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Mikszáth Kálmán: A két koldusdiák 

A régies, ritka szavak magyarázata 

I. fejezet: Dobos néni és diákjai 

kosztadó 
(koszt = étel) A kosztot adó gazda vagy asszony a saját házában 
ellátta a diákokat, akik ott laktak. 

potrohos pocakos, kövér (a potroh a rovarok leghátsó, egyik fő testtája) 

néhai meghalt (ember), elpusztult, megdöglött (állat) 

piktor festőművész 

háltak aludtak 

nebuló kisdiák, tanuló 

bagoly-diák első éves diák a református kollégiumban 

filozófus 
a hatodik, vagyis az utolsó évfolyamra járó diák a református 
kollégiumban, aki főleg filozófiát tanult *** 

poéta 
a hatodik, vagyis az utolsó évfolyamra járó diák a református 
kollégiumban, aki főleg poétikát (költészetet) tanult *** 

rétor 
ötödik osztályos diák a református kollégiumban, aki főleg retorikát 
(szónoklattant) tanult *** 

„Domine” latin szó, „Mester”: tiszteletteljes megszólításként használták 

boltcégér 
a bolt cégére, egy tábla, amin a bolt neve szerepel, illetve a 
mesterség jelzője 

színt és húst kapjon jó, egészséges arcszíne legyen, és meghízzon 

kolláció 
(latin szó = összejövetel) falatozás, reggeli, uzsonna, vendégség, 
lakoma 

pirongatás gyengéd összeszidás 

patália lárma, veszekedés 

besompolygott szégyenkezve, csendesen bement 

„Válóra, gyerekek!” 
„Vályúra, gyerekek!” tájszólásban, jelentése „Gyertek enni”. A vályú 
az, amiből a malacokat etetik, de itt persze átvitt értelemben 
szerepel, a gyerekek nem vályúból ettek. 

*** A debreceni kollégium osztályainak az 1700-as évek elején használt elnevezéseiről nincs pontos 
feljegyzés, így csak más kollégiumok adataiból lehet következtetni ezekre az évfolyamokra. 
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II. fejezet: Hol vette a néni a két koldusdiákot? 

iszen „hiszen” tájszólásban 

hagymáz  lázas betegség, amely önkívülettel jár; tífusz 

felcser  falusi orvos 

pallosjog  A pallos az a szerszám, amivel levágják a halálra ítélt ember fejét. A 
pallosjog a bíráskodás, kivégzés joga. 

jobbágy  A jobbágy földesúr földjein élő, a neki kiadott telket saját 
szerszámaival önállóan művelő szabad paraszt, aki különféle adókat 
fizet az egyháznak, az államnak, a megyének és a földesúrnak. 

palatinus  (latin szó) nádor, a magyar király első helyettese  

ártány  herélt disznó 

szeredás  fedeles szőrtarisznya hosszú bőrszíjjal, vállon hordozták 

plánum  terv 
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III. fejezet: Csata a Nagyerdőn 

kampát verték Métát játszottak. A méta játék hasonlít a cricket játékhoz (ami 
hasonlít a baseballhoz). Az ütőt hívták úgy, hogy kámpa, vagy 
kampaverő. 

gerundium Jelentése „nagybot”. A kollégiumi diákság a város tűzőrségét is 
ellátta. A gerundium tűzoltó eszköz volt, egy lefelé vastagodó, 
hatalmas és súlyos, ember nagyságú rúd, amellyel a „nagybotos” a 
házak szalmatetejét lerántotta, hogy ne terjedhessen a tűz. A diákok 
erőpróbákat is tartottak vele, ezzel csatáztak, verekedtek. 

cívis latin szó, jelentése polgár, polgárság, pontosabban a paraszti 
eredetű polgárok (lakosok) 

prémium jutalom, díj 

absentia latin szó, jelentése hiányzás 

taláros dolmány palásttal ellátott hosszú kabát 

föveg csákó, díszes kalap, sapka 

„kecske” a szabómester népies, csúfolódó neve 

dévajul pajkosan, játékosan, játszadozva 

konfúzió latin eredetű szó, jelentése összezavarás 

asszentál katonának besoroz 

fortissimus legerősebb (diák) 

amice Latin szó, jelentése barátom, barátocskám. Mikszáth gyakran 
használta ezt a megszólítást a műveiben. 

„Non sum paratus” Latin, jelentése a regényben „Senki nem áll készen”, „Senki nem 
vállalkozik”. 

gombkötő Mesterember, aki szőr-, selyem-, ezüst- és aranyszállal készült 
fonalakból gombokat készít, sujtásokat, zsinórokat ver, 
vitézkötéseket fon. 

 

IV. fejezet: Sohasem köthetsz kardot!  

„cantus praeses” (kantusz prézesz): A nótabíró, a Cantus elnöke. A Cantus tagjai 
hagyományos dalokat énekeltek (és sok sört ittak). 
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V. fejezet: Kire marad a bolt? 

puzdra A puzdra másik neve a tegez. Ez az ősmagyar felszereléshez 
tartozó tok, amelyet keskeny övre akasztva hordtak. A honfoglalók 
ebben tartották a vasnyilaikat és a nyílcsúcsok élesítésére való 
reszelőket. Valószínűleg bőrrel bevont csontlemezből készült. 

tábori liferáns Német szó, jelentése szállító, aki a táborba szállítja az élelmet vagy 
felszerelést. 

furdalja a begyét szólás, jelentése: piszkálja, bosszantja a gondolat 

viaszk viasz (gyertyafaggyú) tájszólásban 

harmincláncos föld Abban az időben láncot használtak a föld kimérésére. A falunak volt 
egy közös lánca, mindenkinek a földjét azzal mérték ki. 

 

VI. fejezet: A fehér és a fekete kutya 

gebe sovány, öreg, rossz állapotú ló 

„clamantesek” A „clamantes” latin szó, itt a jelentése a tettet elkövetők, a kiabálók. 

aléltan ájultan 

testamentum végrendelet 

garabonciás diák A garabonciás diák a magyar népi hitvilág egyik természetfeletti 
személye, az ördöggel cimboraságban álló, mindenféle bűbájos, 
ördöngös mesterséghez értő varázsló. A hiedelem szerint 
bekopogtat a házakba, és enni kér, ha nem adnak neki, akkor vihart 
kavar, jégesőt okoz, vagy „kiolvassa” a sárkányt a könyvéből. 

attramentum fekete festék, tinta 

 

VII. fejezet: A fejedelem délután 

főinnyaadó (fő inni adó) főpohárnokmester: Udvari főtisztviselő, főméltóság, a 
régi magyar királyi udvartartásban felügyelete alatt álltak a királyi 
pincék, a királyi asztalra kerülő italok, ivóeszközök. 

tubafa A mohamedán hit szerint a Paradicsomban ilyen fák árnyékában 
lehet pihenni. 

judicium latin szó, jelentése: ítélet, igazságszolgáltatás 

opinio latin szó, jelentése: vélemény 

Dixi. Latin szó, jelentése: „Elmondtam, amit el lehetett mondani, és 
ezennel a vitát lezárom.” 

ezüstbilikom ezüst kehely, ezüstből készült díszes talpas pohár 
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VIII. fejezet: Hírnök a másvilágról 

apród Az apród eredetileg nemesi származású ifjú, akit lovaggá válása 
során valamely előkelő főúr vagy fejedelem udvaránál neveltek. Az 
apród ugyan úrfi volt, de azért egyes, meg nem alázónak tekintett 
szolgálatokat is köteles volt végezni, például ebéd közben a 
kiszolgáló inasokra felügyelni, az előkelő személyeknek bort 
töltögetni, a fegyvertárt rendben tartani, a lóápolásra felügyelni. 

canis mater Tréfás káromkodásforma, olyasmi, hogy „A kutyafáját!” 

ambitus, ámbitus A ház oldalán húzódó, oszlopokon nyugvó folyosó, oszlopos tornác. 

kalpag Karimátlan fejfedő, hengeres alakú süveg, néha oldalt lelógott a 
teteje. 

csatlós fegyverhordozó 

bankó papírpénz 

 

IX. fejezet: A kincs 

„Hátrább az agarakkal!” Szólás, azt jelenti, hogy állj meg, ne olyan hevesen, lépj vissza. 

köpű Méhköpű, a méhek odúja, háza fatörzsből készült. 

szarufák A tetőt tartó vastag gerendák. 

üszög Tüzes, hamvadó parázs. 

pernye Elégett anyag hamuja, ami a levegőben száll. 

szakajtó Kisméretű, fületlen, fonott kosár. 

násfa Nyakláncon viselt, drágakővel kirakott arany ékszer. 

aranykösöntyű Női ékszer, pl. karkötő, nyaklánc, melltű, drágakövekkel, zománcos 
díszítéssel. 

nábob dúsgazdag ember (eredeti jelentése: mohamedán indiai helytartó 
vagy kormányzó) 

 

X. fejezet: Nesselroth Ágnes 

nyárspolgár A városban lakó polgárok, de a szűklátókörű emberek gúnyos 
elnevezése is. 

háramlik Egy tett, cselekvés, esemény következménye rászáll, ráhárul. 

instancia kérvény 

furír (német szó) szállásmester, élelmezési tiszt, hadtápos 



6 

 

XI. fejezet: Az eltűnt szerencse 

sváda Rábeszélőkészség, meggyőzőerő; tágabb értelemben jó 
beszédkészség, „felvágott nyelv”. Latin szó, a meggyőzés római 
istennőjének, Suadának a nevéből ered. 

fundus (latin szó) házhely, lakhely, telek 

 

XII. fejezet: A rab 

porkoláb börtönőr 

lénung (német eredetű) fizetség, bér 

 

XIII. fejezet: Akit a golyó nem fog 

víárok Ostromlók árka mellvéddel ellátva. 

Sacrebleu! Nagyon régi francia káromkodás. 

kamukaposztó Hosszú szőrű kelme selyemből vagy gyapotból, damasztszövet. 

panyókás mente Egészen föl nem öltött, csak vállra vetett, zsinóron függő, vagyis 
nyakba akasztott mente. 

vasderes fekete alapszínű ló 

fátum (latin) végzet, sors 

 

XIV. fejezet: A vérpad 

káplár Tizedes; az altiszteknél alacsonyabb tiszti rendfokozatot viselő 
személy. 

fringia Finom acélból készült kard, a fringia tulajdonképpen a kardnak a 
vasa, annak a fajtáját jelöli. 

peroráció A szónoki beszédnek a lényeget összefoglaló, többnyire emelkedett 
hangú záró része. 

darabont Kézi fegyverrel harcoló gyalogos katona, fegyveres szolga. 

 


