
Akár Akárki értelmező szótár 
 
Jedermann: mindenki, minden ember, akárki 
 
beste: gaz, hitvány gyalázatos, gaz, bitang 
 
stex: pénz 
 
spedíció: szállítmányozás, fuvarszervezés 
 
hermeneutika: az értelmezés, megértés tudománya  
 
szubjektum: egyéniség, személyiség, az ember énje 
 
antropológia: az ember felépítésével, adottságaival, származásával foglalkozó tudomány 
 
etológia: viselkedéstan, a szokások elemzésének tudománya 
 
kommüniké: sajtóban kiadott hivatalos közlemény, nyilatkozat 
 
hugenotta: franciaországi református vallási népcsoport tagja 
 
kauzalitás: okszerűség, okság 
 
potencionális: lehetséges 
 
nekrofília: hulla becstelenítés; a nemi eltévelyedés egyik fajtája 
 
bessz: tőzsdei papírok árfolyamesése 
 
Kháron: Az ókori görög mitológiában az alvilág révésze, aki a hatottak lelkét átviszi az 
alvilág határfolyóján. 
 
dialektika: a beszélgetés mestersége; vitakészség 
 
axióma: alaptétel, alapigazság, aminek hitelességét senki nem vonja kétségbe. 
 
extrovertált: könnyen barátkozó, a külvilág felé forduló 
 
providencia: gondviselés, előrelátás, gondoskodás 
 
lakmusz: kémhatás jelző, bizonyos fajta zuzmókból készített kék, illetve vörös festékanyag, 
amit oldatok savasságának vagy lúgosságának kimutatására használnak 
 
demagógia: hazug ígérgetés, népámítás, lázítás 
 
kohanita: a zsidó hagyományban Lévi  törzsének egyik ága, Áronnak, Mózes bátyjának 
utódai. Kohanita nem érhet halotthoz, és nem is tartózkodhat velük egy fedél alatt, a saját 
közvetlen családtagjait kivéve. Emiatt zsidó temetőkben a kohaniták számára külön részleget 
tartanak fenn.  
 
inventárium: leltár, jegyzék 
 
orcus: az alvilág, a halottak birodalma az ókori római mitológiában 
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irreverzibilis: visszafordíthatatlan 
 
micve: jótétemény, jó cselekedet 
 
mesüge: bolond 
 
Cato: nagy hadvezér, szónok, jogtudós, magánéletében is példátlan szigorral őrködött a régi 
erkölcsök egyszerűsége és tisztasága fölött 
 
Dáriusz: kiváló államszervezői képességéről és hatalmas építkezéseiről nevezetes. Többször 
is megpróbálta meghódítani Görögországot; 492-ben flottája viharba került a megsemmisült, 
két évvel később pedig az athéniak győzték le seregét Marathónnál. 
 
Néró: a Római Birodalom uralkodója, aki kivégeztette rokonságát, üldözte és írtotta a 
keresztényeket, és felgyújtotta Rómát, hogy gyönyörködni tudjon a lángokban. 
 
Che Guevara: orvos, politikus, marxista forradalmár, gerillavezér, kubai miniszter 
 
Absolon: Dávid fia, aki testvérgyilkosságot követően elnyeri apja megbocsátását, de a királyi 
hatalom iránti vágya végül lázadáshoz és államcsínyhez vezet. Halála példázatszerű: 
menekülés közben hosszú hajánál fogva fennakad egy tölgyfán, „ég és föld között”, kiszalad 
alóla az öszvér.  
 
Kleopátra: Egyiptom királynője. Szerelmi viszonyt folytatott Caesarral. Megragadta és 
megszilárdította hatalmát a trónon, és a Caesar elleni merénylet után alkalmazkodott a 
megváltozott erőviszonyokhoz, Marcus Antoniushoz feleségül ment.  
 
Szókratész: ókori görög filozófus, vele kezdődött a görög filozófia klasszikus korszaka, 
valamint őt tekintjük a nyugati filozófia megalapítójának.  
 
Trockij: zsidó származású, orosz marxista államférfi, forradalmár, a Vörös Hadsereg 
alapítója 
 
Danton: a francia forradalom egyik legismertebb alakja, Robespierre vetélytársa.  
 
identitás: önazonosság, azonosságtudat 
 
preegzisztens: a testet öltés előtt létező 
 
anyagmegmaradás: a tömegmegmaradás törvénye kimondja, hogy egy anyagi rendszer 
tömege állandó marad, függetlenül a rendszeren belül lejátszódó folyamatoktól. 
 
prosperitás: siker, jólét 
 
profán: nem beavatott; hétköznapi, világi; durva 
 
geológus: a földtan tudományával foglalkozó elméleti és gyakorlati szakembereket 
összefoglalóan. 
 
Rettegett Iván: az első orosz cár 
 
micva: a tizenhárom éves fiú neve bár micvá, “a parancsolat fia”, ami azt jelenti, hogy a 
zsidó törvény szerint nem kiskorú többé, hanem felnőtt 
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