak a maguk szükségére fordíthatták 

 
vmit csepegőre állít: kiürített hordót, tartályt úgy helyez el, hogy a benne még visszamaradt folyadék 

kicsepeghessen 
 
vmit vmely mennyiséggel v. számmal oszt: (mennyiségtan) keresi azt a számot, amely megmutatja, hogy az 

előbbi mennyiség hányszor nagyobb az utóbbinál, ill. keresi azt a számot; amely a megadott számmal 
megszorozva az eredeti mennyiséget adja szorzatul 

 
volát → csöndes volát 
 
volgai finnugorok: a Volga és Vjatka folyók vidékén élő népek; az uráli nyelvcsalád finnugor ágán belül a 

finn-permi népekhez tartoznak 
 
von → gyököt von 
vonal → dátumválasztási vonal, vasárnap-hétfő vonal 
vonal → dátumválasztó vonal, vasárnap-hétfő vonal 
vonal → demarkációs vonal 
vonal → első vonal 
vonal → semleges vonal 
vonal → szaggatott vonal 
vonala → dallam vonala 
 
vonalas színkép: (fizika) olyan színkép, amelyen egyes helyeken sötét vonalak észlelhetők, mert bizonyos 

rezgésszámnak megfelelő színek hiányoznak belőle; nem folytonos színkép 
 
vonalzó → fejes vonalzó 
vonat → déli vonat 
vonat → helyi vonat 
vonat → reggeli vonat 
 
vonatkozási irány: (fizika) előre kitűzött irány, amelyre vonatkoztatva írják fel az irányított fizikai 

mennyiségek közötti összefüggéseket 
 
vonatkozó határozószó: (nyelvtudomány) a főmondatnak egyik mondatrészére utaló és a 

mellékmondatban rendszerint kötőszóként szereplő határozószó (pl. ahol, ahova, amikor, ahogyan) 
 
vonatkozó mellékmondat: (ritka) vonatkozó névmással v. határozószóval szerkesztett mellékmondat 
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vonatkozó névmás: {<néhány állandósult szókapcsolatban:>} (nyelvtudomány) a főmondatnak vmely 

mondatrészére v. az egész mondattartalomra utaló és a mellékmondatban rendszerint kötőszóként 
álló névmás (pl. aki, amely, ami, amilyen, ahány) 

 
vonatkoztatási pont: (fizika) a mozgások leírásában alapul vett vonatkoztatási rendszerben egy 

tetszőlegesen választható pont; általában az alkalmazott koordináta-rendszer kezdőpontja 
 
vonatkoztatási rendszer: (fizika) a fizikában a hely megadását lehetővé tevő test (ill. testek), amelyhez a 

vizsgált tárgy állapotát leíró koordináta-rendszert rögzítünk; alaprendszer 
 
vont arany, ezüst: (régies) arany-, ill. ezüstszál, ill. ilyen szálból szőtt, ilyennel hímzett <ruhadarab, szövet> 
 
vontatók útja: (néprajz) a hajózható folyók mindkét partján párhuzamosan, de legtöbb esetben váltakozva 

hol a jobb, hol a bal parton haladó kitaposott sáv, amelynek járhatóságáról a part menti 
földtulajdonosoknak kellett gondoskodniuk; cúgjáró; hajóvontató út 

 
vontcsövű fegyver: lőfegyver, melynek csöve belülről csavarvonalszerű barázdákkal van mélyítve a lövedék 

forgatása céljából; huzagolt csövű fegyvernek is nevezik 
 
vonul → passzívitásba vonul 
vonul → tartalékba vonul 
vornyik → büdös vornyik 
 
vőlegény és menyasszony: a) házasság előtt álló férfi és nő, jegyesek; b) (vallás) lelki értelemben az 

Ószövetségben a prófétáknál a vőlegény Jahve, a menyasszony a népe, ill. az Újszövetségben a 
vőlegény Krisztus (v. a Szentlélek), a menyasszony a Boldogságos Szűz Mária, az Egyház és az emberi 
lélek 

 
vörös → burgundi vörös 
vörös → ötágú vörös csillag 
 
vörös barát: (vallásügy, régies) templomos barát 
 
vörös csütörtök: (történettudomány) az 1912. máj. 23-i budapesti tüntetés napja 
 
vörös foszfor: (vegyipar) oldhatatlan, nem mérgező, reakcióra nem képes, sötétvörös, porszerű foszfor 
 
vörös frakk: <külföldön> rókavadászaton viselt, a fekete frakkhoz hasonló szabású kabát 
 
vörös gárda: (történettudomány) <az 1917-ei februári oroszországi forradalomban> a munkások 

felfegyverzett osztaga, amely a Vörös Hadsereg alapja volt 
 
Vörös Hadsereg: (katonaság) a Magyar Tanácsköztársaság hadserege 
 
vörös nyakkendő: az úttörők jelvénye 
 
vörös óriás: (csillagászat) nagy abszolút fényességű, nagy méretű csillag 
 
vörösön inneni: (fizika) infravörös 
 
vörös ördögök: (átvitt értelemben, régies, bizalmas) <az első világháborúban> a vörös nadrágos magyar 

huszárok 
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vörös péntek: (történelem) az 1905. szept. 15-i nagy budapesti tüntetés napja, amikor munkások tömege 

követelte az Országház előtt az általános és titkos választójogot 
 
vörös salak: a) vastartalmú palás szénből keletkezett, a levegőn megvörösödő ilyen égési termék; b) apróra 

zúzott, őrölt téglatörmelék 
 
vörös törpe: (csillagászat) kis abszolút fényességű, kis méretű csillag 
 
vörös zászló: a forradalmi munkásmozgalom jelképe 
 
vulgáris latin: (nyelvtudomány) az irodalmi latin nyelvtől eltérő, népies, beszélt latin nyelv, az újlatin 

nyelvek alapja 
 
vulgáris marxizmus: (filozófia) meghamisított marxizmus, amely a valóságot leegyszerűsítve, nem 

dialektikus és nem materialista módon magyarázza 
 
vulgáris materializmus: (filozófia) a 19. század közepén keletkezett filozófiai áramlat, mely a társadalom 

jelenségeit a dialektikus materializmussal ellentétben bizonyos fiziológiai folyamatok alapján 
magyarázza 

 
vulgáris nyelv: (nyelvtudomány) <a középkortól kezdve a latin nyelv háttérbe szorulásáig> vmely európai 

nép, nemzet nyelve, amelyet a polgárság, ill. a parasztság beszélt <a műveltek nyelvével, a latinnal 
ellentétben> 

 
vulkáni bomba: (földrajz) kőzeteknek a vulkánból kitörő gázok és gőzök által a magasba lökött nagyobb 

darabjai közül egy 
 
vulkáni kőzet: (kőzettan) a lávából v. a vulkánok törmelékanyagából (piroklasztit) képződő magmás kőzet 

(pl.: andezit, bazalt, vulkáni tufák) 
 
vulkanikus földrengés: (tudományos) vmely vulkán működésével együtt járó, vele kapcsolatos földrengés 
 
wormsi konkordátum: (történelem) 1122. szept. 23., a pápa és a német-római császár 1075 óta tartó 

küzdelmét (invesztitúraharc) lezáró megegyezése 
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x tengely: (mértan) a derékszögű koordináta-rendszer vízszintes tengelye 
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y tengely: (mértan) a derékszögű koordináta-rendszer függőleges tengelye 
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zab → zászlós zab 
 
zabráló kommandók: (történelem) 1944–45: a szovjet Vörös Hadsereg különleges (nem harcoló) egységei, 

amelyeket 1944–45-ben az elfoglalt területek művészeti és gazdasági értékeinek hadizsákmánykénti 
megszerzésére, tudományos előkészítéssel szerveztek 

 
zacskó → talpas zacskó 
zaj → fehér zaj, egyenletes zaj 
zaj → külső zaj 
 
zajvédelmi terület: a zaj és rezgésvédelmi követelményeket messzemenően figyelembe vevő olyan terület, 

ahol a zajtól, ill. rezgéstől védendő létesítményeket úgy kell tervezni és egymáshoz viszonyítva 
elhelyezni, hogy a zaj- és rezgésszint ne haladja meg a megengedett zaj-, ill. rezgésterhelési 
határértéket 

 
zálogba ad v. zálogba vet: <vagyontárgyat> zálogként ideiglenesen átad 
 
zálogjog → bírói zálogjog 
zálogjog → szerződéses zálogjog 
 
zamatos csók: (ritka) különösen jóleső, kellemes szerelmi csók 
 
zár → balos zár 
zár → biztonsági zár 
zár → formát zár 
zár → jobbos zár 
zár → műszaki zár 
zár → szoros zár 
záradék → végrehajtási záradék 
 
zaragozai zsinat: (vallás) a priszcilliániusokat elítélő zsinat Zaragozában, határozatait 380. október 4-én 

adták ki 
 
zarándoklat → nemzeti zarándoklat 
zárása → áramkör zárása 
zárlat → bűnügyi zárlat 
zárlat → egész zárlat 
zárlat → hagyatéki zárlat 
zárlat → postai zárlat 
zárójel → kapcsos zárójel 
 
zárójelek feloldása: (matematika) a zárójelek eltüntetése a kijelölt műveletek elvégzésével 
 
záró léggömb: (katonaság) a léggömbzár rendszeréhez tartozó kötött léggömb 
 
zártabbá válás: (nyelvtudomány) magánhangzó-változási tendencia, amelynek során a magánhangzó 

alsóból középső, középsőből felső nyelvállású lesz, azaz zártabb képzésű 
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zárt alakzat: (katonaság) a csapat v. csapatok felállításának a katonai előírásoktól szabályozott módja, 

amelyben az egyes személyek rendszerint féltenyérnyi távolságra vannak egymás mellett, a sorok 
közötti távköz pedig általában 120 cm; zárt rend 

 
zárt áramkör: (villamosság) olyan áramkör, amelyben a vezeték sehol sincsen megszakítva 
 
zárt ciklus: (műszaki nyelv) valamely gyártmány előállításának az a módja, hogy az összes 

munkafolyamatokat egy üzemrészben, egy műhelyben végzik el 
 
zárt intézet: (választékos, szépítő, eufemisztikus kifejezésként) elmegyógyintézet, ideggyógyintézet 
 
zárt levegő: olyan levegő, amelyet nem újít meg, nem frissít fel légáramlás 
 
zárt levelezőlap: (postaügy, régies) olyan levél, amely két levelezőlap nagyságú, a szélén leragasztható 

lapból van összehajtva 
 
zárt szénlánc: ehhez hasonló szerkezetű molekula, amelyben minden szénatom legalább két más atomhoz 

kapcsolódik 
 
zárt szótag: (nyelvtudomány) mássalhangzóra végződő szótag (pl. part-nak) 
 
zászló → fátyolos zászló 
zászló → királyi zászló 
zászló → körmeneti zászló 
zászló → parlamenter zászló 
zászló → vörös zászló 
zászlója → toll zászlója 
 
zászlós bajusz: (ritka) szélesen felfelé álló bajusz 
 
zászlós farok: (bizalmas) némely állatnak hosszú, bozontos, rendszerint magasan fölálló farka 
 
zászlós zab: (növénytan, mezőgazdaság) a nálunk leginkább termelt bugás zab (Avena sativa) egyik alfaja (A. 

orientalis) 
 
zászlót félárbocra eresztik: (eredeti helyzetéből) erre a magasságra bocsátják le 
 
zászlóval tiszteleg: a) meghajtja a zászlót vki, vmi előtt; b) hajó egy másik hajó üdvözlésére zászlaját 

felvonja 
 
zavar → artikulációs zavar 
zavar → növekedési zavar 
 
zavaró repülés: <háborúban> nem harci alakulatban közeledő ellenséges repülőgépek megjelenése vmely 

ország területe fölött 
 
zene → örmény zene 
zene → szeriális zene 
zene → világi zene 
 
zenei akusztika: (zene) a zenei hangok tulajdonságaival, a zenei hangsorok felépítésével és elméletével 

foglalkozó tudományág; sok közös területe van a zeneesztétikával; az akusztika legrégibb ága 
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zenei hallás: (zene) a hangközfelismeréssel, dallamfelismeréssel, ill. ezek reprodukálásával vizsgálható zenei 

képesség 
 
zenei hallás: (zene) zenei hangok felismerésének és megkülönböztetésének képessége, a zene iránti érzék 
 
zenei hang: olyan hang, amelynek kellemes színe és biztosan felismerhető magassága van, s amelyre 

tartama és erőssége is jellemző 
 
zenei hangköz: (akusztika) a hangköz mértékéül szolgáló frekvenciaarány 2-es alapú logaritmusával 

jellemzett hangköz-magassági viszony 
 
zenei hangsúly: (nyelvtudomány) hanglejtés 
 
zenei mondat: (zene, régies kissé) rendszerint nagyobb frázis 
 
zenekar → népi zenekar 
zenekar → szimfonikus zenekar 
 
zenekari ülés: (film, színház) a zenekar közvetlen közelében, a nézőtéren levő ülés 
 
zenés ébresztő: utcákon felvonuló zenekar reggeli zenéje, rendszerint vmely nemzeti ünnepen 
 
zenés színház: (nyelv, irodalom) tágabb értelemben az autonóm művészeti (tehát nem szórakoztató 

jellegű), alkotások körén belül minden zenés drámai műfaj elnevezése (a 20. században); szűkebb 
értelemben azon drámai művek megjelölése, amelyek zene nélküli előadásra készültek, s librettóként 
való felhasználásukra, megzenésítésükre utólag került sor 

 
zentai mészárlás: (történelem) 1944 okt.–nov.: a szovjet csapatok 1944 október 8-án foglalták el a várost; 

háborús bűnösként kb. 100 férfit lefogtak; egy önjelölt rögtönítélő bíróság november 9-én este 64 
zentai polgárt halára ítélt. 

 
zéró morféma: (nyelvtudomány) olyan szóelem, amelynek testes jelölője nincs, a jelöletlenségével 

nyelvtani szerepet tölt be 
 
zérus → helypótló zérus 
 
zérus fok: a) zérus értéket képviselő fok; b) (nyelvtudomány) vmely nyelvi jelnek, elemnek az a 

jelentkezése, amelynek megkülönböztető pozitív alaki jelölője nincsen 
 
zérus szám: a nullát mint számot, mennyiséget jelölő számjegy; nulla; jele: 0 
 
zimonyi csata: (történelem) Száva menti csata, 1167. júl. 8: a magyar–bizánci háborúk egyik ütközete a 

Szerémségben 
 
zólyomi hűségeskü: (történelem) 1382. júl. 25.: I. (Nagy) Lajos király a lengyel rendeket Zólyomba hívta, 

ahol közölte: azt kívánja, hogy mindkét országa leányára, Máriára, és annak jegyesére, Luxemburgi 
Zsigmondra szálljon 

 
zólyomi királytalálkozó: (történelem) 1379. febr. 6. körül: I. (Nagy) Lajos és IV. (Luxemburgi) Vencel cseh és 

német király találkozója, melyen megerősítették Lajos középső leánya, Mária hercegnő és 
Luxemburgi Zsigmond brandenburgi őrgróf eljegyzését, és megállapodtak VI. Orbán pápa 
támogatásában 
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zománcos halak: (állattan) vértes halak 
 
zománcozás → rekeszes zománcozás 
zóna → hadi zóna 
zónák → erogén zónák 
zongora → kereszthúros zongora 
zöld → schweinfurti zöld 
 
zöld ág: (néprajz) a magyar népszokásban mint a természet megújulásának jelképe, amelynek 

termékenységvarázsló és rontáselhárító hatást tulajdonítottak 
 
zöld asztal: a) tárgyalóasztal, amelyet rendszerint zöld színű posztó takar; b) (ritka) hazárd kártyajátékok 

céljára használt rendszerint zöld színű posztóval bevont asztal 
 
zöld eleség: (mezőgazdaság) frissen vágott növényi eledel <jószágnak, baromfinak> 
 
zöld frakk: a francia Akadémia tagjainak ünnepélyes alkalmakkor viselt zöld színű, díszes kabátja 
 
zöld hályog: súlyos szembetegség, amelyet a szemben levő nyomás fokozódása, s ezáltal a látóideg 

elsorvadása okoz, s amely a látás fokozatos romlására, majd teljes vakságra vezet 
 
zöld házikó: (bizalmas, elavult) <Budapesten és néhány vidéki városban> zöldre festett utcai illemhely 
 
zöldje → petrezselyem zöldje 
 
zöld káder: (katonaság, régies) azoknak az első világháború idején az olasz harctérről megszökött, 

többségükben délszláv katonaszökevényeknek az összessége, akik fegyveresen a dalmát és horvát 
hegyekben rejtőztek 

 
zöld liba: (népies) sárga pelyhes fiatal liba 
 
zöld maláta: csíráztatott árpa 
 
Zöldkereszt mozgalom: állami népegészségügyi szervezet Magyarországon a két világháború között 
 
zúgó fül: olyan fül, amellyel vki külső inger nélkül is hangot hall 
 
zúzó → pofás zúzó v. törő 
 
zúzott kavics: olyan apró kődarab, amelyet bizonyos kőzeteknek gépi erővel végzett összezúzása útján 

nyernek 
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zsákmányoló népek: azok a népek, amelyek nem termeléssel, hanem a természet javainak elsajátításával 

(halászat, vadászat, gyűjtögetés) tartják fenn magukat 
 
zsákvarró tű: {<főleg ebben az állandósult szókapcsolatban:>} zsákok varrására, foltozására, durvább 

varrómunkára alkalmas, vastagabb, nagyobb, tágabb fokú tű 
 
zsargon → mozgalmi zsargon 
zseb → rávarrott zseb 
zsellérfalu → majorsági zsellérfalu 
zsengéje → kenyér zsengéje 
zsidó → bolygó zsidó 
 
zsidó háború: a palesztinai zsidók felkelése a Római Birodalom ellen Kr. u. 66–70-ben 
 
zsilip → aknás zsilip 
zsinat → bázeli zsinat 
zsinat → egyetemes zsinat 
zsinat → egyházmegyei zsinat 
zsinat → konstantinápolyi zsinat 
zsinat → nemzeti zsinat 
zsinat → niceai zsinat 
zsinat → óbudai zsinat 
zsinat → plenári zsinat 
zsinat → szabolcsi zsinat 
zsinat → szarkadi zsinat 
zsinat → vatikáni zsinat, II. 
zsír → repülő zsír 
 
zsírnemű vegyületek: az állati és növényi szervezetben levő zsírok és olajok 
 
zsíró rendszer: (közgazdaságtan) bankok közötti pénzforgalmat kihagyó, kölcsönös, elektronikus úton 

végrehajtott, könyvjóváírással történő fizetési mód 
 
zsírra → húsra, zsírra neveli a disznót 
 
zsitvatoroki béke: (történelem) 1606. nov. 11.: Bocskai István fejedelem, I. Rudolf császár és Ahmed szultán 

megbízottai Zsitvatorokban (Komárom vármegye) húsz évre szóló békét kötöttek 
 
zsolozsma imaórái: (vallás) a zsolozsma részei: 1) imádságra hívás, 2) reggeli és esti dicséret, 3) 

olvasmányos imaóra, 4) napközi imaórák, 5) befejező imaóra 
 
zsoltárok → graduális zsoltárok 


