
JELEK 
 
 

| bokor élén álló címszóban annak jele, hogy az előtte levő szórészt a többi címszóban 
~ helyettesíti. (Ha előtte kötőjel is van, a többi címszó szintén kötőjellel írandó. Pl. 
alfa-|részecske után az ~sugárzás feloldása: alfa-sugárzás.)  
szócikk belsejében annak a jele, hogy a) utána jelentésárnyalat következik; b) az 
előtte levő minősítések minden jelentésre vonatkoznak 

~ bokrosított címszóban a bokrot kezdő címszónak a  |  jelig terjedő változatlan alakját 
helyettesíti 

~ értelmezett szókapcsolatban és szemléltető példában a címszó teljes, változatlan 
alakját (ikes ige esetén csak az -ik nélküli igetövet!) helyettesíti   
etimológiában: a) a tükörfordítás jele (utána annak a nyelvnek a neve áll, amelynek 
megfelelő szava a címszó mintája volt); b) két szóalak között: illetőleg 

¯ a címszót utolsó magánhangzóján ékezettel kiegészítve helyettesíti 
* etimológiában: kikövetkeztetett, ki nem mutatható alak 
( ) a szokásos használaton kívül a) a vagylagosságot, b) a ritkán haszn. alakot v. dolgot 

és c) két szófajú címszó összefoglaló értelmezésében a második szófajnak megfelelő 
részt jelöli 

< > a) a fogalomköri, a tárgyköri, ill. a használatköri megszorítást, b) a jelentés helyett 
a használat körülírását és c) a nyelvtani v. a jelentéstani megjegyzést foglalja 
magában 

[ ] a) címszó v. alakváltozat után a helyes kiejtést, b) szemléltető példában a 
kiegészítést és c) szócikk végén az etimológiát foglalja magában 

. . . értelmezésben, értelmezett szókapcsolatban és szemléltető példában a szövegből 
való kihagyásnak v. a folytatás elhagyásának a jele  
etimológiában azt jelöli, hogy a szó más, itt nem említett nyelv(ek) közvetítésével 
került a szóban forgó nyelvbe. Pl. a bodega szócikkében a [nk:sp...gör] azt jelenti, 
hogy e nemzetközi szónak a görög a végső forrása, és a szó innen egy nem említett 
nyelv (a latin) révén került a spanyolba 

< etimológiában két v. több nyelv neve között a szó átvételének irányát mutató jel. Pl. 
a filter szócikke végén levő [ném<lat] azt jelenti, hogy a szó a magyarba a 
németből, a németbe a latinból került 

<~ etimológiában a részleges fordítás jele (utána annak a nyelvnek a neve áll, 
amelynek megfelelő összetett szavát részint átvettük, részint lefordítottuk) 

? etimológiában: az ismeretlen v. a bizonytalan eredet, ill. ilyen származtatás jele 
← etimológiában annak jele, hogy a (cím)szó a nyíl után álló szóból v. szavakból 

képzéssel, elvonással, ikerítéssel, összerántással, elcsavarással, m-beli tapadással 
stb. keletkezett 

↔ annak jele, hogy a címszó etimológiailag összetartozik az e jel után álló szóval v. 
szavakkal 

+ etimológiában az összetett szó elő- és utótagja között álló jel 
× etimológiában a szóvegyülés jele 
 


