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Ágai Adolf harmonikus, hosszú életét a sors a legnagyobb aján
dékkal közvetlen halála után jutalmazta meg. A tudomány, mely
értékelésével hosszan várat magára, ezúttal az író frissen hantolt
sírjánál jelent meg s azok a tanulmányok, amelyek Ágait halála
évében értékelik s helyét a magyar irodalom fejlődésében megálla
pítják, e jeles írónknak csaknem teljes és végleges értékelését je
lentik. Kéky Lajos (Budapesti Szemle), Gálos Rezső (Irodalomtör
ténet) és Schöpflin Aladár (Nyugat) tanulmányai nem egy szem
szögből nézve őt, egynek látják: a múlt század második fele
egyik legértékesebb magyar prózaírójának, a magyar tárca legis
mertebb művelőjének, s tán a bécsi tárca meghonosítójának irodal
munkban. Gyermekirodalmunk alapvető munkása, egy kitűnő és
rendkívüli hatású élclap megteremtője, költő és literátor. E meleg
és mégis objektív rajzok megemlékeznek stílusáról is, melynek, már
mint szerkesztőének is, hatása rendkívüli lehetett.
De Ágai munkásságának ez az oldala még bizonyos elmélyü
lést érdemelt. Az a föllendülés, mely századunknak első évtizedé
ben nagy íróink egyéni nyelvének ú. n. nyelvesztétikai fejtegetéséhez
vezetett, külön feladattá tette e probléma megoldását is s ehhez az
első lépés az általános jellemzéseknek megfelelő szolid alapot nyújtó
anyaggyűjtés. Löw Immánuel, ki zsidó paptársai között legmélyebben
szállt alá a magyar nyelv kincsesbányájába, kegyeletes gonddal tanul
mányozván az egész magyar szókincset, becses gyűjteményt állított
össze Ágai nyelvkincséből is és műve alapján immár Ágai munkás
ságának nyelvi készségéről is több határozottsággal beszélhetünk.
*

A múlt század hetvenes éveiben egy nyelvi szempontból csodá
latos gárda kezd dolgozni a magyar kultúráért. Némelyiknek e gárda
tagjai közt a magyar nem is az anyanyelve. Először más nyelven
— jobbadán németül — beszélnek. Pályájuk elején német újságírók
s mégis, azt az eltanult magyar nyelvet annyi ügyességgel, tudás
sal és hévvel művelik, hogy mesterekké válnak s a hálás utókor e
szempontból sem felejtheti érdemeiket. Hevesi Lajos, Dóczi Lajos,
Ágai Adolf hosszú évtizedeken keresztül imák magyarul is, németül
is és csodák csodája: németségüket Goethe-éhez hasonlítgatják, ma
gyarságuk pedig sokszor a népnemzeti irodalmi irány — melynek
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legjobb katonái közé tartoznak — legszebb időire emlékeztetnek
bennünket. Igazi nyelvzsenik ezek, de ez a kétnyelvűség kétségte
lenül nyomokat hagy munkásságuk nyelvi alkatán.
Ágai Adolf stílusa és nyelve a nyelvalkotó fantáziának rend
kívül érdekes alkotása. Amilyen szűk keretű költői képzelete, olyan
leleményes, sokoldalú nyelvformáló képzelő ereje. Új utakon járt,
a tárca-levél soha addig magyarul ki nem fejezett fogalmait kellett
megszólaltatnia s ehhez sokfelől kellett merítenie. Nyelvújítás és
népnyelv, igaz magyarság és pesti keveredés, régiség és modern
ség, orthológia és neológia — neki mindegy volt, csak az eszmét
hozza ki hűen, kedvesen, könnyedén. Nem oly keresett mint pl.
Tömörkény István, ha népies, de népiességén sokszor bizonyos kere
settség érzik. Nem oly városi, mint pl. Molnár Ferenc, ha pesties, de ér
zik rajta, hogy kereste azt a „zsargonauta" frázist. Nem veti meg a
kor kedvelt szójárásait, a népiességnek s a régiességnek ama requisitumait, amelyek egy-egy kor stílusának jellemző tulajdonságai,
nagy írók szálló igévé vált kifejezéseit s mindezek közé odaszórja
jelzőinek buján pompázó flóráját, melyben, mint egy-egy bogáncs,
dévajkodnak, csipkelődnek hamiskás szójátékai. Az egész egy pil
lanatra logikátlan zűrzavar, de ha a szem megszokja, ragyogó lát
vány : a nyelv meleg színessége, humoros bája, rendkívül jellemző
plaszticitása tündöklik rajta.
Leleményessége mindenekelőtt új, még magyarítatlan fogalmak
lefordításában páratlan. A stenográfot elnevezi kengyel-író-nak, a
pianínót: fia-zongorának, a biciklis nála: önlovas, a kucséberség:
országrovogató lutrizás szabadalma, a Stramel: hernyósipka stb.
Természetesen legfőbb forrása a népnyelv, ő azonban sajnos nem
regionális művész, nem egy bizonyos vidék népiességének kultuszát
tűzi ki célul — amint tette Mikszáth, s amint nem tette Gárdonyi
Géza sem, Göre Gáborjában — hanem keveri a népiességeket,
mert tárcájában, élclapjában nem irányítani akar, hanem könnyű
tréfát nyújtani, ezért merít kora közismert népies requisítumaiból.
Ha fekszik, hasmánt fekszik, a tanárának elébe jár, ha sok a gye
rek, akkor ménkű sok, a tiszta az patyolat, elvonul nála elsorjáztat,
ha találkozik, akkor találkozása esett, ha tétlen akkor veszteg. Gya
kori nála a „korszó“. így nevezném egyes korok, jobbadán irodalmi
vagy politikai eredetű, közkeletű, kedvelt kifejezéseit. A múlt század
hetvenes éveiben alig volt folyóiratszám, amelyben ne fordult volna
elő a terepély (valószínűleg Tompa allegóriája nyomán), a Vértes
vagy más hegység vadona (Vörösmarty Szép Ilonkája után), a zor
don hajdan (a Szent hajdan után), a leikéről lelkedzett (Arany
Toldi) stb.
Vannak ez utánzó szófelvételei mellett eredeti szóalkotásai is.
A ma közkeletű hittestvérre sokkal jobb az Ágai szava: hitfeles.
A maradi analógiájára ő teremtette a haladi-1 s a bizalmas is ere
deti és kedvelt jelzője. (Pl. hizalmas megelégedés, bizalmas cívis, bi
zalmas terpeszkedés stb.) Kitűnő alkotása az ebédvacsorái (a mai
estebédel-re) stb.

Eklektikus nyelvalkotó készségét nem alterálja, hogy e drága
kövek közt ott feketéllenek a nyelvújítás vakfényű műkövei: a
varrány, dngáru, gyöngy, hűre és társaik. Ostorozta „a nagyvárosi
zsargonauták volapükjét“ is, de azért ő is azt mondja, hogy hercigség stb.
Azt gondolom, Ágai nyelvalkotó készségének legragyogóbb
oldalát metaforás összetételei és jelzői adják. E tekintetben hatá
rozottan fejlődést jelent a magyar stílus történetében. Eltekintve
efféle összetételeitől szóbánya, felhősörény, megkapóak reális jelzői,
különösen, melyekben a jelzőt egy praticipiális alak adja, mely igei
jellegénél fogva az egész kifejezésnek igei mozgékonyságot, való
ságos filmszerűséget nyújt. Nehány szép példa e körből: szemsor
vasztó egyenesség, lábrándító polka, égverő, égvívó, felhővívó hegyek,
mennyboltvívó kifakadás, fölnyilaló gépmadár (mennyi az élet ebben
a jelzőben I), illeszkedő kedvesség, felzokogó bánat, fagyasztó peszszimizmus, ívbeszökkenő oszlopok, gyanakvó vigyázat, felmagzó re
ménység, észrontó szépség stb. stb. Szereti a különféle érzékterü
letekről való s egymást mégis jól jellemző fogalmak egybekapcso
lását, (e tünetet modem lélektanunk éppen Ady Endre költésze
téből figyelte meg). Ágai is mond ilyeneket: harsogó szín, a klárinét hegyes szava, daróc hideg, a nyirkos lomb érdes illata. A vi
lágért sem akarjuk ezzel azt állítani, hogy jelző-alkotó zsenialitása
csak bizonyos nyelvtani formákhoz tapad. Az ő jelzői ezek i s : lágy
kezű remény, jóslatos nyugodalom, eperízes kalácska, falatnyi tér,
s a pincér, amint sok széket visz a karján az Ágai plasztikus stí
lusában így jelenik meg: a pincér egy fürt székkel.
Egészben nyelve és stílusa nem a beszélt, a hangzó nyelv
könnyű utánzata, hanem a literátorba oltott költő művészi keverése,
hatalmas, színes, hangulatos és meleg stílus, irodalmi formája egy
kellemes csevegőnek, egy sokat tanult, sokba merült irodalmi férfiú
önalkotta csudás hangszere, melynek hangulataiból sokan tanultak,
de rajta szépen játszani csak ő tudott. Egyik életírója hangulato
san mondja nekrológja végén: Nem halt meg. Nem halt meg és
soká nem fog meghalni, mert emlékén nemcsak a kegyelet, hanem
a tudás is virraszt.

ÁGAI-SZÓSZEDET.
Gyűjtötte Löw Immánuel.
Előszó. Nem Lexidion-Ágaianum, hanem csak szószedet
Ágai írásaiból, hogy a szótárírók belebotoljanak gazdag nyelvkihcsébe. Ágairól nem írok, mert ami mondani valóm volt róla, azt
az olvasó megtalálhatja Száz Beszédem 335—343 lapján.
Szeged 1923 dec. elején.
Szó jegyzék.1
ábajgat; —ják föl nyugalmából
(Vn II 433); a telefonnal oda
—ott mentőkocsi (UH 310)
abroncsparipa (bicikli) (Vn I
102)
acél; —izmai lazulnak (Por
42); hideg —színben kék
lett . . . (Vn II); acélozó hul
lámverés (Vn II 317)
adótagadás (Por 39)
ágas; az —ra szokás felhúzni
(Vio 5); odadörgölődzvén a
kis —hoz (Ha’ I 90); ágas
kodó habok (Vn II 321);
— öt táltos (UH 164)
agyrengető csikorgás (Vn II
423); — hördület (Vn II 328)
ajkpittyesztő; — póz (Por 104)
akác, akáca (Tárcái II 32);
(Vn I 329); agáca, ágácka,
(Tárcái II 337); agác (UH
233)
alagér. Testi szépségre, alakra,
erős Ítéletre s megveszteget
hetetlen józanságra, no meg
az alagérben valamennyiük
fölibé magasodott Márkus
István (UBp 252)

alagérezve. Hát ilyen legénység
volt ott mindig együtt, vitat
kozva, alagérezve, deklamálva, kártyázva s várva a
jobb idők felderültét. (Uo. 249)
álhaj (Vn II 265)
alkalmatosság
(Fahrgelegenheit) Imit 1903. 93 és másutt
álkodás (Vn I 396)
álmatag (Vn II 78); —on, nem
álmosan (Vn II 322); —ság
(Vn I 403)
állóka; a „kolesz" —ja (UH 115)
álltó helyükben elalszanak (Tár
cái I 385); (UH 52)
álomhozó; — zsongás (Tárcái.
I 307 ; — suttogás (Por 121)
ámolyog (Vn I 392, 424);
ámolygó alvajárás (Vn I 395);
éhen — a jószága (UH 276)
anakonda (Tárcái I 143); (Vn II
206); — kígyó (Tárcái 298);
(UBp 397 és másutt)
anyag; —halom (UH 219);
—váltás (Por 2) (UH 29);
—elmélete (Por 12)
anyatön fakadt, egy — (Por 18)
apadó dagadó (Vn II 321)

1 A felhasznált munkák jegyzéke: H a ’ = Ha’ szóllyék. 1910. —
UH = Uj hantok. 1906. — IM IT = Az izr. m. írod. társ. évkönyve. — Mull és
Jövő. — Por = Por és hamu. 1892. — Tárcái — Porzó tárcalevelei. 1877. —
l'B p = Utazás Pestről Budapestre. 1908. — Utó — Violka Vera. (M. Kvtér 24. sz.)
1898. — Vtt = Vizen és szárazon. 1895.
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á r : —különbzet (Tárcái I 313.
320); —szökkenés (Vn II 41)
ár adózás; sekély — (UH 103)
árapály; a spekuláció —a (Tár
cái I 330)
ásaiag (Tárca! I 363)
ászok; a schwechati — (UH
323); —fa (Vn I 145)
asztalindulás (UH 241)
áthidalás (Por 8)
átrózsál (Vn I 343)
avar; nyirkos — (Por 252);
gyalogfenyő —ából (Vn 197);
a fej fa korhadó testének
—ával (Vn 80); a kertben
összegázolt — (II 199); —la
pok foglalata (Imit 1905 18) ;
—lomb (Por 26) (Imit 1900 25)
avasság; a ködös Albion csodá
latos —ai (Por 242)
avasét; a kéksav —ja meg fa
gyossá vérét (Imit 1903. 311)
avatag levelek (Imit 1903. 113)
azonmeleg tej (Kuhwarm) (UBp
268)
babszemjankó kocsis (Vn II
187); az egyenruhás — (Vn
II 343)
bagó; hogy a — rúgja meg
Tárcái I 299—300); a —
feleségit (UH 195); bagózva
(Vn II 366)
bájoló pajzánság (Vn II 267)
balhiedelem (Vn II 337)
ballangó; olyan akar a — kóró:
ammég él, mindig áll, hóta
után szaladgál (Ha’ II 373)
bálvány; (a szárazmalomban)
(Múlt és J. 1912. 5); —döntő
(UH 93)
balzák; (balsac, Balsac) .. . az a
hajdani műhely, melyben a
Vas. Ujs. termett. . . Az új
zsölye régi színt vált; a szürke
balzák ’mig a szürke függöny
kizöldül olyanra, mint amilyen
volt akkor... (Por 185. 190)

bankárbanda (Tárcái I 334)
bányászkodva az üstökben (UH
302)
barmolt gyurmány (Tárcái I
170)
bársonyos; — arcok, — barac
kok (Vn II 39); — pillantású (UH 151); — üde bő
rét (UH 222)
beföllegzett biz annak (UH 92)
befurakodott a szemérmetlen
űzérség (UH 116)
begyes leányka (Vn I 261)
belökő (Schiesser a laskasütés
nél) (Múlt és J. 1912. 104)
bemondója (a betyároknak) (UH
299)
benaposítás, insolatio (Vn II 228)
benyitója a Normának (Vn I
147)
bővül; — kivül (UH 34. 90)
bikaverő karjai (Por 92)
bikázni (Vn I 135)
egy-egy bírhatósább társunk
(Vn I 49)
bizsereg a magam bizsergő magnetizmusát (Ha’ I 14); bi
zsergő munka (Vn I 175) ;
bizsergő élet (Vn I 140); vig
mozgalom — (Vn II 197);
ott — minden porcikájában
(Vn II 416); valami — ben
nem (Por 1); jóleső zsibba
dás — át rajta (UH 62); —
az ujjak hegyében (UH 207) ;
valami furcsa érzés bizsergett
végig egész valóján (Vio 28);
fagyos lelkemet megbizseregteti az idegen sugár (Vio 52)
bóbita; bodros — (Vn II 75);
meredő — (Vn 91); bóbitás
(Vn 201); bóbitás fejkötőjé
nek csokra (Vn 146); bóbitás
tyúk (Vn 423); nagybóbitájú
(Vn 291) •
bocs, két mackó bocskorban
[szójáték állatkerti leírásban]
(UBp. 398)
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bodorgás, kalandos (Por 115)
bodri, kölykök, bundás — (Vn
II 31)
bogárhátú kunyhó (Vn II 379)
boglár; piros lángban sugárzó
— (Vn II 44)
boglyasság (Vn II 266)
bogosat, görcsös — (UH 219)
bokaverő kabát (Vn I 418)
bokorugró szoknya (Vn II 246);
—s friss (tánc) (Por 118)
boly; a —ból kiválva (Vn I
407); ladik — (Vn II 344);
bolyhos törülköző (Vn II 269)
borjú; könyves borjú (Vn I
119); vállain kis borjú (135)
Borravalónia fővárosa (Vn II
174)
borúban-sugárban (Tárcái II
365)
borultas (Vn II 400)
borzolta föl bajuszát (Vn II 393)
botos, csokros (Vn I 279)
bököd; —te feléje plajbászát
(Vn I .111); remegő kezek
folytonos —ése (UH 241)
böllér (Vn II 6)
bömmögve járt (UBp 245)
böngészgetve járok a nyomok
ban (Por 46)
bőrös; konyhán sercegett a —
(UH 26)
brngó; cselédlisztből sütött fe
kete — (Ha’ I 13)
bugyolál; be vagy —va abba
az undok maskarába (UBp
236)
buja; kígyózó testének — ringásait (Vn II 264); színek
ben vonalakban bujálkodó
képzelet (Vn I 408); a buja
ságtól megcsattanó pamlag
(Vn II 267)
bttjonc lap (Vn I 204, 206)
búkomorság (UH 210)
bumberdo (Vn II 363)
burjánzó; szerte — betyárság
(Por 251)

cédula; lefittyegő — (Vn II
275); cédulka (Vn II 174)
cibere; — frappé (Vn I 337);
ciberés asszony (Vn I 295)
cigánykerékező paródia (Vn II
165)
cigányvér; pajkos — (Vn I-1164)
ciha; hímzett — (Vn II 274)
cikáz; ide-oda — (Vn II 346);
—ás (Vn II 273)
cimpa; orrának —ái remegtek
(Vn II 325); orra —ája (UH
150); füle —ájára (UH 62)
cingár tetemet (UH 161)
cirpenő hálát ad (a pacsirta)
(UBp 432)
cizellálva (Por 58)
coff (Tárcái I 387); —OS (uo )
cokilista (UH 154)
condra; — hús (Tárcái I 372);
a sok —ája (Vio 4); azt a
—át megserétezi (Vio 39)
cölöp; korhadó — (Vn II 403)
cudarság; a — már nem is
keresi az erény álarcát (Por
251)
csáb; az ezer —bal vonzó ci
gányélet (UH 71)
csacska szív (UH 337)
csahint; éleset —ott (Vio 45);
németül egy —ásnyit sem
tudott (Vio 42); boldog —ás
(kutya; elegikus: vonítás,
alattomos: morgás; bús kaffogás) (UBp 218)
csálma. Ilyen időben lépett
közibénk egy vézna, közepes
termetű legény, fejében egy
meggyülemlett
csalmával,
melynek lehajtott peremét a
fülére húzta. . . Egy este,
hogy haza jött, a csálmáját
rettentő dühösen vágta a fal
hoz, leült... (Por 275, 276,
280, 281)
csapong; héjakint —ott körül
, (Vn II 339)
csattanó; — csók (Vn II 315)

9

csattintva az ujjával (Por 76)
csattog; —ás (Vn II 420); —va
(UH 233); —va röpködve
— (336)
csemcseg (Vn II 151); — belé
(Tárcái I 365); —és (Vn I
300); —ő hang (Vn 203);
(Vn II 38)
csen; csínnal — (Vn II 309);
Offenbach oly nagy gráciával
és oly nagy mértékben —,
hogy hódításnak is beillik
(Tárcái I 310)
cseperedő; —k (Imit 1905. 32);
— mameluk (Por 291); —
lányok (Por 154); — piktor
(UH 48)
csepűhaju; — német (Vn II
290); —, oltott lábú németek
(Vn 197)
cseregve (szarka) (Vn II 340)
cséza; könnyű — (Vn II 315);
rozzant — (Vn 376); vö.
(UH 30, 31)
csicsergős hölgyecske (Vn II151)
csigatrombita (UH 22)
csikarás; erős — (Vn II 283)
csikorgás (Vn II 423)
csikorgás diskurzus (Vn II 62)
csikorít —otta a fogát (Vn 1421
Por 89); össze —va fogát
(UH 103)
csikóvérű gyerek (Múlt és J.
1912. 104)
csillaghányó erő (Vn II 100)
csillagrngó lépés (Stechschritt)
(Vn I 195, 230)
csillám; (Vn II 381); a parti
— a tengerbe fül (Vn 329);
gyér — (UH 204)
csimbókos; — szava (Tárcái I
383); — levelező (Por 92)
csimpolya; — és dudaszó (Vn
I 313, 337); meghangolja a
—át (Por 215)
csipasz; — verébfiak (Múlt és
J. 1912, 5); tollasodó —ok
(Por 255); — elmém (Por 47)

csípő; csípejük csábítóan ringatódzik (Vn I 313)
csíra; fogantató — (Por 3)
csitítás; a — olaja (Por 6)
csivogás; fecskék—a(UBp 142)
csontkezű vitéz; (halál) (UH 90)
csosszant; hányszor —ották
már meg a csoszogok a kopo
gókat (Vio 26)
csökönyös angliusok (Vn II 101)
csörtető kan (Vn II 115)
csücsörít; száját —va (Vn II315)
csuklód; rajongó imádással —
ottunk (Vn II 155)
csusza; porcos tejfölös — (Por
16)
csuszám; a toll —a (UH 251)
csutkás torkán (Vn II 339)
csutora; kétágú — (Vn II 363);
(Dudelsack) (363)
csülökig (Imit 1906. 18); — da
gasztott a sárban (Vio 22);
v. ö. (UH 31)
dagály (Vn II 322, 328)
dagaszt; sarakban —hattak (UH
31); a csülökig —ó lovak
fuvása (Imit 1906. 18); csü
lökig —ott a sárban (Vio 22);
a gömböt könennyel —ották
meg (Vn II 231); vö. daggasztja keblét (Vn 268)
dajkál; a militarizmus vaskeb
lén —ják emberré (Vn I I 138)
darabonc (oláh) (Vn I 311);
vö. doróbánc (Vn I 326)
daróc; —hideg (Por 359);
—kodó jóízűség (Por 213)
deák; a Deák deákját (lebernyeg) (Tárcái I 372)
décbunda. Kegyetlen május erre
az alkalomra lehányta magá
ról a décbundát s aranyos
palástot akasztott a vállaira.
(UBp 414 vö. még) (TárcalII
21 ; Vio 23)
deli; táncban — és győzős
(UH 262)
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délövi; valami — elhanyagoltság
(Por 87)
derékátfogó bizalmasság (Por
289)
dévaj; —ul leemelte a puskát
(Vio 39); szemérmeskedő
—ság (Vn II 165); —kodó
(UH 163)
díszlő; nagy fejlettségben —
nemzet (Vn II 149)
dohog; —ott, bömbölt, dürrögött (Vn I 421)
döccen; helyes kerékvágásba
—t bele (Por 93)
döccentes nyilatkozat (Vizen
II 106)
d ö f öl; —te (Vn II 52); az
önfentartás —ő sarkantyúja
(Por 142)
dögbűrös szekér (Vio 22)
dong; a háta is —ött belé
(Vn II 139) ; a hajó a teherdarabok —ő súlyától resz
ket (Vn I 318); zizzenő ro
var —ve surran a pázsit
fölött (Tárcái II 32); földhöz
vágta sipkáját, hogy csak
úgy —ött (Vn II303); —ve re
pült a sok láda (Vn II 439);
—ve hullt rá a rög (Por 250);
a hámor nagy pörölyének
földremegte tő —etéseit (Vn II
347); dönög (UH 62); —
a légy (Vn 402)
dördület (Tárcái I 373)
dörgedelem (Tárcái 1346); dör
gedelmes (Tárcái 299)
dörzsölőztek hozzá (Vnll 264);
dúc; ócska — (UH 233); a
világ legszebb —jába (Vn II
427); —os (vö még uo 328,
331); a ház —a, —os ház,
—ja, —os (kalap uo. 69,
73, 429, 448); —olgattam
(Vn II 369)
dnd (UBp 355); édes volt a nó
tánk —ja (Vn I 147); zak
lató —jának minden ütemé

től megrándult (Vn II 159);
nótájának különös —ja (Vn
359); a kapós nóta —ját
(Por 120); —ját még ma is
tudom (UH 253); a nótának
csak a —ját tudta (UH 156);
pogány zsoltárok, melyeknek
se szavát se —ját soha sen ki
sem hallotta (Vio 28)
dudorászó sakkozók (Por 144)
dudu; vízi madár neve (UBp
396)
dudvarakás; a parázzsal égő
— (Múlt és J. 1912, 308)
„dugárúu („magyar szó") (Vn
II 82)
duhaj; félig — félig ábrándos
fiúk (Por 117); — csikós (UH
74); — legény (UH 105,311);
—nál —abb (UH 2 0 1 );—os
kellem (UH 165); —ság (Vio
19, Por 117, UH 262)
dundi; baba (Vn II 48)
durcás (Vn II 386, 268)
duzzadó; — szemű kévék (Por
46)
dübörgőit (Vn II 397)
dürrög (Vn I 421)
dzsentri. Mer az igazi — egész—
ha kereseti adót se rónak
rá. Az —séghez nem köll
vagyon, — ölég ha vót (Ha,
2, 400)
dzsin; —űző amulett (Vn 1316)
ébédvacsorálni (Vn I 91)
ebség; a pusztai — (Vio 39)
ecet-ágy; régi jó ismeretségek
—a (Vn I 314)
édes; ne ártsa magát a mi —
magunk dolgába (Tárcái I
^ 354)
égedelmes nagy harag (Por 307)
égszakadás, — földindulás (Vn
II 66;
égverő hegyek szirtes fokai (Vn
I 310)
égvívó hegyek (Vn II 29)
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egyebütt; minden — (Vn II396)
egyedüliség; édes — (Vnll 137)
egyes-, — (=egyetlen) fia (Vn
I 321)
egyívású (Imit 1902, 70); egy
ivású (Vn I 202); vele —ak
(Por 139); — fiuk (UH 77)
egykorásn; vele — fiú (UBp
295; Imit 1905, 28)
egyvivású (Imit 1900, 35, 1905,
19); vele — (Por 254);
—ak (UH 121)
éhomra (UH 183)
ekhós kocsi (UH 112)
elaszandó karjaink (Por 225)
elhélyáz; szeme — (Imit 1902,
68)
elhördülni (Vn II 251)
elittasodó szemmel (Vn II 89)
elkárhozott föld (Karszt) (Vn
II 384)
ellakott (Vn I 398)
elmámorít (Vn I 112)
elmésség; vidám — (Por 39)
előkelőség; bíztató — (Vn II
413); kényszeredett — (UH
382)
elsült; — tarkó (Vn II 70)
elvánnyad a jószág (UH 175)
elvilágosodás; csodálatos — fé
nyétől (Por 79); apokalyptikus — (Tárcái I 377);
—ok, Zschocke novella címe
(Vn II 72); a feledések és
és —nak e városában (Vn
I 377) ; az — tündöklő fátyla
(In hoc signo 1885, 10)
elvilágosodott; — hit, megvi
lágosodott megismerés (Por
9); 4 - arccal (UH 161, 293);
— szemeit forgatva (Vn I I 19)
elvilágosodó arccal (Vn I 116,
312)
cl (főnév); szűk sikátorok. . .
melyeken mi termetes urak
jóformán csak — lel feszül
hetünk át (Múlt és J. 1913.
530); a röpke pincér is csak

—lel feszülhet át rajtok (Vn
I 292)
él; (ige) —je szabadságát (UH
337)
életbiró; — öregség (Vn I 362)
megélhető (Vn 37j; — falat
(Vio 37)
élményes utai (Imit 1902. 71)
emberségtudás (Vn,U 312)
emlékezők; mióta az — sorába
tartozom (UH 250)
enyhéded bánatkák (UH 320)
eperízes kalácska (lekváros) (Vn
II 273)
érdes; a hal — ivás=szaga
(Vn I 375); nyirkos lomb
•— illata (UH 191)
erénybontó Páris (Vn II 60)
eres magyar tömegdohány (Vn
I 209)
ereszkedő; kapaszkodónak föl,
—nek le (Vn II 286)
ernyeszt; izmosít (UH 340)
erszénypihentető magány (Por
96)
érzékiség; forradalmár — (Por 3)
esett; találkozása — (Vn II203)
eszmeváltás (Vn I 404)
észrontó szépség (Tárcái 1211)
esztergás (Vn II 42)
étkesség; nagy —e mese (UH
150)
faggatódzás (intrigue) (UH 223)
faggatózik (Vn II 415)
fagyasztó pesszimizmus (Vn II
114)
fagyos lelkünk (Por 11); —
kegyetlenség (Por 4)
fajankó (UH 234)
fájékonyság (UH 103)
fakadó, hanyatló élet, — élet
(UH 335)
falat-nyi tér (Vn II 423)
faldöngető forradalmár (UH 60)
fanyalgó férj (Vn II 419);
ráfanyalította a gyalog bod
zára (Vio 39)
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fa n y a r; az "élet — hetei (Por
28); — szakái liget (UH 144);
— elkedvtelenedés (UH 266);
— mag (fényű) (uo 89)
fejlettségben diszlő nemzet (Vn
II 149)
fejős ( = tehén) (Vn II 315)
fé l (Partéi) (Vn II 312): (a
doktor) felei (UH 243)
felcsap; tüze kévékben csapott
fel (UH 55)
felcserviselt borbély (Imit 1905,
24)
felébarátság (UBp 189); (Por
340)
feles; ifjúságom —ei (Por 26);
sorsának hű —ét (UH 79);
munkájának —ei (UH 273) ;
bánataim —ét (uo 155)
felhösörény (Vn II 46)
felhővívó orom (Vn II 11) (1.
égvívó, Wolkenkratzer)
felmagzó reménységét (Múlt és
J 1912, 104)
felfelpittyenő gyermek (Vn I
286)
féltők (eifersüchtig) sanda szer
zete (Vn II 37), féltő meren
gés (UH 270)
félzaklatott egy nemzetet bebeszédjével (UH 118)
felzokogó bánat (UH 331)
fenéssé lesz a ló (Vio 4)
fé n yű ; — doboz (UH 89)
festöiség (Vn II 136)
fia ; — szoboszlai cipó (kis cipó)
(UH 81); — zongora (pianino) (Vn II 20)
fiakersav; (lőre) (UH 200)
fiatalhalnám öreg (Tárcái II320)
ficánkol (Vn II 78, 109)
fin ta ;ezer tintái (Imit 1905,32)
fintor; —ok (Vn II 159); a —
okra kárhoztatott ünnepies
ség (uo 337); fintorai (uo 165)
finnyáskod-ik; —ás (Vn I 198);
—ó idegesség (UH 103)
firtató újságiró (Tárcái I 302)

fitymálkodás, előkelő — (Vn
II 71)
fodorító; — szerszám (Vn II
269);' — lányok (u. o. 424)
pajkos fodrok szökelltek a szí
nén (Por 35, 39)
fogantyú; gyöngyház — (Vn
II 271)
fogas pörmesterek, fogásos pró
kátorok (Vn II 18)
fogastermő méhét (Vn II 381)
fogantató csíra (Por 3)
fogytig volt vele (UH 345)
fonadékai, a meglohadt ereknek
(UH 206) ; rakoncátlan dús —
(u. o. 348)
fonájkjja (UH 246)
fonákság (Vn I 393)
fontolgató-latolgató (Vn II 370)
fordulatos játék (Vn II 53)
forgatag (Vn I 134); halál
hozó — (II 144); századvégi
mozgalmak —ában (UH 74)
földjalat (Vn II 288)
fölénykedő német (Tárcái 1349);
—kedés (UH 274)
fölérez a jebi (Ha’ I 84)
fölérhetetlen (Por 8)
fölnyilaló gépmadárka (Por 170)
fölsí a vad gunár hívogató
hangja (Vn I 292)
forradalmár (Por 3); (UH 60)
forrva-Jázva (UH 219)
fortyantások (Por 37)
foszló; gyorsan — eredmény
(Tárcái I 390); — omlatagporhanyó (Vn I 225); — köd
(Tárcái I 379); — felhők
(Vn II 28); a kisértésnek
— bodrai (uo. 377)
foszlós Buzaország, a — cipójú
Magyarhon (Vn 1 145); —
cipó (Vio 22) ,• a borulat
gyors foszladásban (Vn II
429) „■ foszlandó hüvelyén
keresztül (Por 159); a zené
nek a foszlányai {Vn I 307)
fövenyförgeteg (Vn I 308)

fránya dolgok (M. és J. 1912.
307); —ság (Vn II 191)
f ú l ; hörgésbe —t kacaj (Por 27)
fu ra , furább (Vn II 106); leg
furább (u. o. 236) ; furaság
orgiái (Vn II 164)
furuglya (UH 55)
fustély (Imit 1903. 108)
fu tr i (Vn II 385)
fuvallatos-pihe (ajder-lúd) (Vn
I 93); fuvalóm (Vn II 334)
fu va t; az éjjeli szél első —
ától (Vn I 307)
fiir t; karján egy — széket
(Tárcái I 340); fürtösével
akad (Imit 1903. 119); (Vn
II306); — himbálóznak (UBp
409); fürtözet (Vn II 335);
ében — (Tárcái I 369); omló
—ű (Vn II 312)
füttyös (UH 201)
gádor; bejáró — (Imit 1902. 69)
gajdolás (Vn I 230)
garabószám (Vn II 382); gara
tokba gyűjtik (Tárcái I 345)
garádicsos bolt (Vn II 318)
garázdaság (Tárcái I 315)
geggen (ige) (Vn I 93)
gémberedett lábszáraim (Vn II
434)
gomolygott a zivatar (Vn II 326)
gondűző (Tárcái I 373)
göbözés; a sors drámai göbözését, a véletlen komikumát nincs
iró, aki utolérheti (UBp 386)
gömörödik a szemhatár fölibe
(Imit 1903, 96)
göndörödik fürtös feje (Tárcái
I 391)
göngy; borító palástul a szentírás göngyeire (Imit 1902,
69) ; göngyöleg; a tóra kettős
—e (M. és J. 1913, 530)
göngyölmény, (tréfás, am. szivar)
(Vn II 86)
göngyölődölt; plaidbe — (Vn II
328)

görhes test (Vn II 307)
göröncsér (Imit 1906, 15, 16)
gőzkocsi (Vn 284)
guba (Vn I 287); prémes —
(Vn I 172)
gubanc; nagy —ba állt őszsze a közönség (Vn II 21);.
nyüzsgő —okba verődve (Vn
I 407)
guggon ül (Vn I 297)
guggyantott néhány francia szót:
(UH 159)
gyalovag; (biciklis) (Vn I 102);
a velocipéden a —, ez a vas
abronccsal játszó felnőtt gye
rek karikázik (UBp 428)
gyanakvó vigyázat (Vn II 138)
gyapjunyíró idő (Tárcái I 373)
gyártandó ez a törvény, — tö
kéletességében is (UH 133) -r
—, ösztövér (Imit 82); —
ember (Vn II 325); —ság
(Vn 310); az ember — (Vio
44); — hüvelye (Por 264);
veszendők —k (Por 7)
gyarmatság (UBp 313)
gyászmondó levél (Por 233)
gyatrább (Vn II 178)
gyeplőzés (UBp 416)
gyermetegül; hizelgően, olyanbecéző — hangzik (Vn II36V
gyíklesö (Vn II 167)
gyontos utján (UBp 395)
gyömöszöl; gyurja=gyömöszli
(Vn II 12); agyába gyömöszöle (Tárcái I 375)
gyöngyén (muzsikál) (Vn II
242; UH 156)
gyöngytermő Steinherz (Vn II
132) ; a lélek... — mélyén
(UH 351)
győzős állat (UH 272): táncban
deli és— (UH I I 162); — és je
les táncos (Por 117); bá
tor és — (Vn I 133; Tár
cái I 161; Por 243 —ebb
gyomor (UBp 380)
gyurma (Múlt és J 1912, 105) ;
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szurkos — (Tárcái II 338);
agyag — barmolt gyurmány
(Tárcái I 170); egy kezdő
pékinas gyurmája (UH 229)
gyülem (UBp 428)
habarc-virág (Vn I 96)
habtorlat (Vn I 91); habtorló
dás (Vn II 317)
hagymázos képzelgés (Vn 1 181)
kajazott; akkor sem igen —
hozzá (Por 279); a pásztor
ember hozzáhajazása (UH
295)
hajkurászva lepkét, bogarat
(Imit 1906, 18)
hajlat; a harmadik év hajlatán
(Imit 1905, 30)
hajlós; versike, mely — (Por 58)
hajszoló rabmunka (UH 65)
hajúba; énekelt engem — (Imit
1906, 7); nem ringatá — a
nagy bölcső (Vn II 330)
&haladi poIgármester(Vn II319)
halavány sejtelem (Vn II 186)
hallgatódzás (auscultatio) (Por
159)
hatniskodás (UH 338)
hamvas (Por 330); egy ham
vassal abból a java sarjúból
(Múlt és J 1912, 308); há
tán a hamvasba kötött ba
bával (Imit 1900, 36); az
öreg öltésekkel összetákolt
hamvasok résein és lyukain
(Múlt és J 1912, 232); —
képe, — barack, — arc (Vn
II 80, 155)
hancsik; ráületöm egy hancsikra (Ha' I 87)
hangfoszlány (Por 134)
hányatú; friss— homok (Por 93)
hányiorgás (Vn II 329)
hápog; lúd gágog, kacsa —
(Por 153); hápogás (Vn II
330)
harapóvas (UH 231)
harántdől, félrebillen (Vn II 334)

harckivívott fiuk (Por 82); —
kuffer (Vn II440) ; — férfiak
(UH 303)
harmatos báj (Vn II 65)
harsány kurjogatás (UH 67);
— targoncások (Vn II 114);
— ohózás (Vn 178)
harsogó szálak (Vn I 382); —
színű (UBp 139); a mester
(Wagner) — árnyéka (Vnll
101); a hegyi mozdony har
sogása (Vn II 12)
hasgató szív, fülhasgató (Vn
II 22)
hasmánt (IM IT 1902, 69); —
vagy hanyatt (Vn I 93); —
csúszva (Vn I 132)
határhant; rosszul felmért éle
tének —ja (Por 124)
határos időbe szorult viszály
kodás (UH 33)
hazatérült királyfi (Vn II 392)
hébög; böfög az a disznó fagót,
köhög rá a klarinét, — a
flauta és csörömpöl belé a
réztányér (Ha’ II 77)
hecsepecs; piros—(Tárcái II309)
hegyébe; ingyen adva a vásár
— (UH 51); hegyibéje (Vn
I 152, 165); mászhatok —
(Ha’ I 88); — kerül (Vn II
118, 163; UH 90)
hegyes a klarinét — szava (Múlt
és J 1912, 234)
hegyes vízomlásokban henceg
(Vn II 143)
hegyizzás (Vn II 45)
héjakint (Vn II 339)
héjas állat (rák) (Vn II 382)
héjjázó; szerte —szem (UBp 147)
hercigség (Vn II 36)
hernyósipka; (Stramel) (Vn I
418); hernyósipkás, kucsmás
viselet (Múlt és J 1913, 530);
hemyós kucsmájú (UH 183)
hesgetés (Tárcái I 380); vö.
hessegetés (M. és J. 1912.
232)
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hétköznapiság (Tárcái II 96)
hetyke; a bölcselkedő és —
csizmadia (UH 74)
hevedelem (Vn I 99, II 326);
hazafias — (UH 288)
heverő; a rabok — ereje (UH
297)
hidlás; mocskos hidlás ( = cabaret pódium) (UBp 405)
higgadt; enyhére — (UH 91)
hímdajka; Liebig a műszoptató
és — (Vn II 20)
hintó; fekete —, am. gondola
(Vn II 420)
hír napszámosai (Tárcái II 131)
hírbogár; elröppen ez a távírói
hírbogár (UH 62)
hirtelenszőke (Vn II 399) .
hitfeles• (Imit 1901, 80)
hiúztekintet (Tárcái I 393)
hivalog bennük (Vn II 300)
bizalmas; — megelégedés (Tár
cái I 187, 51, 365); — kő
bánya (Tárcái II 52); — ter
peszkedés (Vn 1215); — cí
vis (Vn II 140); vö. hizodalmas vígság (Vn I 239)
hódított-bódított (Vn II 244)
hókorcsolya (ski) (Vn I 105);
(I 279: félöles szántalp)
honvédvisélt ember (Por 82);
— legény (Por 116); — hadfi
(UH 322)
horkanat (UBp 431, Vn II 357);
v. ö .; horkanatos lelkesedés
(Vn II 74); horkantás (Tárcái
I 384)
horpasz; szúrást kapott a —ába
(Ha’ I 111)
hördület; agyrengető — (Vn II
328)
hörgésbe fűlt kacaj (Por 27)
huhogász. Járt-kelt itt valamikor
egy fura kis ember. A „huhogász“. Kagylóba hajlítva a két
tenyerét, csak lehelt beléjök.
(UBp 330)
htillámparipa; nyargaló — (Vn

II 332); harsogó hullámtorlat
(habtoríat) (Vn I 100)
hunyászat; fölfelé — kemény
ség lefelé (UH 333)
hűre (uszály) (UH 355); emelte
a közvélemény —át (UH 63);
ruhájok —ának (Vn I 376);
—os ruha (Vn 426, II 274);
húrpöngetés (Por 72)
húsos; annál —abb a jólét (Vn
II 389)
húséi (Vn I 304, II 211, 259;
61, 74)
hüvelyező ítélet (Por 8)
ibolyás köd (Vn II 44)
idegcsavarító gőz (Vn I 378)
idegedző fenyves (Tárcái II 351)
ideigvalóság; a földi javak —a
(Vn I 399)
idő 1. üdőveszítő
igézetes fény (Por 162); ahold
— fénye (Vn I 319); — ma
gyarság (Por 302); — nóták
UH 164)
iharos (Imit 1902, 68)
illeszkedő kedvesség (UH 280)
imbolyog (Vn I 176)
ínyzsongító csöppek (Vn I 384)
iramlanák a vonatok (Vn 1 153)
iratos mező (Vn II 65); — ta
lálmány (UH 230)
irha (Vn 1374; UBp 233, 394,
398)
iringói (UH 174)
iromba gazdagság (Vn II 42)
iszkol. Mint vert kutya iszkolt
kifelé a városból (Imit 1917,
184)
ivor elefántcsont (Tárcái I 2);
—szelence (u. o. I 176); —
távcső (uo. I 324)
ivás; a hal érdes ívás-szaga
(Vn I 375)
ívbeszökkenö oszlopok (Vn 1408)
íz; a fehér málna kocsonyázott
—e (jam) (Vn I 158); tündér
kastély minden —e(Vn II395;
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ízelít; szagló-ízelítő ideg (UH
197); ízetlenség; boldog ízet
lenség (Vn II 100)
izga-mozgalom; a nagy „izgamozgalomban" (UH 113)
izom; a holt — rostjai (UH 203);
— roppantó csárdás (Tárcái
II219)
izmos tehetség (UH 46)
izmosító hullám (Tárcái II351)
járatos értelem (UH 140); az
ottani — osztályozás (UH
járdataposó (Tárcái I 391)
járdalat; processió, „eszter
gomi" szó (Vn I 325)
járóka (Vn II 238)
jártunk elejébe (isk. kifejezés)
(UH 261)
já t (Vn I 347); félig legyen a
kisasszony —ja (Imit 1905,
26)
játsziság; szabatosság és — (Vn
I 84); humoros — (UH 94)
javakatona; Mátyás király —ái
(Tárcái I 395)
java-szépje; ami java-szépje a
francia irodalomnak (UH 158)
javas szer (Vio 6); a javasságot is eltanulta (Vio 14)
jebi (== zsidó) (Ha' I 3, 4, 84,
110); — gyerek (u. o. I 5)
jóslatos morgadalom (UH 157)
kacabajka (Tárcái I 351)
kacagó-, az özvegy — siralma
(UH 335)
kaccsosodik; egymásba kaccsosodott sallang és vitézkötés
(Por 153); bodor kaccsai (Vn
II 46)
kacki selyemkalap (Tárcái I
351); — öltözet (Tárcái I
375); hitvány polkának —
ütemei (Vn II 322); — hintócskák (Vn II 181) (vö. uo.
300, 409 nyalka dandy) ; —
világias viselkedés (Por 230);

— csokor (Por 241) kackiás
élégant (Tárcái I 394); —
legény (Por 139)
kacsmozás; birka — (Ha' I 31)
kaffog (Vio 4); nyahintás-kaffogás (Ha’ I 21( vö u. o. 96)
kagál (UBp 258)
kajla egyemeletes ház (Por 349)
kandi; idegen, — nép (Vn II
395); kandián rebben-ide s
tova (UH 194); útszéli se
kély kandiság (Vn II 94)
kapa után ültetett fanyar sza
kái = liget (UH 144)
kapaszkodónak föl s ereszkedőnek le (Vn II 186)
kapatos (UH 323)
karattyol (Imit 1905, 26); —ó
(UBp 396)
karám; az öblös palack izzad
a fénylő —bán (Vn I 53);
—ba zárt gyorsírók (Vn 1326)
kardfogható (UH 300)
kardvágó jelenete (Tárcái I 325)
kármentő (Vn II27) ; — kassza
(UBp 407); — reklám (Vn
II 47)
kehes; a gőzkocsi — lökései
(Vn II 284)
kenderfürtözetű (Vn II 398)
kenderszöszhajú (Vn II 291)
kendőz; erőnek kendőzött nervozitás (Tárcái I 364)
kenés (másságé) (UH 246)
kengyel-írók (gyorsírók) (Tárcái
I 381)
kenyérfa; dús gyümölcse van
a kenyérfának (Por 248)
kenyérvél, (tréf. zsidó husvét)
(Múlt és J. 1912, 105)
kényszeredett előkelőség (Vn II
382)
képzelmes (UH 130)
kérödzés; emlékezet a szív —e
(Tárcái II 312)
keresked-ik; félénk mókusok
—nek a fénysávokban (Vn II
28)
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készülködés (UBp 389)
kétegy nemzet (Vn I 60); — ki
rályság (u. o. I 101); a von
zás és eltaszítás — törvénye
Vn I 213); — ország (u. o.
146); — monarkia (u. o. 406);
— darab (kép) (II 289)
kétemberes kard (Vn I 390)
kétlaki, aki jobb kezével tárca
cikket, balkezével receptet ír
(Por 55)
kibomló fü st (Vn II 144)
kicsided (Múlt és J. 1913, 531)
kicsinységes voltomban (Tárcái
I 335)
kificamodott értelem görcsös
rángatózása (UH 237)
kígyózó testének buja ringásait
(Vn II 264)
kigyúló; múltakon — chauvinistaság (UH 270)
kihögyösödik a kedve (UH 20)
kihüvelyez; kihüvelyezte a magot
(a fenyőtobozból) (UH 89); ki
hüvelyezvén a titkot (UH 203)
kihüvelyezetlen titok (Por 111)
kilódil; vidám világnézletét
—otta sarkából (Por 40)
kioldzódó; naponként fűzött,
épen oly hamar — pajtási
viszony (Por 276)
kiömlő tarkó (Vn II 70)
kiporciózott himnus (Vn II 311)
kipotyogott a tatarozó agyag
(Por 113)
kirekesztő; egyik szemévé lett
a — láncnak (Vn II 164)
kismiskaság (Vn II 238)
kivásik; a magyar önérzet ha
mar — belőlük (Vn I 324)
klezmer. A nagyvárosi zsidó, a
börziáner és bankártipusokban ki van merítve. Annál
nagyobb hatással jár, amit a
gácsországi klezmcrék és truffatorék hoztak át a határon.
(UBp 408, vö. még Imit 1905.
22, 1901, 75)

kockázatos vállalat (UH 332)
kocogás; mértékletes — (Vn II
178)
kócolat (Tárcái I 65)
kocsonyás (osztriga); — rezgő
kölönc (Vn II 38)
kofaság nagy része (Vio 28)
kohantás 1. kohintés
kohófúvás (Vn II 330)
kókler; szélhámos— (UH 248);
—i ügyesség (UH 326)
komorkodik (Tárcái I 392)
kopogó szellem (Por 73); — ha
lántékok (Vn I 314, I 377)
korahaladt gyermek (Imit 1900,
• 27)
kiskordély (Vn I 131, 346)
kosta; egy szerelmes — (UH
242); (vö. még uo. 287)
kotor; fogait —ta (Vn II 422)
kóvályog; arra kóválygott (Por
72); kóválygó csoda (Vn II
225); kóválygás (Vn II 177)
kóver; zsombékos — (Ha’ 6)
köcsögkalap (cüinder) (Por 70;
UH 148)
ködfal; sűrű — (Vn II 351)
ködhajtó kürt (Tárcái I 342);
őszies ködhullás (Vn I 186)
kögit; szerves egésszé —é (Greguss) (Por 47)
ködmönszag; ürühát fanyar —a
(Vn II 359)
kohintés (UBp 401)
költönc (Vn II 47)
kőmívesjélek (UH 155)
könyöklő; csúcsíves — (UH 191)
körhajas, szőke fejével (UH 84)
körmötget (Tárcái I 380)
körvasút (Vn II 175)
kötélzet (Vn II 335)
kötésig nádasokban — (UH 76)
kötődés; szeretetreméltó — (UH
163)
köz; egy porszem —éig kiszámí
tott szerkezet (Por 161); —
dajka (biberon) (Vn II 24);
— fogat (Vn II 175); — he
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lyek (Vn II 426; Tárcái I
387) — kút (Vn II 300);
— sétány (Tárcái I 307) ; —
tárlat (Vn II 148, 205, 222,
234, 265; UH 123); közki
állítás (Vn II243);— vélemény
zártszékei (Tárcái I 359)
közön-ágon; akikkel valamely —
atyafiságos viszonyban áll
(UH 269)
krampács (kubikosnál) (Vio 17)
kucorgó gyermekek (Vn I 317)
kukucs-német (UBp 402)
kukula ; fodros brabanti — (Vn
II 299)
kulimász (Vio 39)
kunkor (Vn II 422); szőlőkacs
— (Por 315)
kunkorodik (Vn II 249)
kunkorodó (Tárcái I 387)
kurjantásnyira (Por 117)
kurta-akadémia; (Pákh Albert
szamárklubja, Por 199)
kusza zongora (pianino) (Vn II
319, 320); — toilette (uo II
440); — falucska (Vn II379);
a törvénykezés kuszasága
(Por 39)
kutostor; rozsdás — (Vn I 332)
kutyagol, el— a városba (Vio 38)
kutyaság; a falu összes —a
(Vio 4); kutyú (Vio 36)
kuvasz had (Vio 38)
külorvos; kilórgosság (UH 240)
knlönbzet (Tárcái I 320)
„külvágyu ; vö honvágy (Vn II
88 tréfás)
lábránditó polka (Vn II 427)
lábfintor; legénykedő —ai (Vn
I 202) (vö tagfintor)
lágyék (Vn II 167, 276)
lágykezü remény (UH 76)
lajhál; vékonyeső — (Vn 1232)
lakozást befejező áldás (Vn I
428)
laktató; részint hűsítő, részint
— ételek (Vn I 371)

ellakott (Vn I 398)
lángész; félreismert — (Vn II
^ 182)
lángzó, erős férfiasság (Vn I
362); — magyar nyelv (UH
151)
lanyhaság; érzelgő — (Por
105); a régi ismeretség —a
(Por 258)
lányság; az alföldi — (Por 64);
furulyáz a —nak (UH 61)
laptika; a kétkerekű — (Vn I
168, 170, 131)
lebernyeg (Tárcái I 372)
lebzselő kutyák (UH 21)
ledérkedés (Vn II 315)
lefejtés; második — (Vn II347)
lefityegő cédula (Vn II 275)
Ügyeskedő legény (UH 61)
légyvesztő papiros (Vn II 203)
leh; a nagy világ —e (UH 74)
lehegő liba-nyáj (Vn I 410);
lehegtünk fel a várhoz (Vn
II 138)
Leiter Jakab (Por 48)
lekandít egy magános csillag
(Vn II 331)
lekanyarít; (lerajzol) (UH 60)
leledzik, melyben az akkori fiatal
Magy. orsz. — (Por 105)
lelkendez (Tárcái I 351); leiké
ről lelkedzett gyermekével
(Por 11); a —ő magzat (Vio
50); lélek: a megyfaágba lel
ket fúr (Vn I 369)
lepergő levél (Por 4); első sze
mei a lepergő fövénynek
(Por 3)
lépesvessző (Tárcái I 304)
lesipuskás (Vn II 379)
lesorvadt arc (Vn I 387)
letorkol; mindnyájunkat —hat
nak (UH 194)
létrehívásnak serkentő árama
(Por 3)
levente; karcsú — (Vn II 326)
lézeng: sarkon —ő naplopó (Vn
II 176)
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lezsarolt, bujdosó honvéd (UH
40); halovány — asszony
(Imit 1900, 36)
lidércfényű (Vn II 189)
lóbázás (Vn II 423)
loccsanat (Vn II 330)
lőhadoz; világító tornya — (Vn
II 329)
lobogó néger szolga (Vn 1380);
szemének. . . lohasztott fénye
(UH 339)
lombos; dombos, — temető
(UH 270)
lombzug; árnyas — (Vn II 203)
loppal eljárogattunk (UH 34)
lődörgő existenciák (UH 51)
lökölődzés (Vn II 349)
lötyögős kalapú művész (Vn
II 100)
ludpenna-Víb&XoW (Vn II 367)
lurkó (Vn n 423)
lyiiki; babszemjankó — törpe
(Vn I 228)
magaelhagyás (Tárcái I 369)
magzat; az irigység mérges —a,
a káröröm (UH 342)
majmokat majmol (Vn I 403)
magyarkodnak (Tárcái I 330)
málladék (Vn II 195)
mámoros rajongás (UH 83)
marakodó (UH 93)
marasztó sár (Imit 1906, 19);
— terenl (Vn II 72)
maró és elmés (UH 327)
maság is (Vio 6)
maskara (Vn II 165)
meddő fáradság (Por 12); —
sivárság (Vn I 115); — elmé
letből a meleg praxisba csa
pott által (Vn II 133); —
emlő (Vn II 366); — szikla
(Vn II 395); meddőség (Vn
I I 308; Tárcái I 366) [118)
meg nem alkuvó gyülőlség (UH
megaszva dőlt hanyatt (Por 269)
megberregteti (Vn II 6)
megbízás; vallásos — (Por 1)

megboldogult; olvasófogyatko
zásban boldogult meg (UH
320)
megbokrosodott (Tárcái I 351)
megcepekedni egy kassal (Vn I
379, 410);
megcsappant izmok (VnI317)
megcsatázva (Vn I 399)
megcsattanó; a bujaságtól —
pamlag (Vn II 267)
megdobbanás; a szív első —a
(Por 3)
megemberel; a ló —te, már mint
föllovalta magát (Vn II 185)
megered; megeredt az asztal és
járja a bolondját (Por 13)
megeste az idő hava (UH 120)
megfaroltatták egy kicsit (Por
262)
meggabajodott madársereg (Vn
I 124)
meggémberedett szellem (UH 63)
meggyalulódik (Vn I 402)
meghanyatlott test gyarlandó
hüvelye (Por 264);
meghatározható; szabatosan —
minden rendületéből (UH
296)
meghevíteni lelkét (UH 72)
meghibban ; a gyors munkában
—ó toll csuszama (UH 251)
meghomorodik a határ (Vn II
234)
megigéző pillantás (UH 106)
megindító báj (UH 350)
megismerszett rajta (Por 240)
megjegesiill (Vn I 354)
megjuhozott vadmacska (Imit
1905, 30; vö még Vn I
360; Por 128); sok vén
gazember juhozott meg (UH
106); közben nem egy pár
duc — s lett kezes birkává
(UH 117)
megkaptatja lovait (Imit 1903,
94; kifuvatja, vagy — állat
káit (Vn I 128)
megkeseredik (Vn I 175)

20

meglappant kedély (Tárcái I
215)
meglapult; az ép — akadémia
(Imit 1903, 99)
meglazult türelem (UH 350)
meglegyinti a nagyvilág lehe
(UH 74)
megleshetetlen titokban (Vn I
309)
meglohadt erek fonadékai (UH
206)
meglombosodik a határ (Vn II
234)
megmételyezi erkölcseinket (Tár
cái I 333)
megnevezkedett (UH 328)
megnyikordul (a talyiga) (UBp
430)

megnyiistözve, rejtelmes szövő
széken (Vn I 218)
megoldó zsibbadás (Por 2i)
megőrölt szív (UH 339)
megporhanyult (Por 28)
megszalajt (Vn I 53)
megszedte szép feje lombját az
idő (UH 120)
megszikkasztva homlokát (Vn I
97)
megtaplósodott törzs (Tárcái
I 308)^
megtermékenyült; egy nagy csa
lódástól — szív (Por 44)
megtüskésedik (Vn I 175)
megtüszkölve (Vn II 310)
megvette a rozsda (Tárcái I 371)
megzsarolt béna aggok (Vn I
419)
megzsibbaszt; az első fájdalom
szótalansága —ja a szívet
(Tárcái II 369)
me^zsugorodott szárnyai (Imit
1901, 70)
ménkű sok gyerek (Múlt és J.
1912, 232); menykű sok tol
lat (Múlt és J. 1912, 307);
ménkű nagy (Por 255); mi
a ménkűt emleget ? (UH 20);
mi a ménkűnek pingáljuk le

(Por 232); menydörgősménkű
(Vn II 209)
mennyboltvívó kifakadás (Vn II
88); mennykapudöngető zsur
naliszták (UH 326)
mentekezd bókolás (Por 227)
meredez; milordok —nek ver
senyt az oszlopokkal (Vn II
398)
meredő szem (Por 128)
tnerengés; féltő — (UH 270)
merev sor (Vn I 351); az ethikának —kedő tételei (Por 289)
merő; mintha — rajnai bor
volna (Vn II 135); — lelkese
dés, csupa szenvedély (UH 75)
mesemondó; Jókai — édes szája
(UH 88)
messzevilágító elme (UH 203)
metsző gúny (Vn 164, 263); —
gyorsítélet (Vn I 398); —
megjegyzés (UH 206)
mindenegy (UH 223, 269, 58,
74; Por 15; Vn I 120,389,
II 41, 156, 151, 423)
mindenes; főmindenes (Vnl 409)
miskároló (Ha’ 31)
mogorváskodik (Vn II 22)
mogyoróhéj (Vn II 334)
mohája a kőnek (Vn II 406)
mohás; erőd — foka (Vnl 157);
— deszkák (Vn I 172)
mókus (Vn II 192); mókuskedv
(Vn II 192)
mondainség (Imit 1906, 14)
morajló víz rengetegén (Vn II
3 6)
morgadalmas
±\4) \ morgadalom (Por 118, 194)
mormolás; forrás —a (Vn II
422)
mormotér (Vn II 82)
morzsálkodik (Vn II 52)
motollázás; honmentő — (Vn
I I 138)
tnotoszkál (Vn II 158)
motozó állomás (Vn II 433);
— pajta (Vn II 439)
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munkabő főváros (Vn II 116);
munkamentes szünetek (UH
344)
musta; a vastag csizmatalpot
a — nem üti kellő daktilusokban (Vn I 236); levágta
a —át (Vn 1 348); rabvargák
ütik mustával a bőrtalpat (UH
192)
muzeális hajlandóság (Vn II
380)
muszájkoldulás (UH 100); mu.sza/nak csontos ujjai (UH 73)
műleves (Vn II 254)
műtevő asztal (UH 221)
muzsafi (Vn II 171)
nagy; —bíró szent férfiú (Vn
I 413); —hatnám törpeség
(Tárcái I 364); — nógatva
(UBp 415)
nagyolt faragású kő (Por 272)
nagytehető font (sterling) (Vn
II 30)
nagyzás hóbortja (Vn II 395)
napiparancsol; ki—ta onnan
(Vn II 136)
naplopó szerszámjával a fotog
ráfus (Vn I 134)
nehézkes járású nyelvét (UH 143)
nekieurópaisodott (UH 169)
némber (Vn II lo6)
nép [=család] (UH 318)
népszólam; a bécsi — (Tárcái
I 330)
nemzetség; újságírók —e (Vn
II 208)

neszfogó szőnyeg (Tárcal 1100)
nesztelen nyíló ajtó (Vn II 257;
— olvasó szoba (Vn II 320)
névhagyás (UBp 411)
néz ; hogy nála nézzek Kossuth
nak (ÜH 117); nála nézek az
ethnografiának (Ha' 2, 449)
nőhajtás; régi nemzetségek
—ai (Tárcái I 305)
növevény (Vn I 160)
növényszoktató kert (Vn I 160)

nyalka, kacki (Vn II 300)
nyaratszaki (Vn I 39)
nyargalvást (Vn I 114)
nyavalykodás; nemzetiségi —
(Vn II 387)
nyegle-, hős és — (Vn II 139)
nyegleség (UH 265); vásári
— (Tárcái I 305)
nyehintés; a jóllakás — (kutya)
(Vio 42)
nyékergés (Vn II 106); nyekergett a falépcső (Vn 416);
nyekeregve feszült át a csa
tornán (uo 328)
nyerges; a tető gerince — hor
padt (Por 113); nyerges láb
(Vn II 337); (UH 355)
nyeszlett mai generáció; ilyen
nyeszlett kaszinó (Ha’ 2, 464)
nyikkanat (Vn I 380)
nyilai, világgá — (UH 76)
nyirés; a magyar — esélyei (Vn
I 179)
nyirkos ; a ködtől — koszorú
(Tárcái I 345); — lomb (UH
191); — odvak (Vn II 418);
— alagút (Tárcái I 363)
nyirok (Vn II 403); a — rozs
dája (Tárcái I 371)
nyisszan(Vn II 392)
nyögvést beszélő (Vn I 216)
nyúlfogható ; az alföld lég —bb
agara (UBp 219)
nyúlós fekete sár (UH 31)
nyurga (Kálmán) (Por 114);
— pincér (Vn II 80); — elpohosodott (Vn 1396); — és
hajlós termetű (UH 108)
nyuzsga ember (Tárcái II 380)
nyűg; a tekintete —ében megigézett legénység (Vn II 139);
—ös gyermek (Imit 1901. 70)
nyiizsge; egy nagy — gubancba
(Ha’ 2, 431); — raj (Vn II
344)
nyüzsög (Vn II 327); — a sok
ember (Vn II 346)
nyüzsgés (Vn II 347; 422)
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odaikus telegramul (UH 182)
odamerül; a hold igézetes fé
nyébe — egész lelkem (Vnl
319)
odarekeszt; a gondolát —ette a
csatorna jegébe (Vn II 409)
odasóhajtott csíra (UH 339)
ódonas (Imit 1905, 19); (Vn
II 45, 73. 79, 165)
ódonít (Vn II 15)
odvak; emberi — homályai
(UBp 390)
ohózás; harsány — (Vn II 178)
ojtott; tatárba —ott európai,
európaiba — tatár (Tárcái I
375); nyugatba — keleti
csoda (Vn II 402); — (harisnyás) lábú férficseléd (Vn
II 275); (vő ojtott lábszár II
167); térdbe — selyem nad
rág (Vn II 311); — lábú
(Hantok 183); — domestikus (Tárcái I 330)
olajszínű arc (Vn II 424); —
buja termetű asszony (Vn II
399); sötét olajszín (Tárcái I
369)
ólomnehezen (Tárcái I 384)
ólmos érvelt (Tárcái I 381)
oltogatta lelke szomját (UH 78)
olvasófogyatkozásban boldogult
meg (UH 320)
ordas; emberfaló ■— (UH 171);
— háza = farkastanya (UBp
398)
ordináré (durva) (UH 200)
ország rovogató lutrizás szaba
dalma (kucséber) (UBp 381)
orfacsarintó bűz (UBp 428)
otromba milliói (Vn II 41)
osztályos; dicsőségének —ai
(UH 70)
374)
otthonkás bizalmasan (Tárcái I
ottragadás főoka (UH 56)
óvatos lomhaság (Vn II 344)
öblös batár (UH 16)
ődöngök (Vn II 105)

őgyelegve (Vn II 150)
ökröndözött (Tárcái I 152)
öklök; sűrű fehér — alól a mé
lyen fekvő szem szikrázik
(Tárcái I 366)
ömleteg; egy-égy — néni (Vn
I 293)
önlóvas (biciklis) (Vn I 102)
önösségünk (Vn II 334)
öntés; az urak jöttek ki vadkanászni az —ekbe (Vio 39);
a Tisza — (UH 164)
őrjfílet (Por 126)
őrit fú r ja (Vn II 34)
őrlő fájdalom (Por 15)
összeábdál; téltúl —t fabódék
(Tárcái I 141); gyalulatlan
deszkából —t koporsó (Múlt
és J 1912, 310); téltúl —t
koporsók (Imit 1903, 113)
összecsikorítá fogait (Tárcái I
352)
összelohadt, mint a szelelő har
monika (Por 71)
összeró; szétbontotta meg —tta
az órát (Por 115)
összeszűr; amit összeszűrt lel
kében-a sors (UH 118)
összevető vizsgálat (Por 169)
ösztönös játék (UH 59)
ösztövcr vén ember (UH 302)
özvegyi fátyoléban (Párizs) (Vn
II 189)'
özvegységre jutott fény, elárvult
pompa (Homburg) (Vn I I 125)
pákosztos Szellőm (Ha' 1 7 ) ;
— nyulász kutya (Vio 5);
pákoz kutya (UBp 301); vi
gyed, kutyám a pákozt (Szellő
kutya) (Görbenap 149); pákoz
loncsos kuvasz (Imit 1905,29)
pam ut-virány; a-kis szőnyeg. .
pamut-viránya (UH 352)
parányos föloszlás (Por 9)
p á ra ; megeredt a jámbor pára
(Vn II 182); a pokoli tűz
bíboros párájában (Vn II322)
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párázat; konyhájának kísértő
párázata (Vn II 212); a
nyárhő —a (Vn II 225)
parazsabb tűz (UH 305)
párkereső (fecske) (Tárcái I
379)
pártárnyalat (Tárcái I 356)
parupnyi (paraplé) (TárcalI372)
páskum (Tárcái II 21)
p á st; vizének pástos partja (Vn
I 81)
pászta ; pipacsos — (Vn I 344) ;
szőlő pásztái közt (UH 173)
'pattantyús (tüzér) (Imit 1903,
111); pattantyús legények
(Vn II 47)
pattogás; fiakker — (Vnll 188)
patyolat; a Jungfrau — hó-ruhája (Vn II 44); kerek —
karján (Vn II 417); fehér —
kendők (Vn II 193); tündér
— keze (Vn I 151); a —
apró kezet (Vn I 360,.vöII
17, 326); — párna (Vn H
52); — tagok (Tárcái 1213)
pazán (Vn II 51); a muzsiku
sok. .. rángatják a pazánt
(Tárcái I 145); hosszú —
(UH 22)
pazarság (Por 39)
pecérdús hazánk (Vn II 161)
pedzi a dolgot (UH 338)
példálózás (UH 206)
pénzes; anakonda — teste (UBp
397)
percetietek (Por 31)
percent; nagyot —ett valami
fejében (Por 126)
pereputtya ellen (Vn II 284)
pernahajder (UBp 387)
perzselödött el fiatal élete (UH
70)
pest; ércolvasztó —ek (Vn 1223)
petrence; —, boglya, kazal (UH
156); a dákók — rudak (Vn
I 144)
pezsdiilékeny vér (Por 248)
pihe; lebegő — (Vn I 390);

pihéje a tenger hínárjából ke
rült (II 330)
pikás kozák (Vio 22)
pintyőke; buta — (Vn II 384)
p íp ; csirkét öli a — (Vio 4)
pipafaragó (Vn II 352)
pisla reggel (Vn I 185)
pityke\ egy szem — (UH 298)
pitymallat (Vn II 332)
pitymalló viaskodásom (Por
99); alig — élet (Por 172)
pittyenés (UBp 421); pittyenet
(UBp 431)
pittyentés ; egy —bői (Por 169)
plundra ; selyem — (Vn I 383)
póc; párizsi — (Vn I 411)
poca\ festék pocák (UH 66)
pácol; —ják föl (Vn II 392);
föl kellett —n i . . . lágyékáit
(Vn II 276)
p o f ók, piros pozsgás (Vn II 258)
pohot nevel (Vn I 225)
pohonc (köpcös); kis — (Tárcái
I 199)
pokolvas (Vio 6)
pókság (Vn II 203)
polgárosodás (Vn II 307)
pórázon (Vn II 315)
porcikájában (Vn I I 416, Por 15)
por gomoly (UH 156)
pórias (Vn II 196)
porlandó hüvelye (UH 77)
poroszka; ringató — (Tárcái II
339)
poroszkál; —nak utána (Vn I
365); —ó lovacska (uo 407);
ki —tak az ajtón (uo II 91)
portyáz; szerte—ó verbunkosok
(UH 79)
potyára (Vn II 284)
potyogott a könnye (Vn II 355)
pozdorja ; kender — (Vio 21)
pozsgás; — gyerek (Por 199);
— lelki egészséget (Görbe
nap 5) ; egy-egy —abb epitheton (Por 104)
porcos tejfölös csusza (Por 16)
pörgedelmes (Vn II 425)
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pörmester = prókátor (Vn I I 18)
pucor (UBp 328); pucrot (Vn
II 256)
pucos feleség (Vn II 272)
p u cs; labasi —ot (Vn II 256)
p u d li; fejelt farkú —kutya
(Ha’ 55)
puffadó-\oh&áó vászna Vn I I 53)
pw/fawes-burgonya (Vn II 213)
pufók komikum (UH 75)
puhíttatlan (Por 28)
p u li; — fajta; —ka (Vio 7, 38)
rabszolgáló (Sklavin) (Vn I 358,
rabvargák (UH 192)
361)
ragya; a tágas turf —i (Vn II
126); ragyás kövezet (UH 16)
ragyogvány (Tárcái I 151, 325)
ráér; van még —ő ideje (Imit
1905, 32)
ráfanyalodnak (UH 170)
raj; nyüzsgő — (Vn II 344);
apró csónak —a reng (342)
rajzik; világgá — (Vn II 68);
számtalanon rajzottunk ki
füledt köpüiből (uo. 190)
rajzos; falragaszok és — hirde
tések (Vn II 349)
rajzremek (UH 73)
ránditás; kezének egy in d ítá 
sával (UH 68)
rángatózás; görcsös — (UH
237)
rápöködte a mérget (UH 92)
rásírja könnyét (Vn II 64)
rászármazott (— örökölt) (Por
88)
rávicsorítja fogát (Vn II 402)
rebben; oda —t (Vn II 420)
recseg (Vn II 392)
reccsent; rá—i nótáját (Vn II
362); oda —i neki (U. o. 104)
recsissenő (olv. reccsenő) polka
(Vn II 311)
rekedt; tollában — (UH 105)
reklámos nagyítás (Vn II 380)
remegés; a hajó tartós —e (Vn
remeklés (UH 72)
I 288)

remeklő tehetség (Vn II 396);
— kéz (UH 224)
remekség; a talmira vesztege
tett — (VN II 165)
reményszítás-, búfelejtés és —
(Por 282)
rendjelhajhászat (Tárcái I 313)
rengés; a tenger békítő— e (Vn
II 317)
rengeteg; a morajló víz —én
(Vn II 316)
révbejutás (Imit 1902, 74)
révedez-,—ett(Vn I 354); —ő
tekintet (uo 396); —ő sze
met (UH 348)
révén ; az ellentét — növeljem
a hatást (Vn I 407); a tör
ténelem — feltüzelt fantázia
(II 379)
rezdiilet (Vn I 202)
rezesbarna (Vn II 336)
riadalom; örvendező — (UH
182)
tiadóz; álmában —, imetten
szunyókál (Por 167); vizimadár zúg fel —va (Vn I 291)
rideg; — állam (UH 72); —
osztályozó (uo 73); — fönség (uo 102); — val (uo 341)
ridegség (UH 255)
rikangatva (Vn I 341)
rikkanva száll (Vn I 292)
rikolt —ó színű (Vn I 388)
ringás; kígyózó testének buja
—ait (Vn II 264)
rivalgó trombita (Vn II 363)
rojtozat: ezüst —ú (Vn II 271)
rokonérzet (UH 83, 276, 235)
roppint; be is—otta (a cilindert)
(UH 148)
rost; a holt izom —jai (UH 203)
rotyog nagyot —ott bennük a
hazafiság (Ha’ I 71)
rovogat; visszaemlékezéseimet
—om (UH 39); —tűk a ne
mes ültetvényeket (UH 173));
interview-rovogató reporter
(Por 193)
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sipogágog (a vizimadár) (UBp
sipogott (Vn II 161)
[396)
sistereg (Vn II 165), mint a
röppentyű — föl (UH 206)
sistergő szó (Por 191); tüze
—bb kévékben csapott fel
(UH 55)
sivalkodik (Vn II 341); —ó
klárinét (uo. 363); —ás (uo.
347)
sivár Karszt (Vn II 383)
sivitás (Vn II 316)
sívó szikláin (Vn II 387); a
glecser — jege (uo. 10)
sodorít (Por 1)
sodorítmány ( = szivar, tréfás)
(Tárcái I 307)
sorjázik; más
színezésben
—tatja el (UH 268); bő ro
vatokban —tak el előtte (Por
193). Emlékeimből —tatok el
nehányat (Múlt és J. 1915);
—tatok előtte egy sereg raj
zot (Imit 1906,7); hadd —tassam el (Imit 1905, 19); el
—tatni a fülem mellett (Ha’
24, 54)
sorközi irás kókleri ügyessége
(UH 326)
sorsfelei; vitéz és bátor — (Vn
I 111)
sugár; —kéve (Vn II 332; UH
89); —özön (Vn II 358); ra
gyogó — óv (Tárcái I 371);
a hold bűvölő — szálai (Vn
II 135)
suhog angol —ó (ostor) (Vio 22)
sunyi; — megátalkodott fővá
rosi tolvaj (UH 105) ; —vad
paraszt (uo. 325)
surranó garzon (Vn II 80);
apró hajók — bogarai (Vn
345)
surgyét vétettek neki és nyom
ban le is pihent (Imit 1917.
179)
sullogvásl (Vn í 361, II 7, 247 ;
UH 253)

süldő doktor (Por 76)
süppedékes (Tárcái I 100)
sürít; bevallom akkori —ésemet (UH 240)
sűrű ködfal (Vn II 351)
süvít —ek a hízóimnak (UH
329; —ő, (Vn II 25); —ve
(UH 201, 233); —és (fűrész
reszelés) (ÜBp 376; Vn I
380)
süvölvény (Ha' I 3); —ek (UH
162)
szajha (Tárcái I 334)
szákadtig; gyönyörködni — (Vn
II 35)
szakáll ütögetett (Vn II 155);
fanyar — liget (UH 144) ; —
tarló (Vn I 210)
szalag; a csontjaikat összefog
laló —ok (Vn II 138); fo
lyam —id (uo. 301)
szálfa; hatalmas — (Vn II 383,
392)
szállásbőség (Tárcái I 355)
számtevő templom (Vn I 328)
szárny; neve —ra kapott (Por
91)
szarvasgombás pástétom (Vn II
180)
szattyán; vörös — (Vn II 271)
seavatosom (Vn II 391)
„századvégi“ (UH 74)
szédelgő; szédületmentes —k
(Vn II 150)
szedelőzködnek (Vn I 362)
szederjes (UH 231)
szédület (Vn II 234); —men
tes szédelgők (Vn II 150)
szeg\ egymást —ö vonalaiban
eltévedt a szem (UH 68)
szegül; akárhányszor —temneki,
hogy helyrezökkentsem (UH
székálló (UH 47)
[250)
szekerke; baromfi —ék (Vn II32)
szél; széllel bélelt lelkek (Vn
II 215)
széledéskor (Múlt és J. 1913.
532)
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szélhámos kókler (UH . 248)
szelence; zengő — (Vn II 362)
szembeszöktetés erős szándékos
sága (Vn II 414)
személybátorság (Vn II 281)
szemérmeskedő dévajság (Vn II
165)
szemfényvesztés (Vn II 214,
215)
szemöld (Vn II 326)
szemölcs (Vn II 280)
szemsorvasztó egyenesség (Vn
II 137)
szemteke (Vn II 284)
szemtévesztő módon (Vn II 168)
szemverés (Vio 6)
szemvesztő hosszú zsinórban
(Vn II 188)
szénapetrence (Por 120)
szentségszegés (Imit 1905. 18)
szenvedelmes vadság (UH 140)
„szépönc“ (Por 107)
szer; ezen a hosszú —en (Vn
I 336); a hosszú —en jobbra
és balra (Múlt és J. 1913. 529)
szeretetlen végzet (UH 64)
szerez; Offenbach nem lop, csak
— (Vn II 309)
szernagy (utcaseprőké) (UBp
415)
szerteszökellő labdák (Vn I I 126)
szerzés; a véletlen —e (UH 110)
szerzet; ereget egy bohó — (Vn
II 162); a féltők sanda —e
(uo. II 37)
szesszen ; lidércfénye utolsót —
(Por 23)
szctroncsolás; a — mocskos
mestersége (UH 207)
szctvillan; ezer sziporkában vil
lan szét (Vn II 321)
szikár; (a szükség) — ujjai
(Por 171)
szikkadó; — iny (Vn II 297);
a sáros gyalogút —bán volt
már (Por 65)
szikkaszt; —otta baját (Vn II
159); —ani elsült, kiömlő

tarkóját (Vn II 70); homlo
kát —ja (Görbe nap 26, 46)
szíjas csapás (UH 31)
sziklafalók, felhőivók (Por 196)
sziklamorzsoló titáni dühe (Por
93)
szikrafüzér; vörös — a gőz
hajóból (Vn I 286)
szikrázó; az elbeszélés — éle
(Por 97)
szilaj eredetisége (UH 140)
szilas (Vn II 29)
szín; —ét-izét a műveltség adta
meg (Imit 1906. 14); —én
(víz) (Por 35); vázlatán vár
ták, hogy —re derüljenek
(UH 49); —esebbre váltotta...
elbeszélését (UH 333)
színültig; szeretettel — tölt szíve
(UH 79)
színvak; a fülére — angol (Vn
II 62)
sziporka; ezer —bán villan szét
(Vn II 321); — ástul (Vn
211); remény egy —ja (Por
61)
sziporkázik; taraja önszülte
fényben — (Vn II 321)
szitál; nem —ja meg (rázza)
a gyorsaság (Vn II288); —ó
kezében (Vn I 321); —óáll
ványok (Por 175); meg—va,
nyilaló bordákkal (Vn I 129)
szivarcsutka; pállott —t ba
gózva (Vn II 366)
szívdobogtató nóták (UH 164)
szívós; makacs — állhatatos
ság (UH 349)
szóbánya ; (az akadémia szótára)
a francia — aranya (Vn 1323)
szoboszlai cipó (UH 81); —
cipóvá dagadt (Ha' I 51)
szócsilingelés nagymestere (Vn
II 134)
szólam; a párisi — gyöngyei
(Vn II 190); kedves—ú lant
(UH 307)
szólatlanul állnak (UBp 388)

27

szolgafa; a —ra akasztott bog
rács (UH 302)
szomjazik; a tengert —om (Vn
II 321)
szórakoztató olvasmány (Vn II
318)
szorító deres (UH 297); a ke
nyérnek — szüksége (UH 71)
szóródik ; el —tak ha közelébe
jutottak (Vn II 318)
szortyog (Tárcái I 213)
szorulás; he — idején (Vio 14)
be —kor (uo. 33)
szottyan; kedve —na (Vn I I 178)
szózatos; — fajunk (Tárcái II
84) ; ősök — szelleme (Tárcái
I 363); — kántor (UH 74)
— beszédek (UH 305) ; —an
(UH 272); semmi —ság,
semmi szinészies nem volt
előadásában (UH 120)
sző; ismeretséget — (Vn I 289)
szőkéi; —tek (Por 35); —lés
(Vn I 396)
szőlőkacs (Vn II 422)
szőlőlombos lugas (Vn II 134)
szövetség; — kapocs, — kö
zösség (Vn II 67—68)
szusz; hősi — (Vn II 138);
— fogyott lelkendés (Tár
cái 384); —fogyásig (Vn I
50); —fogyasztó körmon
datok (UBp 149); —fo
gyasztó hápogás (Tárcái I
152); —fogyasztó hosszú
szó (UBp 402); —fogyha
tatlan gőzerő (Tárcái II 42)
szuszakol; —t mint a cigány
fujtatója (UH 273); gőzgép
—ása (Vn II 331)
szusszantás (Vn II 7, 391);
(Tárcái I 384)
szügy, —be vágva fejét meg
fordult (UH 152) ; —be vágja
a szölke fejet (Ha’ I 76)
szűkben-hőiben (Tárcái II 365)
szűköl; forrva-fázva —t (UH
219)

sziinhetetlen sürgés (Vn I 38)
szűr; az élet fanyar heteit kel
lemes órákká —te (Por 28);
—etlen állapotban (UH 155)
szűremény; (rózsaolaj) energi
kus illatú — (Vn I 387)
szűrődik; nem vegyileg —tek
egymásba (Por 96)
szűz; a hegy embertalptól —
teteje (Vn I 112); a —i
Ryukan (vízesés) (Vn I 136);
—i belsejének titkát a ha
bokba temeti (uo. II 332);
ébredő fa —ies szürke zöldje
(uo. I 175); —ies fakadás
(uo.II 265)
tagbaszakadt (Tárcái I 374,
380; UH 152)
tagfintor; hitvány — (UBp 397,
408); nyegle —aik (Vn II 22)
tagló nagyságú fokos (Vn 1390)
tagnyújtóztató,
étvágyszerző
séta (Vn I 158)
tagos, lompos ju hászkutyáin
39)
tájt; ólom— (Vn II 228]
takarás (Tárcái I 297; UH
156)
takarosság; feddhetetlen — (Vn
I I 180); csín, —, ízlés (Por 40)
táltos (Vn II 421); ágaskodó
—a (UH 164); gyors —ok
(UH 192); négy —a (Vio
22); normán —ai (Vn I I 179);
tüzes —ait (UH 68); vadul
toporzékoló — (Tárcái 1381)
tanulás = tudomány (Imit
1902. 67)
lanutalan, titkos éjfelen (Vn
I 422)
taplós; a korhadó cölöpök —
belén fölszivárog a nyirok
(Vn II 403)
tapsikolva (Vn I 341)
tar; testén — szigetek (Vio39)
tarjagos hullám (Vn II 46);
— felhő (Por 129)
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tarkó (Vn II 70)
társzekér; csinos —ei (Vn II186)
tartomány, se maradás, se —
(Tárcái I 88; UH 31 ; Ha’
I 26); se — se maradás
(Vio 19)
tat; a —ra sietett (Vn I 169)
tatarozó agyag (Por 113)
tátongó űr (Por 8)
tébolyító türelem (Vn II 263);
tétlenkedik; nem — rá a szóra
^ UBp 409)
tékozol; a reklám — hogy meg
gazdagodjék (Vn II 253)
téléhint (UH 75)
telipók, görheny táltos (Ha’ 15)
'telivér fiakkeres (Vn II 188)
téltál (Tárcái 1141); — össze
tűzdelték (Vn 1137); — öszszetűzött fichu (uo. II 440);
— megegyengetve (UBp 395)
tengeri nyavalya (Vn I 296, II
330,377; (Tárcái 1256) száraz
földi — nyavalya (UH 151)
tépelődik (Por 3)
tér; az ember külföldön — rá,
hogy... (Vn II 312)
terebélyes (UH 272)
terécsélö (UBp 396)
terepély; — szárnya nőtt (Por
245); — szárnyú sasok (Vn
I 131); — fa (uo. II 43);
hársfa —e árnyékában (uo.
1161); virágzó —fa (Por 356)
térdmerevítő; szívdobogtató,
lélegzetfojtó, — kereset (UBp
435)
termékeny gondolkodás (UH307)
testőrlő; lélekfogyasztó, —
munka (Por 329)
tetemes; évekre —, boldogságra
rövid (Por 256)
tétova; — körvonalak (Vn II
221); — nélkül (uo. I 170)
tetőpupj ódon —jaival (Vn II
300)
tetszik; —ett-e föl izmosabb te
hetség (UH 46)

tévelygés és tévelyítés (Vn 1423)
tévő; nehéz vas —k (Vn 1287);
a kenyérsütő elejébe akasz
totta a —t (Vio 38); a —k
csattogó döreje (Vn I 287);
odatapasztotta magát az ab
lak elé —nek (Ha’ I 26)
tikkadt figyelem (Vn II 15)
tiló; a — lába (Vio 21)
tilol; a tavalyi —t len (Vio 35);
a meg—t kenderfark (uo.
21); ki—ta-gerebenezte (uo.
41)
tincs (Vn I 418)
tisztás; testén sajgó —ok (Vio
39)
tohonya nagy legény (UBp 247)
toj (Vn II 423) .
tokány (Vn II 111)
topán (UH 82)
toporzékol; —ó táltos (Tárcái I.
381); —ó kendős paripák
(UH 67)
toppanás; otromba —ok (Por
88)
torló igazság (UBp 390)
torzít —ó leírás (Tárcái 1334);
—ás (UH 57); a fönségesnek
—ása (Vn II 165)
tótágast áll (Vn II 424)
töbill metszett magyar (stílus)
(Por 152); — magyarság
(UH 15); — alakjai (UH 51);
— magyar színművei (UH
157)
tőgy;bőven tejelő — (Vn II 10)
tökfedő (köcsögkalap); bolondos
— (Por 70)
tömény (thymian ?) a zsálya és
— (Vn I 113); nyújt neki
—t (UH 63)
tömködje tele (Vn II 204)
tömpe; — orr (Vn I 418); a
tengeri oroszlán — orra (Vn
242)
tömzsi kezei (Vn II 273)
tönk; merő — fák temetője
(Vn II 200)
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töpödt kukorica (UH 264)
töpörödik; relief mappává —ött
(Vn II 235)
tördelés; nagy idő, úgy — körül
(Vio 39)
töremlés; (Imit 1900. 25); ránc
— (UH 66); a ruha kelmé
jének kétes —e (UH 340)
törleszkedik; —ő kontrás (UH
24); —ésből (UH 136)
törtető világ (UBp 342)
tövises mesterség (UH 332)
tud (= v é l); azt —ta (Imit 1906.
16)
tudatlanka (Vn II 385)
túlfeszült idegek (Vn II 317)
túli pajkos leányzó (Imit 1905.
30)
tulipiros; a — és kérlelőn
rózsaszín (Por 291); a szélső
bal — színei (Por 92)
túlkarcsú hölgy (Vn II 104)
turha; undok — (Vn I 96)
tnrhálkodás; harsogó — (Vn I
túrja to\)SL (Vn I 419)
[191)
turján; a — szélén (UH 301)
tűz; a magyar kártya egyik
—ján (Vn I 370)
tükrözet (Tárcái I 371)
tűnődik; —ő pásztortermészet
(Vn 1 399); —ő juhász (UH
74); csöndesen —ő pásztorember (UH 168)
tuszkoló hajóraj (Vn I 140)
tyúkság (Vn II 35)
ural; melyet —jón a félvilág
(Por 273)
uszvást (UH 31)
utcaszer; (UBp 420); nagy
—ek (uo. 385); széles —
(Vn I 300; UH 100); nagy
— (Vn I 324; II 306; I
226)
útnyitó cédulka (Vn II 174)
átszeli művészet (Vn II 201);
olcsó — politika (uo. 197)
útvesztő (Vn II 398)

üdő veszitő ; a csöndes, ezen
egyedül — nemzeti színjáték
(Ha’ II 77)
üdvösségfogható (Por 290)
ügetés; szapora — (UH 31)
ünnepes nap (UH 112)
ünneptagadó; fertőzetes — (Vn
I 414)
ürühát (Vn II 359)
ütközött; a férfiak hülyesége
már ily korán — ki rajta
(Vio 51)
ütöget; a szakáll — (Vn II
115)
; —ő fűszál (uo. 254)
üvegtető (Vn II 308)
üvöltés; rekedt — (Vio 39)
üzérség; szemérmetlen — (UH
116)
vadóc magyar (UH 15)
vadon; a Vértes —a (Vn II381) ;
a saláta nyers —a (UH 352)
vadonkelt nóta (UH 156)
vadruca (Vn II 379)
vagdal; hüvelybe fojtott —vány
= debreceni szalámi (Vn II
257)
vágtató fiatalság (UH 319)
vaj-, ennél —abb szívet nem
ismerek (Por 231)
vájkál; zsebemben —tam (Vn
II 174)
vajúdás-, a — kora (UBp 412)
vájulat (Vn II 231)
vakarcs; a népesség —a (UBp
379)
vakkant-, egyet —ott (Vio
4f)
vaksarkantyiís csizma (UH 287)
vaksi fényét (Vn II 411)
vállas; erősnyakú és — (UH
109)
való; erős —ja (UH 140); elomlott —jában (uo. 279)
válogat: szárnya —ja (Vn II
163)
vált', a modernséget —ott kö
zéposztály (Imit 1906. 10)
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varázsfolyadék; edző — (Vn
II 317)
varázslatos tünemény (Vn II45)
vargaböiii (Vn II 279)
vargacég (Vn II 351)
varrány; csizmák —ai (Vn II
116); sötétkék — égszín
keztyű (uo. 273); hármas
—ú keztyű (Tárcái I 375)
vashólyag; piros — (Vn II 234)
vásik; vásító vadkörte (Por 95) ;
vásottság (Vn I 391)
vaskalapos (Vn II 163, 164)
vaskötelesség (Vn II 384)
vasorom (Vn II 154)
vaspatkós bivalybőr bakkancs
(Vn II 315)
vastagnyakn republikánus (Vn
II 67)
vasutyi; tehetyi, mert — (Vn II42)
vékony; a paripa véknya (Vn I
362)
vendégfürtök (Vn II 265)
vendéghaj (Vn I 411, 426, II
265)
vénhedő legények (UH 204)
vérengző gúny kép (Vn II 172)
vérez; —i mellét (Vn II 64);
csak mikor a nap süt, —zük
egymást (Por 286)
vérhányó (Vn II 185)
vérmesít; nem —ette forró
szívünket (Por 220)
verődik; nyüzsgő gubancokba
—ve (Vn I 407)
verőfény; képzelete —ében (Vn
II 397)
versemény; zengő — (Por 215)
versike, mely híjlós és remekül
van cizellálva (Por 58)
vérszem; a — politikája (Tárcái
I 354)
vértyogás; izgató — (UBp 398);
szörnyű — (uo. 358)
veszejt; magába —ett (UBp
406); magába —ette (Vn II
385); magukba —enek min
den leányszívet (Imit 1900.29)

veszett-adta kölyke (UH 95)
veszteg; —ülésben (UH 52); a —
anyag súlya (Vn II 230); —
hintázás (Por 256); a karját
hagyja — (Por 75); ami itt
—, az csupán a hajó (Vn II
234); fogadiák — ledérkedé
sét (Vn 315); van tehát —
mozgás is (UH 193)
veszteget, a talmira —ett remek
i g (Vn II 165)
vet; kőalapra —ett erő (UH 72)
vetéllo; a történelem —jével
(Vn II 203)
vetkezet (Tárcái I 328)
vidám komolyság (UH 205)
vidámságös tanyája (Vn II 162)
vidékbeli; mindnyájan a vidék
beliek (UH 32)
íigalmos moraj (Vn II 308)
vigéc (Vn II 58)
vihadar\ a vád —jai (Tárcái I
393)
vihogás; boldog — (UH 67)
vijjog; a víz rengő lapján el
—ó fecske (Vn I 365) ; bol
dog —ássál (UH 76) ; rekedt
—ás (Vn I 311); a sirály kínos
—ása (Vn II 332)
világbíicsú; a nagy — (Vn II 243)
világjáró gőzös (Vn II 392)
világnézlet; vidám — (Por 40)
világölelő lelke (UH 292)
világravaióság; a latin fajnak
rászármazott finom —a (Por
88)
világszép város (Vn II 305)
világtárlat (Tárcái I 315, 316)
villám ot; sugára — végig (Vn
II 332)
villanó éle (UH 206)
villás rúd (Vn II 179); —
szakállú (UH 183)
vinkó; magyar — (Vn II 382)
vinnyog; ébren —ott (Imit 1906.
vinnyogás (Por 172, Vn 1 174)
a csecsemők panaszos —a
(Vn I 86)
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virradásos koc smák (UBp 408)
virulat; vidám —ú cserjék (Vn
Ii 200)
viseltes (Vn II 380)
visító klarinét hang (Vn II 321)
visszarepíti vágyait (Vn II 163)
visszaverődési (reflex) cselekvés
(Por 20)
vitézkötés; sallang és — (Por
153)
vív; víjják a magas eget (Vn
II 43); magasbra —jón ap
jánál (UH 70)
vízdombok (Vn II 321)
vizsga hiúztekintet (Tárcái I
393)
vonalzene; taglejtésének gyöngén
hullámzó —éje (Vn I 227)
vukedlis (Tárcái I 324)
zaboláz párducot —ott meg
(Vn II 360)
zaj (Vn II 422); —tálán város
(uo. 420); — kerülő családias
férfiú (UH 61); hintó —
fogó gummitalpa (Vn I 228);
—ongó gitár (uo. II 363);
—os ifjú (UH 91); —oskodás (Por 96)
zaklatott kusza zongora (Vn II
329)
zárkozott (Vn I 404); édes —
ság (uo. 309)
zászpa; hunyor vagy fehér —
(Vn I 148)
zeke (UH 16. 82, 110); bár
sony — (Vn II 311); csíkos
— (Vio 7)
zendiilő természete (UH 76)
zenesarc (Vn II 362)
zenezápor (Vn II 364)
zengő szelence (Vn II 362); a
hegedű — fája (Por 311)
zengzetes; nyelvünk —sége(Tárcal I 336)
zergeszakállas vadászkalap (Vn
11 85)
ziháló mellel (Vn II 46); — mell

kas (Por 167); — lélekzettel
(Tárcái I 351); — tüdő (Por
159)
zivatar; gomolygott a — (Vn II
326)
zizeg; —ő tündérek (Vnll 135);
finom —és (uo. 357)
zizzenő rovar (Tárcái II 32)
zokkanás (Vn I 174)
zománca csillogását (Vn II402)
zongora; kusza — (Vn II319,
320); üa — (uo. 20)
zordon; — hajdan (UH 193)
zordonkodás (UH 202)
zordonság; enyészetes — (Vn I
115)
zög; e ház minden —e-sarka
(Imit 1906. 24)
zökkent; nyomba — (Tárcái I
355); hogy helyre —sem
(UH 250)
zöngcje (UH 156)
zongelmes (UH 233); (Tárcái
I 199); — és lágy nyelv
(Tárcái I 162); — nevetés
(uo. 301); — olasz nyelv
(uo. II 385)
zötyögtetö hátas ló (Vn II 5)
zöttyent; a vacsorát úgy meg
—ette bennünk (UH 268)
zugoly ; sötét — (Vn II 365)
zúgó ; hegyi — (Vn II 34) ; —
pokol (Tárcái I 318)
zuhadar; pusztító — (Vn I 175)
zuzamfű; hűvös — (Vn I 129)
züllött ház (Imit 1903. 101)
zűr; tarka — (Vn II 116)
zsalugáter (Por 114); zöld —
és ablak (Por 64)
zsebbeváló (Vn II 23, 250,274,
276; Tárcái I 368)
zsendice; (Vn I 159); akár a
—t látnám víllámlani (Ha’ I
79); Nem villámlik mán a —
(Ha I 91)
zsib; kincset érő —ei (Vn II413);
mihaszna —ek (Tárcái 1305)
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zsibbadás; hideg — (Por 2) ;
jóleső — (UH 62); megoldó
— (Por 21)
zsibongás (Vn. II 420)
zsidóköz (Imit 1901. 78)
zsinór; hosszú zsinórban álltak
(Vn 188); hosszú —bán ha
saló asszonyok (Vn 288)
zsivaj; kábító zsivaj (Vn II 200)
zsombékos part (Vn II 379)
zsong; börzéje — (Vn II 110); .
— a vita (Tárcái I 356);
vigalmos moraj — (Por 308);
—tak a vidéki fiatalságtól
(Por 116); a ház—ott (Tárcái
329)
zsongó beszélgetés (Por 21); —
legyet (UH 62); borongó, —

dongó (Múlt és J. 1912.
147); — ebédlő (Vn II 80);
— szóbogarak rajából (Vn
II 357); tízféle nyelven —
békétlenség (Vn II 440)
zsongás; lágy — (Vn II 234);
a — lágy suttogássá válik
(Por 172); álomhozó —
(Tárcái I 307); a nagy világ
búcsú száznyelvű —a (Vn
II 243)
zsongító hatás (Vn II 62)
zsöng; humoros —éi (UH 70)
zsörtölődött (UH 95)
zsngorgoit (Vn 418)
zsugoriság (Vn II 66)
zsúp; egy — szalma (UH 276);
—födeles ház (Vn II 408)

