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e mut nm I . Jelzői haszn-ban; ín funcţie ad-
jectivală; in adjektivischem Gebrauch: ez; aces-
t(a), această, aceasta; dieser (-e, -es) (hinweisen-
des Fürwort). 7560 : ha Neky Teortennek eleozer 
halála ha t mester vram az ew germekinek feles-
segenek es Jozaganak oltalma lenne ha penig 
Mester vramnak lenne e világból eleb való ky 
mulassa ha t Gergel vram lenne Azzoniomnak 
felessegenek germekenek es Jozaganak oltalma 
es gond visseleoie [Fog.; SLt S. 10]. 1567 in 
piatea vxorem Elie Paisos audisset dicentem ad 
Emericem Hari in domo Ez t fogd ezt fogd, e 
gylkos bestye hires kuruafiat ez az en fiamnak 
hengere ha ma az en fiam meg hal holnap enma-
gam feyet vezem az bestye kurwaffianak | ha 
tudnám e ver aruloth ky uuolna ky az en gyerme-
kemet meg ewtthe en magam lennek hengeere 
[Kv; T J k I I I / l . 49]. 7568: ena es Kaytar istuan 
egek voltunk, es teremy Peter ideiebe, perlettwnk, 
e fold felöl [Kv; i.h. 191. — aPetrus Kaytar]. 
1570 : Gergel hithy zerent vallia, hogi eo semyt 
Nem Thwd eh ket peres keozet való dologban 
[Kv; T J k III/2. 9, 11]. 1571 ez lewel e meg 
mondot Zemelyekneka vagy Rawastol vagy egyeb-
teol való mentsegekre ne lehessen ez meg í ro t t 
dolog kyweol [SzO II , 337 Báthory István az 
usz-i királybírákhoz. — aAz előzőkben név sze-
rint felsoroltaknak]. 1578 Az Mezarossok dolga-
rol eo kegmek voxot kerdwe(n) egez warassul 
wegeztek hogy amint ez elot a waras El wegezte 
è dolgot . . . a zerent akaryak mostis hogy az 
hus arulasba procedallyanak [Kv ; TanJk V/3. 
162a]. 1581 Azerth kerem keg(d)eth, hogy az 
naponkint való geŏleöltség neh aradgio(n), Kegd 
haggia meg az nemetyeknek, è kws marczonasagh 
zolgalathon ne vezekedgienek [Noszoly SzD; 
BesztLt Joannes Chyeffey provisor Albensis lev.]. 
7585 : Magiar András vallia . . . Takach Keleme(n) 

az eo hazoktol vala tizenhatod haz mezzesegre 
. . . Angalit Veimen Mihalne vallia . . . tizenhato-
dik haz vala e dologh a ' Keleme(n) hazatol [Kv; 
T J k IV/1. 474]. 1589: Az harangozo legennek 
hogy e napokban ot segitet a t tunk ital penszt 
f. - d. 16 [Kv; Szám. 4/IX. 15]. 1630: Czegei 
Vass János apia az felesige Erdel j Kata Aszonj 
edes ania Gerendi Martha Aszonj utan birta e 
rész iosagokatt leanj agra ugi min t leanj negedet 
[Szentegyed SzD; Wass. Nic. Ratonj (65) ns 
vall.]. 1639 : Az többi között ezt tudom mondani, 
hogy e télben az én fiam, Gyurkó igen fertelmes 
rútul megszidogatta vala ezt az Kállainét [Mv; 
MvLt 291. 188a-191a át írásban!] . 1653: Volt 
e vár-megvétel ugy mint 12-ik octobris 1596-n 
[ETA I, 48 NSz]. 1653/1655: akarok Ozdi Ura-
mat è dologh felől megh találni, de honn nem 
lèvèn el mulèk [Kv; CartTr I I , 874]. 1675: ez 
jövö hétfőhöz egy hétre mind a ' két fél, készen 

legye (n), et sine dila(ti)one ulla e dolgok akkor 
elő vétetődik [Kv; T J k VIII/12. 9]. 1682: E 
nyárban . . . valami . . . bakokra csinaltata gátot 
azon helyre, az hol még az régi malomnakis a 
gattya volt [Magyaró MT; Told. la]. 1723: az. 
Incta Szathmári Ersok, törvénytelenül teréhb(e> 
esvén, igen Szép, és ép, idejére elő jöt t Fiu Gyer-
meket hozott bujdoklásába e' világra [Kv; T J k 
XV/4. 22]. 7727 : e héten akarnék valamit épít-
tetni, és kiváltképpen a házamat bé sendelyez-
tetni [Impérfva Cs; Ap. 2 Balási József Apor 
Péteméhez]. 1731: e meg mondott négj őreg 
Atyafiak égy Testvérik voltak de az Atyokat 
kik (ne) k (I) hit ták . . . nem tudom [Ilondapataka 
SzD; TK1]. 1753: (A pénzt) kölcsön kérvén fel 
ë Mostani Esztendővel együtt 3rom Esztendőre 
exurgal Legális Interesse Flor. Hung. 3 Dr. 6 
[Kraszna Sz; Borb. II] . 1802: A Felséges K. 
Guberniumnak e követkőzendő éget hellységek-
rŏl való Decretumátt botsátottam ki Kegjelme-
tekhez [Énlaka U ; i.h. Gálfalvi Pál esp. kl]. 
1819 Szabó Borbára . . . elsőbben erőssen meg 
hűtőltetvén, le tet t Hite utánn az eleibe adott 
kérdésekre vall e kővetkező modon* [Kv ; Pk 
2. — aKöv. a vall.]. 1834: mivel . . . e ' lépés 
ellenem, az ebben érdekelt summának kamatoz-
tatása tekintetéből tététett inkább, — ugyan 
azért kéntelen vagyok magam is az Ex(ponen)s 
Urat . . . Törvényesen réadmonéáltatnom, tessék 
a ' Tutori esztendők alatt részére administrált 
jövedelemnek hatod részét meg fizetni [Dés; 
Bet.]. 1853 : mű i t t e' nyomorú világon, a ' fá j -
dalom kínjaitol emésztve — bájolunk az élet 
terheivel [Kv; Pk 7]. 

Szk : ~ minap. 1578: e minap el wegeztek 
volt, hogy a ' zokot mod kyweol senky ne fyzetne 
teobbet, az zòlómywesnek Etelt se adna se adatna 
senky [Kv; TanJk V/3. 167a]. 1639: Prágai 
János mondá e minap, hogy az Kállainé fia o t t 
volt Molnár Istvánnéval, s ő hogy odament, 
akkor köti vala az gatyát az legény [Mv; MvLt 
291. 188a—91a átírásban 1] ~ minapiban. 
1600 : E minapiban hogy Vrunk Brassóba wolt, 
en elottemis az falu elottís azt mo(n)dotta Fodor 
Balint Botossy Pálnak hogy a feliben ne(m) hábor-
gattia, hane(m) a mit wegezet wele, tarcha ahoz 
magat [UszT 15/216] mind ~ mai napig/napig-
lan. 1757 az ott* való Posta Mester Sem az Ház 
hellyet, sem azután járó appertinentiákat, mind 
e' mái napig nékünk proprietariusok(na)k nem 
restituálta [K; SLt D. 34. - 'Nemeszsukon (K)]. 
1800: a t tam egy otalag (!) egetbort Danyi-
lanak mellyet tŭllem . . . el is vît t . . . es meg mind 
e mai napiglan Se fizette ki egeszszen [Somkerék 
SzD; J F . Hers Jákob vall.]. 

II. fn-i jell-űhaszn-ban: 1. ez ; acesta, aceasta ; 
das. 1653: E lön Báthori Sigmond dolgának vége 
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és kimenetele, a mint töllem hallod [ETA I, 73 
NSz]. 1671 Ennek* pedig csak è volt az oka 
hogy à Joszagainkat a Pogánság ben jártában 
igen el pustitotta volt [Baca SzD; RLt O. 3 
Bánffi Sára aláírásával. — •Ti. a kölcsönösszeg 
és kamatja meg nem fizetésének]. 1722 : az en 
vékony es csekely opiniom azért ebben e volna, 
hogj Ngŏd primum et ante omnia az ember hala-
iért keresne a patratorokot [Székelykocsárd TA; 
Ks Sándor Gergely lev.]. 1741 : Csiszér Ádám 
Ur(am) . . . azt mondá, mit tsinállyunk ezzel az 
órával e bizony raj tunk sűll [Ks 15. LII I . 2]. 
1761 Ezen nevezett Malomnak, à Pénteki Vám-
ját . . Jósika Joseff vr eő Naga, Cedalta volt 
ez Hlyei református Papnak e sem ertetődik a 
fellyebb meg irt Summához [Szirb H ; J H b 
LXX/3. 182]. 1767 : e pedig volt kaszálás farka 
felé, de aratás előtt [Uzon Hsz; Kp IV. 243 
G. Kováts (20) mües equ. vall.], 1770 : e' sokkal 
Iffiabb Malom volt a ' másnál, melj . . . el pusz-
tult [Dombó KK; J H b LXVII. 157]. 1772 : min-
den Gát taszittja viszsza a ' vizet, e' tagadhatatlan, 
de nem minden feltaszított viz okoz kár t min-
gyart [Kük.; J H b LXVII. 245]. 1776 Egy Gyu-
laianus Hadnagy . . . Csizi István . . . sűrőlkődőtt, 
forgolódott, mesterkedett, Groff Lázár János 
Urffi ŏ Nga kőrűl, és vgy itilem ë volt leg főbb 
rontoja å Groff Lázár János Urffi, és Groff Kor-
nis Anna Kis Aszszony ŏ Ngok között való mátka-
ságának (!) [Kóród K K ; GyL. Gabr. Martonffi 
(31) káplán vall.]. 1782 ö kegyelme azt mondá: 
e' jol vagyon [Torda; KW Vall. 19]. 1793 A 
Diós ajj Nevű helyben . . . Orotvány főid e 
pallag, eddig Tőrőkbuzával vettetett [Erdőszen-
gyel MT; TSb 51]. 1795/1800: E ' jó Erdő | 
Rákosi Ferentz Származott vala ide . . . e Mag-
talan volt [Harasztkerék MT; Told. 30]. 1806: 
del előt meg lehetős voltam a Letzkét ki véve e 
sovány volt [Dés; Ks 87 Kornis Mihály naplója 
193]. 1815 exmissiot kertenek az Evictoraik 
elö álitasara a jŏvŏ perjodusig es ez mégis adat-
totván Deliberatione a per e mellett meg állott : 
— E nem sok idŏ : i t t vagyon Pŭnkŏst es azutan 
megint felelni kell az all-peres Baro uroknak 
[Mv; Borb. I I Mátyás Sámuel ügyvéd Mihaltz 
Antalhoz]. 1830 : néked nem hiszünk mert szün-
telen hazudsz e pedig egy szolga-bironak nem 
illik, egy jó Férjnek nem áll jol 's szégyen [Kv; 
Pk 6]. 1832: Mert enema kîtsiny dolog végben 
vinni — hogy télreis elég mosott Buza légyen 
anyi Cselédnek! [Torda; IB. Demény János udv. 
tiszt lev. — *01v.: e nem] | Vagyon egy Marha 
Legeltető hely e kőzősőn legeitettetik [Már-
kosfva Hsz; Bet. 1]. 1842: ezen Erdő Mag fákkal 
merőben bé vagyon álva . . . , az allya két Esz-
tendős vágott, — e' bé állott szép fiatalos Erdő, 
ugy hogy az allya is nőhet [Kakasd MT; D E 2]. 
1848: a ' köz hellyeket mérettetik, e' mind jo 
tsak hogy mi el ót a ' Mérnők ur ben dologhoz 
fogna, az elŏt a ' fiúi léányi Telkeket tisztán 
szükséges meg állitanunk [Usz; Pf]. 

2. /v felől erről; despre acest(a)/această, aceas-
t a ; von diesem/dem. 1638: Monda Nótárius 

Uram . en ugj tudom hogj compositioja volt 
kgdteknek egj massal effelöl az dolog felöl s monda 
Csizmadia Peter hogi volt nem tagadom, de evei 
az Czelekedetivel mind el bonta [Mv; MvLt 
291. 141a]. 1640: Én Biró Pálné felől, sem penig 
Nagy Péterné felől nem tudok semmit, de e felől 
az Molnár Istvánné felől ezt tudom bizonyosan 
mondani* [Mv; i.h. 233a—51a átírásban 1 — 
ftKöv. a nyil.]. 

3. ~ kívül ezen kívül; ín afară de aceasta; außer 
diesem. 1598 E keoweolis elegh hallomast hal-
lottam feleolleok [Kv; T J k V/l . 247]. 7600: Chya-
nady Ferencz . . . vallja . . . semmith Abban nem 
thwdok . . . mert eky weol (!)* nem ertet semmith 
benne [Kv; T J k VI/1. 412. - »Olv.: e kívől]. 
1784 : van egy szin, és e' kŭvŭ l egy kopok Rekesz-
szeis [Gorbó SzD; J H b K LIX/4]. 1812: a Groff 
. . . ekivűl adott edj jo féle gyöngyökkel kirakott 
ősi pártőt | E ' kivűl ugy tudom hogy a Groff 
Ur eŏ nsga(na)k érkezett volna edj Leveleis ezen 
szekér elindulása után [Héderfája K K ; IB. Varró 
György (29) grófi kocsis és Bordi István (32) jb 
vall.]. 

~ mellett mellette; lîngă acesta/aceasta; 
neben diesem. 1636 : 'e mellett* egy gyalogh kapu 
eŏregh, fa kilinczies es pántos [EMLt. — *Ti. a 
nagykapu mellett]. 1692 : E mellett vagyon első 
haz, melyben Etek fogok szoktak enni [Görgény-
sztimre MT; J H b Inv.]. 

még a mut. névm « alakját. 
e hat. névelő a, az ,ŝ articol hotăr î t : -1, - a ; 

der, die, das (bestimmter Artikel). 1558 k. ha 
az arany 8, 9, 10 auagy 11 garatu*, tahat ezt e 
mixtúrát aúagy az addicioth keziched Nekyb 

[Nsz; MKsz 1896. 297. — *Előtte és utána garato 
és karatu alakban is. bKöv. a leírás]. 1592/1593 
Az vizis akkor keet fele megyen vala, Ez e' peres 
feold mint egy kws zygett, vgy allot az ket viz 
keozeot [Mikeháza SzD; Ks 35. V. 12]. 7606 : 
Ez e helly minekúnk emberi emlekezettúl fogua 
ualo birodalmunk, az faiath mindenkor szabadon 
birtuk, megh bizonettiuk, az melleth tóruentis 
kerúnk [UszT 18/11]. 

Noha a régiségben az e hat. névelőként, ha ritkán is, de 
előfordul, feltűnő, hogy vele sem az EtSz, sem a TĘSz nem 
foglalkozik. A szerk. megfigyelése szerint a moldvai csángó-
ban még ma is használatos a címszóbeli szó az itt jelzett sze-
repben. 

-e, -é. Eldöntendő kérdésben önálló jel. nél-
küli, simuló kérdőszócska annak kifejezésére, hogy 
a mondattartalom egészében kérdéses, ül. kétes; 
particulă enclitică fără înţeles propriu folosită ín 
formule interogative pentru a arăta că cele cu-
prinse ín propoziţie sínt in întregime problematice, 
respectiv îndoielnice; enklitisches Fragewort ohne 
selbstständige Bedeutung gebraucht in 'der E n t -
scheidungsfrage zum Ausdruck, ob der Satzinhalt 
im ganzen fraglich bzw. zweifelhaft ist. — Hang-
alakjai; variante fonetice; Lautformen: -e, -ë, 
-é, -î ~í. 

A régiségben a miatt a XVH. 
század első negyedének vége tájáig, nem ritkán azonban még 
azon innen is a simuló kérdőssócska egykori ejtése tekintetében 
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bizonytalanságban vagyunk: az «-vel jelölt adalékok legtöbb-
jében a valóban «-s ejtés mellett i és é ejtéssel is számolhatni, 
a XVII. század közepe tájától egyre általánosodó -é hangjelölés 
megett pedig az i mellett i ejtés is lappanghat. A ritkán jelent-
kező, viszonylag korai eh hangjelölésű kérdószócska-formát 
ejthették e-, i- és l-nek is. Az i-zó alakváltozat i, j és y jelölése 
i és % ejtést egyaránt takarhat. Az alább felsorakozó adalékok-
ban a mgh-8 szóvég és a hozzásimuló kérdŏszócska között 
jelentkező / és y jel minden esetben hangûrtōltó j hangot 
jelöl. — A simuló kérdõszócska hangalakjainak stílusszintbeli 
és szóbeli helyére nézve 1. Klemm, TörtMond. 17; az e nyomon 
induló nézet módosításának szükséges voltára 1. NyM 277 kk 
és az ott id. ir. A tört-i szótárak jelentésadásával kapcsolatban 
a szerk. e megjegyzést teszi: A NySz és a nyomán induló EtSz, 
valamint a TĘSz az 'an, anne, necne, min, utrum* mellett máso-
dikként a 'si, wenn' jel-t is elfogadja, a NySz-ban felsorakozó 
adalékokból azonban e jel. csak bizonytalanul, az itt felsora-
kozókból pedig egyáltalában nem hámozható ki. 

1. A. Igei áll-hoz simul; se alipeşte la predi-
catul verbal; enklitisch gebraucht bei Verbal-
prädikat. — a. igekötò nélküli igei áll-hoz; la 
predicatul verbal fără preverb; bei Verbalprädi-
kat ohne Verbalpräfix. 1567 : Agatha vxor fran-
cisci Seres, se audisse Quod ita dixisse vxor Valen-
tini ad Dorotheam Toothazy Hallódé ha en Nem 
Mosom az en vra(m) labath Jowel te mosd a . . . 
[Kv; TJk I I I / l . 92]. 1568: Nyreo balas iur(atus) 
fassus est, Ezt hallottam hogy monda zabo peter 
perellywnke, vgyan, es monda, Az azzony perel-
lywnk bar, s monda zabo peter perellywnk bar 
en eleg pert adok neked (így!) [Kv; i.h. 232]. 
1569 : Catherina famula Petri keuel iur(ata) fassa 
est, hogy keuel peterny be ment volt More Janosne 
es kerdy oth ez Cristina Azzyont hogy voltaié ma 
az en hazamba, es mond Cristina En ne(m) voltam 
[Kv; i. h. 246]. 1570 : Margit Erzen Jarto Janosne 
azt vallya hogy My kor Jmmar ely Ment volna 
Takacz Ambrusne az Zabo Janos hazatwl Mongia 
volt neky Zabo Janosne Jde Jeot vala rea(m) 
Takacz Andrasne haliadé az kyaltast, Byzon vgy 
Megh zydogatam hogy forgachal vakaxhatak volna 
le róla [Kv; TJk III/2. 94]. 1573 : Caspar Tamas 
Azt vallia hogi . . . Eo megh kerwly az zeolet 
Es Mond Benedeknek, Ez Ninchen három fertal 
Io ha fely hold volnais. Mond esmet Sarka Istwán 
hallódé Te gaspar vgian Meg vagion ez három 
fertal, meg teobis | Somogi Janos — ezt vallia 
. . . mykor eo egczer az zeoleobe myel volt, talal 
oda Jweges Janos, mond, ez volnae ez eottwes 
Lerincz zeleye, mo(n)d neky — hog az Mellette 
való | Dorottia Nehay Zabo lazlone Azt vallia 
hogy latta puskarne Egi darab giolchal kalachsi-
teneh Satoraba Jeot . . . es kerte hogi meg Mer-
neh, Eo hogi meg Merte volna Igen kichin heat 
talalta hogi 12 zing, Ne(m) volt, Mond oztan pus-
karne kalachsitĕnenek ladde hogi Mégis Ninchen 
Annye hea Menyet Mond az, De te magad vagi 
hamis zinged is hamis | Grwz peter . . . Mond 
hogi Mondai (!)' bestie kwrwafy hat Sáros az 
gatia . . . bestie kwrwafy Lattode hogi ez nem 
Sáros [Kv; TJk III/3. 80, 259, 263, 268, 306]. 
| az tot falui patakon Jnet k j Rit vagion . . . 
Nem tudom ha zakaztotaj zent Peter uize [Szil-
kerék SzD; JHbK XLIV/11]. 1574: Mond Zi-
gartoa gérgy Istwannak, Ier el hozzam Ne Banch 
(!) hazad Nepet oda be lat tod e hogi betegek 
[Kv; i.h. 317. - aElőbb: Zigarto gërgely], 1575 : 

Janos deaknak az Zebenyek p(ro)curatoranak 
kerdese Ez Biro es Kiral Biro vramtwl Es az 
Tanachbely vraimtwl, hogi mykor Az Tanach az 
protocollumba az wagi az Conseruatoriumba léc-
ezést Irast teznek Akar my dolog feleol pecet-
nelkwl Es valaky eo K. Jecczesewel elny Akar 
az mykor zwkseg kewannya eo kegek Elneke 
vele Es vagione Ereye eo kegek keozet az fele 
Jecczesnek | Kalmar Janos . . . Monda esmet hogy 
Nyreo Kalman az eo Attya Towat hirenelkwl es 
akaratya ellen halaztatta volna, Monda az ellen 
Nyreo Kalman Tahat te Nem halaztattade [Kv; 
i.h. 258a, 411]. 1577 elmenuen bothazara k j 
kolosuar megieben vagion es my az feleol meg 
I r t Nemes szemüeket az Nag. Noua donatioia 
es statoriaia (I) tartasa szerint bele Iktatok 
az szomszedosokot hatarosokot be hyuattuk* 
Ezeknek my tudomant teottünk hog ha lezeny 
valahonnat valaky Ellene mondo [Szopor K ; 
SLt Y. 17. - aKöv. a fels.]. 1582: Megh en 
kerdem. Miért ugmond hog meg nitottad Az 
Almáriumot, Nem tudom ha zolaye rea | Nilas 
Antal . . . vallia, Latam hog valtigh vere Igiarto 
Georg Rengeo Annát, De az vthan Nem tudom 
ha Igiarto Georg fogtata es viteteye az Birohoz 
[Kv; TJk IV/1. 51, 53]. 1583 valamint es vala-
hogy leot ot az zo ez Zilagy Ianos vthannok mejnjt 
Kasketeo Ágostonnak es Deák Adamnak, s vg' 
verteye vag' vagdalta megh eoket [Kv; i.h. 192]. 
1584 : Anna Kerekes Georgne vallia, Ez Lakatosne 
hazanal lakunk vala Sellerewl, vochorara le wlenk 
es Immár Eottewnk vala, S monda nekewnk, 
vochoraltoke fiaim, Mondánk vochoralunk, . . . 
Mas fel oraig mikor mulattunk volna vgia(n) 
azon vochoran aztalunknal es beszelgetnenk meegis, 
haza érkezek, Es Monda, Mégis az vochora felet 
wlteokç, Mondánk, Mégis ot wlewnk [Kv; i.h. 
264] | Hog ha Sokadalomkor walo vamolasba 
vagione rizek az Sovagoknak Awag zabadoky 
vámolni [Torda; DLt 212]. 1585: Biro Mihalj 
. . . vallia Az Iffiwtol esmeg ily zoth hallek 
Hazuch Essez Curwa, de Ne(m) tudom ha takach 
Kelement zidaye vagy az feleseget [Kv ; TJk 
IV/1. 475]. 1588: Nem emlekeozik ha zalagosul 
ataie Keomiues Benedóknek [Dés; DLt 222 Te-
mesvári János kezével; ennek nyelvére nézve 
1. NyM 261 kk]. 1589: Mith Czynalz Matias vram 
vgi mond. Nem tudom ha Jahczoszy Vagi mit 
akarz ? . . . Énnekem hagi bikit mert ezennel 
bizonj kiáltást tizek, Nagi zigient vallaz | Iget 
boris vala egi atalogoczkawal de azt nem tudom 
haza Vittiki vagi nem [Dés; DLt 226]. 1590: 
Istuan kowachjne Zitta az Peter kowachinet 
luchkos kurwanak es az Peter kowachjne mind 
wizza monda reaia, azutan monda Js tuan ko-
wachne Tudodi mint iaral Tordan az kes mia te 
kŭrwa [Kv; TJk V/l. 39 „András kowachi legenj" 
vall.]. 1591 Minekeleotte p(ro)ponalnanak az 
Actorok azt akarom megh tudnj az kegtek szekin 
ha vagione mindeniknek az en peresimnek Irot 
prokatorok [UszT]. 1592/1593: Engem egyszer 
megh eskethe Serienj Miklós, hogy ha az Rithi 
Malomhoz való zyget legienj az a porond vetisa 
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az Reti Malom alol, de akkoris megh mondottam, 
hogy mikor oda iartham . . . zabadon elthewk, ha 
fwuet kaphattúnk rejta [Szásznyíres SzD; Ks. — 
aDés és Szentbenedek közötti határhelyre von. 
vall.]. 1597 Simon János . . . wallia . . . hiwa 
egizer eleombe Sardine az leankat, monda neki 
hallódé te leány mond megh az gazda eleot mit 
chelekedet az vrad veled ., ne zegienlied hanem 
mond megh bizwast . . . az perwataban mit che-
lekedet [Kv; T J k VI/1. 95]. 1600: Wolte immár 
hasitot hatara Oroz hegynek Farkaslakatol, azt 
immár ne(m) tudo(m) [UszT 15/112]. 1604 : gienge 
Jakab . . ugy Zolgalta ökrén Zekeren, lörinczj 
benedek wramot mint Jobbagy Zolgalta az wrat, 
de ha feye kötöt Jobbagia wolte mint wolt en 
azt nem tudom [i.h. 18/168 „Fodor János fiat-
falwy" vall.]. 1610 Azoniom . . hallodj mit 
kiált read az Santa Zabo [Dés; DLt 321]. 1612/ 
1613 mondám vgi vagione Anna, monda bizoni 
ugi vagion az [Fellak SzD; KJ] . 1613 latam 
hogi az ágion hankodik az Zolgaloval az Uram, 
de czelekedeti valaminemő (így I) en azt nem 
tudom [Nagybánya; KJ] . 1618: kellessék-é s 
illik-é nekem vagy az Nagyságod bölcs tanácsit 
és az országban levő főrenden való uraimat infor-
málnom ? [BTN 107]. 1621 : az egez Desi Nemes-
ségnek akarattiabol menti az hazra melybe(n) 
mosta(n) Kallay Janosne lakik ? [Dés; DLt 346] 
I Kérdezkedék Toldalagitol a tihája . ha járt 
é többet az ö birodalmokban ? [ETA I, 130 NSz]. 
1626 Boczkor Matthiasnak pallos auagy hegies 
teör uala az kezibe(n) ereossen feniegetj uala az 
molnárt, hogj Kurva latod eh hogy ha akarnék 
által verhetnelek az hegies teöruel [Szentgyörgy 
Cs; BLt 3]. 1629 En nem hallom sem nem tudom 
hogy ha az apia ingerletteje es ha eo segitie az 
At az perre [Kv; TJk VII/3. 82]. Latta(m) azt 
hogy varga Mihály hordotta az kutrol az uizet, 
s mondotta(m) enis neki hogy latodé Mihály Uram 
ugjmond hogi mostis eled az kut vizett [Mv; 
MvLt 290. 176a]. 1635 : sok busongo bezedekkel 
Vas János Uram . . . zinten nem emlekezhetem, 
hogi ha azt mondáié Eŏ kegime hogi az leveleket 
oly helire tezi az vagi teötte hogi megh az gier-
mekys sem lattia Sohays [Wass]. 1637 ez a 
fazakas Istua(n) . kerde teŏlem hogi haragszike 
meg en ream Olah Istua(n) [Mv; MvLt 291. 103a]. 
XVII. sz. köz. kerdgiwk vala hogj ki czinalta 
az zolgalonak az giermeket, hogj ha az Ura czi-
naltaje s monda hogi czinalta az ebet, mindenkor 
latrok voltak eok [Kük.; Kp III . 79 Haranglabi 
Ferenczne Samsondi Ilona vall.]. 1653 : Hallo-
tatok é egy példát ? Egyszer volt egy túzok . . . • 
[ETA I, 113 NSz. - aKöv. a példázat]. 1668: 
Tudódé, láttodé, hallottodé mellyik Fejedelem 
idejében es esztendőben acquiralta volt őreghbik 
Lázár István Vram Colos Vármegjében Erked es 
Solymos nevti Possessiokat, és mi formában adatot 
néki akkori Fejedelemtül ? [Szászrégen; LLt] | 
Tudódj ha oli dolgot czelekedet volna k j t hitel 
fogadot volna . . . Isten való (így l) karonkodasat 
halotakj, hogi Eôrdogh lelkű, Eördögh teremtet, 
es egieb ezekhez hasônlo karonkodasokat halo-

taki ? [Szúv.; Born. XXIX. 5 vk] | Ezt penig én 
kglmes Aszszonyom a Nagtok istenes itiletire 
támasztom, ha valaki kivánhattyaé azt én tőlem, 
hogy szintén ugy mennyek en most elŏdedin elŏ 
a ' dologgal a ' ki bujdoso kenyeremet még jo 
modgyával meg sem emeszthettem vagy bujdoso 
turbámnak letétele után meg-sem pihenhettem 
[KJ]. 1670: megh kérdezték hogy ha tovabra 
akarnájé foghságba(n) tartani [Kv; T a n j k II/1. 
712]. 1674/1676 : kérdettem, No mint jára Kegyel-
med? adánaké valamit? [Kv; JHbK XX/21]. 
1675 ha felelet alatt vetteje* [Kv; T J k VIII/12. 
69. — aTi. a lovat]. 1676 : Tudodi bizonjoson 
Emlekezelj rea Ezen föld kin most allasz hogy 
Nihaj Mihaj Györgynek Haza uta(n) való Eŏrŏkŏs 
földe lŏ t volna eo bikivel birta elte? [M. köblös 
SzD; RLt 1 vk]. 1678 Hallottadj Diosi János 
vramtol . . . hogi . . . Drucza al(ia)s Porfyros János 
eŏ kglminek kinallia vala magat hogi cziak val-
czia megh eŏ kglme ŏrŏkŏs jobbágia liszen ? 
[Szentpétera; RLt 1 vk. — aKésőbb Füzesszt-
péter SzD]. 1679 : Tudodi, lattadi, auagy Hallot-
tadi bizonyoson Horsa Gabornak nilua(n) való 
lopását Toluajsagat orgazdasagat Tudodi, ha 
az Elot Gratias lŏt volna az Varmegye Tiszteitől ? 

az mit ezekbe Tudcz es lattal megh mond 
[Dob.; i.h. vk] | nem tudo(m) édes Ura(m) ha 
oda la (!) volté olyan nagy Déra de i t t valóban 
nagy volt [Ajtón K ; EMLt Ebeni Éva lev. — 
aA levél jún. 4-én kelt]. 1687 : Tudódé láttádé 
halottadé a ' Csehi Hadnagy, Bihari Gyeőrgy 
mást vagy ellenkezőt parancsolna, mit az Udvar-
bíró parancsol, és az hadnagy teszené akadályt, 
vagy mit húzott vont az eő Ngok Jószágán ? 
[KSz; GramTr VIII vk]. 1695 k. : Tudode lat-
tadi s hallottadi ? [K; SLt H. 21 vk]. 1701 
Tudom aztis hogy mikor azon Deákok oda men-
tenek az Falub(an) azon Jobbagjok repetalására 
Tekint (etes) Kendeffi Janosne Teleki Kristina 
Asszony ŏ kglme egj szolgája is lévén ŏ kgkkel, 
azon Jobbágyokat nevezet szerint kerdezte ot t 
az Faluban meg én kerdem hogy ha ismernéji 
őket s azt monda hogi igenis ismerne mivel sogor-
ságok egy mással [Keresztyénalmás H ; Szer. 
Steph. Körösi (40) gondv. vall.]. 1703 Tudódé 
ha feje kötőt vagy Zálogos vagy Pénzen vet Job-
bágy . . . ell idegenedet volna? [Gysz; LLt]. 
1718: Jósika Sigmond Ura(m) ŏ kigyelme 
monda . . . Fülei Csak Ferencznek, nem felsze az 
I(ste)ntül hogy it eget meg hogy mersz illyen nagy 
innep nap dolgoztatni [Branyicska H ; J H b To-
mucza Peter (60) jb vall.]. 1727 Ha vőtt Eőz-
vegy Aszszonyt vőtti ? [Dés; DLt Liblnv.]. 1734 
az Borbát nevű hegyben, amely szöllőt mostan 
. . . bír, a gr. Bánffi György részére dézmálták-é ? 
[Ketesd K ; KHn 61]. 1735: Az Anditts megett 
lévő egés Gŏdŏr mely is dubiumba vagyon ha 
Bolduczia vagy Csani határhoz tartoziké? [Mező-
csán TA; Born. X. 7 vk. - aBolduc, eltűnt 
település (TA)]. 1736 it vani Szt : Ivani Maria 
Aszszony ? [Kibéd MT ; Sár.] | Esmerteé ? az Tanú 
. . . S z . Enyeden (!)a lakó Éltető Fer(encz) és 
Mihály Uramékat. Tudgyae ? . . . amikor . . . Zilah 
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Mező Városáb(an) laktak, akkor az Nemesség 
közzé számláltatótté ? (így !) . nemesi p(rae)ro-
gativával élté avagy Taxás Civis, Libertinus 
és mindenekb(en) a megh nevezett Város Bírája 
bot tya alatt való ember volt? [Zilah; Wass vk 
— aSzentegyed SzD] | monda Szabó Jacabne az 
legeninek bankodiki Abrugi Is tuan [Mv; MvLt 
290. 125a] | Mindenik nap* penig kalács elég volt, 
az gazdasszonyok megkérdették mindenkor, hogy 
ettenek-e az kalácsban [MetTr 391. — aTi. a 
lakodalom mindenik napján]. 1738 : Mi azért meg 
esketok es hüte utan meg kerdeztük Tudadi Lat-
tadi kik vertek Fel Az Olasz Ferencz Úrfi mol-
mat és kik vidtek el az szalanat Eczakanak idejen 
[H ; BK sub nro 1011] | (Márján kocsis) meg 
nehezedvén, meg nézettem az bátyával ha pestisbe 
vagyonè, de leg kisebb csomocskajais nem volt 
[Gyeke K ; Ks 99 Kornis Antal lev.]. 7742 ; Tudjae 
a Tanú ., hogy az ki azon malomnak a Feleben 
belé Szállót letetee elsőben a zálagjat vagy csak 
ingyen Szállót bele? [Remete MT; VK vk] | 
Makove eddig lesz 40. esztendős, és házas, de hol 
lakik, és élé nem tudgyuk, mert nem lát tuk feles 
időtől fogva [Kincsi K K ; SLt 8. K. 15] | Tudode 
hallottadé hogy az Gárgyásiak(na)ka bányajok bé 
szakad van és sok hasznok az Istal l jbanb szakadván 
azt ki hordotta ki az Istalljból ? [Asz; Bosla. — 
ft*~bGárgyás és Istály két torockói vasbánya]. 
1748 : El tetŏ Ferencz Ur(am) . . . Pap Péter nevű 
Bírájához ment az ablak alá; cirkálván a ' Birot 
ha alszik é, azt kérdétte, i t thon vagy é Pétre ? 
[Szentegyed SzD; Wass. Paulus Balog de Zila 
(! 52) ns vall.]. 1749 azon Réte t ki kaszálta le, 

. tartozotté a Falú maga fel gyűj teni és kaszaiba 
rakni? [Fejér m . ; Told. 3 vk]. 1751 nem felszé 
hogj valaki tüzet dug a kalangya szénádba s el 
égetik? [Kóródsztmárton K K ; K s 17/LXXXI. 
18]. 1753 Azon elé adott Argentariakot, kik . . . 
merették meg, az munkájokot és arannyazásokot 
limitaltattáké, vagy tsak a Lótok számát agnos-
caltattáke ? [Hsz; Ks 22. X X I b vk]. 7753/ 
1781 Miképpen és hány esztendőkig moderalta 
's igazgatta, a Nagy Almási bányát , coláltaé? 
[H; J H b LXXI/3. 190 vk]. 1756 benn rekedtek 
é a ' Bólt kúlcsai a Boltban? [ K v ; Mk I X Vall. 
115 vk]. 1759: Azon Czégéres személjek miat t 
azon Háznál esteké gjakor verekedések? [Msz; 
Sár.]. 7767 Muntyán Kretsun . . . tòbb illy szinŭ 
lopásban elegyitetteé magát és mikor ? [H; 
Ks 113 Vegyes ir. vk]. 1762 : fa teala . . . Zabolai 
ö tves Mihály eŏ kegjelme, hogy az mely lopot 
arany lánczot, és pereczet v i t t volt az tolvaj 
Leanzo eŏ kegjelméhez, estve vi t te , és nem tud ta 
distingvalni, ezüst, vagj arany légjené [Torda; 
T J k V. 132]. 1764: hallatta é bizanyasan? [Nyá-
rádsztlászló MT; Sár. vk] | Amiolta a neve-
zett Udvarban vagyon vagy egyszer vagy matszor 
láttáé s vetteé észbe hogy akarkiis valamit ki 
vitt volna a nevezett udvarból az eo kegylme 
hire nelkült etzakanak idején vagy akarmikori 

vallja meg a Tanú [Bögöz U ; IB vk]. 1765 
az administralando Contributio pénzt ú j ra is-
még meg számláltuk azért, hogy vallyon a Com-

missarius előtt való számlálás nem esett é hibáson 
[Sárd A F ; Eszt-Mk Vall. 25] | Az Enyedi Maga-
zinomból szokotté maga számára szénát . . . admi-
nistraltatni nem tudgyuk [Benedek A F ; i.h.] | 
illetteé eŏ kegyelmét valamely bŏstelen szókkal? 
[Dob.; i.h. 8 vk]. 7766 Bentser Pálné tébol-
lyodott elmével volté a Testamentum tételben, 
vagy ellenb(en) Isten tudgya [Vacsárcsi Cs; Ks 
92]. 1768 A' Birakok és Más Polgárokis szoktáké 
Tilalmasból a ' Marhákot bé haj tani? Ekkor 
t á j a t . . . kéntelenittetteké a ' Birákok, Polgárok, 
Marhákot tilalmas Határból bé haj tani ? [Mező-
madaras MT; BK vk] | Űsmerte é a Tanú . . 
Meleg Földvárat4 Néhai Providus Triff Isztrátyit 

? [Dob.; Born. XL. 80 vk. - aSzD]. 1769 
Barlotz Vonya midőn azon nevezett Tinóról nem 
számolhatott volna; kereste é . . . te t te é hirré, 
ugy a Circumjacens Hellysegekben is tudakozta 
volna é de sohol Nyomába nem akadhatot t volna 
jo darab ideig? [Msz; BK vk]. 1770 Sŭ l lyedett 
é azon malom meg, s hogy mint forgott nem iudom 
[Ádámos K K ; J H b LXVII/123]. 1772 : Szederj, 
és Eperj fák vágynák é ? . . . Eper j fák némely 
Udvarokban vadnak, és Szederj fák is az Erdők-
ben [Fejérvíz H ; J F 36 Balt. Herna szb kezével] 
| a ' Malomháza az . ŏ Excellentiája Malmának 
a ' silipje felé hajolva lévén ; ezen ha j lo t t álla-
pottya a Malom háznak okozta-é s okozhattaé az 
. . . két alsó kerekek meg állását; vagy lassú 
forgását ? [Kük. ; J H b XX/27. 5 vk] . 1774 : 
Vallyon az emiitett Joszagokban lévő Praefectus 
a Tisztektol legitime Vetté Ratiot és azokat mások-
kal Cenzuráztottae ? . . . Azon Censura alkalma-
tossággal esett Liquidátiok exequaltattaké ? [ K ; 
K S vk]. 1775/1781 : A Nagy Almási arany bányák, 
akkor igen sok pénzt haj tot tanaké ? [ H ; J H b 
LXXI/3 . 34 vk]. 1776 Tudjae a ' Tanú hogy 
. . . kitsoda . . és kikkel minemű Fegyverekkel 
és eszközökkel ment reá hatalmasul a ' Meg neve-
zett Szántó Földre . . . , kik nyúltak az Exp(one)ns 
Emberei Marhaihoz . . . és Ekeihez u te t ték é ver-
ték é őke t ? [BSz; Bet. 6]. 1781 : H á t azt 
tudgyaé a Tanú hogj a mely Bundának az Utri-
zátus Koronkai Janos praetendállya hogj az árrába 
10 vagy 13 márjás t adott a volt Néhai Almási 
Mihálynak inneplő Bundája? [Asz; Bosla]. 1782 
a ' Nemes 'Suki Határ Szélben lévő Gabonákban 
Valaki . . . kár t te t té el gázoltatván azon gabo-
náka t? [K ; SLt XLII . 5. 5 vk]. 1784: Tudgyae 
a Tanú nyilván és bizonyoson, avagy személlyesen 
üsmerié . . . Nemes Szeben Székben Szelindeken 
Lakó Circumspect(us) Ventzel Györgyét ? [Mk 
IV/35.6 vk]. 1787: a ' Gálfalvi Jószág . . . adaequal-
ja é a három Mgos Léányok(na)k ju tandó három 
heted Részt? ha adaequalja, maradjanak azzal 
[Kv; Ks 73. 55]. 1790: Ngodnak talán jol esik, 
hogy Posonban lődöznek, nem Budán, m e r t nem 
rendül meg az ágyuk miat t a ' Ngd Szobája, 's a ' 
Duna sem üt id, de vallyon a ' Budaiaknak és 
Pestieknek jól esik-é? [Kv ; TL. Bodoki József 
prof. lev.]. 1792: azakbol vettenekè részt a Léá-
nyak ? | ollyanakbol a Leanyak(na)k részt . . . 
nem iteltenekè? [Aranyosrákos T A ; Borb.] | 
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Tudgyae, a Tanú nyílván és bizonyosan hallottaje 
láttajé . . . Hogy Szent Ersébeten enek előtte 
egy néhány Esztendőkkel . . ki Íratott tittkon 
hamis Testamentom levellet a Móses jusbéli Jószág 
szántó és kaszálókról ? [Usz; i.h. II] . 1793 : 
Iádé, el mégyen a' rosz hírűnk [Koronka MT; 
Told.]. 7794 : Vallamásra erőitettéke? [uo.; i.h. 
42/1]. 7797 Áztat pedig hogy edgyben férkeződ-
tek é azon ejtzaka a' Groffné Csernátoni Úrral 
nem tudom [K; i.h. 42/24]. 7798 : Ismerte é a 
Tanú, vagy ha nem ismerte szemellyesen hireben 
hallottaé Nagy Nyujtodi Néhai Tektes Donát 
Mihály urat ? [F. Fejér m. ; RLt vk] | bizanyasan 
hallottaé? [Aranyosrákos TA; Borb.]. 1801 
Esmérie a Tanú Etfalvi Baktsi Sigmond Vramot, 
ha igen, Tudgyae hogy Zálány falvába bé 
biros Possessor volna [Hsz; i.h. I I vk]. 1802 
azakrol régi Leveleket látotté, olvasattë? | Bi-
zanyasan hallattaë a' Tanú ? [Aranyosrákos TA; 
Borb. vk]. 7803: Tudja é a a Tanú hogy a 
kérdett Colonusok Hegyi Tolvajságba elegyedtenek, 
vagy Hegyi Tolvajoknak orgazdái lettenek volna ? 
[H ; Ks 113 Vegyes ir. vk. — aEgy másik, ugyanez 
évből való vk-ben: Tudgyae a Tanú . . . vagy 
hítelessen hallatta é hogy a kérdett Collonusok 
Hégyi Tolvajságba elegyedtenek ? (i.h.)] | Tud-
gyae a Tanú nyilván és bizonyoson értettee hal-
lottaé vagy levelekből olvastaé vagy olvastatni 
hallotta é Hogy a fiak a léányokkal va-
laha osztoztaké vagy a léányok ha valami 
kitsidbŏl részesettekis aztott . . . a szŭlŏjőkkel való 
dajkaságokért kapták ? [Szenterzsébet U ; Borb. 
II]. 7805 Esmérié a Tanú LibánfalvánB Lakó 
Gliga Mihaillát Ha igen Tudgyaé hogy Méltósá-
gos L. Báro Ur eŏ Nsága Juhai mellett Báts és 
egyszersmind Szám ado eő Nsàga keze alat 
Lévő Juhai s Ketskéiről ? [T; Born. G. XVI/14 
vk. — aMT]. 7806 Esmérie? a Tanú Désenn 
Lakó Getse Klárát . . es ennek Testvérjét 
Fazekas Getse Jánost ha igen Tudja é hogy 
ezen két egy Testvernek, volt még egy Leány 
Testvérek Ilosvai Györgyné, és ez Apával Anyá-
val Testvér volt é, a most emiitettekkei ? | Ilosvai 
Györgynének Getse Ersébetnek, az Apai és Anyai 
Jószágból ha adtak e ? | Láddé mind meg kinzotta 
Portsaimi Ur Sertésimet [Dés; DLt 17/1809-hez, 
82/1810]. 1807 Azon régenten Bük Szakadás 
nevezetet viselt . . . Helly most is azon Névvel 
neveztetik é? [K; KmULev. vk]. 1812 a ' Tanú 
. . régi hiteles emberektől hallotta é? Ok leve-
lekből olvasta, vagy olvastatni hallotta é? [Mv; 
Somb. I I tábl. vk]. 1813 Tudgyaé a ' Tanu. — 
Hogy Déési Tímár Nemes Barátosi Joseff eŏ 
Kegyelme mi okokra nézve tar t haragot Nmes 
Dobolyi Mihály Uramra mint a ' Déési Timár 
Czéh, Feŏ Czéh Mesterére? | A' Barátosi Joseff 
Felesége . . hajtot té kérésére ? [Dés; D L t 56 
Vall. 2 vk]. 1817 Falunkban teméntelen károk 
történtenek, de hogy ö okoztaé azon károkat 
( mint hogy ra j ta nem találtatott:) nem tudom, 
reá nem foghatom [Déva; Ks 116 Vegyes ir.]. 
1819 kérdezte, hogy tettzenék é a ' házassága 
. . . ? [Kv; Pk 2], 1821 : Valyon meg engette é 

az Exp(onen)s Ur, hogy ezen Helyen a' le kaszált 
Füvetis más használhassa . . . ? . . . a' le kaszált 
Széna . . . a ' le kaszáltatonak itélődőtt é ? [K; 
RLt O. 2]. 1823 : nézzétek meg halad é a' kŏntŏ-
sekkela? [Mv; Bál. 1. — a Értsd: a köntösök 
varrásával]. 1831 tellyesittedé pontosan köte-
lességedet ? . . . okoztalé a Gujabéli Marhák altal 
kárt valakinek ? | Dregán Vonutz . . . a ' Mészá-
rosok Gujássa volt, azon éjszaka hált é a Guja 
mellett? volt é Gujás társa vagy szolgája ? 
| Hallódé Vonutz . . . felelj meg erre: hogy ki 
volt a Gyermek szülésbe Mosája Felêsegednek ? 
[Dés; DLt 332. 1, 11]. 1839 : az utzán valami — 
tzellengŏ Embert látott é? [Dés; DLt 20 vk]. 
érzed é, vagy gondolodé valami bűnödött ? 
[A.sófva U ; DLt 1441]. 1846 Darvas János 
kérdést tet t hozzánk, hogy nem tudnoké, hol 
lakik Pap Dániel [Dés; DLt 530/1847. 19]. 1849 
ö n Krizsán Mária részére adott é kosztot, vagy 
pedig Kelemen Béni részére is, 's ezért fizetett 
é valaki? [Kv; Végr. Vall. 70 rendőrségi |vk] | 
mennyenek el az Aszonyhoz probalyak meg hogy 
vagyone visza jövö Szandeka [Medesér U ; Pf 
Ferenczi Lajos lev.]. 1861 irják fel a ' . Tabel-
lába, kŭlŏn jegyzetbe azt is, hogy egy féle nyelvet 
beszil é az Egyházközség, 's minőt, ha vegyes 
nyelvű, mitsoda nyelvek divatoznak ? [Gyalu K ; 
RAk 59 esp-i kl]. 

b. egyenes szórendben igekötős igei áll-hoz; ín 
topica directă se alipeşte la predicatul verbal cu 
preverb; in Grundstellung bei Verbalprädikat mit 
Verbalpräfix. 1570 : Orsolia peter papné, Annos 
fekete Janosne, ezt vallyak kertek Razman-
net hogy ha megh valthatywk az hazat, K. 
megengedye az haz Bert | Erzebet Darochy Ja-
cabne Ezt vallya hallota oth hogy ezt Mongia 
wolt More Ambrus az felesegenek, Ely vegezedeh 
mynden dolgodat az Rachnewal, Arra ažt felelte 
az felesege ely vegezem [Kv; T J k III/2. 141, 
149]. 1573 Anna Zekernyes Jmrehne, ezt vallya, 
hogy egczer haza Jeot volt,a mond neky gazd 
ázzon Am egy zeoleot árulnák neke(m) . . . Meg 
vegywk e Mond az felesege ez valló, chyak gyeoz-
zwk meg miwelny, Bar meg vegywk | feyr tamás 

Mond Neky mint vattok Benne zereteo Sogor 
vra(m), ky hanyade az fat onnandt, Mond hogy 
Ne(m) hantam [Kv; T J k III/3. 198, 259. — 
a Értsd: a gazda, a férj]. 1583 Martha Viz hordo 
Thamasne . . . vallia, Hallottam az farka veztes-
reól való Izenetet es visza Izenetet De amit 
hallót Gergel kowachnetol illie(n) modòn com-
pellalta az vallót Mondwan: Viz hordone meg 
veszete az vrade mert Am a' Kendi Janose meg 
veszet Balas kowachnetol [Kv, T J k IV/1.' 152. 
— a Értsd: penis]. 1585 kerdezik vala . . ha 
meg esmerneye hogy ki bantotta wtett [M. valkó 
K ; KP. Tamas benedek jb vall.]. 7676: w arra 
nem emlekezik, ha meg haladtaji az huzon nigi 
eztendőtt, bolgár balas [Göc SzD; Wass. ,,Sos 
Istuan Göczon lakó" vall.]. 1650: kik azon az 
reten által iártanak megh fogtake, be vitteke, 
Fejeregyhazaraa [KvAKt Mss 340. — a NK]. 
1716 : (A rétet) az napokban . . . meg kaszáitat-
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tóin, mikor cseledim fel akarták volna gyűjteni, 
az Nghod azon jobbagyi meg nem engedték, hanem 
erőszakosan Tŏrventelenŭl fel gjŭjtették, már el 
vitteki, ne(m) tudom [Désfva K K ; Ks 95 D. 
Belényesi Mihály lev.]. 1735 asztis kérdette az 
Nimet az Nemes embertül hogj ha meg löjjei azon 
embert mellyre az Nemes ember aszt mondá ne 
lŭdd, elig néki az verés [Gáncs/Csicsógyörgyfva 
SzD; TK1 „Rusz Szimion (30) gáncsi hütŏs Falus 
biro" vall.]. 1746 Pakurár Togyer . . . fel vonta 
é puskájának acellyat, s le terdepletté, hogy hozzá 
lőjjen, és el Csappantatta é a puskát? [Kersec 
H ; Ks 112 Vegyes ir. vk]. 1750 : nem vettem 
észre hogy meg ütéji Kotsis Dani . . . Fodor 
Mihályt [Kál MT; Berz. 12. 92/61]. 1751 Réti 
Pàvel fijai fel nŏvéni vagy egyebünnen gaz-
dagodott én ezt nem tudom [Szépkenyerűsztmár-
ton SzD ; Ks]. 1758 ha el jűé Maxai Aszszonyom 
onuetis ma varok valaszt [Szászerked K ; LLt 
Fasc. 109]. 1765 : az Malom . . . Gáttya dugása 
adig az hellyig fel menté, a ' mint az az régi 
Malom volt, ugy most, ennek a ' most épittendő 
Malomnak Gátyát, ha meg kötnék addig fel dug-
náé a' Vizet, és praejudicálnaé annak az régi 
Malomnak dugás vagy tojulás hót Viz által (így I) ? 
[Kük.; SLt évr., vk]. 1772 : Vallyon fel nyomjaé 
az én Malmom a' Vizet a' Novizans A eö Excellen-
tiaja Malmára . . csak ennyit tészen fel kérdőre 
[JHb LXVII/242] | bé jŭtté a' Faluba [Koronka 
MT; Told. 26]. 1782: azon Instantiat kik 
irták, s Dictalták . . . s fel olvastak é az egesz 
Torotzkai Lakosok előtt? [Thor. XX/4]. 1821 
valyon meg engedte é az Esp(onen)s Ur, hogy 
ezen Helyen a' le kaszált Füvetis más használ-
hassa . . . ? . . . ezen helynek ki jártatása után 
a' le kaszált Széna . . . a ' le kaszáltatonak itélő-
dőtt é? [K; RLt O. 2 vk]. 

e. fordított szórendben igei áll-hoz hátravetett 
igekötővel; ín topica inversată se alipeşte la pre-
dicatul verbal al cărui preverb este aşezat la urmă; 
in Umstellung bei Verbalprädikat. 1582 : Mondek 
en Sophia Azzony: Nem veolç ki az Aranyban. 
Monda Nem veòttem eggetis [Kv; T J k IV/1. 
48]. 1588: Jeowenek hazamra monda Pascha 
vayda te Lucaczy meg sem mentele ky Jnnen az 
hazbol [Zsákfva Sz; WLt Luc. Barlas jb vall.]. 
1604 : En azt ne(m) tudom ha Zekel miklos, cziak 
magától witteje el auagi az ura poronchiolattia-
bol wittette [UszT 20/319]. 1636 latam hogy egy 
suueget el vetenek, de czigany ueteje el, ávágy 
mágiar nem tudhátam [Mv; MvLt 291. 68b]. 
1724 Néhai Galgai Racz Peter(ne)k hanj haz 
hellje volt, nem foglalt é el valaki vaj egyet 
bennek? [Dob.; JHb VI/4 vk]. 

d. összetett igealakú, igekötős v. anélküli (egye-
nes v. fordított szórendű) áll. segédigéjéhez; se 
alipeşte la verbul auxiliar al predicatului cu formă 
compusă, cu sau fărå preverb (cu topică directá 
sau inversatá) ; enklitisch bei Hilfsverben in zu-
saminengesetzten Zeitformen des Verbalprädi-
kats mit od. ohne Verbalpräfix (in Grund- od. 
Umstellung). 1624 mi ky menuen megh latnok, 
hogy ha valaky abban az Hatarbon . . . Juhaj t 

vagj Makra hizasnak okayert Diznait nem haj-
ta t ta volnaye [F. szőcs SzD; Wass]. 1655 kér-
dém hogy ha megh atta volnaé az arany por 
àrrát Eoregbik Rázmány István [Kv; CartTr 
II . 888 Mich. Csepreghi (53) vall.]. 1723 : hátál-
masul foglalták volt é el ezen Zuglyot ? [MNy 
XXXVIII , 133]. 1762 ezen szegelet . . . affele 
követses és berkes hely volt tsak imitt amott 
kezdették volt tisztogatni de arra már most jol 
nem emlékezem hogy ha az középfalviak kezdették 
volt é irtogatni vagy a Magosmartiak [Virágos-
berek SzD; SLt XXIV. 6. - Középfva és Magos-
mart SzD]. 1843: ezen kaszállot . . . nem fogja é 
eliszapolni az árokbol ki ömlendő viz [A. jára 
TA; BLt 12 Ios. Bunda (66) fig., col. vall.]. 

B. Névszói áll-hoz simul; se alipeşte la predi-
catul nominal; enklitisch bei nominaler Prädikat. 
1587: Perecheny Mihály vallia, haza fu tót 
Kim Balint es dardat hozot vgy werte le Desy 
Istwa(n)t, Es eszt(is) mongya vala Balint eleghe 
Immár Neste kwrwafy, Monda Desy Istua(n), 
Elegh edes Tarsom, meg Erem en velle [Kv; 
T J k IV/1. 203]. 1599: latam hogy Benedekfi 
Christoph ereossen uagh uala eggikhez . . . , be 
juta Makrai Peter tahagh le zakatt az pohaia 
(l), mo(n)dam nekjk, mondek, Jo é hogy zot 
nem fogadtatok [UszT 13/105 Matth. Chanj de 
Rugonffalua ns vall.]. 1675 : meg kévánom hogy 
declarallya, hogy mi csudás fegyver volt kardé, 
fejszeé Dárdáé, vagy másféle [Kv; T J k VIII/11. 
357]. 1733 az kezéhez vett gyoltsot nem akarta 
el lopni, hanem a maga vett gyolcsával akarván 
conferalni ha egyenlőe nemis mesze vitte [Torda; 
T J k I. 15]. 1763 : nem elégé nékem, hogy én az 
gazdám kárát, holott semmi bŭnem nints benne, 
egjedŭl fizessem [uo.; T J k V. 155]. 1769 a ' 
kérdésben nevezett két rétek kőzt vagyon égy 
kŏz Barázda, és a barázdának u t felöl való végin 
égy kŏ, de az Határkőé . . . ? nem tudom [Apa-
hida K ; JHbK XLII/24]. 1772: Igazé . . . hogj 
ezen igazittás utánnis az emiitett két alsó kere-
kek . . . alig forgattak? [Kük.; J H b LXVII/274]. 
1777: Néhai Etzken András igaz é? h o g y . . . 
Albisban öss Possessiomatus (l) Nemes ember 
volt s Nemesi szabadsággal is élt [Hsz; BLev. 
vk]. 1777j1781 : Szokásé az itt ebbe a Helységbe, 
hogy ha szintén Legény s Leány részéről egy 
háznál esikis meg a Lakadalmi vendégség, de 
ugyan tsak mind a két részről egyaránt költenek ? 
[T; Bosla]. 1789 Nincs hellye arról disputálni, 
hogy valyon a Falusi közönség áltól biratott erdők 
Colonicalis appertinentiak é ? [T; J H b II/7]. 1831 : 
Igazé az is Vonutz . . , hogy a Lovakat lát tad 
volna, mig a Kádbükkire szemed előtt be szalad-
tak? [Dés; DLt 332. 15]. 

C. Névszói-igei áll. igei tagjához simul; se ali-
peşte la componentul verbal al predicatului no-
minal-verbal ; enklitisch bei veçbalem Teil des 
Nomen-Prädikats. 1573: Eo kerdy ez valló vagye 
ados az Anyadnak Mond hogi vagiok f 110 [Kv; 
T J k III/3. 263]. 1583 Zollottak arrolis eo kgm-
nek ha zwksegh lenneye az Gywlesbennys Biro 
vramnak meg ţnaradny es ot lenny [Kv; T a n j k 
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V/3. 273a]. 1619 : monda Janos Mihalj: Vattoke 
adosok en neke(m) monda Kajczia Istwa(n) wa-
giok mert buzatis weöttem penztis Adot Kgld 
szwksegemben [Impérfva Cs; BLt 3]. 1786: 
Hát a' Cseresnyés helljek Varga Mihaljnak és 
Ferentznek Erdős bokros helj volté, régi vagy 
uj j irtásé az, és aztis magok irtottaké ki? magok 
ültetteké bé Cseresnye fákkal . . . ? [Msz; Bet. 6]. 
1821 : már i t t a Tek(te)s Tisztségtől azt a ' kérdést 
bátorkodunk tenni (így!), hogy vallyon a ' Falusi 
Biráknak, Szabad volté a Nemes Ember Turmá-
jára reá menni, . . . ugy láttyuk, és érezzük, hogy 
ez a' Nemesi Szabadság meg Sértődésével esett 
meg [M. zsombor K ; Somb. I I Sombori Farkas 
kezével]. 

D. Más szófajú merészhez simul; se alipeşte 
la alte părţi de vorbire; bei Satzglied von ande-
rer Wortart. 1582 : Joue ky Hegedeŏs Mihalne 
leány (!) az az agh leány, monda az leanynak, 
Orsolya azzony Iygyarto Gorne&, Jlona otte az 
em (l) vram, monda az leány, ninczen [Kv; TJk 
IV/1. 58e. - ftOlv.: Györ(gy)né]. 1586: ez peres 
feóldeon Ahol most haz Ippwlt Bachy Janos 
borozdolt vala, de nem thwdom ha benney az haz 
wagy Nem de az kertytt thwdom hogy benne 
wagion [Kisfalud K K ; J H b XX/48]. 1589 : Fayo 
Annatul azt hallotta hogi Az Agyba fekzyk volt 
Matyas deák Janos kowaczne mellet Gergel ko-
waczne hazaba, Janos kouacz oda ment zydogatta 
es azt monta: Ninczy the neked hogy ezt cze-
lekeded* [Dés; DLt 226. — ftlgy, de egy-két szó 
nyüván tollban maradt!]. 1600 Keotelwereo 
Thamasne Ersebeth azzony Bek Peter . . 
vramat kerde ha otthoné [Kv; TJk VI/1. 488]. 
1633 Az Lidert (I) keo megetis tudok Egi darab 
feŏldet, de ne(m) tudo(m) Egi hold feŏlde, ketteóje 
[M. nádas K ; RLt 1] | az hust Vyolog megh 
mere, de az vy merese(n) teob leòtte, keuesebbe 
Vagi meny az huss en ne(m) emlekezem rea [Mv; 
MvLt 290. 139a]. 1712: Az kik itt közöttünk 
Haz hellyeket s Hazakat birnak, magok i t t nem 
laknak, Semmi onust nem supportálnak, tar-
tozzanaké azoknak főidét, s kaszalot adni, s 
szinten annyit é [Torda; J H b XV/6]. 1735 
nintsené ott Gyekében egj bitang Tehén [Nagy-
gyeke K ; Ks]. 1843 vajan nintsen é o t t [Dés; 
DLt 586]. 

E. Rövidebb alakban megismételt kérdésben az 
igekötőhöz v. más nyomatékosító szóhoz simul; 
ín întrebare repetată într-o formă mai scurtă se 
alipeşte la preverb sau la un alt cuvînt de întă-
rire; enklitisch bei Verbalprfifix od. anderem 
Verstärkungswort in wiederholter Frage mit ver-
kürzter Form. 1585 Torday Was Georgy hwti 
vta(n) vallia Ezen keozbe eozwe kapanak es 
az Azzony Ighen Neoveke dek velle, Tapazto 
Istuanís el tazita az Azzont, Es tapazto Istuanon 
Biro Mihalne mind leaniostol raita volt, Az za-
kalabais kap vala, vegre le wle Istua(n) a ' padra, 
es Mondany kezde ezt Biro Mihalne, Megh wona-
lak hize(m) Bestie Curwafi Ageb egzer. Meghe? 
Az zakalod kezembe vala hizem vgye ? Ez zo 

keozbe az Azzony peokdeosteis ereosse(n) vichor-
gatwa(n) fogait [Kv; TJk IV/1. 537]. 

2. Választó jell-ű m-okban; ín propoziţü alter-
native; in Satzen alternativer Ar t : A. a. első 
tagm-beli igei áll-hoz simul; se alipeşte la predi-
catul verbal al primei propoziţii din frază; enkli-
tisch beim Verbalprädikat des ersten Gliedsatzes. 
1561 twdom hogy Jo dyznok valanak aztys 
twdom hogy toth estuan el haytata vala de nem 
twdom hwa teue ha bozzasra haytataje a vagy 
houa [Ráton Sz; Bál. 78]. 1573 Tyztelendó 
byro vram ezt mongya meg Kalmar Ianos hyty 
zerenth hogy mykor Az menedek lewelett vettek 
Az Apaty boldisarne Job Annyatwl es Az lewe-
lett hogy meg ír tak es hogy el olwastak előttwk 
ha Igazlottake Az lewelett az vagy Nem es ha 
w kmwk ellen pechetelteye meg az azzony Az 
vagy w akarattywkbol | Tyztelendó byro vram 
ezt mongya meg Kalmar Janos hyty zerenth, 
hogy . . ha az transmyssio lewelben kyt t be 
ír tak hogy Meny marhatt Adott vyza az en zep 
Anyamnak hogy ha w keme eleott attaye azt Az 
marhat vagy w eleottwk es w akarattywkbol 
Irtay<e> vagy Nem | Zithwey gergel Azt vallia 
hogi Ment volt Thakacz Andrasnehoz Kis gaspar 
leania Es Mond neky hogi mégis azt Mondode 
Zomzed azzony hogi En Iachota(m) volna, Mond 
Takachne Twgya Eordeg te voltaié vagi ki volt 
[Kv; TJk III/3. 108, 116]. 1582 Daroczy Balint 
vallia Eó Azt Nem tuggia ha zilagy Mihalie 
volthe vag, felesegeye A wag Annye (!) [Kv; 
TJk IV/1. 25]. 1583 ot wolnek az thuznel chak 
halla(m) az chattanast hog Juhos Miklós wthe 
Semy Jacabot, de Nem lattam hatul kerewlteye 
megh Vag eleybe me(n)t s vg' wteotte | Nem 
tudom my Niualiaban holt meg, Deogy volté vagy 
my volt [Kv; T J k IV/1. 171, 185]. 1584 balasi 
gergeli tartót egi madarat nem tudom ha cöka 
(!) uallaj az uagj zajko | Tar Jstwan hat 
Zaz frtert az eomaga hazat keoteotte Kendy 
Jánosnak De ezt bizonnyal Ne(m) tudom ha 
Kendy Ianos vgia(n) el veotteye es meg eleged ette 
az ket felseo hazzal vagy vg mint zálogul tar tot ta 
| az foldozo varga eleót igy bezellet volna magha 
feleol . . . Keodmen Ianosne, Mondwa(n) lm vg-
mond Mostis hasas vagiok, Nem tudom Az sok 
lator keozeót ky chinalta, ha vram chinaltaye 
vagy az sok lator De nem tudom ha Trefaba 
Montaye ezt Keodme(n) Ianosne vagy bizoniaba 
maga felól [Kv; i.h. 194a, 356, 369]. 1585 Bachy 
Thamas vallia, Olaios Georgy Zabo Marton Által 
onzol vala az eo hazaual cherebe, De mikor enis 
Akaratomat Niűtottam (!) volna a' chereheoz hát 
oda kwldek, es megli hozak hogy kesen Iartarn 
volna, Mert Hozzw Mártonnál Alkut volna megh 
. . . , de Nem tudom ha Arron Attaye vagy chere 
zerent | Piroska Ember Antalne vallia, Nem 
Jű t Iol ezembe ha tize(n) ket frtot mondaye vagy 
tizen harmat hogy hatra marat volna [Kv; i.h. 
414, 445]. 1586: Anna Iller Andrasne vallia, 
Tudom hogy Medwes palne es Borbély Paine 
kerdezik vala a' leant hogy ky Akarattiabol Ira-
tot volna a' felelet. Azt monta a' leány hogy eo 
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Ne(m) tuggya, de en Ne(m) tudom ha Igyarto 
Georgy kwlteie es kerdettetteye vagy chak eo 
magoktol az ket Ázzon Nepek firtogattak | Sith-
wey Mathias, Iffiw Ianos, es Ilona az feleseghe 
valliak . . . Igyarto Georgy kere ezen hogy zolnank 
a' leannak, Kerdezneok megh ha az lewel Iras 
Vrbegeorne Akarattiabol volnaye vagy Beregzazy 
vagy feleseghe Akarattiabol [Kv; i.h. 595]. 7588 
M^gh kerdettek varosul Giulay Jánost ha az 
varosban, es ez varossy keosseg keozeot, Eltet-
neye Zabadsagat Nemesseget it ez varosban hatra 
hagywao. Az varossy theorweny, rend tartas, 
engedelmessegh Ala erezkedneiek [Kv; Tan Jk 
1/1. 92]. 1589 Nem tudom ha jatczaszy vag mith 
akarz? [Dés; DLt 226]. 1599: Zigyartho Dániel 

vallia Attam en oroz Jakabnak cheres ken-
gyel zyatt penzen . . . , de azt nem thwdom az 
volté az nyeregben Awagy mas [Kv; TJk VI/1. 
339]. 1602 Prouidus Bartholomeus Lengyel 
fassus est Azt sem tudom ha eó maga penzen 
veotteje vagy Pokos Jánosén [Kv; i.h. 106b] | 
halottam hogi fodor marton pinszen wötte wolt 
teollek az eorökseget de nem tudom wötteye uagi 
nem wötte | fodor martonne András Gerebnek 
zolgalt, de ne(m) tudom ha zabad akarattia zerint 
zolgaltaie wagi mint zolgalta [UszT 17/38 „he-
gedűs Gargelj Zent abranj zabad zekel" (70) vall.]. 
1604 Azt sem tudom hogy ha wra akaratiabol 
witeteye wagi mint witettç iel [UszT 20/319 
,,nagi Balasne Zent abrany Borbarazonj" vall.]. 
1618 Immár az Nagyságod kegyelmes szemei 
előtt lesznek, ha az maga leveleibe is azt irja-é 
az pasa Nagyságodnak vagy mást ir [BTN 113]. 
1629 Láttam ez fekete Barna louat . . . , de nem 
tudom hova let ha megh halté auagj nem 
[Mv; MvLt 290. 167b]. 1634: monda Zoczy Pal, 
nem tudom miczioda Azzony vagy, bozŏrkany 
vagy e, vagy mi vagy na(m) cziak verekedel 
[Mv; MvLt 291. 20a]. 1651 : Tudok egi hold 
feőldet . . . zalogba(n) Ugi hallotta(m) Czipkes 
ura(m)tol hogy maga sem tudgja ha ket forint-
ba vagioné auagi 3adfélben [Aranyosrákos TA; 
Borb. I „Rákoson lakó Letai Jstua(n) veres Dra-
bant" (35) vall.]. 1654 : ne(m) tudo(m) az uyfalui 
Hataron volti vagj az Soljomkòjin [Sólyomkő K; 
Ks 42. C. 42]. 1669 Lattyuk hogj kirontották 
az Uramek Jobbagy vészéit, nem tudgiuk, kik 
es hova valók: Es ha eo Nga czelekettettei vagj 
ki? [Feketelak SzD; Wass]. 1718: Az hetedik 
fatens . az Jobbagjok iránt ug j felel mint az 
első bizonsagh, az egy Lukács Mihaljon kivül 
mivel azt nem tudgja órökòs ë vagi acqvisitum 
[Szentmihály Cs; Borb. II]. 1731 Timocsi Gyor-
gyicza Attyával egy üt a' sokszor emlitet Feje-
delmet szabadságokkal szolgálták, de hogy Job-
bágyok voltak é vagy 'Sellérek bizonyoson nem 
tudom [Katona K ; Born. XL- 79 Kertész Györgye 
(54) zs vall.]. 1746 egj fija volt de élé vagj meg 
holt nem tudom [Verespatak A F ; Ks 94. 29. 4]. 
1753: Váljon az Újfalvi és Újlaki portiokot maga 
tulajdon pénzével szerzetteé a ' Testans Mlgs ur, 
vagj edes Attjarol maradott pénzel? [Harasztos 
TA; Ks 14. XLIIIb]. 1753/1781 : azon Tutor ur 

az egész Jószágnak minden jövedelmit con-
servaltaé az árvák számára, vagy el hordotta más 
Jószágban? [H; J H b LXXI/3. 190 vk]. 1763 
magájébol attaé vagy pedig köz Vámból aztat 
nem tudom [Fületelke K K ; Ks 18. LXXXVIII . 
5] | már az az kérdés, hogj vallyon az én Inasom 
tselekedteé vagj az eo kegjelméjé, vagj mind az 
ketten [Torda; T J k V. 153]. 1764: Constal az 
halál, azis hogy az I. által esett, tsak az a kérdés, 
vallyon szán szándékos volté, vagy történetből 
esett [uo; i.h. 245]. 1765 Haza jővén azan Kazaj 
Todor nevű ŏrŏg Ember . . . hát bé botsátotta 
é, vagy most is abba lakik a Pap [K; BfR Fasc. 
A No XXI vk] | azt kell meg tudni . . Hogy 
leg elsőben kitŭl indult ă verekedés Vereked-
uén ă Novizánsok magok mentsegek végett 
tselekedteké vagy boszszu állásból? [Torda; T J k 
V. 260 — 1]. 1766 tudakosztam iránta vgyan én, 
de mind eddig semmit felŏlle nem tudok hol van 
élé vagy meg holt [GörgJk 208]. 1769 : az egész 
Falu ökreit bë hajtották . . . s midőn kerdettük 
volna a Határ pasztorokot hogy ha kárból haj-
tottak volté bé vagy honnan, azt mondották hogy 
nem voltak kárban [Bögöz U ; IB]. 1772 Ha 
valaki belé harapozott azon erdőben az szomszéd 
volté, vagy más [Tarcsafva U ; Pf]. 1774: Ezen 
Joszágokból Jobbágyok manumittáitattanaké, ha 
igen ki által, mennyiben mikor, Gazda embereké, 
vagy Iffiu Legények, Cselédesek voltanaké vagy 
magtalanok? [K; KS vk]. 1775: Tudgyaé a 
Tanú Hogy azon . . . már deciaráit hely azon 
meg nyúzott Bika árának meg fordittásáért biratik 
é, a vagy kŭlŏmben? [BSz; Ks vk]. 1779: Nem 
tudom ugy mondottaé mind másoktol hallott 
hirtt, vagy mind maga assertumatt [KS. Gab. 
Nagy alias Fartzádi (75) marosvécsi ref. pap 
vall.]. 1787 Midőn . . . szegeny Qvartejamra meg 
erkezém, meg látám Mártont, melyen meg űtkő-
zém és nem tudam őrvengyek é vagy szomorko-
gyam [Kackó SzD; Kp II. 27 Újfalvi Sámuel 
Máthéné Újfalvi Krisztinához]. 1799 Azon sep-
pedékes hellyetske, mellyet a ' rét szélin Lona 
felőli . . . Ő Nsga bé sántzoltatott nagy költséggel, 
a ' Kender földekből szakadotté el, vagy ellenben 
Seppedékes voltára nézve eleitől fogva mivelet-
len helly volt? [T; Ks 89 vk]. 1817: Veres János 

innét el is ment vasárnap jo reggel az olta mí 
nem tudjuk Nagyságodnál vagyoné vagy hol 
[Szászzsombor SzD; IB. Szentmiklósi Is tván ref. 
pap lev.]. 1831 azt se tudhatom hogy Kend 
Vonutz a Guja mellett hálté, vagy hol járt, és 
mibe foglalatoskadatt [Dés; DLt 332. 4]. 

b. állító tagadó: ad-e (a)vagy nem? típusú 
kérdő m-okban az igei áll-hoz; se alipeşte la pre-
dicatul verbal al propoziţiüor afirmative -f- nega-
tíve de tipul: ad-e (a)vagy nem?; bei Verbalprä-
dikat in affirmativen -f- verneinenden Fragesätzen 
wie ad-e (a) vagy nem? 1568 Fekete Mihal, Zaz 
Jacab Iur(ati) fassi sunt aequaliter, Ezt hallottuk 
veres Antaltol, hogy az zólóth az ő veynek at ta 
f. 16 de my Ne(m) túgyuk ha meg attae az arrath 
a vag ne(m), mert az Áruba oth sem voltunk | 
Joannes Deuay Clemens szőke, praetores petri 
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watzy iur(ati) fassi súnt pariformiter hogy ok 
nem tugyak hogy semy oka volna seres Anna az 
haborusagnak, subát sem lattak seres Annán, azt 
sem Tugiak ha iarte az eo vrok gonoz herre a 
vagy nem [Kv; T J k m / l . 'l73, 226]. 7576/7577; 
kyt Ez vallóa nem tud ha veotteye fel Az Azzony 
Az hwzon negy forinthot Auagy Nem eo chak 
hallotta Thorozkay Ferenchteol [Torda/Kv; Thor. 
VI/4. - ftJoh. Varfaluy ns]. 1582: En Nem 
tudom ha epetetteye az hazat vay Nem | Miért 
hog à Ghywlés* eleotteunk wag'on, Tecczik eo knek 
Warosul, hog ez alat à Nótárius dolga legien hala-
dékba lassak myre válik dolga, kelle erette mégis 
teorekedny Awag Nem [Kv; T J k IV/1. 57, Tan-
Jk V/3. 253a. — ftAz ogy.] 1583 : Mezaros Albert 
vallia, En kerem vala az eokreóket viczey András-
tól eleobe, De enneke(m) Ne(m) Ada, Tehát az 
vta(n) lata(m) hog Melle mejnjt vaida Jacab, 
En Ne(m) tudom veotteye meg vag Ne(m) de 
lata(m) hogy Ala haita [Kv; T J k IV/1. 
193]. 1584: Attaki adot es adnaki vag ne(m) 
w ne(m) Twggia | az varas molnabwl Jarnai 
rizek a sowagoknak awag nem | hogha Jar i Az 
varostul fizetisek az so vagoknak awagh nem 
[Torda; DLt 212] | Bachy Peter vallia . . . 
En nem tudom hogy ha meg fizeteie Az aniamnak 
Az Adossagot vagy penig meg Engette az fAniam 
neky my nem Akartúúk (1) rayta meg venny Az 
Adossagot mert nem tut tűk bizonnial, ha meg 
Attaie vagy ne(m) | Igyarto georg wallassa . . . 
en Nem Tudom ha eskwt e meg balassy gergely 
az bagy Pal ezwst Marhayaert Awag nem, azt 
sem Tudom ha adotté ezwst marhat bagy palnak 
Auag nem, azt sem Tudom ha talaltanak maychos 
partha eoueth balasfy gergelnel | Bemard Peter 

. . vallia azt nem tuggia hogy ha eo Ser-
tetteie meg vag nem | Catalin Thakach Andrasne 
vallia, Ne(m) tudom Attaye ky Zabo Bartosne a' 
ket Rezt Teremy Peternek vagy Ne(m) [Kv; 
TJk IV/1. 202b, 300a, 322, 332]. 1585 Kadas 
Jstwan vallia . . . Az eo leania ky Mene az Vczara, 
Hat Az leankat a' felperes Azzony igen rangattia 
. . . Megh zolita Az Alperes legheny Mondwan: 
Hagy beket Az en Atthiamfianak te hitwa(n) 
Azzony, Ennél gonozbat neky a legeny Nem zolt, 
hane(m) Curwafy Agebnakis zida, Az teob zidalmot 
eo Nem hallotta voltç vagy Nem volt [Kv; T J k 
IV/1. 498]. 1586 Eotweos Orbán vallia, . . . En 
azt Ne(m) tudom tuttaye a' leány my volt a ' 
feleleteben vagy Ne(m) tutta, Az tanach haz 
kapuia keozeot Ada a ' leány kezebe hogy exhi-
beallia Igyarto Georgy elle(n) Abban Ne(m) tud, 
kenzergetteye ozta(n) a ' leant Beregzazy hogy 
a ' leány Ne Allion el a ' felelet melleol vagy Nem 
[Kv; i.h. 598]. 1589 Iget boris vala egi altalagocz-
kawal de azt nem tudom ha haza vittiki vagi 
nem | Immár azt nem tudom ha az gazdazzonj 
teotti fogadást neki vagi nem [Dés; DLt 226] | 
Myerthogy vrunk eo Nga keozel Ieó ez varos-
hoz Tordara hirdette a' gywlest Annak oká-
ért Byro vram eó kgme a' Reghy zokas zerent 
vrunkath hivassa Megh ertthwen, ha Ieoyë vagy 
nem | Az Mezarosok zantalan sok zo fogadatlan-

sagha Noha oly Nylwan wagion, Mint az Nap 
fenye . . . Mostan el veghezetre ebbenis eŏ kgmek 
varosul megh Akariak próbálni eoket, ha teokel-
letesek lesznekę az eo Ighyreteknek vagy ne(m) 
[Kv; TanJk 1/1. 106, 113]. 1590: Latam hogy 
az kerezthez leowe mert enis keozeotteok valek 
az kerezteseknek, de nem tudo(m) ha talalaie vagy 
nem | Latam hogy az kerezt fele leowe de nem 
twdo(m) ha talalaie vagy nem | Latam hogy az 
kerezt fele leowe de nem twdom ha az kereztet 
akartaié leony vagy nem | Thudom hogy hitet 
Jtele az teorweny Pribeknek abbul hogy ha attae 
hite<t> az leannak vagy ne(m) . . . hogy elmen -
czie magat harmad magaval [UszT]. 1591 : Es 
el viúe tóllem az Jegzest, az melliet az Consisto-
rium prommcialt volth Chatalin Azzony libera-
tioia felól, azt monda hog pyspók vramhoz vizi; 
De vitteie vag' nem en azt nem túdom [KvLt 
1/60 Mathias Albaregiensis vall. Petrus Talliany 
Enyedie(n)sis minister Colosvariensis keze írásá-
ban]. 1592: Tot Mihály az Attianak Diznajatis 
eorizthe az Eory hataron. De volté be adot Job-
bagy az Attyawal eggywt Auagy ne(m) az Her-
czegeknek* eo azt Nem tudgya [A. kosály SzD ; 
DLt 235. — *Ti. a Herczeg családbelieknek]. 
1595 Azt ne(m) tudo(m) volté hyreúel Istuannak 
Auagy ne(m) s hogy ha Jeotte haza Georgy Auagy 
ne(m) [UszT 10/41]. 1600: Sophia cons. Circum-
specti Clementis Nemez gyartho fassa est. En 
nem tudok semmyth ha eo keresteie az hazat 
es egieb marhakat vagy nem [Kv; T J k VI/1. 
381c] | Hallottam . . . hogy azt mondotta, hogy 
az Zenth Martonith p.f. 13 weötte eöreök ar-
ro(n), De en ne(m) tudom weöttee wagy ne(m), 
mert aruiokba(n) ne(m) voltam [UszT 15/132 
„Demeter Imreh Kenossi Zabad Zekely" vall.] | 
Werre gywkerre illetie ez a peöres fold Gegeö 
Isthwant wagy ne(m) en ne(m) tudom [i.h. 15/33 
„Semienfalui Leörinczi Marto(n) Zabad Zekely" 
(70) vall.] | Azzonio(m) wgy kerde ozta(n) Chiki 
Miklóst ha ioe az az wst, Chiki Miklós arra azt 
felele, hogy io, S mo(n)d azzonio(m), lm ez idei 
haznaerth egy saitoth adok neki. De attaké wala-
mit Zaz Mathiasnak az vtan wagy ne(m), azt 
en ne(m) tudom [i.h. 15/52 „Kowach Mihalyne, 
Katalin, Bethle(n)falvi" vall.]. 1606 : 2 piros keor-
teouely fat en nem tudom kiteol ueotte penzen 
ueotteye auagy mi kepen Birta [i.h. 20/201 „varga 
ferench Semien falui zabad zekely" vall.] | E n 
azt nem tudom hogy ha Zöke lukacziot vallotake 
az eöreöksegbe vagy nem [i.h. 20/309 „Marthon 
Kelemen löuetey Zabad Zekely" vall.]. 1617: 
De mint keolt s hogy keólt Egresi Martonne keze-
ben® en azt ne(m) tudo(m), Aru zerint veotteie 
megh, Ittake áldomást Auagj nem, en ne(m) 
tudo(m) [Mv; MvLt 290. 26b. - *A ház]. 1625 : 
aztys ne(m) twdom ha perletteye valakj vagy 
nem [UszT 178c]. 1629 En nem tudom ha Szabó 
Janos fizetteie ki auagy nem az eo mustohaiat 
az hazbol; hanem . . . az maga gyermekinek az 
Anyai harmadot megh k j nem fizette | A teöb 
atyafiakat nem tudom elegitetteie vagy nem | 
az heliet az houa leŏtt mutatak en nem tudom 
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ha eö leötteie uagy nem | E n n e m tudok semmit 
is benne ha bekellette maga Magyari Ferencz 
Kerczi Gyeorgyel es ha igirte fizetest nekie beke3-
segh fejeb(en) vagy ha kiildeotte hozzaja bekelles 
fejeben vagy nem [Kv; T J k VII/3. 35, 48, 64, 89]. 
1630 Kalos Giőrgj ez mostanj feleseget uerte 
s veries giakorta, de en azt nem tudom, az fele-
sege at t jat feniegettej eólessel auuagi nem [Kv; 
RDL I. 19 Relicta quondam Stephanj Swueges 
vall.J | czjak mastol hallotta(m) hogy igen el 
uerte Kabos Giőrgj az feleseget, de az miat holti 
megh vagj ne(m), ne(m) tudo(m) [Kv; i.h. „Teol-
czieres Martonne Margit azzony" vall.]. 1634: 
Suki Benedek vra(m) Suki palne azzoniomnak . . . 
az iobbik eolteozeo keonteosen, liat zekeres loua(n) 
kwuwl, minden hatas louayt es hadi zerzamit 
fegiueret az ki engemet illet, kezembe adgiaie 
auuagj ne(iu) [SLt S. 43]. 1639 : Kegldet kérem 
hogj engemet tudositzon ha jeoheté én hozzám 
beszélgetésnek okáért vagy ne(m) [Homoródszt-
pál U; Szád. Redej János lev. Nagy Tamas de 
Fogaras szu-i vár-provisorhoz]. 1640: Kekesen* 
lakó Fodor Ferencz iőve mi eleónkben, ielentven 
azt hogi eő j edzet volna el egi Azzoni allatot 
Jővendő hassagra (l). De mivel hogj nem constal 
az Eccla eleőt ha szabad szemelie uagi nem; 
Az Azzoni allatis penigh bőntetese uta(n) recon-
cüialte vagi nem. Az Ecclia uyonnan való recog-
nitioiat differalta [SzJk 53. — aKékes SzD]. 
1650 : En nem tudom ha volti vagy nem Balint 
Istvannak uta az Kendi Peter eoreoksegen [Farcád 
U; UszT 8/64. 17a]. 1653 1602 esztendőben, 
nem tudom, ha a fejedelemnek volt é akaratjából, 
vagy hogy nem? de Gyalu t á j a t t valami egyné-
hány száz legények öszszegyülének a frigy alatt, 
és a Básta hadát csipkedni kezdették volt [ETA 
I, 66 NSz]. 1655 Tudom hogy Abrug Bányán 
lakó Fodor György Nemes ember, csak ez időmis 
(I) egy néhány úttal hozot ide Kolosvára el adásnak 
okáért arany port de attaje el vagy nem, nem 
tudom [Kv; CartTr II, 890 Steph. Rázmány 
senior (3d) ötvös vall.]. 1670/1740: Végezék azt 
is hogy Törvény napján vagy Zálog költésnek 
idején Valami gyalazatos es bestelen szóval 
illetne valakit, az ollyan Embert a Falu büntesse 
ötven pénzre minden könyörületesség nelkŭl, de 
mindazonáltal Törvény Szerént kell el láttatni 
hogy Bestelen sz(o)kot szollot é vagy nem [Ho-
moródsztpál U ; WLt]. 1684: háborgattáki őket 
vagj nem nem tudom [Borosbocsárd AF; Incz.]. 
1697 Petrityevith Horvát Miklós Ur(am) Csiz-
madia Jnassát Tutonja Petit Az Gazdaja 
Bányai János mester verteje még vagy má9 valaki 
[Kük.; SLt AK. 32 vk]. 1725 vettéki valami 
hasznát® vagy nem én azt nem tudom [Tűre K ; 
Told. 28. - aTi. a malomnak]. 1735 világoson 
meg nem tudgjak vallani hogy ezen szemünk 
előtt lévő bokrok ezen Sebesi Földben vadnaki 
vagj nem [Nyárádsztlászló MT; Sár.]. 1736 
halattam a Falusiaktul, hogy beszélték hogy az 
utrumb(an) forgo szolgálonak a Gazdája ugy mint 
Eltetŏ Ferencz Ur(am) nevelte volna meg a 
Hasát . . . egy alkalmatoságal jővén az uczán 

Eltetŏ Ferencz Ur(am): az én Házom felé, a 
Menyecskeis nálom lakván akor duczoltatván a 
kis Gyermekét eszt mondván a Fiának látodi 
Apádat ahol jő, ismeredi vagy nem [Szentegyed 
SzD; TK1 Incze Jánnos (! 40) lb vall.]. 1746 
miképpen osztották fel egyenlő igyenes részekre 
e? vagy nem? [Buza SzD; LLt Fasc. 177. B]. 
1747 : én nem tudom élszé vagy nem [Alamor 
AF; Ks 96 Mikó Ferenc feleségéhez] | a menyetske 

Simon Boritza mellette ülvén a Nadrága hasi-
tékjában dugta volt a kézit . . . Kotsis Daninak, 
hogy én bé menék, a Menyetske fel ugrék, Dani 
penig hortyogot, de alutté vagy nem nem tudom 
[Mezőszakái TA; Berz. 12. 92/61]. 1753: azon 
Tutor ur mikor a Joszágot remittálta, intactë 
remittaltaé, vagy nem? [H; J H b LXXI/3. 190 
vk]. 1753/1781 : Jósika Ur (így!) a mostoha fiaitól 
azon portiokb(an) lévő Jussokot, azzal tsalta vólna 
el, hogy Bétsben ŏ vitte volna véghez, hogy a 
kapu szám után való adózás a Jószágokrol le 
vonatott . az bŏlts ember által látja, ha hellyes 
uton vette é el Mostoha fiaitól, vagy nem [Máda 
H ; i.h. 264]. 1766 Az A. eo Kegjelme most 
töbre nem mehet, hanem tsak tsupán azt kell 
Disputálni, leheté a ' két Ház közt Métát erigálni 
avagy nem [Torda; T J k V. 325]. 1770 Gelen-
czén régenten voltanaké egymástol meg kűlőm-
bŏztetet ket Foris nevezetű Famüiák, és ezek 
egymáshoz Atyafiságosok voltanaké, vagy nem 

. mondja meg a Tanú [Hsz; Bet. 7]. 1773: 
még némelyikük azt sem tudta van e lova vagy 
nints mert akkorba vette volt [Magyaros MT; 
Berz. 12. 92/166]. 1774 : mi tevő legyen fel vigyeje 
vagj ne [Sáros K K ; SLt XL Körmötzi József 
Suki Jánoshoz] | meg fizetteé, vagy nem és hogy 
nem tudom [Szentdemeter U ; LLt vall.]. 1782 
ezen Regiusok tudták é azon tsalársd Vásárt 
vagy nem én nem tudom [Torda; KW Vall. 12]. 
1792 amazakis adtanakĕ vagy nem [Aranyosrá-
kos TA; Borb.]. 1797 Andris nevű Czigányt 
aki az Szüágybol el szŏkót volt . . . mit parantsol 
Ngd elŏ kerittsŭké avagy nem [Banyica K ; IB. 
Gombos István lev.]. 1799 a ' Léány o t t te t t é 
valami Szolgálatot vagy nem, . . . és onnan Attya 
nógatásából jötté el, vagy mi modon [Mv; MvLev. 
Vall. 1 vk]. 1825 éna azért jelentettem fel a 
Tks orátor Uraknak ezen dolgot; hogy tudhassam 
magamat mihez tar tani : két három, két Marhával 
hozott Tallyga fá t egynek vegyeké vagy nem 
[Csatány/Dés; DLt 288. — aTi. az erdőpásztor]. 
1832 még irtam volt egy Levelet nem tudom 
kapta é Edes Anyám vagy nem [Zsibó Sz ; Ereklye 
Múz. Szigeti Miklós levelezése. — Bod Ka ta édes-
anyjához]. 1843 Joseff bácsihoz a melj levelett 
küldöttem azal élheteté vagy nem [Bözödújfalu 
U ; Pf Kovács Sándor lev.]. 1857 : a' közönségnek 
is nyüatkoznia kell hogy az érdeklett Személyek 
által igerendő haszonbér meg egyezik é az helység 
kőrnyűleteivel vagy nem [B ágyon TA; Bosla. hiv.]. 

e. állító + tagadó ad el-é vagy nem? típusú 
kérdő m-ban az első áll. igekötőjéhez s imul; se 
alipeşte la preverb in propoziţüle afirmative — 
negatíve de tipul: ad el-é vagy nem?; enklitisch 
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bei dem Verbalpräfix des ersten Prädikats in den 
affirmativen -f- verneinenden Fragesätzen wie ad 
el-é vagy nem? 1829: a Communë terrénumból fát 
adjanak elé vagy nem? [Mezőkölpény MT; TSb 
Barabás István (54) ns vall.]. 

d. állító -f tagadó ad-et nem-e ? típusú kérdő 
m-okban az igei áll-hoz, 111. a tagadószóhoz simul; 
se alipeşte la predicatul verbal respectiv la cuvîntul 
de negaţie ín propoziţiüe afirmative — negatíve 
de tipul: ad-e, nem-e ?; enklitisch bei dem Verbal-
prädikat bzw. Negatíonswort in den affirmativen 
— verneinenden Fragesätzen wie ad-e, nem-e? 
1600 : Azt en nem tudom ki hantae neme az Alpe-
res [Kadicsfva U ; UszT 15/128]. 1610: Teoruenj 
szerint keuanom a' szek Deliberalljon feleolle, 
lehetette neme ez panaz | Nem tudom Vötteie 
Neme [UszT 25, 51b]. 1617: I t take áldomást 
Neme en abban semmit nem tudok [Mv; MvLt 
290. 26a]. 1629 Azt sem tudom ha az A gyűteotte 
neme mezet | lakoztake neme s volté tűzeok neme 
en nem tudom [Kv; TJk VII/3. 107, 125]. 1630: 
Kalos Giőrgy . . . mostis uerie ez mostanj feleseget 
nemj, azt sem tudoma | Kalos Giőrgy . . . fenie-
getődeottj nemj az felesege Attjara semmit benne 
ne(m) tudokb [Kv; RDL I. 19 - BMatthias Varadj 
vall. bTot Gergelyne Sophia vall.]. 1633: vegez-
teke mas keppen egimassal neme, azt en ne(m) 
tudom, de akkor mi elöttőnk semmi keőtest ne(m) 
tőttek [Mv; MvLt 290. 139a/2]. 1646 Fodor 
Mihallyal volté compositiod nem volté arra semmi 
gondom Nem volt mostis ninczien [ K ; TJk 
VIII/4. 140]. 1647 Az actor . . . dĕtinialhattiae 
neme, ast az teorueni megh Lattia az utan [Kv; 
i.h. 245]. 1650 : ugj volté neme en nem tudom, 
de akkor engem azzal allata megh [UszT 8/64. 
35b]. 1661 : kgd megh Lathassa, es discuralhasson 
felölle, ha ületie az Cheffei János maradekit neme ? 
azok(na)kft expositioit es declaratioit le Írattam 
[Kv; Ks 41. C. 1 Val. Benkő lev. - aTi. egy 
donációt és egy transsumptumot]. 1670 : az cap-
tiva leány . . ezt nem vallya mégh czelekedette 
tŏbszer effele dolgot, nemé [Kv; TanJk I I / l . 
721]. 1674: onnan felyűl kérdés jűt arról, fizet-
tettétte (!) azon adosságh nemé [Kv; T J k VIII/ 
11. 314]. 1675: én azt sem tudom ha űtőttemé 
nemé? [Kv; TJk VIII/12. 102]. 1689 : az kerdes-
b(en) forgho ket eorőkseghről miolta ra emlekezem 
mind . . . adóztak, vane rováson neme en nem 
tudom [Kiskend K K ; Ks 8. XXIX. 4]. 1698: 
Attálé Búzát Székolai Vancsa Simonnak, . . . meg-
ŏrlŏttéke mingyárt, vermes Búzát attálé nemé? 
az mely búzát néki attál, állotté az veremben 
nemé, mond megh ? [Gyulatelke K ; Ks vk]. 
1711 Feleséghem levelejre . . mindenikre vá-
laszt tet akadotté a Kglmed kezében nemé, azt 
már nem tudhattya [Nagyalmás K ; Ks 96 gr. 
Csáki István lev.]. 1726 : Az Német kovácsot 
jol esmérem . . . vallását hattae ? nem-e ? ell én 
nem tudom [Ne; Ks 92]. 1730 : mondék nekie, 
<en bizony nem tudom találtáké nemé inkább 
hiszem hogy nem lelték [Torda; MvRK]. 1731 
Kovats Maria Aszszony egykor Sővényfalván® 
íeredőtt készítetet vala . . . feredetté nemé, vagy 

ha feredet kivel, azt én nem tudom [Born. XXXIX. 
16 Maria Takács (34) vall. — aKK]. 1735 : mennyi 
bor kőit el, veszegetödŏtt é nem é, én azt nem 
tudom [Kendilóna SzD; TK1 Jos. Cseh de Akna 
(40) nob. vall.]. 1768 : Midőn mi a Havasból bé 
jöttünk . . . Hadnagy Trintseni vramnak nem re-
portaltuk, nem tudjuk Szántó Elek reportaltae 
Neme [Páké Hsz; Szentk. Tos. Szörtsei kezével]. 
1772 sohais a ' kérdésben forgo Gátról le folyo 
viz, a Silipröl le folyot fel nem dugta mostan 
pedig tolyaé fel, neme? arról semmi bizonyost 
nem mondhatok [Ádámos K K ; - J H b LXVII/2. 
319]. 1774 (A bort) cseréltéke, nem é? [Pipe 
K K ; LLt Vall. 208]. 1802: a ' kotsis szemben 
állott vélle, mondván: Ked Lajos Uram miért 
jár ehez a ' Léányhoz, ha el nem veszi, melyre 
felelt: Azt én tudom nem más veszemé nemé 
[Mv; Born. Jos. Bakó de Siklód (30) táblai scriba 
vall.] | miként vallattam vallattamè nemé Nem 
tudom [Aranyosrákos TA; Borb.]. 1806: Lássa 
ugyan Ngod ha teszié, neméi [Mv; Ks Thuróczy 
Károly lev.]. 1814 : Deliberatuma a ' Nemes Czéh-
nak meg van é nints é, nem tudom [Dés; DLt 
56. 22] | Karátson előtt nints miért ide vlszsza 
fáradjon a' Méltoságos Ur. Azután szükséges 
leszszé az ide jövetele nem é ? arról a maga 
idejében tudosittani el nem mulatom [Mv; Borb. I]. 

B. Választó jell-ű kérdő m-okban más szófajú 
mondatrészhez simul; ín propoziţiile interogative 
cu caracter alternatív se alipeşte la alte părţi de 
vorbire; enklitisch bei Satzgliedern anderer Wort-
art in Fragesätzen alternatíver Art. — a. az első 
tagm. kérdéses m-részéhez; la partea interogativă 
a primei propoziţii din frază; enklitisch bei dem 
fraglichen Satzglied des ersten Gliedsatzes. 1569 
az nagy veolgy torkon alol . . . az három falw, 
atta vala bernald balasnak® . . . , Eoreokbeye, 
awagy mynt azolta vgy byrta [Mezőbánd MT; 
VLt 7/692. - aTi. a kaszálót]. 1577 keryk eo 
kegmek Byro vramat tanachyawal hogy . . . meg 
lassak my legien az oka az gatnak el zakadassa-
nak, ha az Bonczyday Gergel kerty é vagy egieb 
[Kv; TanJk V/3. 150b- 151a]. 1593: montak 
hogy eokreot veottek frátáitól de Ne(m) ielen-
tettek hitelbeje vagy keesz penzen veottek | Ülik 
minden weghezeseknek eleotte megh tapogatni 
azt vgimint illien megh gywlekezet varosban, 
Michoda dolghok forghanak, es ha Isten zerent 
valoke, es ez varos zabadsaga zerent valoke, vagy 
ezeken kyweol valók [Kv; TJk V/l. 427, T a n J k 
1/1. 224]. 1597 : Desy Mathene Anna wallia. 
Haliam hogy az legeny sokat zeorgete az Bakos 
Gaspar aitaia(n) nem túdom kessele wagy miwel 
nyta megh [Kv; TJk V/l. 117]. 1604 : latam hogi 
egi fejer lo vagion Myklosi Dauid buzaiaban, 
mondek Keomjues Georginek eregi lasd meg 
michyoda, ha lo e vagi tehen hozd be*az buzabol 
[UszT 18/88 „Chyergeo Istwan fenyedy zabad 
zekel" vall.]. 1606 hallottam hogy emleögettek 
hogj farczadj Zallasa de en nem tudom ha ez e 
az auagy mas [UszT 20/168. — aTi. a szóban, 
forgó peres hely]. 1625 egyzer gyeorfy Lazlohoz 
Jeowe Somodi Benedekne orsolya kery vala 



eb 526 

gyeorfy lazlot hogy ne hagya merth megh hal 
ehel vgy ada egy wnő tehenth nek j az eoreoksegre 
de en azt nem twdom ha eoreokereye vagy zalag-
yara [UszT 178b]. 7644 ; Racz J a k a b . . . Mutata 
oth valami vérth, latek Egj Czepete vagj ketteót, 
de miczoda ver uolt Nem tudo(m) [Mv; MvLt 
291. 434a]. 7667 : Az Lámpást kellet ket út tal 
megh boríttatnunk, mivel Egéré uagi madar el 
tepte szaggatta az borítását [Kv ; SzCLev.] | 
adott volt égy házat i t t Balauasáran de nem 
tudom ha záÜagbané, uagy örök áron [Balavásár 
K K ; Ks 19. I I I . 23]. 1682: az ország gjŭlesre 
avagy tiszt Uramek, vagy v(a)r(me)gye követi 
Le vigyek az Leveleket egeszszen, es o t t igazod-
gyek vigkeppen el az falu dolga Kornis Gaspar 
Urameje avagy Harinai Ferencz Uramé Legyen 
[Felőr *SzD; Ks 21. XVII . 19]. 1723: helyesi 
vagj helytelen helyen akarjaé . . . Sallai Janos . . . 
gyepújét fel tenni [Dés; Hr 7/31]. 1734: Hol 
procuraltáttanak a Tutela alatt lévő Úrfiak, . . . 
Falun é vagy penig városán Collegiumban, és o t t 
minemű intertentiojak volt ? [ K v ; TK1 vk]. 
1759 az égett bor korcsoma a korcsom áros Asz-
szonyé magájéé vagy az Urájé? [Msz; Sár. vk]. 
1760 : Tudgyaé a' Tanú . . . hogy Arpásto* neve-
zetű Faluban vagyan é olly Possessor, a ' ki az 
előtt Nem igen régen maga acquisitioja mellett 
let t volna Possessor a ? ha vagyon kinek hivják ? 
kiktől, mi formab(an) örökösön é vagy Zálagan 
. . . hány Sessiokat vásárlott ? . . . sallyát maga, 
Feleségei, vagy Gyermekei Vérségeken vasárralta 
é ? [BSz; BK. - aSzD] | Mósa László Ur(am) 
vet t . . . egy darab Nobilitaris fundúst , mellyis 
nem egész Fundus, de azt nem t u d a m fél-é vagy 
hányad rész [Dés; BK] | Azon í r ó Déák 
magát mitsoda hivatalb(an) lenni mondotta, Prae-
fectusnaké, vagy Iro Déáknak [ K ; Ks 92 vk]. 
1763: no már melyik szován nyughatik meg az 
Biro néki, azoné inkább a7 mit ŏ obiter mások 
kérdesere felelt, vagy azon mellyet akkor mondott, 
mikor serio authentica Personák által examinal-
ta to t t [Torda; T J k V. 154]. 1764: Emlekezem 
arrais, hogy egy Contractusban vol tam magam is 
Regius, melyben pénzt é vagy mi t arra nem reflec-
tálok, de ugyan tsak valamit ada t t a Néhai Aszszo-
nyom(na)k Tit. Geréb Elek Uram [Hfdalmás K ; 
RLt O. 2 Lad. Korda (26) ns vall.]. 1774: Volté 
fogyatkozás a Termésben, ha igen melyik Jószág-
ban, . . . a Tisztek Gondviseletlenségek miánn é, 
vagy ellenben azért hogy elég Szolgálo Jobbágy 
nem volt ? [ K ; Ks vk]. 1775/1781 : Most nagyobbé, 
vagy kissebb azon Jószág mint vol t ennekelŏtte, 
midőn Jósika Imre eŏ Nagysága birta, Tutor-
ság szine alatt ? azután tőbbit tet téke, szapori-
tottaké, vagy még akkor Jobb állapotban vólta-
nak mindenek ? és a szolgálo emberekis akkor 
tehetősebbek vóltanak é mint mikor a Kim urak 
viszszá szállottanak ? [H ; J H b L X X I / 3 34. vk]. 
1777 : volt Csűr, Istálló, egyé vagy ke t tő ? nem 
emlekezem [Dés; Ks 79. 29. 233]. 1803: sokszor 
beszélte Szabó Mihály hogy nékie és Feleségének 
azért adott egy darabotska Joszágot . . . Testa-
mentum mellett, hogy az Apossáté vagy Anyossát 

( : melyiket meg felejtkeztem:) holtig dajkál ta és 
elis takarí tot ta [Szenterzsébet U ; Borb. I I Id . 
Török János (71) ns vall.]. 1814 : muta t ta nékem 
Dobai Mihály Uram a ' kezété vagy az Abrázat tyát 
már meg felejtkeztem, hogy meg van sértve [Dés; 
DLt 56. 11]. 1835 : van meg ezen kivül egy nagy 
Könyvis: Defter, vagy minek hivják, melybe 
ugyan akkor fel ir ja az ő Nagysága Cancellistája: 
ki, miként, őkőrelé vagy gyalog szerbe — mikor 
hány nap, miféle munkát dolgozott [Zsibó Sz ; 
WLt]. 1844: Szakmári Ferentz . . . a Cseresnyés 
Mihálly kertyibe bé ment, a ' Veteményezö közül 
valamit hozogatott ki, de nem tudom, hogy hagy-
mát é vagy egyebet szedett ki [A. sófva U ; D L t 
1441]. 

b. mindkét tagm. mindkét kérdéses m-részéhez; 
la ambele părţ i interogative ale celor două propo-
ziţü ale frazei; enklitisch bei beiden fraglichen 
Satzgliedern beider Gliedsätze. 1581 : Byro vra(m) 

Az kiket Akar tyzet è huzat e, á menyet Akar 
Az keomywesseket Mind be hywassa [Kv; T a n J k 
V/3. 235a]. 1752: azt kérdvén eő Kegyelmek: 
hogy egyik Halomról á masikra ezen u t vágás; 
egyenessen megyene ? mellyre azt Feleltem, hogy 
azt gondolnám hogy igyenessen mégyen; de Isten 
tudgya a ' meddig Czernára nem veti az E m b e r 
hogy itte, vagy kűllyebbé bellyebbé menne igye-
nessen [Vice SzD; Ks 39. X X I I I . 3. 29]. 

e. Választó jell-ű álHtó-tagadó kérdő m-okban 
mindkét tagm. kérdéses m-részéhez; ín propozi-
ţiile interogative afirmative-negative cu caracter 
alternatív se alipeşte la părţile de propoziţii care 
exprimă întrebare; enklitisch bei beiden fraglichen 
Satzgliedern beider Gliedsätze in affirmativen-
verneinenden Fragesätzen alternativer Art. 7629 r 
Kerdette Magyari Ferenczetis, hogy ha eo dolga 
az azt monta eo nem tudgya eo dolgae neme, 
mert megh eskennek azon hogy nem eo dolga, 
nemis eskennek [Kv; T a n J k 43]. 1701 : Az Nag j 
Gyŏrgj feleseget szidtak boszorkánnak de maga* 
nem tud ja az e ? neme? [Bordos U ; Ks 90. — 
•Simo Mihálly]. 

eb 1. ku tya ; cîine; Hund. 1567 : nem mer e n 
velem perleny mynt az eb merth ha mer th volna 
edig ele fogoth volna [Kv; TJk] . 1570 : Te chygan 
eb henger Bestie kwrwaffia Myert vered az ebet \ 
Az The fyad legien az eb gyermeke az k y t T h e 
zwltely [Kv; T J k III/2. 74, 74d]. 1573: I n k a b 
lakna(m) egi hazba egi ebei hogi ne(m) weled m é r t 
annalis alab való vagi | miért Mennek en az t e 
hazadhoz, Nem hogi Marhad volna de Meg ebed 
sinch neked [Kv; T J k 87, 208]. 1574: Monta 
hogi Eo hallota hogi ebnek feiet Meg kellene 
feozny, Es abba kellene haromzor Meg ferezteny. 
Meg chelekettek es az vtan az germek meg giogwlt 
[Kv; T J k III/3. 370]. 1582: Az Igiartho Georgy 
tiztesseget czedulakba Iratom es valamely varosba 
vag faluba megiek, minden Eb farkara eggiet 
eggiet keoteók az czedulaba hog tuggiak minemeo 
tiztessege vagion Igiarto Georgnek es nylwan 
legien [Kv; T J k IV/1. 7 0 - 1 ] . 1583: Kaskethea 
Ágoston a ' Capita(n) monda, Eregy be Cwrwafy 
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azzony Ne morogy mert Nem eb vagiok hog 
valakith meg Marnék [Kv; i.h. 192]. 1585 Roz 
vagy Czigan, lator vagy, megh feózted Az ebet 
es annak Az hayaüal kenetted magadath [Kv; 
i.h. 515] | Az Czhyganok Ebet eoltek fyzette(m) 
nekyk 50 Ebtől Egy Ebtől d 2 tezen f. 1 [Kv; 
Szám. 3/XXII. 75] | Az Chiganok werttek 26. 
Ebet fiz(ettem) f - d . 52 [Kv; i.h. 3/XVIII. 
26d]. 1588 : Eoltek meg a Ciganok 32. Ebet atta(m) 
teole d. 64 [Kv; i.h. 4/1. 35]. 1589 : zilindekeknek 
veottem hust d. 16. Az ebeknek es kopoknak 
•d. 28 [Kv; i.h. 4/X. 10, 12]. 1590: Az Báthory 
Boldisar Ebeynek 33 volt hogy estue Jottenek 
kenyeret d. 3 . . . veottem hayat hozza . . . 
<1. 32 [Kv; i.h. 4/XX. 5 Hooz Lőrincz sp reg.]. 
1593: hozot . . . Tolnai Boldisarne az Ebeknek 
korpát fel keobleot d 14 [Kv; i.h. 16/XXIX. 115]. 
1597 En attam wala el az tehenet . . . , egieb 
nyawaliaiat en nem láttam hane(m) hogi megh 
zakadot vala, wgi adam el . . . , ha io ne(m) 
leze(n) inkab akarom hogi az ebek egiek megh 
[Kv; T J k VI/1. 7]. 1603: latok hogj ahol az 
farkas meg marta wolt az ő menes Lowat, onnat 
felől Egy kutia Jő wala az menesek wtanna Jarnak 
wala bwzelik wala seot wgian mondokis Egi 
masnak hogj czioda dolog mint bwzelik az mene-
sek az ebet [UszT II/33. 40]. 1604: egjzer az 
Kerek bŭk zegen Az diznokba az ebekkel mégis 
fogatott vala [i.h. 18/100]. 1609 : Az Abrakosok-
nak ualo Czipo es Hus ostas . . . Peczereknek Ebes-
teol hust lib. 12 [Kv; Szám. 126/IV. 195]. 
1623 : ne ollian Utalatos gialazattiara való sayto-
kott . . . kitt az ebwnk sem Eőtt megh [Fog.; 
Törzs. Bethlen Gábor gazd. ut.]. 1631 : oli igen 
lassan iöt eleŏ czak az laba hegien, hogj meg 
-az eb sem erzette megh [Mv; MvLt 290. 239b]. 
1637 : monda az leani . . . bizonj szemerem edes 
Aszonio(m) hogj valamely emberseges ember 
permeket kegd aval gjalaza, czoda hogj nem 
-szegjenli az ebeteól hogj aval gjalazza [Mv; i.h. 
291. 80a]. 1638 ugy üte aztan boncza Giörgis 
a karóval teten, hogi mindgjart le deöle, meg az 
-ebekis nialak az vérit [Mv; i.h. 157b]. 1644: 
az Haydu Marton kuczay az giermek vta(n) 
rohananak, Az giermek hatra vete az palczaiat 
az Eb fele megh riualkodek az eb, Haydu Marto(n) 

Monda hogj Aha bestie kurua fia miért bantad 
-az kuczat [Mv; i.h. 431a]. 7649/7650 : mikor az 
'Cziganyok az Piaczon Halót vetettek volna az 
Ebeknek, Egy dizno Suldóiet Ferenczy Peternek 
-az Cziganiok az Haló mellett meg eoltek es ki az 
Kalybaiokhoz vondoztak meg perseltek [Kv; 
"öjk] . 7665/7754: Ha az uttzán ebhez ha j t akár-
mellyik-isft, büntetése egy heti bér [Kv; AsztClev. 
13. — *Ti. legény]. 1688 : az Ebekis ot ettek volna 
megh, avagy hogy talan ott kellet volna megh 
halni [Dés; Jk]. 1689: Gyermekit kutyatol 
fajzot t eb kölykeinek szidalmazta [ S z j k 234]. 
7692; azon káraim kenyszeritettenek az Ebenek 
Farkas maszlagot csinálnom [Dés; Jk] . 1747 : 
Azon Sertéseket . . . ki Szaggattatta meg ebei-
vel ? | Aztán csak hamar oda érkezék Buttyán 
Simon a kutyáival és Uszitany kezdé a Sertésekre, 

a Sertések pedig hogy látták a kutyákat, mind-
gyárt el kezdenek szaladoznj és a Berekbe szaladá-
nok, a kutyák is ott tepék ő k e t . . . , végtire mikor 
már jol meg dolgozták volna a Sertéseket a Kutyák 
Buttyán Simonis el szollitá ebeit, és haza felé 
méne [Nagysomkút Szt; TK1 vk, vall.]. 1755: 
nézd meg mit ugatnak az ebek [Faragó K ; Told. 
36]. 7757 (Temettem) Egy idegen eb marása 
miatt megdühödött Asz(szony)t [Gyalu K ; RAk 
121]. 

Hn. 1568/1757 ad terras arabiles Ebhat t 
vocatas [M.gyerőmonostor K]. 7597 Az E b 
vttia [Gyeke K]. 1641 : Ebháton [Szentmárton 
Cs]. XVII. sz. köz. Eb huddozoban [Impérfva 
Cs]. 1661 az eb haton [Bádok K]. 1691/1824: 
az Eb háton [Albis Hsz; EHA]. 1703 Eb há t 
cserejeben [Bardóc U]. 1712/1784: ? Eberge alatt. 
Felső ebergiben [Galambod MT; Told. 29]. 1735 
Eb hát nevű uttzában. Az Ebháton [Mv]. 1736 
Az eb háton [A.idecs MT]. 1737: az eb háton 
[Albis Hsz]. 1740: ebhát nevű Tőrök buza föld 
[Ne; ETF 58, 15]. 1750: az Ébhát nevü falu 
Erdeje [Papolc Hsz]. 1757 Az Eb Háton [Taploca 
Cs]. 1759 : Az Eb háton [Bánkfva Cs]. 1763: 
az eb hajtó dombon tul [A.jára TA]. 1766 : E b 
hát tetején [Szentkirály Cs]. 1768: az Ebháton 
[Gyalu K]. 1782/1833: Az éb háton [Hídvég 
Hsz]. 1803 : Az Ebháton alias gyalá Drumutsuj 
[M.gyerőmonostor K]. 1806 Az Eb háton [Búzás-
bocsárd AF]. 1821 : Az Eb Háton [Málnás Hsz]. 
1823 : Az ebháton [Keszü K]. 7833 : az Ebháton 
[Nyárádszereda]. — A jelzet nélküli adalékok az 
EHA-ból valók. 

Szk : ~ adja/adjon. 1591 : mikor . . . masodzoris 
zálogot kérnénk teolle, Monda eb aggion, s arulo 
kuruafia Aggion, hanem el gieoznek hizem az 
vraim várni, megh talalom eoket [Kv; T J k V/ l . 
65]. 1606: en mentem uala az Alpereshez . . 
kapoztaert . . . azt monda az alperes hogi eb agia 
s bestie agia [Uszt 20/141]. 1770 : a ' . . . Contrac-
tualis levelet elé nem adta 's nem adni akarván 
ezt mondotta: Eb adgya l [Torockó; Bosla] -X* 
~ adós neki. 1597 : az mjkor szollos balias beteg 
ualla kerde hogj ha én ados uolne<k> bernald 
Andrásnak aszt mo(n)da hogy hagy beket lukachy 
ochjem mert Eb uolt ados neky | mo(n)da Zeŏleós 
Lúkachj hogy aszt mo(n)dgia Bernath András 
hogy 30 forintal uagy ados nekj, es monda Zeóleos 
Balas, Eb volt s eb legyen soha ados neki egy 
batkaiaúal(is) [Lengyelfva U ; UszT 12/59, 63] 
~ ágyában született. 1728: Tüzes ördög at tával 
kutya teremjen a Lelkeb(en) görbe eb ágjab(an) 
születetnek káromolta [Dés; Jk] ~ ágyában/ 
ágyán szült. 1729 : szidni kezde az I t eb ágjáb(an) 
szült szászszának [Dés; Jk]. 1763: minden ok-
nélkül velem háborgott, szidott, mocskolt, ŏrdŏg, 
Lánczos, Hóhér Teremptettével attával káromlott, 
eb ágyában szültnek, bolondnak szidott [Sár.]. 
7 772 : Széplaki Lajosné Aszszonyom Szidalmozván 
az Exponens Urat Ebágyán Szült Burduhószsza, 
Budakon nints mit egyék s ide jött hogy az jobbá-
gyamat meg egye . . . [K; EMLt] ~ ágyékából 
való. 1716 : Ebé, és éb árgyékábol való, ennekem 
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nem gyermekem [Hr] •X* ~ akaratjából. 1574: 
Eb akaratyabol Mywelte ha fely veotteis sem hyrem 
sem Thanachom benne, En Nem veszem Nem is 
Akartam venny, Mert en 40 fltot kewantam Most 
sem hagiom kyleomben [Kv; T J k III/3. 327]. 
1736 : Mikor az kézfogás volt Bodonban, ott volt 
szegény Apor István semmit sem tudott 
abban hogy az nap lészen az kézfogása az fejede-
lemnek A szegény Apor István csak lassan 
magában mondotta: eb akaratjából lészen [MetTr 
339] * ~ a lelke. 1724: Eregy el, hiszem eb a 
Lelkit rut dolog ez hogy ollyan ember illyenhez 
teszi magata [Náznánfva MT; BK. Etsedi Sámuel 
(25) nb vall. — ftAzaz egy felnőtt férfi gyerek-
leányt közösülésre kényszerget]. 1729: Eb vólt 
a lelketek húndfottz (!) rút vargái [Kv; Pat.]. 
1756 : bár tsak adná elé az eb a ' Lelke azon pénzt, 
valami uton módon [Kv; Mk I X Vall. 181] * 
~ atyjafia. 1632 : en mondám . . . hizen attiadfia 
az az Giörgi Deák, de ó azt monda hogi eb attiafia 
s ebe uolt [Mv; MvLt 290. 95a]. 1745 Eltetŏ 
Ferentz Ur(am) . . . Semmi Atyafisagot nem prae-
tendalhat az Eltetŏ Famüiahoz, a mint az én 
Uram Szemébenis meg mondotta Eltetŏ Ferentz 
Ur(am)n(a)k hogj Eb Attjafia, eŏ kegyelme(ne)k 
bizony nem Attjafia [Zilah; Wass] ~ az anyja. 
1838—1845 : „Eb az anyád" és „Eb az inged" 
szitkozási műszavak Enyeden [Ne; MNyTK 107] 

~ az inge ~ az anyja & ~ az orra. 1600 k. : 
Elegge hallotta(m) hogi antalfi tamasne <zitta> 
anta<lf)i matiast hogi nem Zekhazba ualo nem 
toruenibe ualo ki kellene onnat uznj, az leannia 
monda, halgas ania, az annia monda hogy halgatok 
eb az orra (!) eb annak az batiadnak [Kobátfva 
U ; Pf] * ~ eszik testében. 1570 : Esseh lelkek az 
twgiatok hogy gyermekre találtátok, De Byzon 
wgy megh lehallak az zekerchewel hogy az ebys 
eszyk testetekben [Kv; T J k III /2. 187] * ~ fél 
tőle. 1638 : Lattam ezt az Telben, hogi Borbély 
Peter ezzel az Nemet Miklóssal eöszue zajdulanek 
(!) s haniak egjmást szóval — utolliara haliam 
azta(n) Borbeli Peter hogi monda eb felien teöled, 
ha katona vagis [Mv; MvLt 291. 141a]. 1754: 
vagy ő meg fogja az én üstökömet, vagy én az 
övét, de egyik meglészen, ebnél nagyob Ur, eb 
fél tölle, én is vagyok ollyan Urad mint Urad 
[MNy XXXVI, 269] ~ fia. 1634: kerdem 
hogy vagione kedue az fianak hogy haza mennyen 
az zolgalat melle . . . ennekė(m) akkor illien valazt 

\ teon, nem akar haza menni, mert azt mondgia 
hogy eb fianak szidgia az Ura, azért nem menyen 
haza [Mv; MvLt 291. 4a. — L. még ~ az anyja 
és TML IV, 630] * ~ gondolta meg. 1716: eb 
mennyen, eb is gondalta megh [Nagyida K ; 
Told. 22] * ~ gyermeke. 1570: Az The fyad 
legien az eb gyermeke az kyt The zwltely [Kv; 
TJk III/2. 74d]. ~ hallgasson. 1642: én mon-
dám, hogy hallgasson, de az asszony azt mondá, 
hogy eb hallgasson, mert az piacon is torkaszakad-
tában kikiáltja is ezt [Mv; MvLt 291. 349b-51a 
átírásban!] ~ iszik vérében. 1603: wgy megh 
vertem volna hogy az ebek i t tak wolna a' verebe 
[Kv; TJk VI/1. 674] ~ lábán járó rosszban 

sántikáló, rosszat forraló. 1709: (A jobbágy) igen 
ebb lábán jaro kártékony fereg, mert i t t sok 
borunkat vesztegette ur(am) ell [Fog.; K J . Foga-
rasi János lev.] -X- ~ menjen. 1600: ha valami 
dologra kelte az azonia tahatt azt monta Zemben 
az azonianak Eb mennien Eb miuelie miueld 
megh te, mert téys arra ualo uagy [Kv; T J k 
VI/1. 391a]. 1631 : Mikor el szökekis az Aszony 
akkoris Bonjhara ment vala az Vra, s hogj hija 
vala el uele azt monda a felesege hogi eb mennie (n) 
mert hiszem oda koslatek Eniedre, nem koslat-
hatok mindenŭue veled [Mv; MvLt 290. 56a]. 
1716: hija vala az Aszszonya ezen szolgát az 
kertben, es az vállához legjéntvén az kezével az 
Aszszonyának ezen szolga, azt mondá: eb mennyen, 
eb is gondalta megh [Nagyida K ; Told. 22] 
~ művelje ~ menjen ~ nek kell —~ ról ~ re 
marad ý: ~nek parancsol. 1570: azt Montha 
nekyk I t ne(m) Tyltas, sem ceh se(m) ceh Mester 
ebnek paranchollion Ith, az en hazamnal [Kv; 
TJk III/2. 1]. 1650 Damasdi Istuan . Senio-
runk tiztessege ellen, mikor intetett volna, egi 
dologrul masnii azt felelte, Ebnek parancziollion, 
s eb Seniorais legien, Ő legien Rettegi pap en Varallj* 
[SzJk 182. - *Értsd: bálványosváralji (SzD)]. 
1752: te is ollyan kutya vagy mint Urad, Urad 
ollyan mint te, ebnek parancsol Urad, eb Ura 
[MNy XXXVI ,269] * ~nél jobb ember. 1772 : 
Kutya Pitsájából esett, ebnél jobb ember, ebnél 
ruhásobb, Budakon* nints mit ennie, ide jött 
hogy az emberemet meg egye [K; Cs. Vajda lev. 
— 'Szászbudak BN] * ~nél nagyobb ûr ~fél 
tőle Jfc ~ nemzetség(e). 1638 : elseöbenis az Aszony 
eb nemzetsegenek szida varga Jánost ã fertelmes 
kuruanak az Nemzetsege, megh iuad az veremett 
Niarsba(n) való, akaztofara való kuruanak szida 
az batiat [Mv; MvLt 291. 134a]. 1666 : az menjkő 
üssen meg the eb nemzetsigh [KJ] ^k ~ re viseljen 
gondot 1629: Hogy kimenének penig az kapun, 
kérdé Varga Mihály, hogy hova tudsz immár ma 
menni ? s az asszony mondá: ahova mehetek, 
megyek, ebre viselj gondot ennek utánna [Mv; 
MvLt 290. 150b átírásban!] * ~ről ~re marad. 
1724: egy alkalmatosság)gal vóltam Pekri Házá-
nál s mingyárt meg is ismertem, h(ogy) nem kell 
Pekrinek a Felesége . . . Feleségérül ezt mondá: 
Ebnek kell. Fiárul ismét, eb fia, ebrul ebre marad-
yon [Szentkirály MT; BK. Fejér Péter (49) jb 
vall.] -X* ~ ura. 1752: te is ollyan kutya vagy 
mint Urad, Urad ollyan mint te, ebnek parancsol 
Urad, eb Ura [MNy XXXVI, 269] * ~ vegye. 
1573 : Barchay Mond Zoldennak Ier el es l m meg 
fyzetek Beochel (!) az adossagrol. Mond Zölden 
Énnekem ne fyzes beocel (!) Mert Twdod hogy 
kes pénzt Igertetek ez May Napra, eb vegie kuruwa-
fy beochwdet No Menny el chiak vagion Nekem 
kezessem Meg talalom en azt erte [Kv; T J k 
III/3. 208]. 

Sz : amely ~ egyszer általússza a Dunát, másszor 
is megpróbálja. 1724 az melj eb eczczer altal 
uszsza az dunat, mászszoris meg próbálj a kurvá-
nak csak kurva az dolga [Nyújtód Hsz; Ap. 2 
Apor Péter feleségéhez] az én ~em az én kutyám.. 
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1593 az en ebem az en kutyám [Szentegyházas-
oláhfalu U ; OfLev.] * ~ adós kurtának kolbász-
szaljkolbász árával. 7638 Hallottam keözbesziddel 
akkor taiba(n), hogi Istua(n) Ura(m) adossa-
got ker vala teöle, attól az Garczo Gergeljteől, 
amaz azt mondotta volna, hogy eb ados kurtá-
nak kolbász araval | Kolosvari Garczo Gergeli . . . 
azt monta volna . . . hogy eb ados kurtanak 
kolbaszal [Mv; (MvLt 291. 130b, 171b]. 1639 
m o n d a . . . Garczo Gergely hogj eb ados [kurta-
nak kolbász arraval, ezen az szon eözue kapa-
nak mindgjart [Mv; i.h. 172a] ~ek nyalják 
fel a vérét. 1603 : az Ázzon ereosse(n) kezde sikotani, 
es ru t ondok zitkokkal kezde zidalmaz(n)i vitéz 
chonka ru t bestie hitetlen kwrwa fia, im le taglal 
immár Ballos Istwan monda hogi menni 
el te roz Azzony mert ha tiztessegemet ne(m) 
nezne(m) addégh el vernelek, hogy az ebek nyal-
nak fel a ' veredet [Kv; T J k VI/1. 6 7 4 - 5 ] ~ 
farka alatt tisztessége. 1582 : Monta Azt (is) Rengeo 
Anna hog Igiartho Georgnek Az Eb farka Alat 
volna tiztessege mint ollian tiztesseget veztet bestie 
Kwrwafianak [Kv; T J k IV/1. 71] * ~nek húzzák 
Padra fejét, ~ vonja pad alá. 1846 : ebnek húzzák 
padra fejit, eb vonnya pad alá [Zentelke K ; J H b 
br. Jósika Jánosné fiához, Samuhoz] * ~ terem-
jen lelkében. 1717 Attával s azzal hogy eb terem-
jen Lelkünkbe mind nyájunkot szidalmazot [M. 
köblös SzD; RLt] * egye meg az 1607: 
mo(n)da Benedek Peter, El veztel toluaj eb, verez 
zajú eb. ., egien meg az eb. [UszT 2 0 / 3 0 2 ] * 
előtte színeskedik, háta megett pedig mardossa mint 
az ~. 1764 : Kovátsot is érdeme felett meg betsűl-
tem eddig Bátyám Uramért, ez után pedig a rosz 
ember tőllem Semmi betsűletett ne várjon, mert 
nem érdemli, az ülyen Jo Atyafiak kőzőtt háború-
ságot szerzó kétszin Ember, aki előttem szines-
kedett, hátom megett pedig mardosott, mint az 
eb [Középlak K ; BfR] * leesik az ~ a tali-
gáról. 1762: el ne tagadja kgylmed, hogy azt 
mondá kgylmed a Mlgs F ŏ Tiszt úrról, hogy le 
esett az Eb a ' Talyigáról [Szentháromság MT; 
Berz. 1. 10/40] | baszom az Heródes lelkit Huru-
bánjnak, várj meg Csak mertt leesik az ebb az 
Talyigáról [Ebesfva; Berz. 12. F. 92, 1 8 4 ] * 
messze sánta ~nek Buda. 1838 meszsze sánta 
ebnek Buda [Csákigorbó SzD; J H b br. Jósika 
Jánosné fiához, Samuhoz] * sem embernek, sem 
~nek nem lesz jó. 1592 az tizedes mongia, 
ezennel le vonlak, es vgi megh verwnk: hogi 
sem embernek sem ebnek nem lez Io [Kv; 
T J k V/l . 252] * úgy él, mint ~ a macskával. 
1749 : Tudom hogy . . Urával ugy él mint az eb 
a Matskával szüntelen veszekednek [Hosszúaszó 
K K ; Hérmány György (25) jb vall.] * vérét, 
belét az ~ek eszik és isszák meg. 1670 : Áz cap-
tivus J az magam áruló satoromba(n), inva-
dálván enge(m) rut I(sten) elle(n) való szitkokkal, 
őrdőgh teremptettének, őrdőgh lelkűnek, kutya 
lelkűnek, lelek bestye lelek kurva fianak szidot, 
és fenyegetet azzal, hogy belém vagdallya cza-
kánnyát, ugy hogy az veremet, belemet, az ebek 
eszik, es iazszák megh [Kv; T J k 14]. 

2. szitk (emberre von.): kb. (alávaló) kutya, 
dög; cîine (nume dat unui om rău, hain), porc-
de-cîine; neiderträchtiger Kerl, elender Knochen, 
Aas. 1567 : dixisset Vargane Ewel, Kewzonik meg 
az ebek hogy tartot ta (m) wket, audisset deinde 
p(er) Maritum (l) Bestia(m) apellasset ac, vxo-
re(in) Nagy Kontyu kuruanew [Kv; T J k III /1 . 
70]. 1572 : tawaly Nyarba . . . valamin haborot-
tak volt eozwe Lakatos leorinch lakatos peternewel 

leorinch Azt Mongia volt peternek, Roz eb 
vgy chapnalak Archwl ha Embersege(m) Nem 
Nezne(m) Minden fogaid ky hwlananak Az vtan 
Massor való háborgásokban azt is Monta, Roz 
azzoni, roz eb ky Mechete(m) az Nyelwed es az 
alfeledre foldato(m) [Kv; T J k III/3. 30]. 1573 
Mond gergel . . . valahwl Rea talal vagi Imre 
deakra vagi felesegere meg kely az Testeknek 
erte zakadny az ebeknek | Te lator te koffa E b 
vagy ky vonatom Nyelvedet és az alfeledre fol-
datom [Kv; i.h. 231, 248]. 1584 Hallottam ezt 
Zaiabol Danch Leórincznek hogy zemebe monda 
ezeket viczey Andrasnak, The vgmond Pecheók 
peter, Essez lelek Curwa, Eb, Rut eb Zazadnal 
emberb vagiok minden Nemzetednel is Rut eb | 
Bek Balintne vallia Ezt penig füemmel hal-
la(m) Kowach Ianosnetol, l m az en Ebe(m) ith 
ben vagyon betegh, Nem kwrwalkodhatik most, 
mert három Curwaya vagyon, Akkor penig az 
vra beteg vala, es kerdezzwk vala az vrat ez 
Kowach Ianosnenak mint volna, es ülie(n) Isten-
teleneól felele Rea | Nimeti orbanne vallia . . . 
mikor le vagdaltak volna Ceklast . . . Ezt is mongia 
vala Kotro Mihali Ah Ceklas eb, Io e Ceklas eb 
ez ammint jartal | Az Feredeos Marton vallia . . . 
Zabo Martonne ezt monda A Mosonak, Amely 
ebet vgmond ez eleot mostál mostis azt mosd 
[Kv; T J k IV/1. 359, 367, V/l . 211, 234]. 1593: 
Baka ferencz . . . engem ebnek, kuruanak, arulo-
nak zid vala [Kv; T J k V/l . 250]. 7595u. : E n 
azt hall<am> monda fekete fere(n)chne Lazlo 
Peternek hogy, nem mondaz abb(ól) Igazat bwdes 
eb, merth ne(m) vagiok en az a ' ki te [UszT]. 
1605: hallottam mo(n)dotta Ersok feleól hogy 
ne(m) kezdet hosza menny, bwdes eb hogy ne(m) 
jeó hoszam mit daczoskodik, merth ha en megh 
halok vgyan rah marad az m j vagion, merth eŏ 
az Zakacz Benedek leanya [Szu; i.h. 20/132]. 
1607 Az mikor wti sem zonelkü wte mert sok 
leon az vetekedes, mo(n)da Benedek Peter, El 
veztel toluaj eb, verez zajú eb egien meg az 
eb [Medesér U ; i.h. 20/302]. 1629 Balogh Giör-
gine ezen közben felfordita szokniaját uerte 
az seggit s mondotta joietek ide egjetek igjatok 
ebek [Mv; MvLt 290. 142b]. 1630 monda nekem. 
Megh mara az eb ( az vrat erte:) monda az vra, 
Halgas mert bizonj esmet meg verlek [Kv; R D L 
I. 19 „eoregh Borbara ázzonj Thorday Lakatos 
Tamás relictaja“vall.]. 1638 : mondá Varga Miklós, 
hogy soha az ebbel, az feleségével nem lakik 
[Mv; MvLt 291. 142a -3b átírásban 1]. 1648: 
Benkeo Balint contra honorem dignitatemque 
Magistratus Beczŭletes Feŏ Bira(n)k Kovaczi 
Gaspar Urúnkat, ez haza(na)k s varos(na)k bira-

34 — Erdélyi magyar szótörténeti tár II. 
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j a t illien szókkal diffamalta: hogy hamis . . . aztis 
mondotta, hogy Eb An(na)k okaert megh kevan-
niuk hogy szauait comproballia Alioqnin à jure 
azt kivanniuk hogi nyelue k j vagattaszek [Kv; 
T J k VIII/4. 325]. 1650 Damasdi István . . . 
eleőtte levő predecessorit néma ebeknek mondotta 
publice es az Relictat ök (!) nelkul ki cziapni 
valónak publicalta [Sz Jk ] | mongia uala Keczkes 
balasne az simo pal fianak ferencznek . . te fe-
kete csőre gilkos eb toluaj eb niarsba való [UszT 
8/64. 78b] | En Ozdy Thamas ur(am)hoz oda 
uiuem ă leuelet azt monda hogy hazudnak az 
ebek, s az leuelet máganal t a r t a [Kv; CartTr II , 
902—3 Georg. Vizi (40) vall.]. 1659 az Vezer 
rettenetes keppen haragszik . . . aszt mondot ta : 
Czak szoual hordoznak az ebekB bennünket mint 
Rakoczib [Borb. I konstantinápolyi köv. jel. — 
aTi. az erdélyi követség. bII . Rákóczi György]. 
7665 ebek azok a kŏrispatakiak, azoknak czak 
Tatar kellene [Usz; Pf]. 1671: n é m e l y e k . . . 
Poor Balintne javainak divisioja(na)k ideje(n) 
mondottak oly szokat hogy tudnyllik, Mit fogsz 
ugy mond ezek mellet az Calvinista ebek mellett 
[Kv ; T J k VIII/11. 4 3 - 4 ] . 7777 Becski ura(m) 
Dobai Uramat ebnek s vén kutyának nevezte 
[M. köblös SzD; RLt] . 7724 E z a ' kutya tekergő 
Jager két hete oda van . . . ez az eb csak peczér-
nek való [Altorja Hsz; Ap. 2 Apor Péterné lev.] 
- L. még: ETA I, 72. 

3. szitk kb. fene ; naiba; (als Schimfwort) Teufel. 
7599: en mo(n)dok az lean(n)ak vezteg gonoz 
oraba termett gonoz leány, hány feied hogy te 
ezt mered mondani Zegeni àrua leány vagi te, 
hogy mered te ezt mondani hogy ha meg nem 
bizonithadott (I) nielvednelkwl maratz. azt monda 
eo, hogy bizoni meg bizonithatom nem felek attól, 
felelek meg bizonithatod az ebet t [Kv; T J k VI/1. 
369a]. 1629 Uram ki jöue s monda apamnak 
hogj apa bizony haza jöt az fazakas marton czi-
kaja, kire apam monda hogj az az ebett ugj mond, 
s az en Uram penigh monda hogj az Jsten ugj 
segellien az ugj mond mert en jol Ismerem | Kadar 
János . . . az Borsos Tamas kapuiara mene s 
monda hogj ez am az jo szomszedsagh hogy ra 
igazítottak az katonat az szekeremre, de ha el 
teöritek megh czinaltassatok . . . az fia Borsos 
Istua(n) azt monda hogy eb czinaltassa mint 
lilék esse lilék kurua fia szekeremet [Mv; MvLt 
290. 165b, 183a]. XVII. sz. köz. kerdgjwk vala 
hogj ki czinalta az zolgalonak az Jgiermeket, 
hogj ha az Ura czinaltaje s monda hogj czinal-
t a az ebet, mindenkor latrok voltak eok [Kük.; 
K p I I I . 79]. 

ebadta 1. ebszülte/fajzotta; fă ta t /neam/făptură 
de d i n é ; Teufelsbrut. 1672 : E g y captivust vádol-
nák az Directorok, azzal hogy őrdőgh lelkűjevei, 
őrdőgh adta lelkűjevei, eb ad ta , őrdőgh adtaval 
szidkozodott volna. Jóllehet j ux t a Edicta kővel 
verettetnek agyon, mindazaltal ex misericordia 
megh paczátztatik erősse(n) pro exemplo alioru(m) 
[Kv ; T J k VIII/11. 247]. 1699: őrdőg attanak, 
eb adtanak szidalmazta d i f famal ta . . . rutul dif-

famalta szidta őrdőgh at tanak eb a t tanak kurva 
volt az Annya [Dés; Jk] . 1716: nem nyughatik 
az Feleségétől ( : salvum sit:) az éb adtától [Nagyi-
da K ; Told. 22]. 1726 ihon mint járek az eb 
a t ta Xtus Cserélő Papista fiaval [Ne; K s 90]. 
1739 ördög és Eb-attával s teremtettével 
káromkodott légjen [Dés; Jk] . 1743: vár meg 
eb a t ta [Szásznyíres SzD; Ks]. 1746: Illyen 
actiom vagyon nékem az J . ellen, hogy . . . mots-
kolt és szidott eb a t ta bitang Székellye S.v. sit 
dictum meg hólt édes Atjamot, és Anjámot mots-
kolta, bestelen szóval illette, fenyegetvén azzalis, 
hogy meg ől, avagy agyon veret | az J mostkolta, 
boszorkányozta s ebadtanak, kurvának szidta* 
[Torda; T J k I I I . 61, 77. - *Ti. a felperest]. 
1755 : E n ugyan inkább szoktam volt a ' szegény 
Dobránál az ebb attával való biztatáshoz mint-
sem az Isten nevében való kéréshez [Nsz; Ks 
96 Baló Antal lev.]. 1761 Baro Imre Ur (így!) 
illyen szókkal illeti vala Mester Uramat ebatta, 
s.v. baszam az anyadot és ehez hasonlokat | azt 
felele nekem Szekelj Boldisar halgas az ebottat , 
hiszem neked is, azoknakis u tot adunk [Branyicska 
H ; J H b XXXV/45. 9, 17]. 1767: az E n házom-
hoz jővén a Legények midőn a Tánċzot meg indí-
tot ták volna hamar bé jőve utánnok az őrog 
Kocsis Ferencz s azt mondá : a Legényeknek, 
na Eba t t a Hunczfuttyi mit csináltok mié(rt) nem 
éltek jol [Betlensztmiklós K K ; BK „ K u n Eva 
Gombocz Miháj Felesége" (42) vall.]. 1771 : ő 
valami Lovakot haj tván s kergetvén . . az edjik 
a másik(na)k határa szökött s a ' mellyik a ' másra 
réá szökött meg is bénult . . . az edjik Lába félen 
állott s nem álhatott réá az eb a t t a [Bereke-
resztúr MT; Bet. 7 Nic. Sŭkŏsd (14) vall.]. 1776 
Zenoninenak az Léányát soha meg sem 
kértem soha nem is kérem az epat ta (l) német 
Dámájá t még házánál is az mióta i t vagyok nem 
voltam [Nsz; GyL gr. Lázár János lev.]. 1785 
üsőn meg' Menkő ebatta huntzfut tya foldeddle 
edgyütt [BLt 26]. 1803: H á t te eba t t a 
— Kurvája miért sántázod az én Léányomat, 
meny által Kő vendre ebatta nagy Valaguja [Ara-
nyosrákos TA; Borb.] - L. még MNy X X X V I , 
269. 

2. kb. eb/kutya eszkábálta/fabrikálta; fabricat 
de ciine; das vom Teufel fabrizierte. 1756: egy 
kicsiny láda . . . a ' Sarka is az eb ad tának volt 
ezer esztendős [Kv; Mk IX. Vall. 57]. 

ebaggnõ becsm, trêf kb. kutya vénasszony; babă 
cîinoasă, căţea bă t r înă ; altes Teufelsweib. 1573 
hallotta agoston Mongia volt Mennye azzonem-
ber hayat hantak ely I t valaky tala(m) Tar ebag-
neo vagion I t az vczaban [Kv; T J k I I I /3 . 87]. 
1585: Torday Was Georgy hwti vtan vallia, hal-
iam hogy Tapazto Istua(n) Trefakepen igy zola 
Az ázzon Nepeknek Hallatok Bestie Curwafi 
ebagneok Aggyatok pénzt hozassunk bor t Ne 
igiunk chak orcza pohart [Kv; T J k IV/1. 537]. 

eb-agja vmilyen sorvasztó gyermekbetegség; 
boalä de copii care produce sl&birea/atrofierea; 
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eine Art verzehrende Kinderkrankheit. 1574: 
Beteges germekeţet kyn az Eb agia New beteg-
seg vagion, Az eb keolyeknek feiet Meg feozek 
Es azban feressek [Kv; T J k III/3. 370]. 

A TĘSz '1. soványító, sorvasztó gyermekbetegség; abmagern-
de, verzehrende Krankheit kleiner Kinder; 2. bőratka; Mitesser' 
jel-e közül az itt közölt adalék az 1. alá tartozhatik. 

ebanyájú ebfajzotta/szülte; fătat/neam/făpturä 
de cîine; Teufelsbrut. 1748 Várj meg eb anyáju 
. . . , mert meg mondám az uram (na) k [Maros-
sztkirály A F ; Told. 56]. 

ebbe az ez mut nom hasnult -be hr-os a lakja ; 
I. Jelzői haszn-ban: ín acest/această; in dies/die-
sem. 1612/1613 azt monda Czereny Gaspar, 
hogi meg lattiak az Essezek hogy megh keresem 
kik ebben az gialazatban hoztanak [Feketelak/ 
Buza SzD; KJ] . 1633: az mikor el (!) s Szabó 
Jacabnal lakta(m) akkor Szabó Jacabneis iol 
uiselte magat, de hogi en el jöttem tòllók az 
uta(n) elegiedet ebbe(n) az rut eletbe(n) [Mv; 
MvLt 290. 125a. - aElírás en h.]. 1635 hogy 
ez Mester Lörínczi idea ezbe az ioszagba kelle 
migh elle Beldjeknek szolgala [BLt 3 „Tompas 
Peter Sz. Giőrgy" (50) vall. — aTi. Csíksztgyörgy-
re]. 1651 : az Tatrangh vize ebbe az Veres erbe 
eset i t t folt szellyel ala [Lisznyó Hsz; BLt]. 1786 : 
ottan látám, hogy Tot Jstván és Kotsis Stéfán 
ketten égy lován ülvén bé mentenek az Fogado-
ban de osztan tsak hallám hogj az Fogadosné 

kiálttya hogj ide ne hozd a Lovadott mert 
ezen Fogado Házot nem lonak vagj Lo Jstállonak 
szokták tsinálni hanem ezt Emberséges Ember-
nek Csinálták Fogado Háznak, azért ide Ember-
séges ember nem szokott loval bé jünni ebben 
az Házban [Hídvég MT; GyL. Frunza Demeter 
(49) vall.]. 

II. hsz. ín acest/această; in dies(es). 1581 
En raitam nagiob gyalazat kissebseg soha nem 
esett hogy En felsegednek es az my meg holt 
kegielmes vrunknak Jámbor Igaz hywe es zol-
gaia lewen Jllen gyalazatot kissebseget zemwe-
dek az Jo vraktwl, kiwantam wolna hogy ez 
vristen az En hozzw Betegsegemben ez világból 
el veott volna hogy nem mint ezt Érnem es ebbe 
Jwssak [Gyf; Törzs. Szentpáli Komis Mihály 
kérv.]. 

ebbeli 1. e, ez, eme, emez; acest/această; die-
ser/-e/-es. 1581 Keonyergek annak okayert 
fel(segednek) mind kegielmes feyedelemnek hogy 
teolle(m) kegielmesseget ebbeli Chelekedetemert 
meg ne vonnia [Gyf; Törzs. Szentpáli Kornis 
Mihály foly.]. 1585: mynd az kett feli, kolozúárra 
be mennyen az kaptalan Eleyben es ezbely dolog-
roll kaptalan pechiety alatt kelljen keòzòtteòk 
leuell [M. köblös SzD; SLt 29. J . 2]. 1600 : Azért 
ebbeli fogságát veresegit zaz forintért fel nem 
weötte wolna | ment wolt Zalasdi Dánielhez ak-
kori kapitanunkhoz tanach kerdeny ezen dolog-
bol, ot t azt mo(n)dotta ha teörweniel megh ne(m) 
wehetnemis, egy oly kor rea megyek, be teze(m) 

az aitaiat hazaban egetem, Ha teörweny az fenie-
getesert az Decret(um) tartasza zerent walo ter-
he(n) wagyo(n), keresetitolis el eset, si iuris. Ha 
tagaggia ki fogunk bizonitunk (!) ebbeli zawat 
[UszT 15/53, 246]. 1614: enis igyekezem azon 
hogi telljes eletemben, haladó (!) szolgaja legiek 
kegteknek, ezbelj io titemjnierth [Ks 1 Kornis 
Zsigmond lev.]. 1641 im ez Széknek Írattunk 
egy Leuelett, kit t kegieltek kezebe dirigáltunk; 
Azért az Szek(ne)kis hasznára lfué(n) azon 
dologh, effortualtassek ebbeli kivansaghunk [Usz-
Lt IX. 75. 8 fej.]. 1649/1681 Meltosagos Eleim 
ebbeli adomanyokat enis . . . confirmalom [Vh ; 
VhU 231]. 1673/1681 Az Ngd ebbeli kegyelmes-
ségét igyekezünk megh szolgálni mint kglmes 
Urunknak kiért az Ur I(ste)n Ngdat áldgya megh 
[Vh; VhU 460]. 1674: kerem azo(n) napo(n)* 
i t t való Gerendi házamnál az Aszszonnyal ó 
kgluel egjütt jele(n) lenni ne neheztellye(n) Kgl-
medet jó szivei láto(m) s ebbeli jó akarat t já t 
fáratsagát kedvessenis vészem [Asz; BLt 9. — 
aEsküvő napján]. 1685 Ezzelis mutogatta az 
D(omi)n(us) Ának Annya hogi ebbeli vetkes tse-
lekedetb(en) particeps volt az A, hogi mikor osz-
tán előtte ki világosodot az Annya előtt tudniillik 
hogi el veztem az pártát es bekeszkenodgye(ne)k 
egi forintot adott patyolatra [Kv; T J k 13. 261]. 
1723 : Semmi nemű Praetensiomot ebbeli hiva-
tallya es Szolgalattya i r á n t . . . ne vegjenek [Zabola 
Hsz; Borb. I]. 1762/1792 : ebbéli Kegyelmességiért 
az Istenis meg-áldja Excellentiatokot, Nagyság-
tokat [BLev. Transs. 22]. 1789: Búzát Rosot, 
és kevés zabot szoktak vetni de a Falubéli Lako-
sok aval fél esztendeigis meg nem érik hanem 
ebéli fogyatkozásokot Szekereskedéssel és egyéb 
napszamoskodással potollyák ki [Kénos U ; UszLt 
XII I . 97]. 1800: a ' nagyobb, és apróbb Fa jú 
Erdők . . . fel mérésére ebbéli Operatiojátis hova 
hamarébb végezné bé [Mv; TSb 24]. 1801 
Értésünkre esvén nékünk az O. Budaia Inclytus 
Possessoratusnak ebbéli cselekedete, akkor 
Törvényesen tiltattuk, és Inhibéáltattuk, azon 
erdőnek birásátol [ JHb LXVII/4. 7. - aBur-
jánosóbuda, később: Bodonkút K]. 1856 : e' béli 
követelésemet Tekintetes Csató János Úrra á t 
ruházom cedálom, 's telyes joggal átadom [Kv; 
Végr.]. 

2. ez ügybeli; ín această pricină/treabă, privitor 
la acest/această; diesbezüglich, diese Sache betref-
fend. 1583 ebbeli limitatiotokát, itileteteket es 
wegzesteket nekeonk hwteoteok zerint megh iria-
tok [ETA V/2. 18 fej]. 1615 Mellj ezbelj egymás 
közöt ualo Compositiot valamelik fel meg nem 
allana, az kötele f 100 [BLt 4]. 1618 megh te-
kentnem mind az eo kgme eózuegy allapattiat 
es eó kgnekis ébbelj teórekedesseket, ne lgiekez-
nem kararaa [Kv; RDL I. 105 Kowachoczy István 
lev. — aTi. kárára lenni az özvegynek]. 1630: 
kesz vala Damokos Ferenczne azzonyo(m) ebbeli 
igassagat p(ro)ducalni es praezentalni: De ezekre 
Ionas Deák Vram illyen valazt teőn: hogy eő 
keme azt az Jobbagiot megh nem aggya hanem 
teőruenre el tartya [Kv; RLt 1]. 1653: (Báthori 
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Zsigmond) azelőtt nagy igíretet töt t vala nagy 
Csáki István által a portának: hogy többé a csá-
szár köntösét el nem bocsátja — ha mostan 
hozzája veszi — és a némethez nem köti magát. 
De e béli elméje mind elváltozék [ETA I, 68 NSz]. 
7666; bizony inostis legh derekassabb(an) nem 
egyébért jöttem be hanem azért hogy eő kiglme-
vel való ebbeli dolgomat el végezzem [RLt 1]. 
7670 : Nagd(na)k ebbeli hozzánk mutattot kegyel-
mességhet megh szolgálni el nem mulattiuk [Ki-
lyén Hsz; BLt 1]. 1801 : az ebbéli parantsolt 
Tudosittásokat bé küldeni ellmulatták [Kv; DLt]. 
1807 : Mely ebbéli magunk le kötelezésének jöven-
dőre bizonyosabb voltára nézve is adtuk nevünk 
all irása és szokott petsétünk alatt költ obiiga-
torialis Levelünket [Kv; Somb. II] . 

3. ilyenféle, üyetén; de acest fel ; derlei, sol-
cherlei. 7679 ; mostan Coloswaratt lakó Abrugy-
baniai Maczko Sándor, es Mackó Dawid 
kewanak azt mi teolwnk, hogy . . . írnok megh 
nekik az eò Nemzettsegekreòl walo Leweleketth 
. . . Melli eò ebbeli kewansagokatt, mçltonak es 
illendeonek itilwen lenni, az eò Nemzettsegek es 
Elejek feleòll, az minemw Tanwbizonysagott 
tehetwnk, azt igy irthuk megh igaz seriess sze-
rentth [Abrudbánya; RDL I. 108]. 1748 : mi azért 
engedelmeskedvén ebéli eŏ kgyelme kívánságának 

s figyelmetesen meg halgatván téjendő Testa-
mentaria dispositioját dictamene szerént követ-
kezendő képen le írtuk [Wass]. 7762; Piatzi 
Parochialis Romano Catholicum Templomát 
fel verni (így!), és belŏlle egy ezüst nagy fŭggŏ 
lámpást, és két ezüst gyertya tartót, el loptak 

. . de ha tagadnak is, oly Legális p(rae)sump-
tiob(an) nehezitik dolgakat, melyek meg mutat-
tyák az J J k malitiajat, és ebeli tolvaj cselekedete-
ket [Torda; TJk 101]. 1784: ebbeli szükségek-
nek felsegiUésére vagy kipótlására töt t szándé-
kunkot és igéretünket . . . a szent partialis syno-
dusnak alázatosan jelentjük [Kőrispatak U; ETF 
107. 34]. 1810 : a ' feladott italok közép számban 
elkelendő mennyiségéhez képest a' Fogadosnak 
ebéli haszna egy esztendőben megyen 16 Mfr. 
es 28 Dr [Dob.; Ks 76 Conscr. 99]. 1831 (Szé-
kely Farkasné) őklezni kezdet, s a vizes edényt 
a fejemről le taszitatta, azután azt a hátamhoz 
tsapta avagy Vágta melly ebbéli tettiért . . . fize-
te t t én Nékem 10. Frtokat Váltó Czédula pénz-
nek nemében [Torda; TVLt „Mátyás Sára haj-
dan (!) léány" (18) vall.]. 

4. emiatti; din această pricină, pentru acest/ 
această; deswegen, aus diesem Grund. 1750: 
azon két Aszszony emberek onnan el mentenek 
urastol mindenestől télnek idején, nem szenved-
hetvén az Urok dolgokot*, a még edgyiknek az 
Ura a Czomjába ütötte a ' kést ebbéli haragjá-
ba(n) [Galac BN; WLt Nemtzisor Thodor (50) 
j b vall. — *Kikapósságukat]. 1760 azon Pars 

lemondatt ebbéli pr(ae)tensiojárol [K; RLt 
O. 4]. 1761 Brálje Maftyéjnak ebbéli kárát 
.a' Falu considerálván . . . nékie le kaszálni* a' 
Falu meg engedte [Illyésfva Sz; BfR 45/9. — 
*Ti. a rétet]. 1841 : a' Gátbanis nagy romlások 

okoztattatván, az ebbéli meg károsittattásokot 
nagytságtok magok fordítsák meg [Kv; Km-
ULev. 2]. 

ebben az ez mut nm hasonult -ben hr-os alakja. 
I. Jelzői haszn-ban: ín acest/aceastä; in diesem/ 
dieser. 1541 My kyk vagyunk Kantafalvabol 
Borszol gergely es merges Mihal eben az allol 
meg irt ez dologban wgy mynt fogoth es kötöth 
byrak [HSzjP]. 1582 : Azt monda az felliwl meg 
newezet Zelke Margit Azzonj hogj ebben az Jo-
zagban es óróksegben mind leanj es mind fiu en 
vagjok [Komolló Hsz; i.h.]. 1584: az Elebely 
vegezes leuçl mynd(en) zikellebe helyen ma-
ragion Ezel megy Theobwlue(n) kyk Ebbe azmy 
leuelwnkbe Jrwa vadnak [M.fráta K ; SLt T. 
18]. 1588: Báthory Chasparnak penigh Theór-
weny zerentt walo Aetassa wolt Ennek eleótte 
walo Eztendeókbenis, Azért eó kegyelmenek kellet 
wolna ebben az dologban Agalny [Somlyó Sz; 
WLt]. 1589: Enim ez ebben az oraba [Dés; DLt 
226]. 1590 : Februariusba keölteöttem mert ebbe 
az holnapba az olay felljeb zeökeöt egi penzel 
fl. 3 d. 1 [Kv; Szám. 4/XIX. 8]. 1591 Fodor 
Simonne Jlona azzoni vallia. hogi eo . . . ebbe ez 
dologban semmit nem tud, sem hallót sem latot 
[Kv; T J k V/l. 82]. 1592 : Ezt is hallottam vgian 
Cassai Borbara zayabol hog' atkozta az warost, 
Az Isten meni keòwel veztene el, Jwne el az Twz 
viz swlliesztene el ecczer, ennek eleŏtte wez-
tette volna el twzzel, mert poganok es Jstentele-
nek laknak ebbe az varosba egi kereztenj ember 
nem lakik [Kv; i.h. 300 -1 ] . 1594: ha Eo kigel-
met ualaki ezben az en tòllem neki kòtò t Jo-
zagiban megh haboritana, tehát eni (!) magam 
költségén tartozzam Eo kigelmet megh oltalmaz-
nom [Fejérd K ; Ks 14. XLV. 13]. 1606: mas az 
hogj az k j elseób agh ebben ez feòldben, es hozza 
tartozandojban . . . nekem hatta hogy kezembe 
vegiem es megh tartsam | En soha teöbbeg Zal-
lasokat ezben az heljben farchad megjeienek 
Zallas heljöket nem tudom | Azért ebe az dòlŏgba 
en ezt tudo(m) [UszT 20/29, 166, 361]. 1609: 
ha Fekete Gergelyne az uagi Nagy Pal megh 
haboritana Szelles Mihalt ebben az nekj adot 
eorŏksegben tehát sz az forjnton maradgion [DLev. 
1. IIB. 8]. 1631 mondgja vala ezt az Aszony 
hogj ne vigjetek el edes fiajm, soha nem elek 
teöbször ebben az uetekben [Mv; MvLt 290. 
239b]. 1641 Michael Thot de Enied . . . fassus 
est . . . : En ebben az kerdesben ennyt tudok 
mondani, hogj az mikor it Enieden Gaspar deák 
leaniát az eőregh Jonas deák el veue . . . az me-
niegzej lakodalmakor en voltam veŏ felie [Ne; 
RLt]. 1654: az I(ste)n eo Felge ingye(n) való 
irgalmabol Tekentetes meltosagos Kemeny Janos 
Ur(na)k eo Nag(sagan)ak mint ebbe(n) az heli-
be(n)a leveo feo mag(ist)ratusnak sziuet meg 
szalua(n) . . . sok emberseges emberek interces-
sioia is accedalua(n) eletemnek megh keg(ye)lmeze 
[Fog.; K 1430. — *Ti. Fogarasban]. 1668 ebben 
az el mult veszedelmes üdőben, ugy mint 1659 
esztendőben . . . Bethlen János Uram feles számtt 
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székelyekkel szállót vala novoyban Kolos v(ár-
me)g(yé)ben [Tótháza K ; BfR 57. 51]. 7692: 
az ki nem vágh nagy marhát . . . ebben az eszten-
dőben egyéb mészárlástolis el fogodik az keze 
[Kv; MészCLev.]. 1701 eŏ kglmeknek . . . kevés 
joszágok imitt amott lévén majd semmi hasznát 
sem vehetik, csak az sok utánna való haszontalan 
jártatások s költések vagyon, ebben az gondos 
portiozásbannis. ., csak ottan ottan az sok busu-
lás eri miatta [Cege SzD; Wass]. 1720/1753: 
Minthogy ebben a' boldogtalan időb(en) Jószá-
gomból el szorultam és Brassóban kelletvén 
nyomorganom, nagy szükségemtől kénszerítetvén, 
kértem költsön . . . Korda Sigmond Fő Király-
bíró Vramtol Háromszáz harinincz négy forinto-
kat [Eszt-Mk Cserei Mihály kezével]. 1734: azt 
mondjak hogj a ki felni akar ebben a holnapba 
és a jövőben legjen közel Szebenhez az utan nem 
annyira [Nsz; BK. Bethlen Ferenc anyjához]. 
1 789 Nem el hiszem (így l) hogy Nsgodnak telyes 
contentuma lehessen ebbe a székely asszony gazd-
asszony ságáb (a) [Bencenc H ; BK. Bara Ferenc 
lev.]. 1797 : az Fú el fogyott tegnaptol fogva ebe 
a Szarazságba a hol Sarjazni kellett volna is mind 
ki sult ki pergelŏdŏtt [Banyica K ; IB. Gombos 
István lev.]. 1817 ha az Isten, és az Jol tévők 
nem méltóztatnak rajtunk könyörülni ebben az 
Szörnyű Szűk időbe éhei halhatunk meg [Szász-
zsombor SzD; IB. Szentmiklósi István ref. pap 
kezével]. 

II. hsz 1. benne; ín acest/această; darin. 
1572 Margit Igarto ferenczne Azt vallya hogy 
Nemei Nap Ment volt Keomyes georgnehez Azonfea 
Jeo be oda az Annya, egy lewelet vezen Eleh 
Mond hogy te Bestie Ihol meg vagion Minden 
Jo voltod ezbe Irwa fely kwldeom vradnak, Mert 
tegnapis ket latoral talaltalak hogi I t yzol vala 
[Kv; T J k III/3. 5]. 1604 : miért pedig az donatio 
Zekelysigbe(n) Ereotle(n) Jozagok dolgaba(n) 
megh kiuano(m) magamnak az Eoreoksiget, az 
hazatis az uerre mert eo ehez idege (n) semmi 
Jussa ebben ne(m) uolt [UszT 18/79]. 1692: 
«nyv főző haz vagyon ebben egy öreg katlan, 
abban egy őreg rez, enyv főző üst [Görgényszt-
irnre MT; J H b Inv.]. 1699 : bé menvén a katonák 
házába Ebben van . . . Berlett pad nro. 3 [O. 
csesztve A F ; LLt]. 1748 Az ebedlö palatan egy 
fias pohár Szék Ebben vagyon karaphina Nro 5 
talpatlan kristály Nro 3 [Mezősályi TA; Ks 7. 
XVII. 12]. 1750 Közönséges Falu E r d e j e . . . 
ebbenis Csere, Gyertyán, és Nyir fák vadnak 
[Vecsérd N K ; Berz. 11. 88/5]. 1814: az Udvaron 
egy meg avult Cseled, vagy Sütő Haz, ebe vagyon 
egy Cipó gyuro asztal Láb nelkŭl Czővekekre, 
Van benne egy kenyer Sütő kementze [Mezősályi 
TA; RLt Rettegi S. inv.]. 

2. e dologban/ügyben; ín această pricină/treabă; 
in dieser Sache/Angelegenheit. 1554: Ezeket Mw 
Byrak hytwnk Şerent megh irtwk . . . Illyen kew-
tel alath hogh ha hol ez felywl el wegezet dol-
gokath megh nem allanak, az menemw keoteleth 
az Wr Seky eleoth ő Magoknak wöttek wolth, 
wgyan azon kewtelen maragyanak ket Saz fo-

rintot le tegyenek wgh kezhessenek (l) ebbe perth 
[Bölön Hsz; SzO II, 115]. 1570: chyarlokezy 
Dyenes, Ezt vallya, hogy Ewtet hytta volt palo-
chy hogi Teobekel egetembe Megh Beochwllenek 
az zeoleot . . . chynek Balint azt Monta palochi-
nak Neh gondoly arra, Mert feyemet keotem en 
arrah hogy senky ezben megh Nem bant [Kv; 
T J k III/2. 167]. 1573 : Mongia volt Kalmar Lazlo 
vay Ianos kenez Ianos kenez Mind Te Myattad 
vagiok En Ezben te biztatal enge(m) rea [Kv; 
T J k III/3. 219]. 1578 : niolcz ora vtan korcliio-
ma(n) bort ne aggianak Senkinek Ezt penig . . . 
az vrunk eo Naga hadnagywal es wdwaranak 
elótte Jaroywal keozeollyek, es egienleo értelem-
mel igiekezzenek ebben is eló Menny [Kv; TanJk 
V/3. 157b]. 1580 : Byro vram penigh az vraimmal 
ebbe mindé(n) haladék nelkwl serenye(n) meny-
nye(n) eló [Kv; i.h. 225a]. 1583 Amenybe(n) 
a theorwenyreol Irt keonywechke meg tiztul es 
helyen hagiatatik, Vrunkal eo Ngawal az varossy 
keosseg keozeot eoreokbe való meg maradasara 
meg Confirmaltassek, Biro ura(m) tanachawal 
ezbe(n) leien legie(n) [Kv; i.h. 277a]. 1586 : Mon-
da esmegh, vagy Akariatok vagy Ne(m) de Által 
megiek ebben, Mert ertelme (m) vagyon ebben 
Mind Biro vramtol s mind Az vraimtol [Kv; 
T J k IV/1. 557]. 1590 : Az vas azért semmi kep-
pen addégh be Ne Ieóhessen ez varos hatarara 
idegen ember zamara, hane(m) ha Coloswary 
ember eonneon maganak megh Weotte, sayat 
zamara idegen tarsa ebben Nem lewen [Kv; T a n J k 
1/1. 126] | mivel hogy ketten vadtok hozza, 
ketczer való dyavàl kivanom tőletek az gylkost 
kezemben, valamit ebben tagadnatok, hogy t j 
meg nem fogtatok volna, kez vagyok bizonitanom 
[UszT]. 1592 : eleózer ebbe varok teorue(n)t, Az 
mikor az derekara kell zolno(m) teöbbet zollok 
[i.h.]. 1592 k. En ezben eszt tudom hogy azbol 
uetek az fl 6 kottelleth hogy az Eoreksegbol megy 
ne háborgássá myg az aszony el [i.h.]. 7593 
Vraym ebben teörwenth lathanak azth ytyle a ' 
toruenj, hogy en heted maghammal megh eskeo-
giem, hogy en Jámbor wagiok, es tiztan wiselthem 
az en Jletemeth [i.h.] 7595 : Ne legien keso szod 
halua, mindé (n) dologhoz boueben tobet zolha-
sonk, de eben elozor torwent uarok [i.h. 10/23]. 
7595 «. : En Ezben tellyessegel artatlan uagyok 
[UszT]. 7598 chyereny Sara Chyereny gabor 
uramnak . . . 8 haz iobagitt el foglalhas(s)a . . 
ezben pedegh se biro tilalom se feiedelem misilis 
leuele se pátens parancholatiaual ualo tilalom ne 
ellene alhason (így !) [Balasfalva (A.v.F. ?) B N ; 
SLt 29. Y. 8]. 1604 : Tetczet annakokaert hogy 
senky sem titkon sem nyluan akar mely feo boratis 
húz penznek felette eytelet ne merezelye adny, 
mert valaky ebben megh talaltatik, ' tehát . . . 
borát varos Zamara mind awal a penzel a ' ki t 
arolt beleolle el vehessek [Kv; TanJk 1/1. 484]. 
1620 : Ebben egjebet nem tudok, de tudom azt 
hogj Vita Janos kaszalttatta megh . . . az f uŭe t 
az kertben [Disznajó MT; TSb 21]. 1653 Ebben 
a király mellé állának sokan a nagyságos urakban 
is, úgymint a Kendiek és sokan többen is; azután 
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a városok közül Kolosvár, Torda, Déés; és a 
székelységen is néhány faluk és darab földek a 
székely főemberekkel együtt arra az értelemre 
szakadának [ETA I, 28 NSz]. 7680 : Miért kel-
lett Nagy Andrásnak meg hazasodni holot ne(m) 
Aszonyi allathoz való lehetet; erős gyanusagunk 
vagyo(n) ebben [SzJk 150]. 1692: Mint hogj 
pediglen tartok az Király biro Ur(am) megh altal-
kodot elmejetŏl . . . , ebben arra kellene vigjazni. 
1. hogj semmi authoritas az Országh kezebŏl se 
fel vetésbe(n) se repartitioban ki ne vetetŏdgjék 
[Szőkefva K K ; Törzs]. 1722: az en vékony es 
csekely opiniom ebben e volna, hogy Ngod pri-
mum et ante omnia az ember halaiért keresne a 
patratorokot [Székelykocsárd TA; Ks Sándor 
Gergely lev.l. 1727 ebben az maga kŏtelesseget 
el múlatta '[Szentbenedek SzD; Ks 27. XVI]. 
1737 : Igenis, tartozunk velle hogy Ŏ kegyelmit 
ebben a Causajában Segittsŭk magunk költsé-
günkéi, sŏ t ha ebben kárt vallanais, o kegylmet 
egyebünnen exconte(n)tallyuk [Kövend TA; Borb. 
I]. 1834 : meg-intetésemből önként ki-tetszik, hogy 
e' lépés ellenem, az ebben érdekelt summának 
kamatoztatása tekintetéből tététet t inkább [Dés; 
Bet. 5]. 

3. e tekintetben; ín această privinţă; in dieser 
Hinsicht. 1589 Az Mészárosok zantalan sok zo 
fogadatlansagha Noha oly Nylwan wagion, Mint 
az Nap fenye . . . Mostan el veghezetre ebbenis 
eŏ kgmek varosul meg Akariak próbálni eoket, 
ha teokeletesek leszneke az eo Ighyreteknek vagy 
ne(m) [Kv; TanJk 1/1. 113]. 1593: Ezben teth 
wolt az en procuratorom vetsegetha [Szu; UszT 
9/46. - aKöv. a nyil.]. 1634 : Haller Peter Uram 
Leania Kakoni Ersebet kepeben kiuannia az Z. 
Eccl(es)iatol mint pia Matertől hogi legien zabad 
Leania ellen az Atol el indítandó Propositioiara 
Replicalni es Causaiat agalni Az Z. Zek is 
azért ebben kegiesseget mutatna, hogi az megh 
nevezet Haller Peter vram Leania Causaiat agal-
hatna [SzJk 42]. 1757: 'a Mineralis Vénát tartó 
Hegyeknek hol egy, hol más részében találtatnak 
gazdag Vénák, és így akár mint argumentalod-
gyanak a' Phisicusok, de az experientia semmi 
kúlőmbséget ebben nem tanit [Zalatna; JHb]. 

4. ennyiben; într-atî t ; dabei. Szk s ~hagy abba-
hagy. 7653: De ezt is mostan ebben hagyván: 
a királyról a mit elkezdettem vala írni és valamit 
Borsos Sebestyén szüle-apámról, abban elébb 
akarok menni | De ezt mostan ebben hagyom, 
hanem térek a Báthori Sigmond dolgára [ETA I, 
27, 60 NSz] * ~ marad. 1570 : Azt Mondta Jaray 
János ha Mynd megh ne(m) atthattna(m), Tho-
wabis ely vary Trombitasne azt Monta hogy Nem 
varhatlak, Mert egy hazachkat veotte(m) megh 
kely az arrat adnom, es ezben Marat az dologh 
[Kv; T J k III/2. 160] ~ múlik el ennyiben 
marad (a dolog). 1585: Horwat Miklós Drabant 
. . . vallia . . . Egybe zolalkozanak Monda Te ti-
zedes . . . Hazuch, Es Arulo, hamis es tiztessegem 
Arulo bestie Curwafy vagy mind Adegh Amegh 
Ream nem bizonitod . . . ha penig Ige(n) bánod 
ezt keres Rea, Az tizedes kargiahoz Akara Menny, 

de en megh Intem hogy legie(n) veztegsegel* 
Monda Azt (is) hogy volna ollia(n) Ember mint 
Zeoch Mate, Ebben múlek ell [Kv; T J k IV/1. 
463]. 

5. így; astfel, aşa; so. 1585 Az Arubais hogy 
megh Arulanak én írek lewelet Az fizetes Napia-
rol, de Akor egj pénzt sem Ada, Az Barmot Az 
Baniabuky ember Nem vitte vala ell, I m m á r 
teolt vala ebben egy holnap, De en bizonios leok 
benne Az vta(n) hogy meg haggya Az ember Az. 
eokreoket [Kv; T J k IV/1. 513]. 1590: ha Isten 
Ebben paronchiolta dolgomath nincz mit t tenne (m) 
[Gyerőmonostor K ; KP. Varga Antal jb és Ferencz 
Benedek fia jb vall.]. 1656: Ebben az 1656-k 
esztendő eltelék. De hadilevél kijött vala, és min-
denek készülnek, hogy a hova ő nagysága paran-
csolja, indulhassanak [ETA I, 161 NSz]. 1733 
az Méhesi Jószág dólga ebben vagyon . . in 
A(nn)o az Mlgos Aszony Károlyi Ersébet Groff 
Csákiné bé jővén az egész véreket legitime 
meg kináltatta <h>ogy vegyék meg, mert 
közelebb akar magának venni [Ap. 4 Ápor Péter 
lev.]. 

Szk : azóta ~ volt azóta így áll a dolog, azóta 
így van. 1606 Jmreh Lúkacz mo(n)da hogy 
nekys keŏzi vagio(n) ahoz az fához, Azŭlta ebbe 
volt [UszT 20/196]. 1644: El Menenk, kereok 
ettwl az Zabo Georginetwl az ket forintot, Nem 
Ada, hane(m) az Annia kezes len Nekwnk 
az ket forintért s mys be veueok az kezessegbe(n) 
az olta Ebbe(n) volt [Mv; MvLt 291. 431b]. 

6. ebből, belőle; dintr-acesta/aceasta; aus die-
sem, daraus, davon. 1595 : Az boltok es kamarak-
tól tellies prouentussa es iéowedelmea tezen Uniúer-
sal(ite)r f 200 d- . . . Ebben Relaxalt kegmetek 
Zekeres Jacabnak kamara berben f. 2 [Kv; Szám. 
6/XIII. 29 - a Értsd: a városnak] | H a ualamit 
tagad ezbe bizonitok teórúe(n)t(is) kerek, protes-
tálok [UszT 13/35]. 1603 : ha myt ezben tagadnak 
myt lehet byzonyttok [i.h. 18/67]. 1606 : Ez meg 
neuezet hazat öröksegöt aban walo Rezünk zerint 
magunknak törvenj zerint meg kiuaniuk . . . mel j 
hazat öröksegöt az raita walo epwletekkel meg 
kiuaniuk, mind hazaual cziwriuel Istalloiaual„ 
egiwt, ha penig eben walamit az al peres tagadna 
hogy Jgy werre giwkerre nem Jlletne ki fogunk 
feleletwnk zerint bizonittunk [i.h. 20/23]. 1638: 
Pal kowacz Jnnya kér uala, es monda KajantaJ 
ebben bizony nem Jzol [Mv; MvLt 291. 138b]. 
1779: napról napra deterioralod(na)k ezek a ' 
fák Ngd(na)k ebb(en) semmi haszna nints, azon-
b(an) a ' kertész nagy fizetést vészen [Kercsesora 
F ; TL]. 

7. emiat t ; din această pricină, din acest mot iv ; 
deswegen. 1590 Akarek panazt tenny De el 
hagiam, mert Jstenere monda hogy mikor meg 
zorgosodot volna Bora, egy chebret kapót her-
telen eleó a ' pinceben Abban fogot lennj kewes 
Ser, es az elegiedwe(n) a chatlo kupaba ereztetet 
megh, hogy igy zola ebbe ne(m) panazlek, mert 
akkor az ideobe inkab mindé (n) hordo Ser alat egy 
egy cheber volt [Kv; T J k V/l. 22]. 
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8. erről; despre acest/această; davon. 1565: 
Onnét elindittá népét Svender Lázár Szakmár alá. 
Ebben lőn híre Báthori Istvánnak, és meggyujtatá 
a város körül való palánkot s mind megégeté, 
«és ugy jöve alá Váradra [ETA I, 22 BS]. 

ebbenl ebbeli, ebben való; acest, această; 
davon, daraus. 7670 minketis az Contractus 
többe ñe stringállyon ebbeni jussunk* fen marad-
van [JHb XLVII/13. fej. - aTi. az elfoglalt 
jószágban való juss]. 

ebből I. Jelzői .haszn-ban: dintr-acest/această; 
aus dem/der, aus diesem/dieser, hinweisendes Für-
wort. 1588 1587 Eztendeòben A Mely Hordo 
Borok Marattanak az Szamvettel vt tanah (I) 
annak egyek (1) Hordo Boratt ky korchyomaltom 
ebei az megh Newezet Hordo borbol arolttam 
p(ro) f. 34 d. 0 [Kv; Szám. 4/V. 50 Gr. Veber 
sp kezével]. 1610 : Ezbeöl az Tizen egj zaz Eö-
tue(n) eött f(or)intbol es niolczua(n) penzbeöl 
deputaltak eö klmek az Borbaranak az k j haza-
sitasara auagy menie kezeöre (!) f 55 d. [Kv; 
RDL I. 6]. 1655 (A fejedelem) arról kezd trac-
tálni és tanácskozni: hogy mi lészen ebből a rosz 
-dologból, és mint kell opprimálni? [ETA I, 158 
NSz]. 7694 : Ebből az hazbol ki jővén, es mel-
lett az haznak megjen fel az felső Contigna(ti)ora 
-egj reghi hitva(n) fa Garadics [Kővár; J H b Inv.]. 
1753 : foljamadtunk Toroczkon lakó Bartók András 
Uramhoz, hogj ŏ kegjelme ebből az szorult alla-
patunkbŏl megh segjtenne Isten utan [Gyertyá-
nos/Torockó TA; Bosla], 7764 ; azon porondos, 
berkes hellyet ebből a' Szindi Berkéből el-sza-
kadztotta a' . . . Maros Aga [Vajdasztiván MT; 
JHb IX/46]. 1826 k. Ebből a fennebb meg irt 
punctumokbol a következik, hogy . . . azon meg 
lábolhatatlan károkat . . . ö kegyelmek fizessék 
meg esztendőnként [Gyalakuta MT; GyL]. 

II. hsz 1. belőle; din acesta/aceasta; davon, 
daraus. 1562: Biro Vram es az polgár vraim 
marattak adossa Zygyarto bartosnak kit ó fel-
sége Zúksegere miuelt azért hath forinttal, es 
•ebból az polgár vraim túttanak adayaba f 2 d 
-50 [Kv; Szám. 1/VI. lb]. 1568 valaky keoz-
^ewlek ez melle nem allany (így I), es ebbewl ky 
akarna magath wonny, tahat az hawasba annak 
Réze ne legen [K; EMLt]. 1570 vadnak oly 
Baratim hogy ezbeol Megh ky Menthnek | Arra 
azt felelte az Molnár Jm latod Mynemw Betegh 
vagiok hogy talam ezbeol fely sem kelek [Kv; 
TJk III/2. 27, 100-1] . 1585 Ebből Summa 
teze(n) az Húsnak az arra az ky el kőit . . . f. 
16 d. 57. Ebből ky kel venny az bőr arrat es 
az faggyú arrat telyk az hus ky az vendegsegre 
•el kőit az 3 nap f. 14 d. 91 | az eresztetlen salét-
romért egi másaiért attam f. 7/. Csinált ebbeol 
Jcet tonna port [Kv; Szám. 3/XXII. 81, 3/XXIV. 
27]. 1593: Minden prouentusok ez esztendeoben 
teot f 395/60 Minden expensaioknak(is) f 225/33 
Ebbeol ky tudwan az eo honorariumokot f. 26. 
Marad Nallokft Varos penze f. 144/27 [Kv ; i.h. 
S/XX. 133. - aTi. a sáfárpolgároknál]. 1680 k. : 

Komanarol* haj tot t Ekrőt nro 1. Ebből vittek 
. . . Hátulsó konczot nro 4 [UtI. - aF]. 1682 : 
En mondám arra . . . nem Jo dologh lészen ebbül 
[Kv; RDL I. 162]. 1720 : Az iten livo Piros Buza 
vot 138 kalongya Elcsipelven élso buza evenialt 
belőle 211 veka ebül erőgaltam magamnak 
es Farkas Demeternek Premendankban 12 vekat 
[Szentpál K ; TK1]. 1730: Ebbül ivutt az Bial 
Beres just(arum) 2 [Szentbenedek SzD; Ks 26. 
XIV]. 1734 : akár mi újságát hoztanak az Néhai 
Mlgos Urnák, ha vagj egj őzet nyuztanak, vagj 
egj bŏres pecsenyét öltek (így!) az Idvezült Ur 
mingjárt az Aszszony(na)k el kezdette, az Eöcsé-
mék(ne)k Feleség kuldgj ebből, holott az Asz-
szony(na)k is szinten ollyan gondgja volt az Ur-
fiak(na)k való gazdalkodásra [Szentpál K ; TKl 
„Maria Keresi Ladislai Hegedűs jobbagionis rel. 
vidua" (50) vall.]. 1783: készítettek . . . 22 Ve-
rőb(en) 49. 896 számú Vasakat . . . Ebből jutna 
elég, ha fel nem dorbézolnák, a ' Verők epitté-
sére [Torockó; Thor. XX/5. 43] | az Ajj-Erdoben 
levő Táblának Fetske farka, vagyis alsó és kis-
sebb része, az osztáljnak alkalmatosabb voltáért 
szakasztassék el a ' Felső nagyobb résztől . . . a ' 
Fecske Farknak ebből ki kell szakadni [Told. 
25]. 1810 : béjő középszerű Esztendőben Gaboná-
bol 40 Kalongya Dézma . . . , ebből közepes Eresz-
tés idejénn lészén 70 véka [Dob.; Ks 76 Conscr. 
193]. 7826 a gyomor igaz kivánja az ételt de 
elégtelen a meg főzésre, innen jő a cruditás, 
az emésztetlenség, ebből a fő szedelges, hányás, 
leg alább emelygés [Dés; Ks 101 Bod Elek lev.]. 
1843 A K Monostori Papiros gyár enyvezett, 
Timsozott, de hasogatatlan és regestralatŭan 
Iro papiros Tizenhét Mázsa és két font, ebből 
nyom egy kötés 14. fontot [Km; KmULev. 2]. 
1850: Mert a ' tiszta búzát el adattam Désen, 
és volt által vételkor 33 véka, abból el apadott 
fél véka [Bálványosváralja SzD; Born. F. I l f ] . 

2. e dologból/körülményből; din această împre-
jurare/treabă; von/aus dieser Sache/diesem Um-
stand. 7590 azt mongiuk hogy mint hatalmas 
Eiel ugj chielekedeth, mely eyely hatalmat, az 
teorwenjteol megh warunk, . . . ha kedigh ezt 
tagadna . . . Iango Gaspar, Ebbeolis ká teczik 
zanzandekia, hogi ugia(n) az taglaskor az en Job-
bagiom swuegeth fel weot te . . . , másod nap az 
borra be it ta [Gyerőmonostor K ; KP]. 7597 
En mikor Imar oda Jutek, szinten el akaria vala 
hadny az biro monda az fogoknak hadgiatok el 
mert nem keoűetkezik ebbwl Jo, s wgy hagiak 
el [UszT]. 7595: Ŏ kem(e)k egy akarattal el 
vegezek . . . hogy fizetesseket esz esztöndöben meg 
Iobbyczúk ugy mint egynek 2. köbei buzaual: 
De azis ennek útanna ŏ km(e)k hatalmaba(n) 
leszen: hogy byzonnyos Regúlat ebből az szolgák 
ne szabyanak [Kv; Szám. 6/XVIIa. 232 i f j . 
Heltai Gáspár sp kezével]. 1605 : mostan Hauas-
elfeóldibeöl bizonios zamu uitezek erkezttek, kik 
az my kegmes Vrunknak, es ennek az megh rom-
lót hazanak, az sok dulo fozto Toluaiok ellen 
oltalmazoy akarnak lenni . . . Hogy penigh ebbeöl 
ualamit kegtek ne uelien, kegteknek ertesere akar-



cbecske 536 

tuk adni hogy ezeknek semmi zandekiok ninczen, 
sem zekelysegre ualo tamadasra, uagy Nemes-
segre, sem penigh falukon ualo lakokra, hanem 
ieőttek cziak azokra, kik utakat allanak es Tol-
uaiul falukat es vduarhazakat vernek fel [Nsz; 
Törzs. — A császári kommisszáriusok rend. Csík-, 
Gyergyó- és Kászonszékhez]. 1653/1655: Nekem 
ugj tetzik ha más valami nem interveniál, ebből 
igen nagy derék dologh nem következhetnék 
[Kv; CartTr II. 873 Gasp. VeresMarti past. eccl. 
orth. lev.]. 1691 (Ha ebben) eő kglme hiven s 
igazan el nem járna, . . . minden Tŏrvenybéli 
Remediumokot ebből ki kötvén . . . Hosszutelki 
Eva Asszony Sz Páli Ferencz Uram(na)k akar 
mi né vei nevezendő javaiból Száz Aranyakig 
mindgjarast executiot tétethessen [Vízakna AF; 
Törzs]. 1762 ; ezen inductiot, nem tsak ebből 
evertálhatom, hogy egy fatensis nem méri 
azt mondani, hogy az én tüzem miat éget volna 
el a . . . széna [Torda; T J k V. 105]. 1769: ezen 
hellyeket is Groff Kornis István urnák valami 
embérei bé akarván kertelni ebből verekedés és 
per keletkezett [Szamosfva K ; J H b K F. LVIII]. 
1780 : (A) Summa emergált ebből, hogy az vici-
nált Szŏlŏk el lévén a Kortsoma redemptiojá-
b(an) 8. ** nyoltz Forintokban betsŭlve, ezt 
empior Ur eŏ Kegyelme le tévén, és még superaddált 
27 huszonhét Vonás Forintokat Venditor eo 
Kegyelmek (ne) k [Zilah ; Borb. II] . 

3. e tekintetben; ín această privinţă; in dieser 
Hinsicht. 1600 az megh holt batiadat Berze 
Matheth, hatwa(n) három forintal fizettvk ki 
warosul belőle Kegd ezt ne(m) keresheti, 
hane(m) ennekis helin kell maradni, Ebbolis 
paranchol eö Naga missüis lewele Kapita(n) vram-
nak ebbenis oltalommal es segitsiggel legye (n) 
nekeönk, maradhasson kezeönkbe [UszT 15/258]. 
1605 : Megh ertettek ö kk Varossul Zöch Gaspar 
és öttúes András kjraly Biro Wram közét való 
egyenetlenseget és egymassal való perledesset. Az 
kett felnek be Adot feleletiböl Vegeztek hogy 
ezeknek az priúatússoknak egymás ellen- való 
perek czendessegben legyen, meglen öttues And-
rás w(ram) az Varosnak ebből valazt tezen [Kv; 
TanJk 1/1. 535]. 

4. ennyiből; dintr-atît; daraus/davon. 1624 : 
menyben keszwlliön pedig eggik ablak, kgd ebből 
megh itilheti, en az magam kóltsegemmel eggiet 
Czinaltatta(m) az mely tizen hat forintban ke-
szvlt [Mv; Törzs. Torday Pal Deák özv. Belleni 
Zsigmondnéhoz]. 1737 Az Ecclesiaknak a hová 
mit hadtam, adtam, és fogadtam, és hagyok átok 
alatt hagyom Senki az én maradványim kőzűl el ne 
vegye, meg ne másollya, s kiszolgáltatni el ne 
mulassa: melly eddig ebből áll hogy hagytam 
volt a Gyergyai Templomokra a Papokkal edgyütt 
ezer Magyar forintokot [LLt]. 

5. emiatt, ezért; pentru acest/această; deswe-
gen, deshalb. 1568 : Sthnus Kovacz . . . fassus est, 
panazolkodik vala ennekem szocz fabian, es ezt 
mongia vala, hogy az o felesege Mast szeret . . . 
Ezth monda hogy oda ment volt szabó Mihal 
az en felesegemhosz es az leant ky wsztek az 

hazbol az lean penig az ayto hasadekiarol nezte, 
hogy szabó Mihal felwette az Agyra az felesege-
met es az laba köze fekwt, es ebol gyanakodam 
hoza [Kv; TJk I I I / l . 225]. 1573 : Margit Somogy 
Baüntne hithy zerent vallya, Züagy Iano<snal> 
Jwt volt eo egy pinz arra Bort, haza Megien zal-
lasara . . . az fianak veez El egy kezy ruhaia 
Annalkwl Az gazdanak egy Lakattya, az eo Erze-
niebeol pedig Nyolcz pinz Ebből gyanakodott 
Kathohoz hogy az eo dolga volt volna, mert katho 
kayantai Mártonnál Jwt volt az Nap [Kv; TJk 
III/3. 86a]. 1590 Az hol azt mongya az al peres 
hogy ezbeöl mondotth minketth hamis eskwttek-
nek hog az neky ado rendeölest tetthwnk wolt 
my warosul eskwtthwl, my azt nem ugy az mint 
el rendeölthwk Igazitotthúk wolna [Szu; UszT]. 
1591 : Nem akaró(m) hogy ebbwl valami bantassom 
legien | (Az) eŏreökseget . . . el ada . . . az papot 
en ezbeöl meg talalúan, hogy én wolnek oltalma 
Annak az Albert Istuan onokaianak kire az meg 
J r t eöreŏkseg nezne [i.h.]. 1592 k. engemet 
ezbeólis haborgacz . . . mert ennalam az varos 
njlamban hatta azt, te nekedis az varos az te 
hazadra nilat adoth, azért azbolis engemet sem-
mikeppen nem haborgathatnal [i.h.]. 1606 azt 
monda nagi lukaczj ha ualaki ebbeol haborgatna 
hogi ne(m) igaz marha, kez el bizonitani . . eztis 
monda salatj balint hogi ez eleotis ueottynk mi 
el marhat egizer az harmadaba egi harmad fy 
tehent attak uala abból is ne(m) haborgatot az 
tizt [i.h. 20/321]. 1781 Nagy praejudiciuma le-
hetne továbbá az edgyik atyafinak ebbőlis ha az 
másik a ' kŏzŏs Jobbágyok(na)k gyermeki közzül 
többet venne bé Udvarába Tselédnek mintsem a 
másik atyafi [Told. 27]. 1798 Dragata Luka 
közenseges Erdő Pásztor . . . Petrotzi György ur-
nák egj Bivalassát ket Bival ökrevei hoza 
ezt mondván ezeket rablattam a Barone Aszszony 
ö nga Erdeyeböl mint tolvajt ebből o t t mingjar t 
nagj Zúgás lön [Ádámos K K ; J H b XIX/58] . 

Ha. 1691 ebbűl. abbul. fogasbul [Dés; Jk] . 

ebeeske ? kutyácska, kutyakölyök; căţeluş; 
Hündchen. 1597: B.V. kwlde Zekel Martont VI 
Varban Egy kis Ebechikeert,* k j t Azzoniunk 
Zaboia,it vartb f - d 37 1/2 [Kv; Szám. 7/XII. 
56 Filstich Lőrinc sp kezével. — aVmilyen ruha-
darabra von.? bOlv.: varrt v. várt?] . 

ebéd 1. déli étkezés; prînz; Mittagessen. 1568 : 
mynd ebeden vachyoran, oth volt Bornemizanenal 
[Kv; TJk I I I / l . 226]. 1570 : Zekel Barlabas hitta 
volt Eothet Ebedre, voltak otth zekel peterne 
es az theob atthiafiak [Kv; TJk III /2. 16a]. 
1573 Gal Benedek Azt vallia hogi puskar gaspar 
Eo tĕlle veotte volt az farkaswchay hazat leot 
volt az arw fl 320 vegre hogi meg hozta Mind 
az arrat az azzony, Eztennapra ky keoltezyk 
Beleolea puskar Bele Ieo, Es hya ebedre Áldomás 
Italra [Kv; T J k III/3. 167. - aA volt háztu-
lajdonos]. 1579 ,å Az 20 february az Taryany And-
rás Hoza o Naga parancholatgyat az Napoo 
mynd en Nalam volt myt ebeden es vachoran 
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költetem rea d. 10 [Kv; Szám. 1/XVIII. 9]. 
1585 Amikor penig vagy az vra Sokadalomba 
Me(n)t vagy hust vagot, Akkor zabadon cheleket-
tek paraznalkottak, es vachoran ebeden ketten 
eggywttis laktanak eottenek, mint egy hazasok 
[Kv; T J k IV/1. 493]. 1590 Byro vram par(an-
chyolt) vgian Ezeon olazoknak Zolgastol Ebed-
yekrea [Kv; Szám. 4/XXI. 1 8 - 9 . - aKöv. a fels.]. 
1591 : holnap Demeteriben leszek Kalman gereb-
nel ebeden [Nyírmezőa; BesztLt 45 „St Szent-
georgy arcis Bethlen praefectus" lev. — aNem 
azonosítható]. 1597 harmad ezten napia lezen 
holnapi napon . . . hogy eggit volta(m) ebede(n) 
Daŭid Antallal [UszT 12/35]. 1598 : az zolgay az 
kik it walanak azt Mondák hogy be iw Ebydre 
de nem Jwwe [Kv; Szám. 7/XVIII. 27 Masass 
Thamas sp kezével], 1603: Minthogi az hazas-
sagh dolgát ez mostani nyawalias wdeonek allapat-
tialioz kepest eo kegmek Tanachul megh tiltottak 
wolt, most azért Varosul wegeztek eo Kernek 
hogi az Menniegzeo, awagi lakodalom adas 
Egi Ebed legien, tizenegi orakor [Kv; TanJk 
1/1. 446]. 1625 Fodor Georgi postanak it mulat-
ua(n) attam mjnden nap Ebedre Vaczorara 
nekj . Étere. Itara hust lib. 20 [Kv; Szám. 
16/XXXV. 24]. 1653 : Mikora Kolosvárnál menneb, 
oda bé akara térni . . . ; de nem bocsáták bé, s 
nem is hivák sem fölöstökömre, sem ebédre sem 
osonnyára [ETA I, 114 NSz. — aA feljegyzés 
1613. évbeli eseményre von. — bBáthory Gábor, a 
szerencsétlen végű erdélyi fejedelem]. 1777: tudom 
egy alkalmatossággal hogy Dobai Ur(am) ebédre 
hívta Becski Uramat s öszve veszet Reitegi Uram-
mal [M. köblös SzD; RLt]. 7734 ; a mi intertentio-
jokat illeti ad minus minden ebéden, vacsorán 
volt nyolcz nyolcz tal etkek [Kv; TK1]. 1735: 
kevés nap mult el hogy az Urffi . . . ebedgjen és 
Vatsoráján vagj iros tészta vagj egjéb vajban 
rántott vagy főtt ne lőtt volna [Kendilóna SzD; 
TKl], 1736 : Nagy Boldogasszony napján az monos-
tori templomban búcsú volt . . . , az embereknek 
az eleit az páterek az monostori házok kertiben 
való tornáczban ebédre hitták [MetTr 435]. 1736 u.: 
Nagyságos uram, ma szent Mihály napja, mint-
hogy Mihály a nevem, szent Mihály poharára 
Nagyságodat az aszszonnyal s egesz udvarral 
együtt jó szivvei látom ebédre [MetTrCs 483]. 
1742 egj ebedre csengető Jókora csengetyű 
harangotska [Pókafva AF; J H b XXV/58]. 1744: 
Mikor Sz. Kereszti Uram biro uramnit volt ebeden 
etekszert de. 9 [Kvh; Bogáts 13]. 1752: Az ót 
való N. Vá(rme)gye szekenis igen meg betsűltek 
tsak etzer sem volt betsületem ŏ Excel(lentiaja) 
tekintetiért ebegyekre, vagy vatsarára marasztot-
tak volna [Mocs K ; Ks 83 Borbándi Szabó 
György lev.]. 1819 reggelenként a néhai Ur 
Kávézott, Ebéden Vatsorán mindenkor bort ivatt 
[Kv; Pk 2]. 

Szk: ~ előtt délelőtt. 1653: A hajdúság min-
den prédát öszsze gyűjtvén, még ebéd előtt elin-
dult Csávás felé, mert sietett — félt a székely-
ségtőla [ETA I, 70 NSz. - aAz 1602. évre von. 
feljegyzés]. 1757: egy alkalmatossággal Németi 

István Uram szintén ebéd előtt elé kerűle [Mocs 
K ; Mk IX. Vall. 184-5] * - felett ebéd közben. 
1635: Égikor leven Ebeden Vass János Uram 
Aztalanal hármon . . . , Es mikor ot Ebed felet 
volnánk, sok busongo bezedekkel Vas János Uram 
. . . zinten nem emlekezhetem, hogi ha azt mon-
dáié Eo kegime hogi az leveleket oly helire tezi 
az vagi teőtte hogi, megh az giermekys sem lattia 
Sohays [Wass] ~ en-vacsorán 1590: Egy Jám-
bornak leaniat el hitette es el hitta I t t most 
vgy lakik velle mint parazna paraznawal. Ebé-
dé (n) voczioran melleie wltety mint mas Jámbor 
feleseget [UszT]. 1819 : reggelenként a néhai Ur 
Kávézott, Ebéden Vatsorán mindenkor bort ivatt 
[Kv; Pk 2] ~kor időtájban ebédidő tájban, 
déltájban. 1636 : ez az dologh vala ez el mult 
vasárnáp szinte ebedkor ideo táyban [Mv; 
MvLt 291. 71b] •X' ~ után a. az ebéd befejezése 
után. 1597 : Mikoron egikoron gazdám azzonnyal 
eggyewt voltam wolna ebeden az veres Pal házá-
nál, az zolgalo hoza az etket az aztalra en mondek 
neki, te leány amint az farod s az hasad al tenal-
lad giermek vagion . . . , ebed vtan hat az Azzon-
nepek kette(n) ele fogtak maid egi oraigh mind 
firtattak de zeornyen eskewt hogi ninchen semmi 
gongia [Kv; TJk VI/1. 82]. 1691 Augustus 1. 
Jűvén híre az tatar béjövetelinek, Görgénybűl 
indultam ebéd után Beszterce felé [IIAMN 329]. 
— b. délután. 1655 : öregbik Rázmány Istvánt 
. . . ebéd utan találta, az Város háza előtt 
Csepreghi Mihály Urammal edgyütt [Kv; Cárt 
Tr II. 895]. 1765: ebéd után édes tejet kellett 
néki szereznünk, de annak tinos tehén tejinek 
kellett lenni, mert különben el nem vette [Kis-
enyed AF; Eszt-Mk Vall. 283] * egy ~ig járó 
szántóföld félnapi szántásra való föld. 1829 egy 
ebédig-járó Sz Föld [Kibéd U; NkF] * egy jó 
~ig járásnyi föld 'ua.' 1688 : adott volt Karátson 
Bálás egy jó ebedig járásni Főidet [Szentgerice 
MT; CsS] * reggeli ~ reggeli. 1821 : hozánk jött 
i t t M Hermányban a falu Malmához Reggeli 
ebéd tá ja t t [HSzjP]. 

? Hn. 1672 az ebed heljben [F. jára TA]. 
1687/1778: Az Kis Ebéd nevü heUy (sz) [Homo-
ródsztpál U ; EHA]. 

2. déli étel; (mîncare de) prînz; Mittagsspeise/ 
essen. 1591 : 14 die february Battory Boldysar 
Nem Eott Ebbedet Chak felestekemett, a t tam 
haro(m) Tiikat f — d 15 [Kv; Szám. 5/1. 17]. 
1592 : Az vraimnak feozetem Ebedeót [Kv; i.h. 
5/XIV, 215—6 Éppel Péter sp kezével]. 1593 
eggiwtt eottek ebedeket vachoraiokat [Kv; T J k 
V/l. 353]. 1596 : 15 octobr(is) Biro vram paran-
chola hogi ebedre kezitessek, de mint hogi el 
vonodek az drabantok miat, estue eottwk megh 
az ebedet, es niolcz oran mentwnk haza [Kv; 
Szám. 6/XXIX. 79]. 1597 Ebydre wälo keol-
chig pinteken | Spynacz paret Racz Katustwl 
Ebidre 108 [Kv; i.h. 7/XIV. 16, 19a Thomas 
Masass sp kezével]. 1625 : Biro Vram eő kglme, 
az egesz Tanaczial es Szamveŭeő vrajmmal egje-
tembe(n) bizionios dolgoknak Jgazgatasajert eggj-
wtt lewe(n) Eő kglmek Demandalanak eo kglmek. 
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hogj kett Asztalra Ebedet keszittetnek [Kv; 
i.h. 16/XXXIV. 239]. 1691 : Ebédet öttünk ugyan 
helyben Gernyeszegen [II AMN 329]. 1735: 
Böjti sokadalomkor az Aszszony o Nag(ysága) 
Varga Mihály Uramnit evek ebedet, attunk halat 
possart 2 fontot, vizát is egy fontot, Den. 24 
[Kvh; HSzjP]. 1736 : Nem franczia módon mint 
most, hanem tíz órakor ettenek ebédet, hat óra-
kor vacsorát [MetTr 323]. 1737 Az kapitany 
mikor az Gjimesben ment Bodo uramnit et ebedet 
attunk kenyeret csemert Bort [Kvh; Bogáts 13]. 
1805: még észre sem vettem elö állott az ebéd 
anélkül hogy tanultam volna valamit [Dés; Ks 
87 Kornis Mihály naplója 102]. 

Szk : az ~et feladja az ételt felszolgálja. 1804: 
olvastunk az Sandfortbol mig az ebédet fel adták 
[Dés; Ks Kornis Mihály naplója 44]. 

3. ~korban déltájban; spre amiază; gegen/um 
Mittag. 1585 : Jutunk Eniedre Ebedkorban [Kv; 
Szám. 3/XVIII. 17b Gellien Imre sp kezével]. 

4. ~korig délig, délidőig; pînă amiază; bis 
Mittag. 1600: ot leonk egy ebedkorigh [UszT 
15/16]. 1722 k. Proventus Pastoris . . . Szom-
baton deltŏl fogva vasarnap ebedkorig Sabbathale, 
harmada a Mestere [Szentimre MT; Görg Jk 
105]. 

ebédel 1. ebédet eszik; a lua mása de prînz; 
zu Mittag essen. 1589 Mikor az vraim az tanacz 
hazba ebelletenek (!) vitettem oda kinieret d. 6 
Az kamara Jspantol három ejtel bort d. 12 [Kv; 
Szám. 4/X. 21]. 1734 az Úrfiak gjakran 
invitálták ebédgjelni két, három becsületes Déákat 
[Kv; TK1 Joan. Nemethi (46) tricesimae contro-
lor vall.]. 1736 : A fejedelem mikor ebédelt vagy 
vacsorált . . . Megmosdván . . . vagy praedicator 
vagy arra tanított pohárnok inas az asztaláldást 
szép halkal elmondotta [MetTr 333, 335]. 1747 : 
midőn állo délben a Tordaiak kõzzŭl némellyek 
ebédelte (ne) k volna, némellyek pedig nyugotto-
(na)k volna, elsőben edgj Tordai . ember (ne) k 
egj posztomentejit a ' vágás széliből alattomb(an) 
s, hirnélkül el lopták [Torda; T J k III . 165]. 
1765: alig ebédele öis el lodula onnét [Maros-
bogát TA; Mk V. V. 97]. 1775 nem láttam . . . 
hogj valakivel ebédlett, vagj vásárlott volna 
[Kvh; HSzjP]. 1788 hogy elé jöttem Udvarfal-
varol tsak ebédeltem. ., estvére kellett mennem 
Régenbe [Kisüye MT; IB. Rosnyai János lev.]. 
1812: mikor a Legények a ' Palotán ebédlettek 
volna [Héderfája K K ; IB] . 

2. ? ts ebédeltet; a da cuiva prînz; jm Mit-
tagessen geben. 1721 Az Szent Pali Rectorrolis 
tudosicson édes öcsém Uram kigyed ha valamit 
erthet, mint vágjon, s mint böjtölhet, elhiszem 
gjakran ebedlik tekenŏs békával [Királyhalma 
N K ; Ks 96 Petki Dávid lev.]. 

ebédelhet ebédet ehetik; a putea prînzi; zu 
Mittag essen können. 1849 : meghagyta . . . hogy 

templom után siessek haza, hogy teríthessek 
asztalt, s ebédelhessünk [Kv; Végr. Vall. 37]. 

ebéd-elkészítés ebédfőzés; gătirea/pregătirea 
prinzului; das Kochen/Zubereiten des Mittages-
sens. 1842 : midőn az ebéd el készittés körűi for-
golodnám a' tűzön lévő dinsztelt forro ris kását 
hus lével fel ereszteni akartam, az Aszszony nagy 
mérgesen egy kalán forro kását ugy csapot aA 

szemem kőzé, hogy ha tenyereimmel neműleg 
szemeimet nem védem a' szemem ki is égett volna 
[Dés; DLt 1452a. 3]. 

ebédidő délidő; timpul prinzului; Mittagszeit. 
1593 az dolog zinte Ebed wdeokor vala, azomba 
ket ora nem telek hogy ra jeouenek az dwlok 
az Byrora [UszT]. 1600 Az vtan mikor myn t 
egy ebed Jdeokor volna iúta Balas Pal Antal 
oda másod magaúal [i.h. 15/15 „Fozto Imre 
Fwlej" (50) vall.]. 

ebédlő I. mn ebédelés helyéül szolgáló; de 
prînz; Eß-. 1769/1802: azon Bezdédi Irotvány 
Kaszállo mely ütkezik a Hoszszumezei határban 
az hol 12ma praesentis volt az ebédlő hely [BSz; 
J H b LXVII/3. 52]. 

Hn. 1761/1808 : Az Ebédlő helly előtt a Med-
gyesben (k) [A.jára TA; EHA]. 1797 Ebédlő* 
máinál [Tarcsafva U ; EHA]. 

II. fn ebédlőszoba; sufragerie, prînzitor; Eß-
zimmer. 1837 Az ebédlőbe nyillo gyöngy szinre 
festett vésett ajtó . . . A Nappali Ház gyöngy 
szinre festett vésett ajtója . . . A' háló házba 
nyillo gyöngy Szinre festett vésett ajtó [A.szőcs 
SzD; Bet. 5]. 

ebédlőasztal masă de (servit) mincare; Eßtisch, 
Tafel. 1679; Ebédlő Palota . . . Égibe járó rakott, 
festett, három darabba(n) lévő, Ebédlő hosszú 
asztal lábastol nro 1 [Uzdisztpéter K ; TL. Bajomi 
János lelt.]. 1801 : Edgy ebédlő asztal ha t sze-
mélyre [Mv; MvLev. Tóbiás Antal hagy. 1]. 
1813: Ebédlő festett Asztal 1 Trantsirozo Fejer 
asztal 1 [Veresegyháza AF; Told. 18 Toldalagi 
Kata lelt.]. 1816 : Kihuzos festett Ebédlő Asztal 
2 fiokos . . . 11 R f 5 2 x r [Kv; Bora. IV. 41]. 
1835: Egy kihuzo ébedlŏ Asztal . . . Egy bontzolo 
vagyis tran'sirozo Asztal [F.zsuk K ; SLt Vegyes 
perir.]. 1837: a Déési két felé nyilo 3. ebédlő 
asztal [Szentbenedek SzD; Ks 88 Oszt. 27]. 

ebédlő-csengettyű ebéd-jelentő harangocska; clo-
poţel de anunţat prînzul; Tafelglöckchen (zum 
Anzeigen des Mittagessens). 1835 A' Tornátz 
felett egy ebédlő Csengetyü [F.zsuk K ; SLt 
Vegyes perir.] 

ebédlő-ház ebédlő; sufragerie, prînzitor; Eß-
zimmer/saal. 1605: Az Vr ebedleó hazaban ket 
padzek, egy kar szek, egy, aztal egy Pohár zek, 
az falon 4 tablas kepek, egy vy kemencze mázos, 
az weg ablakok eppek. Az Palota eleót ualo Tor-
nacban, egy Padszek [Gyalu K ; Sennyei 11/47. 
fej-i inv.]. 1609: az vrunk Ebelleo hazaba(n) . . . 
czinaltak megh az kemenczeket [Kv; Szám. 126/ 
IV. 363]. 1623: Az ebedleő haz menyezety le 
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zakadot [Fog.; Törzs. Bethlen Gábor gazd. ut.]. 
7647 : egy festekes padlasu ebedleo haz [Drassó 
A F ; BK 48F. 16] | Az Ebédlő hazban fel menven, 
Gradicza jo, hejazattja rosz. Ajtaja festet, bellet, 
záros, ablakjai az Tar hazban vadnak [Marosillye 
H; VLt 55/5415]. 1650: az Castelyba . . az 
Eőregh ebedlö haz [Folt H ; BK sub 117]. 1690: 
Ebedlö Ház . . . belől fütö zöld mázos Kemencze 
nro 1 . . Foghas nro 3. Iratos vászon karpith 
nr 8 [BK. Kentelki lelt. 8]. 1694 : à Palota avagj 
ebédlő ház [Borberek AF; BfR]. 1773 Alkuttam 
meg Arapatakán B. Jósika Maria Aszszanyal . . . 
hogy az Régi házak (na) k Fundamentomán szük-
séges Hazakat, az Delineatío szerint el készíttem, 
Ugy mint egy ebédlő Házat, egy Nappali Házat, 
egy Háló Házat, egy Leányak Házát, annak az 
végiben egy botatt, a batnak (!) a végiben egy 
Vendég Házatt, egy Palatát mely légyen Stuka-
turával, az többi Házak és bot légyen tíszteséges 
bothajtással [BLt II. 11]. 1840: Alkudtam ide 
való Asztalos Kallai Mihállyal hogy. . . . meg 
kivánom . . . ebédlő házunkat bé gerendázni azu-
tan ki párkanyozni, es alol fetyiil bé padimen-
tomozni becsületesen [M. köblös SzD; RLt Ret-
tegi S. jk 40]. 

ebédlő-palota ebédlőterem; sală de mese; Eß-
saal. 1647 Az Ebédlő Palotabol az Ur fi az melj 
Palotában most vágjon az előt való haznak a j ta ja 
záros festett [Marosillye H ; VLt 55/5415]. 1652 : 
az ebedlö Palotanak padlasa jo gerendás, gyalult 
fenyő deszkás, padimentoma néhol meg bomlott 
[Görgény MT; Törzs]. 1663: Lazarfaluaba(n)a 

Petkj Istua(n) uru(n)k eö keglme nemes udvar-
házánál az ebedleö Palotaba(n) [Bál. 53. — •Lá-
zárivá Cs]. 1679 Ebédlő Palota Ajtó fél fak 
es szemöldök fák is festékes deszkaval burit tat tak 
[Uzdisztpéter K ; TL. Bajomi János lelt. 15]. 
7681 ; Vajda Hunyad Vára . . . Ebédlő nagy Palota; 
Az allya őntőtt, feli gerendás, Zölden festet Tablas, 
partazatos deszka menyezetes; A menyezet allya 
mind körül; hasonlo keppen ajtók ablakok körűi 
is ă kő fal szép formára megh vagyo(n) festve. 
Különb külomb fele festekekkel [Vh; VhU 543]. 
1692 2 Haz . . . öreg ebedlő Palotának hivatik 
[Görgénysztimre MT; J H b inv.]. 1699 : Ezen Ur 
házából . . mennek ki az ebédlő palotara . . . 
Zaldok fából csinált, es felbe szerbi (!) béllet 
iratos ajtón [Szentdemeter U ; LLt Inv. 13]. 
1701/1756 bé menek az ebédlő Palotáb(a) s hát 
Gyér ŏfiné Aszszonyom égy Néhány tizes aranyat 
forgat vala az asztalnal [Pusztakamarás K ; Born. 
II. 34]. 1732 : njilik egj . . . ajtó az Ebédlő palo-
tába, meljnekis padlása, és pavimentuma fenjo 
deszkából való, huvallott cserefa gerendaj vannak 
[Kóród K K ; Ks 12. I]. 1736 : Mikor az fejedelem 
ebédlő palotájához értek, ott az grádicsnál leszál-
lott az lóról*, gyalog úgy ment fel az étekfogókkal 
[MetTr 334. - aAz asztalnok]. 1748: Az ebedlö 
palatan egy fias pohár Szék [Mezősályi T A ; Ks 
7. 17. 12]. 1774: Vagyan a' Nagy ebedlő ház 
vagyis Palata [T; CU]. 1785: A Felső Tractuson 
vagyis Contignation nagyobb és kissebb ház 

Nyóltz vagyon ezek kőzött kettő a Piatzra néző, 
egy Nappali Palota elől, más ebédő Palata hátul 
a több házak kissebbek [Kv; Born. XXIXb. 20. 
47 Kornis Krisztina conscr.]. 1797 a pitvarból 
bal kézre nyilik az ebédlő palotára egy két vas 
sarkakon forgo, vas reteszes alkalmas fenyő 
Dészka ajtó . . . találtatik még ezen Házba . . . 
két régi modi festetlen Almárium [Ajtón K ; 
CU IX. 210b]. - L. még MetTr 376, MetTrCs 
4 4 4 - 5 . 

ebédlő-szoba ebédlő; sufragerie; Speisezimmer. 
1820 k. : egy más nagyobb ebédlő szoba, az ut t-
zára nyillo két duplás évegű ablakaival [Dés; 
RLt]. 

ebéd-véka 1. ebédváltságként adott gabonajá-
randóság ; felderă/mierţă de mîncat (retribuţie 
in cereale dată pentru răscumpărarea prînzului); 
fiir Mittagessen-Ablöse (ab)gegebenes Kornbezüge. 
1647 Az Vamia Tiz vekabol egy; Ennek negyed 
resze az Molnáré. Ezen kwl az molnarnak minden 
hetre egy egy veka buzajajar , Ebed vekanak 
hyak [M. királyfva K K ; BK 48. F. 16]. 1724 
En magam altal megyek Sz: Leiekre, de en ha 
lehet nem szoratok, hanem ha leszen az gabonás 
házban az ebed vekat ki adatom ket hetre | Ket 
kőből prebenda buzat ki at tam Sz: Leleken s 
egy kőből ebed vekat de annak az átkozott csep-
lőknek (így!) ketteit soha rea nem vehetni, hogj 
csepeljenek [Nyújtód Hsz; Ap. 2 Apor Péter 
feleségéhez]. 1725: a ' Kolosvári határonn termett 
216 kalangya majorságh buzátt, kilenczedén és 
ebéd vékára el csipeltetve(n) . . . percipiáltam Metr. 
388 [Kv; Szám. 54/1V. 2]. 1732: Szólgálattjok 
'a Jobbágjok(na)k ez előtt edj héten három 
nap volt, mikor tsépeltetnek, ebédvékát adtanak 
nékiek belőlle, s egyéb dologra az alatt nem kén-
szerittettek [Jára MT; Told. 11/67]. 1736: az 
it való buzara holnapra igirkeztek csiplők nyol-
czadan küenczedin ebid vikara ha ugy parancsoja 
Ngod [Kv; TK1 Mihály deák Teleki Ádámhoz]. 
1742 : mindgyárt kimérik magok(na)k az 16 ebéd 
véka buzátis, holott ezen ebéd vékának akkor 
kéne kiméretni mikor ă' malombéli hámbár szi-
nültig telik, akkor ă Malom mesternek is ebéd 
vékájában 8 véka jár, de jo ha égyszer meg kap-
hattya [Méra K ; Aggm. C. 12]. 1778 16 ka-
langya Alakort fel mérettem . . . lett tseplŏ resz 
és eted vékán kivül 34 Metr [Nagyida K ; Told. 
9]. 1784 : minden kalangya eresztésire limitaltunk 
más fél véka búzát, s ki vévén abból az tizedik 
tséplő rész vékát, s ugyan azok számára minden 
harmintzbol egyet ebéd vékára [Buzd AF; Eszt-
Mk]. 1792 Az idei Major asztag(na)k . . . ebéd 
vékájába tsépeltetvén lett Eleje 200 véka. Másod ja 
16 [Kályán K ; J F 36 LevK 92]. 

2. ebédhordó cseberféle; un fel de ciubăr pentru 
transportat prînzul; Art Zuberchen zum Essen-
holen. 1640 Szigyárto Gergelyné . . . így vall, 
hogy látta, mikoron Czizmazia István szőllejébe 
kivitte az ebédvékát, hogy az i f jú legények köpö-
nyeg alá vötték Asztalos Mihálynét, és az szőllő-
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bői elvitték, odajártak vele estig [Mv; MvLt 291. 
233a-51a átírásban 1]. 

ebeg rebesget; a arunca o vorbă; munkeln. 
1838—1845 belleget: mondogat, megpendít va-
lamit, nem elég bizonyosat, tartózkodva. Rokon-
értelmű nálunk ezzel az ebeg is [MNyTK 107]. 

A jel-re nézve 1. MTsz ebesget al. 

ebelkedik gonoszkodik; a se purta cîinos; bos-
haft sein. 1661 : azt gondolo(m) azért ebel-
kednek a' katonai hogi Maros szeket . . . vonhassak 
el hogi fel nem ülhessenek Ngd melle [Küküllővár 
K K ; K J Balasfi Zsigmond a fej-hez]. 

ébenfa-pálca a Diospyros ebenum fájából ké-
szült bot ; baston de abanos; Stock aus Ebenholz. 
1805 Egy hoszszú fekete Heben-fa udvari pálcza, 
elefánt csont gombai allol felyűl [Mv; TGsz 52]. 

ebenum-fa ébenfa; Diospyros ebenum; lemn 
de abanos; Ebenholz. 7628 : ket kep Hebenum 
faba, ezwstos, arannias [Gyalu/Kv; JHbK XII . 
44, 9 — 10]. 1634 hattam eo kegmenek az en kis 
hebenum fabol chinalt, Romabol hozott Reli-
quiaimat [Wass. Vass János végr.]. 1673 hébe-
num fából paraszton csinált agyúa [Fog.; UtI. — 
ĂTi. pisztoly]. 1714: Hebenus fábul hosszas Páltza 
E R E k L t I I . Apafi Mihály hagy. 6]. 1732 : egy 
mankó hebenu(m) fából való [Kv; Ks Kornis 
Zsigmond lelt. 6]. 

ebes ? mocsaras; mlăştinos; sumpíig. Hn. 
1723 : Ebes vãpãja nevű helyben [Bibarcfva U ; 
EHA]. 1737 Ebes (irt. sz). Ebes fűben (ua.) 
[Erdőcsinád MT; EHA]. 1754 Az ébes főb(en) 
(sz). Az Ebesfőben (sz). Az Ebes kútnál (sz). Az 
Ebes kútjánál (k) [uo.; EHA]. 1761 : Ebes nevű 
hellyben (e) [Ikland MT; EHA]. 1826 : Az Ebes-
ben (sz). Az Ebes oldalán (sz) [Kál MT; EHA]. 

ebesfalvi az Ebesfalva (később: Erzsébetváros 
KK) tn -i képzős szárm.; din Ebesfalva/Ibaş-
falău (azi Dumbrăveni); mit -í Ableitungssuffix 
gebildete Forni des ON Ebesfalva (später: Erzsé-
betváros/Elisabethopol) : Ebesfalvaer. 1687: Száva 
Péter ebesfalvi számtartónk administrált berke-
gyapjúból csinált posztót [Ebesfva; AUt 577]. 
1749 : Ebesfalvi Krátson Gergely protestál, ugyan 
Ebesfalvi órmeny Jakab Márton ellen, hogy az 
mostan ellene orialodott causaját folytassa Ebes-
falván, mint ott residealo Házas tüzes ember 
[Torda; T J k III . 251]. 

Szk s ~ posztónadrág. 1692 Az Gondviselő 
Fizetese per Annum . . . Két esztendőre Ebesfalvi 
poszto Nadraga egj no 1 [Almakerék N K ; UtI]. 

ebez ebnek szid/mond; a face/numi cîine pe 
cineva; für Hund nennen. 1644 .ŝ hallotta <m> 
hogi Nagi Ianos ebeknek szitta volna eokett ugi 
dòrgeólòdik vala magaba(n) Nagi Janos, hogi aha 
ebek nam ugian ream vattok ugi mond . . . 
Szina Giōrgj . . . monda hogi ne ebez te senkit 
[Mv; MvLt 291. 410a]. 

ebiö kutyafej; cap de ciine; Hundskopf. 1574 : 
ky astak egi fazakat az feoldbĕl, es meg rúgtak 
labal egi eb feo es egy chont es három darab wy 
tégla es valamy geokerek hwlotak ky beleole 
[Kv; TJk III/3. 369b]. 

ebház-fia alk, becsm kb. kutyaházi; porc de 
cîine, om de nimic; Hundskerl/Hundsfott. 1717 : 
én akkor Egyház fi volta(m) nékem is azt mon-
dotta®, kutya atta ebház fia [M. köblös SzD; 
RLt Bereczki Miklós (36) ns vall. — aBecski 
Miklós]. 

eb-henger becsm kutyapecér/ütő ; hingher ; Hun-
deschläger. 1570 : hallotta Zeoch Peterne azt 
Mongya volt Te chygan eb henger Beste kwrwaffya, 
Myert vered az Ebeth | Lattá hogy Zygarto 
Gorgh azon Megien volt alah az vchan, Es zeoch 
peterne kyalt volt vtanna vay eb henger kwr-
wafy a Te az rezbe sem volnál Melto (így!), ezt 
vgian sokzor kyaltwa Monta vtanna [Kv; T J k 
IIII2Š 74]. 

A címszóbeli Összetételnek a régiségben lehetett az itteni 
szōvegrészbeli becsmérlő jel-tői eltérő, közömbös hangulatú 
'hóhér, sintér' jel-e is; ezt az összetételt azonban a szerk. — ez 
adalékon kívül — sem saját céduláin, sem a tört-i és leíró 
szótárakban nem leli. 

ebkdlyök kutyakölyök; căţel; junger Hund. 
1574 : egi leanka az hwl Mutatta az kert mellet 
meg astak es egi fazakat talaltak, kyt hogi ky 
weottek volt az feoldbeol, felywl feold volt, Bor-
bel Ianos Ely tazitotta az fazakat, Es hogi ely 
Romlot az feold keozet egi Eb keolyek feienek 
chiontiaik (!) latta keozte [Kv; TJk III/3. 370]. 

eblelkű kutyalelkű; cîner, cu suflet cîinos; 
Hundlings-. 1672: (Stephanus Szoboszlai alias 
Kis) Isten ellen való szitkokkal, őrdőgh lelkű, eb 
lelkű, hamis hitűjevel és ezekhez hasonlo dolgok-
kal és szitkokkal szitkozodot [Kv; T J k VIII/11. 
250]. 1673 : Várgha Simon . . . Trombitás Ilonát 
. . . és Sajtos Janosnét eb lelkű lelek bestye lelek 
kurvak(na)k szidalmazta [Kv; i.h. 230]. 1682: 
szidalmazottis kutya, s eb lelkűnek [SzJk 163—4]. 
1698 : (Az asszony) Urát éktelenül rut szitkokkal 
egész házasságokba(n) szidalmazta, átkozta, bŏs-
tăenítette, sokszor sok izben ördögh szülötté (ne) k, 
kutya lelkűnek beleadnak (?)a, eb lelkűnek [i.h. 
310. - *Az ószövetségi Beleál?]. 

eb-pecér kutyagondozó/pecér; îngrijitor de cîini; 
Hundschüte/junge. 1591 : Báthory B. E b pecze-
ritth vitte Segeswary Matthias Vywarban . . . 2 
louo(n) [Kv; Szám. 5/X. 48]. 1596: Az Ebpetze-
rek eggyetmasokat, 6 saak zab liszt, 2 saak kenyer, 
zabot, tekenöt, vitte 2 loual Barathi Imre Thor-
daig f 1 | minden nap sakkal hordotta az kopok-
nak az eb peczer, mind faggiat, kinieret, korpát, 
varos zabiatis haro(m) keobleot eorlettwnk nekik 
[Kv; i.h. 6/XXI. 14, 6/XXIX. 137]. 1625 az eb 
peczjereknek . . . Atta(m) Hust 11b: 8 [ K v ; i.b 
16/XXXIV. 163]. 
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ébred a se trezi/deştepta; aufwachen. 7728 
Ebregy meny el kutya fia, mert ihol jŏn amaz 
hév kŏ az Urát értvén inkább hiszem ra j t a [MNy 
XXXVI, 269]. 

ébrekedik átv ébredezik; a se trezi încet/dez-
metici; langsam erwachen. 1781: irtáson eŏ 
Ngais mivel most aki tŝak valaki Nével Possessor 
Falujokb(an) mind irtassa és i r t ja erdejeket 
néhai Grófŭnkis ugy kezdet Ebrekedni ugy osz-
tan fogta és irtotta ezen helyseget [Balavására 
K K ; Ks 19/IV. 8]. 

ébren t reaz; wach. 1584: Igiarto Thamasne 
vallia égkor giermek Ágiamba lewen megh Niom-
nak vala, de ez Sos Janosne Bant velem es erre 
gianakottam, égkor vgia(n) ebren valek, hogy 
egy fias dizno kepeben Ieowenek ream es a mala-
czokal zoptatak teyemet ky [Kv ; T J k IV/1. 244]. 
1653 Éjjel jöt t vala mega, s a tanács is éjjel 
gyűlt vala össze. De semminek látszott nállok az 
a dolog, úgy elveszett volt az eszek. Nem is mon-
dották a város népének a dolgot, hogy akár csak 
értse és ébren légyen; hanem csak hajnalban 
reánk jövének — nagy sereg vala — voltak négy 
százan válogatott emberek [ETA I, 69 NSz. — 
aAz ellenség hollétének hírével a tudakozódó 
ember]. 

ébreszt átv élesztget; a învia/anima; wiederbe-
leben. 1847 : azon hit lelkesite, hogy azon jó feje-
delem, kinek atyai kormánya alatti több tar to-
mányokban nemzeti museumok ébresztik az ipart, 
terjesztik a ' természettani ismereteket, 's lelke-
sítik a ' hon szerelmét, nem lehet, hogy hiv Erdé-
lyétől is megtagadja a ' nemzeti museum alapítását 
tárgyazo országgyűlési törvényczikk megerősítését 
[Méhes 6]. 

ebség gazság; nemernicie; Gemeinheit. 1592 : 
Mondek nekj legien neked, mert ez elebbj ebsege 
mellettis partiat fogad az fia halálakor, es Gra-
tiat hozal nekj [Kv; T J k V/l . 211 „Kadas Meni-
hartne Orsolia Azzoni" vall.]. 1632 : Timar Janas-
nenak az leania monda az Annianak, Ania bizoni 
el vagdaltak az beóróknek az kóteleit ( :az bórók-
nek penig czak el odoztak uala az kóteleit:) erre 
monda Timar Janosne Mihali Mester ebsege az, 
ne(m) az ageb attiatol maradót ez az malo(m), 
tòbis uolt i t t molnár de ótetis el tòrli az Jste(n) 
innét [Mv; MvLt 290. 108a]. 

ebszar kutyagané/szar; excrement de cîine; 
Hundedreck. 1574: Thot Ianos Azt vallia . . . 
Adam Mongia volt hogi thormat teor orra ala, 
Mert az tyzedessegetis arron veotte volna, ha az 
vyat zayaba tenne sem Mernek meg harapny, 
Mond agoston Eleoszer hogieo Nem harapia 
az vtan Mond hogi hozd ide Mind az altal lassan 
ha meg harapható(m) Mond adam hogi ebzart 
haraphat, Ezfele zep Bezedek teobis volt de eo 
Rea Nem Emlekezik mynd my volt [ K ; T J k 
III/3.345]. 

Szk s ~ az orrába. 1633 : monda Szabó Jacabne 
az legininek bankodiki Abrugi Istua(n)a, arra 
monda az Borbeli Lukacz vra(m) fia bizoni bán-
kódik mert ige(n) szegienli, arra ismét mo(n)da 
Szabó Jakabne, ebszar az orraba akkor ne(m) 
e(m)ber, az mikor kellene, en egi Azzoni ember 
uagiok, es en mégis ne(m) felek [Mv; MvLt 290. 
125a. — aA szeretője]. 

ebszŭlte ebadta, eb kölyke; neam/făptură/ză-
mislit de cîine; Lausbub. 1705 : mindenütt, kivált 
a város piaczá(n) és a városon kivűl szerte széllyel 
ŏrdŏg attával, teremtettével, ebszűlettével szi-
dalmazta bestelenitette Déés várossá hivatalos 
magjar Papját Tiszteletes Almási István Uramat 
[Dés; Jk] . 1753 : ha nem megy ebszülte fogjatok 
le [Marossztgyŏrgy MT; Ks 48. 67. 31]. 1763 
üssétek az eb szülötte Tetvessét és öljétek meg 
[Nagyida K ; Told. 9]. 1838-1845 Ebugat ta , 
ebszülte; szitoknem. Ebugatta, rossz fia l = ör-
dögadta [MNyTK 107 ebugatta al.]. 

ebteremtette ebadta, ebszülte, eb kölyke; neam/ 
făptură/zămislit de cîine; Lausbub. 1714: Bajor 
Ferencz Uram . . . be méne az Malomban, ben 
találván az Nyisztor Miklós nagy kŏ tŏ fejszéjét 
ki jőve az Malombol, az mint Nyisztor Miklós 
kŭn áll volt üres kézzel, ütni vérni kezdé, maga 
az fejszével az fia Bajori Sámuel Uram egj lapi-
toval, igj szólván, ki eresztette meg az malmot, 
az eb teremtette [Berekszó H ; Szer. Marián 
Danila (26) jb vall.). 1737 eb adtanak, Terem-
tettenek is szida [HSzjP]. 1739 ördög és Eb-
attával s teremtettével káromkodott légjen 
[Dés; Jk] . 1751 : üssed s.v. baszom a ' lelke eb 
teremtette Tolvaj t halálra [Torda; CsS]. 

ebugatás kutyaugatás; lătrat de cîine; Hunde-
gebell. 1591 : Égikor hog el alvttunk volna, eb 
vgatast kezdenk hallani, az giermek . . . kezde 
mondani, kel fel hamar, mert bizoni el vittek az 
louat, az oruot vgattia az mi ebünk [Kv; T J k 
V/l . 143] | az eb vga<ta>sra zolgam fel vgrik 
[UszT 13/67]. 

ebugatta haszontalan, mihaszna; netrebnic; un-
nätz, nichtsnutz. 1780: E b ugat ta kedves Bará-
tom ugyán réám taszitátok a nagj igát ö r ŏ k ŏ s 
njomoruságot [Betlensztmiklós K K ; BK. Bodó 
Zsigmond gazdatiszt lev.]. 1838—1845 : Ebugat ta , 
ebszülte; szitoknem. Ebugatta, rossz fia l = ör-
dögadta [MNyTK 107]. 

ebül 1. aljas módon, becstelenül; ín mod infam/ 
josnic; niederträchtig. 1573: I t kwn az Thanach 
haznal hallotak zaygast Ianos deák es Zeoch 
Pal keozet az keozbe Mond Ianos deák ezt 
hallia kegetek l m azt Mongia hogi hazwdok ebwl 
Bestiewl benne Monta pal ne(m) azt Mondom, 
hanem hogi valaky engem Rezegnek Mond hazwd 
benne ha te Mondodis Mert rezeg Ne(m) vagiok 
[Kv; T J k III/3. 142] 1590 : ebwl oztottatok az 
en ket eoreoksege(m) keozettis falwiet hatarlot-
tatok megh [Bögöz U ; UszT]. 1640 : Dianna még 
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i t t vagjo(n) keozeottünk, megh banta az mint 
hallo(m) ebül való czelekedetit [Barcsa H ; Gram-
Tr V. 360]. 1655 : Csepregi Mihály azt kévánnya, 
hogy a' mitt mondottam, mind vissza mondgyam 
s ugy kövessem megh, hogy ebül mondtam, de 
azt nem mondom [CartTr II . 896 Petrus Lázár 
al(ia)s Örmény de Diós (45) ns lev.]. 1755 : elég 
ebül tselekűdte, hogy nem tudositotta Ngdot 
szándékáról [Nsz; Ks 96 Bíró Antal lev.]. 

2. kutyául, nyomorultul; cîineşte, mizerabÜ; 
(hunds)miserabü. 1724: Hallottam bizonyossan, 
hogy ha Feleségét Viszszaagyák is, de bizony ebul 
lesz ŏ kglm(éne)k dolga, m(ert) olyan korbátsot 
tsináltatok, h(ogy) ŏrŏkké meg emleget [M. ki-
rályivá K K ; BK. Kotsis Mihályné (39) jb vall.]. 

3. hitványul, hitvány módon; ordinar, indo-
lent; gemein, niederträchtig. 1567: Magdaléna 
dixisset Ez e a io leány a' ky el rantottha a layt-
rat az en Anyám alol eleg ebol thanitottad hogy 
el ranchia oreg ember alol a laytrath [Kv; TJk 
I I I / l . 94].'7708 ebul atták számb(an) itt a' 
marhakat [Fog.; KJMiss]. 1786 : Haszontalan 
korhel két Legényei jövének bé előre Ngd(na)k 
a' Bágásiás szekéren, ezeket igyekeztem egy egy 
kevés munkára fogni, de nem fogadták szómot, 
ebül 's kutyául szoktak [Gernyeszeg MT; TL Mál-
nási László ref. főkonz-i pap lev.]. 

O Szk : ~ jön ki ebül jár. 1838—1845 : ,,Ha 
itt nem lész a parancsolt napra, velem kurtán 
( ebül:) jösz ki" azaz: nem járok Pálról Péterre, 
hanem röviden eligazítom hibádat. Erdélyi szólás 
[MNyTK 107 kurtán jő ki al.] 

Sz. 1737 Buda István . . . Egy kisded ládaját 
az arnyek szekben tartotta lanczon le bocsatva 

edgyik atyafi a masikot beszedré félre hitta, 
az alatt az szolgájaval az ladat el lopatta. Igazan 
itt tellyesedet be hogy ebül gyűlt szerdék, ebül 
veszet ell [Küyén Hsz; Ap. 4 Székely Elek Apor 
Péterhez]. - L. SzE 168-9 . 

ebvásár ? kb álnok alku/egyezség; învoială/ 
înţelegere perfidă; falsches Handeln. 1653: 
Egy Nagy Albert vala fő ember Küldte vala 
Móses* ezt Lengyelország felé, hogy hadat gyűjt-
sön. Elmenvén, nem tudom mennyit gyűjtött 
is volt ugyan, de azalatt há t megesett Bécsbe 
az ebvásár. Hallotta, hogy suspust vallott volna 
az ura Székely Moses, és nem foghatott egyebüve, 
hanem aláfogott Tömösvár felé — Vaskapunál 
akart kimenni [ETA I, 83 NSz. — aAz 1603-ra 
keltezett feljegyzés a fejedelemségre törő, sze-
rencsétlen végű Székely Mózesre von.]. 

ebverés kutyaölés/ütés; omoiîre de cîine; 
Hundesschl ägerei. 1593: fyzetem az Ciganioknak 
32 Eb veresertt f - d 64 [Kv; Szám. 5/XXIII. 
28 Casp. Schemel sp kezével]. 

eeet oţet ; Essig. 1570: Weget lagitani Vegy 
zaruas vert Echetet, főzd meg benne az Iueget 
[Nsz; MKsz 1896. 366]. 1582 : Vachyorara veot-
te(m) Eott font Retket d. 15 Egy Eytel Eczetet 
d. 4 [Kv; Szám. 3/V. 3], 1584: Ez elmúlt hetbe 

leowe hozzánk* hogy a' legent meg kennye, Es 
chak eczetet hoza [Kv; TJk IV/1. 219. — aTi. 
a boszorkánysággal vádolt Szabó Kató]. 1585 
Harmadfel eytel Eczhet kolt az czhyukahoz es 
suffahoz d. 10 [Kv; Szám. 3/XXII. 53]. 1589 
Hattanak ó Keglmek Ket Kiched eczetes alta-
logot kiben akor eczet ne(m) uolt de most vagion 
[Kv; i.h. 4/XI. 9]. 1653 : Házamtól is vittem el 
sok élést, kivel sokadmagammal jövet-menet 
mind megértük: úgymint bort, mézet, vajat, 
eczetet, cipót, kalácsot, fűszerszámot — a mi 
kellett mindent [ETA I, 146 NSz]. 1679 : Ecze-
tes Ház Vagyo(n) itt Első hordoban bor 
kőre vet eczet, agyastol Urn. 13 . . . 4 Hordo-
b(an) Fekete szőlővel foglalt eczet, agjastol Urn. 
14 [Uzdisztpéter K ; TL. Bajomi János lelt. 68]. 
1741 Egj hórdotska éczét [M.nádas K ; RLt]. 
1747 Uj etzet egy általagban Ur 8 [Borsa K ; 
Told. 24]. 1793: 6 1/2 kupa őtzett* a xr. 9 
R f - x r . 58 1/2 [H; Ks LVII/53. — aIgy a 
specificatio egy hiányos más-ában is; egy másik-
ban azonban: 6 1/2 Kupa etzet]. 1832 : A' Moso 
Ház Ebben tanáltattak . . . Egy nagy állás, 
melyen a ' Grófné Asszony ŏ Nsga Etzetjei állanak 
[Sáromberke MT; TSb 26]. 

ecetágy strat de oţet; Essiglager. 1669 Eczet 
agynak való aszalt seprő Ur 2// [Fog.; UtI]. 
1681 Eczetes korso, mellyekb(en) ez iden csinált 
eczet ági vagyo(n) (: circiter haro(m) 3 ej teljes :) 
Nro 8 [Vh; VhU 528]. 1685 e. : Egy desában 
eczet ágy [Gyf; MvRK Urb. 22, 24]. 1747 
egj kisded általagotskában etzet ágy cir. oce (!) 
4. Uj etzet egy általagban Ur 8 [Borsa K ; Told. 
24]. 1748 Egy kis atalag Igen jo eczet agyat 
küldök [Buzd AF; Ks 96 Mikó Ferenc feleségéhez]. 
1765 Etzetes korso etzet ágyai együtt 1 [Ispán-
laka AF; JHb XXVIII/49. 8]. 1795 A' veress 
bor tsinálása iránt méltóztatott Nsgod parantsolni, 
melynek készittése e szerént vagyon: A' fekete 
járdován szőlőt meg kell szemeltetni mint etzet-
ágynak is szokták [Bősháza Sz; IB. Bátori Gábor 
lev.]. 1831 öt üveg etzet ágy [Kv; Pk 4]. 

eeetbor ecetes bor, vin oţetit, vin acru; Essig-
wein. 1585: Mas talra boryuhus Suffaual . . . 
Saffrany ment rea d. 12 Bors ment rea d. 7 
Gyöngyber ment rea d. 3 Eczhet bor me(n)t rea 
d. 2 [Kv; Szám. 3/XXII. 56]. 1723: hallottam 
másoktol, hogy Marosán Gligor Marikának 
eczét bort vitt volna innya [Szásznyíres SzD; 
Ks 27. XVI]. 

eeetes I. mn 1. ecettel savanyított, (meg)ece-
tezett; (acrit) cu oţet; mit Essig gesäuert. 1586: 
Echietes Cziberç [Kv; Szám. 3/XXIV. 29]. 
1719: Etzetes Fokhagymas Meses (!) Ételek 
hasznosabbak az Pestis idejen úgymint Diós 
asa (l), Sufas, kaszás Lev, Czitromos Ételek 
[Ks 54. 84 Medicina instructio]. 1849 : Mig a ' 
szem borongatás . . . folytatándatik . . . az alatt 
etzetes étel, édes téj, turo, bor, pálinka s kŭllég 
telyességgel el távolittandok [Etéd U ; Pf]. 
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2. ecetben el tet t ; (puşi) ín oţe t ; in Essig ein-
gelegt. 1591 : veottem Ecetes es Sos wgorkatt 
[Kv; Szám 5/X. 31]. 

3. megecetesedett; oţet i t ; Essig-, säuerlich. 
7623 : Búdős Niarlott, Eczetes Nyülos borokot 
k j ne vetesse(n) [Fog.; Törzs. Bethlen Gábor 
gazd. ut.]. 7837 ; Eczetes aszszu szőllő bor 5 
veder [Szentbenedek SzD; Ks 88. 29]. 

4. ? savanyú bort/ »ecetet« termő; care pro-
duce vin acru/oţetit; sauerlichen Wein bringend/ 
fruchtend. Hn. 1791 : Az Etzetes Szőllő. Eczetes 
nevű hegy (gyü, sző) [Ludvég K ; EHA]. 

5. ecettartó; ín care se ţine oţet ; Essig ent-
haltend. Szk : ~általag. 1585: Egy echetes alta-
lagh [Kv; T J k IV/1.]. 1589 Hattanak ó Kegl-
mek Ket Kichid eczetes altalogot [Kv; Szám. 
4/XI Isp. reg. 8 - 9 ] . 1591 : Eczetes Altalogh 
I I I [Kv; Aggm. A. 53]. 1594: A Kraznai Maior 
haznal . . . Echjetes altalagh kiben kichin vágjon 
No 1 [Kraszna Sz; UC 78/7. 19]. 1603 Az Echye-
tes Altalaghy mellett wleok vala [Kv; T J k VI/1. 
666]. 1647 : Egy Eczetes altalagh [Nagyteremi 
K K ; BK 48. F. 10]. 1675 : eczetes altalogh 
[Mezőmadaras MT; Borb. II]. 1677 egy kis 
hitván űres Eczetes altalog [Dés; i.h.]. 1696: 
Üres eczetes atalag nó 2 [Bethlen SzD; BK]. 
1724 Azon Házban az eczetes Széken két jó 
nagy eczetes átalag [Koronka MT; Told. 29/12]. 
1728 : Ŏtt vidres etzetes Atolag [Ludvég K ; 
i.h. 29/19]. 1729 Eczetes általagh [Petek U ; 
TKl Petki Nagy cs. szám. 80b]. 1734 : vágjon 
egj általag alma eczet, vágjon más egj üres ecze-
tes altalagis [Datk N K ; JHbK Fasc. D. 1]. 
1741 Egj hórdotska éczét . . . 1 Egj etzetes 
Atalag 1 Egj kisdéd étzetes átalag 1 [M. nádas 
K ; RLt]. 1756: Szebenböl màrinka Aszszonj 
küldött ki két úttal apro Eczetes általagot Nro 
8 [Kiskend K K ; Ks 71. 52 szám.]. 1761 : Kŭssebb 
etzetes átalag [Vessződ N K ; J H b XXIII /31. 24]. 
1840: Eczetes atalog [Nagykapus K ; KszRLt] 
¥: ~ általagocska. 1692: Eczetes altalagocska 
[Mezőbodon TA; BK 6 - 7 ] . 1699 Eczetes Ata-
lagocskak Nro 4. nemelljik felig bor eczettel . 
Üress Eczetes Atalagocska 1 [O. csesztve A F ; 
^ t Gyulafi László inv.]. 1726 az Tŭz helly 
alatt két eczetes átalagocska, mind kettőben bor 
eczet [Görgény MT; Born. G. 7. 23]. 1742: 
Lattom . . . egy ott vedres ecsetes (!) átalagatskát 
[Buza SzD; LLt 109] * ~ászok. 1717: egy 
eczetes ászok [AbafájaMT; JHbK XXXIV/20.4]. 

~ berbence. 1836: Egy Etzetes Berbentze 
. . . 3 vedres és 3. Gelétes Berbentzék [Dés; DLt]. 
1837 Egy etzetes berbentze tele etzettel [Dés; 
BLt] -X- ~ bodonka. 1669 Ezen pinczebe vagyon 
• • • Egy cziknak való üres hordoczka . ., három 
desa, egj eczetes dobonka [Királyhalma N K ; 
Ks 67. 46. 24a] * ~ csobolyó. 1744 : Eczetes 
Csobolyo 1 [Marossztkirály AF; Told. 18]. I 1745 
Eczetes csobolyó nrŏ 2 [uo.; i.h.]. 1746 : Eczetes 
csubollyó 2 Egy Mézes Csubollyó, kib(en) is 
vagyon kevés méz [uo.; i.h.]. 1778 Talaltam 
. . . Tejes Désat egyet etzetes Csubojot egyet 
[Agárd MT; i.h. 8] * ~ dézsa. 1773 : Etzetes 

Desa 1 [Kozmás Cs; Ks] ~ edény. 1688: 
Edgy Etzetes földből való edény [Hsz; HSzj 
edény al.]. 1754 : Borsáról viszek . . . Maros Sz : 
királyra . . . Etzetes edényt *Tsobolyot nro 1 
[Told. 53] & ~ ház ecettartó kamra/rekesz. 
1594: Az Eczetes hazban [Somlyó Sz; UC 78/1. 
22]. 1679: Eczetes Ház . . . Vagyo(n) i t t Eczetes 
hordo tartó fa ráma nro 1 [Uzdisztpéter K ; TL 
Bajomi János lelt. 67]. 7680: Ezen Pitvarból 
nyilik az Eczetes Hazra . . . béllet ajtó [A. porum-
bák F; Ált. Inv. 17]. 1690: Ezen Sütő Hàz 
oldalaba(n) vagyon el rekesztve Fenyü Deszkából 
való Kis Eczetes Haz [Kentelke SzD; BK Ken-
telki lelt. 5]. XVIII. sz. eleje : a ' Számtartó, 
vagy Eczetes ház [Gernyeszeg MT; TGSz 42] 

~ hely. ecettartó rekesz/rekeszték. 1679: 
Deszka rekeszhez való fenyő deszka, mellyel ez 
előtt eczetes hellyet rekesztettek volt el darab 
nro 11 [Uzdisztpéter K ; TL Bajomi János inv. 
11] * ~ hordó. 1679 Eczetes Ház Vagyo(n) 
itt Eczetes hordo tartó fa ráma nro 1 [Uzdiszt-
péter K ; TL. Bajomi János inv. 67]. 1692 
Eczetes hordo no 2 [Mezőbodon TA; BK Inv. 
13]. 1758 égy etzetes hordo [Sár] ~ hor-
dócska. 1693 Viriczes Kad den. 30. edgy eczetes 
hordoczka den. 30 [Tarcsafva Usz; Pf]. 1741 : 
egj etzetes hordotskában bor etzet [Mezőbánd 
MT; LLt 146. B.]. 1744 : egj kis eczetes hordotska 
[Szentdemeter U ; LLt Fasc. 67] ~ karafina. 
1744 Eczetes Sorofos Csorba Karafina [Buza 
SzD; LLt Fasc. 181. B] * ~ korsó. 1681 : 
Eczetes korso mellyekb(en) ez iden csinált eczet 
ági vagyo(n) (: circiter haro(m) 3 ej teljes:) Nro 8 
[Vh; VhU 528]. 1765 : Etzetes korso etzet ágyai 
együtt 1 [Ispánlaka AF; JHb XXVIII/49. 8] 
~ szék 1724: Azon Házban az eczetes Széken 
két jo nagy eczetes átalag [Koronka MT; Told. 
29/12] ~ tartó ászokfa. 1681 Kulcsár Haza 
. . . Vagyon ezen házban . . . Eczetes tartó Lábas 
ászok fa Par 1 [Vh; VhU 527] * - üveg. 1830 : 
Kupás Etzetes Üvegek . . . Nro 6 [Nagyikland 
TA; TLt Közig. 1748]. 1848 6 Etzetes üveg 
tele 30 kupa boretzettel [HSzj bor-ecet al.] 
~ veder. 1594 : Ecetes vjder No. 1 [Somlyó Sz ; 
UC 7/22. 2 5 - 6 ] . 

6. ecetszívásra való; pentru tras oţet ; zum 
Essigheben (dienend). 1797 Két Tők Lopo. egyik 
Boros, a más etzetes [Náznánfva MT; Berz. 4. 
22. 22]. 

II. fn 1. ecetes állvány/szék; poliţă de ţ inut 
oţet ; Essigstuhl/ständer. 1669 Egy eczetes. Az 
eczetesen vágjon ŏ t t altalogh bor eczet; három 
altalog alma eczet [Királyhalma N K ; Ks 67. 
46. 24a]. 

2. ecetkészítő és -tartó rekesz (ték) ; despărţi-
tură pentru prepararea şi ţinerea oţetului; Ver-
schlag zum Essigmachen und -haltén. 1692 
Tisztarto Háza Ezen háznak Észak felól-valo 
Szegeleti vagyon Fűrész Deszkából Eczetesnek 
el-rekesztve [Mezőbodon TA; BK 6—7]. 

ecetesedik ecetessé kezd válni; a începe să se 
oţetească; zu Essig werden. 1715: Kedves italu 
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vékony . . . gyengén eczetesedni kezdett®, más-
kint tiszta izŭ | Ernyei Majország ô Borok . . . 
eczetességre hajlott eczetesedni kezdett [UtI. 

*Ti. a bor]. 

ecetesség 1. ecetesedés; oţetire ; Essigwerden. 
7775 Ernyei Majorság ô Borok eczetességre 
hajlott [UtI]. 1751 'a Csakine pintzeib(en) 
kaptom egy bort a ki etzeteségre collimal az 
többi jók [Szentdemeter U ; Ks 83 Borbándi 
Szabó György lev.]. 1837 : etzetességre hajlandó 
Szásznyiresi aszszu Szőllő bor [Szentbenedek 
SzD; Ks 88. 29]. 

2. (vmüyen italnemű) ecetes volta; stare oţe-
tită (a unei băuturi) ; essigstichtiger Zustand 
eines Getränks. 7756 k. : Kis Mihály Vramis . . 
Vraság korcsmárossa lévén korcsmárosságá-
ban negyven veder Ser etczetessége mián raj ta 
maradván . . . Adott vólt az udvarba maga borát 
egy hordóval [Déva; Ks 94. 24. 3]. 

ecetesül ecetesedik; a se oţet i ; zu Essig werden, 
ein Essigstich bekommen. 1715 : Ernyei Majorság 
ô Borok . . eczetességre hajlott eczetesülni 
kezdett [UtI]. 

ecetszívó ecetlopás/szívásra használt; folosit 
pentrn tras oţet ; zum Essigheben gebraucht. 1747: 
Etzet szivó Tők lopó [Borsa K ; Told. 24]. 

ecettartó I. mn ecet tartására használt; folosit 
pentru oţet ; zum Essighalten gebraucht. 7692 : 
Eczet tartó állások, mely állásokon vadnak bor 
eczetek vasa nro 24// [Görgénysztimre MT; JHb 
Inv.]. 

II. fn 1. ecettartó állás/szék; şopron/scaun de 
ţinut oţet ; Stand/Stuhl zum Essigbehalten. 7685 
Ezen házak híján vad (na) k Eczet tartó Nro 
1 Medgy szárasztó Nro 1 [Borberek AF; 
MvRK Urb. 8 - 9 ] . 7697 az Utza felől való 
gerendás Kő házban . . . Egj deszkás eczett tartó 
[uo.; MK Alvinczi Péter lelt. 1]. 

2. (asztali) ecetes üveg; sticlă de oţet ; Essig-
flasche. 1853 ecet és olaj tartó 25 garas . . . 
második ecet tartó 25 garas [KCsl 3 útiköltség-
jegyzék-tétel berlini vásárlásról]. 

ecsel ecsettel végigfésüli a felkötött kenderfőket; 
a dărăci, a pieptăna cînepa cu daracul; mit Pinsel 
hecheln. 7769/7778 Fejér Cselédeinket is haj-
tották, vagy Rostálni, vagy Etselni, vagy Kender 
tsinálni, vagy Sertés bél tsinálni, a ' melly Soha 
következendő napi rabotába nem imputaltatott, 
mindazonáltal néha meg esett az is, hogy midőn 
Fejér Cselédeink etsellettenek, rostáltanak, vagy 
Kendert tsináltanak, ollyankor minket férfiakat 
Uraság szolgálattyára nem hajtot tanak | Hétfün 
akkor mindjárt a ' Fejér Cselédeinket mindenikünk-
nek hajtották Nagyfalura Etselleni [Nagyfalu/ 
Bagos Sz; BfN DDD/4]. 

A címszó jelzetté művelet körültekintőbb meghatározási 
lehetőségére nézve Nagy Jenőnek a kazegi kendermunkára 
von. leírása tájékoztat (DolgD 1. 1 9 - 2 0 és az adattár; i.h. a 
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művelet eszközének, az ecsetnek képe). — Noha a fenti, egyet-
len szilágysági pontról és egy forrásból származó két adalék 
alapján nem ajánlatos elsietett általánosító következtetést 
levonni. Nagy leírásának tekintetbe vételével lehetséges, hogy 
legalább az erdélyi régiségben a kender- és a lenfinomításnak 
kettős befejező művelete volt: a gerebelés: gerebenexés és az 
ecsellis (X. Nagy i.h. 17-20. - A finomító eljárások elkülö-
nítésére nézve 1. alább ecséUet al.]. Ezen továbbmenően a két-
féle művelet országos elkülönülésére mutathat az is, hogy össze-
foglaló leírásában Bátky Zsigmond is megkülönbözteti a kétféle 
finomító eljárást [MNr* I, 304]. Az itt előadottak tekintetbe 
vételével is csak közelebbi vizsgálódás elvégzése után döntendő 
el, hogy vajon ilyen értelemben módosítandó-e a — nyilván 
a MTsz nyomán induló — TESz-nek 'gerebenez' jelentésmeg-
határozása. 

ecselés kenderecsetelés/fésülés; p ieptänat ; He-
cheln mit Pinsel. 1830: etsellésre 15 xr [Kv ;Pk 5]. 

ecsellõi az Ecsellő (Szb) tn -i képzős szárm.; 
din Ecsellő/Aciliu; mit -i Ableitungssuffix gebil-
dete Form des ON Ecsellő: Ecsellőer. 1759: 
Etsellei Onya Molcs (?) [Hosszútelke A F ; Kath.]. 
1784 : Már három hete s némelly ecsellei jobbágyim-
nak négy is vagyon, a miolta az dominalis birám 
szüntelen vágattya a szolgálatra . . . , de tellyes-
séggel mai napig is ide nem vehettem* Ottan 
találtam elébbecske az ecsellei . . . cigányomat 
[Vízakna AF; Halmágyi, NIr 671 Botághy János 
lev. — *Ti. őket]. 1823: az Etsellei határon 
[DLt nyomt. kl]. 

Szn. 7765 Johannes Etselei judex possesionis 
[Gerend TA; KS]. 

ecselt (meg)ecsetelt, fésült; pieptänat; mit Pin-
sel gehechelt. 7697 : A kőzepső pinczeben . . . Az 
rúdon vagyon hehellett kender gell. 22/12 Ecselett 
lengell. 2//. [Borberek AF; Mk Alvinczi Péter lelt.]. 
1708 : Kender etselett 39 fö [Hsz; HSzj ecseletlen 
al.] 1794 Etselt virágos Kender [Zentelke K; CU]. 

ecseltet kendert ecsettel finomíttat; a puné sä 
fie pieptänat ; mit Pinsel hecheln lassen. 7876 : 
ha meg nem heheltette a' kendert egy Kalangyát 
heheletlen küldje bé (így l) heheltesse etseltesse a 
szöszit Gerebeneltesse meg a' Felesége mustrát 
adjon osza ki had fonyák meg most jó modal Jó 
Idejin hogy Húsvétig Vászon legyen [Kv; BfRB 
gr. Korda Anna lev.]. 

eesepecs csipkebogvóíz/lekvár; marmeladă de 
măceş/cacadîr; Hagebuttenmus, Hetscherlmus. 
1746: Egy üvegben kevés sült mellé v(aló) ba-
rack . . . Egy üvegben csinált meggy. Egy üveg-
ben félig egész baraczk. Egy üvegbea félig ecse-
pecsft Egy üvegben félig sóska [Vargyas U ; Dá-
niel Ad. 256. — 4Jegyzetben : Hecsenpecs = ró-
zsagyümölcsíz]. 

ecset 1. pensulă; Pinsel. 1841 : Egy etset a' 
kömives keze alá 1 f. [Mv; BfR]. 

Szk: meszelő ~ meszelő. 1595: Vöt 1. Mezelö 
Eczetet az mezelesre p(er) d 14 Boba Kathotol 
kert. 1. Mezzelö Eczetet, mellyet el zagattak . . . 
d 8 [Kv; Szám. 6/XVIIa. 242 ifj. Heltai Gáspár 
sp kezével]. 

2. ? kefe; perie; Bürste. 1733: Edgj boroszta, 
al(ias) Ecset [Marossztkirály AF; Told. 2]. 
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cesctelćs ecselés ; pieptänat; Hecheln mit Pinsel. 
1797 minden Gazda két Kalongya Kendert tsap 1 
Napra; minden Gazdától egy héhellőnek ki kell 
telni: 1 Napi etsetelis az Aszszony ő Nagysága 
számára minden Esztendőn, el nem marad, 2 
font kender fonás; minden Gazdaszszonytol meg 
kivántatik [Csege SzD; Vass. Conscr. 681]. 

A jel-re nézve 1. ecsel al. a jegyzetet. 

edál világra hoz, szül; a naşte, a da via ţă ; 
gebären. 1597 : az Incta betegseget allegallya ki 
miat immatúrús partust edalt wolna [Kv; T J k 
V/l. 134]. 

eddegél eszeget; a ciuguli, a mînca încet; (lang-
sam) essen. 1831 Hat kend a' Lovakat keresi? 
•. No mennyen Kend Akna vegire. . ., most 
láttam ott eddegelni az ut mellett mind a két 
Lovakat [Dés; DLt 332. 13]. 1853: Trési néni 
a' napokba vett egy kis disznot 50 forintan s 
abból eddegelünk | (Ányám) maga erején a napok-
ban be tipegett a’ kitsi Lajosomhoz, jo ízűn edde-
gél [Kv; Pk Pákei Krisztina férjéhez]. 

cddifl 1. mostanig, ez ideig; pînă acuma, pînă 
in prezent; bis jetzt. 1567 : nem mer en velem 
perleny mynt az eb merth ha merth volna edig 
ele fogoth volna [Kv; TJk I I I / l . 95]. 1568 : 
Tholclalagy András valamytt az perre Eddyg 
keolteott. Neky Meg Engedj, Ennek vtannaes 
valamyg weghez Megyen az per, gongyatt wys-
selj [Gyf; BfN 54/6]. 1570 Minden vetthkeket 
ky Eddegli volt Megh engettek egy Masnak [Kv; 
TJk III/2. 147]. 1573 az Eóczyem háborí-
tott engemis meg az en atyamtol marattaban 
(1) mely ennekem edig elado nem wolt arossa sem 
teóttem [Kv; T J k III/3. 198a]. 1576 Myerthogi 
az Magiar wcay Kis Ayto tawol vagion, Azért 
Annak kolcztartoyat Az ky eddeg volt helien 
hogiak [Kv; TanJk V/3. 135a]. 1586 Most 
azért Abban Maraggjon Amint edegh volt | Pos-
tasag es zekeresseg tesze(n) eddeg az mint en meg 
vetette(m) f. 293/74 [Kv; i.h. 1/1. 25, Szám. 
3/XXIV 66]. 1600 varakoggianak mégis, ha 
eddegh varakottak [UszT 15/16]. 1630 seöt ha 
mit eddegh az Teöreök eleött mouealtunk 
volna is aual ne(m) akarunk elni [Törzs]. 
1634 Teglas F“erenczyne panazolkodat, hogy 
eddeghis meg gyugult volna de az eo szolgaloja 
vgy tazitotta, hogy az mia fekut ennyet [Mv; 
MvLt 291.6b]. 1638 adtunk Egi sárga Tehe-
net . az mégh fwre kél haitani, addegh tarczia 
szynáual, mint Eddegh [Kv; RDL I. 114]. 1649 
Kölest Edegh percipialtunk az Malombol Cub 
1 Metr [Kv; Szám. 26/VI. 501]. 1673 Az 
Szőlő őrőksegeknek dolga felől lŏn az osztozo 
felek kőzőtt edgy kis controversia, akarvan az 
idei termését el venni mindenik Szőlőnek közön-
segessen az két reszesz (l), az harmados penigh 
contralvan, mint hogy ő faradott es illjen erőt-
lenségébennis ô gondoskodott volna eddegh velle 
[Kv; RDL I. 154]. 1681 Olasz Szabó Istva(n) 

Eddégh fizetet Taxat f 4 [Vh ; VhU 31 - 2 ] . 

1721 A Repartitiokbannis olly proportiot keres®, 
mellyel a Hellysegeknek, nem csak tehettsége, 
hanem eddég Viselt Terheis aequilibráltassék # 
[Kv; Ks 18/XCIII. gub. - aTi. a gub.]. 1746 
a Feketéné Aszszonyom Gáttya fel nyomja a' 
vizet a M. Aszszony malmának a kerekei alá és 
eddég is már jó darab ideje nem foroghat a kerék 
[Ádámos K K ; J H b XIX/7]. 1782 Mi még eddig 
ollyos felettébb való ujjittást nem tudunk [To-
rockó; Thor. XX/4]. 1817 eddig Szűkön tsak 
volt, de már telyességgel egy Szem Gabonám 
Sints, sem tehettségem hogy vehessek [Szász-
zsombor SzD; IB. Szentmiklósi István ref. pap 
lev.]. 

Szk: ~ az ideig ezideig, mostanáig. 1740 
Nem tudom nem hallottam hogy eddig az ideig 
a sinfalviak az Rákosi Csordát hajtogatták volna 
se együnnét se másunnét az magok nyomás hata-
rokbol [KövendTA; Borb.] * ~ az óráig. 1795 : 
nem is hallattuk eddég az oráig [Mezosámsond 
MT; Berz. 5. 43. S. 2] ~ való eddigi. 1599 
Restal meg kit ezen eztendeoben be kel zolgal-
tatni eddeg walo adossagra [Kv; Szám. 8/XII. 
5. J. Chanadj mb kezével]. 1605 az Osztó 
Byraknak eddig való exeqúútioiokba(n) ket aúagy 
haro(m) Cikkellyekbe(n) Akadalyok Volt [Kv; 
TanJk 1/1. 499]. 1657 Lött pedig Születésem 
in anno 1607, az akkori idő járás szerént karácson 
előtt két héttel péntek napon®, és az mint fogan-
tatásom, születésem, ugy egész eddig való életem-
nek is rendi, folyása csak nyomorúságos és nyug-
hatatlanságos volt [Kemön. 16. — ®Azaz dec. 
14]. 1666 Ezeken kjül, minden nemw Inconven-
jentiak az Joszágh dolgából, Eő kgmek keőzűl 
ki szallanak Es Annyhilalodnak, mindenek az 
Eddegh Valók [Torja Hsz; Borb. I]. 1694 (A 
szőlőnek) eddig való mindé (n) műve, karozasa, 
liajtasa, kapalása, homolitasa meg adatott jól 
[Sebesel AF; BfR néhai ifj. Bálpataki János 
urb.]. 1717 (A kancellistáknak) eddig való Pénz-
béli fizetéseket az Anticipatio alkalmatosságával 
cum fl. Rhb(u)s 250// augealtuk [Nsz; Ks 83 gub.]. 
1739: az eddég való Condescensorok Quietantiájit 
egyben summálván tsalhatatlanul ment eddig való 
expensánk ad florenos Rss 5342 [Pálos N K ; Ks 
99]. 1760 az Falub(an) pedig mindennémŭ Pos-
sessiok régi és ujjabb Curialis Fundusak, nyilas 
ćs nyilatlan Házhellyek maradván eddig való 
Possessoraiknal, bonificalván a Veres résznek . . 
darab közönséges földel, melyis az Tseréig fel 
mégyen [Szava K ; RLt O. 4. liiv.]. 1782 az 
eddig való, 's ez után téendő kőlcségeket is ma-
gunkra veszűk [Dés; Ks 21. XV. 33], 

2. e pontig; pînă aici, pînă la acest punct ; 
bis zu diesem Punkt . 1574 az eŏ feldebol k j 
asta az hatar keowet es az en feoldeiţjre vit te 

Es az felet az Zantokat meg Zidogatta hogi 
bestiek vg'tnond ha eddeg nem zantyatok egi 
pénzt sem adok [Kv; TJk III/8. 375]. 1753 
menjen az hatara® az elre az Damian keresztigh, 
onnét Kapus patakba, fel esmet az Hölgyen 

eddeg vagyon az hatara [Gyertyános/Torockó 
TA; Bosla. - ®Az átadott erdőnek]. 1772 : e 

35 — Erdélyi magyar szótörténeti tár II. 
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felett a ' Mikes Malomtol fogva le eddig a helly 
is teresebb. Rév is kettő vagj három vágjon [Sö-
vényfva K K ; J H b LXVII/283]. 

3. ~ (van) i t t végződik, eddig t a r t ; ţine pînă 
aici; bisher. 1585 : Az Bachy Peter vra(m) koltese 
edeg wagio(n) az mint Chedúlat Rolla Ádot [Kv; 
Szám. 3/XVTII. 22b—3a]. 1653: Eddig a levél 
mássá | Eddig a magam írása. Kezdek esmét a 
Borsos Sebestyén szüle-apám írásához itt, melyet 
elhagytam vala [ETA I, 31, 34 NSz]. 1700: 
Discantistaknak fl 15 Az Déákoknak fl 15 
Eddigh az Temetesi alkalmatossaggal való ero-
gatio [Abrudbánya; Pk 6]. 

4. e mozzanatig; pînă la acest moment; bis 
zu diesem Moment. 1588 : wgyan Azon bottlas-
saban megh eŏklele Erdeótheleki Marthon chyan 
Jánost, es azon eóklelesseben el eyte Az kopiat, 
eggik vizha (l) jeówe Az kathonaknak, es kiri 
wala az kopiat, de nem ada chyan János. En 
eddigh tudo(m) [Perecsen Sz; WLt „Chyoma 
Myhaly, perecheny, Báthory Sigmond Jobagia" 
vall.]. 

Ha. 1838-1845: eddég [MNyTK 107]. 

eddigelé, eddigelő ez ideig, mostanáig; pînă 
acuma, pînă ín prezent; bis jetzt. 1706 : (A város 
kőfalán) eddég elé erőnk felett is munkálkodtunk, 
de mivel már, ugjan el állottunk a mindennapi 
szolgálatban; alázatossan instálunk ezen is, hogj 
se gitt essünk másunnét is ez munkában [Kv; 
KvLt I. 193 kv városa a gub-hoz]. 1710 k. : 
annyi mentsegűnk vágyon hogy eddig elé az égy 
szekér szérré ne(m) mén tünk, de ha ide hátreb 
kivántattik valami victuálet a Faluból el szálitani 
akkor tudom nekünk kél elmennünk [Vacsárcsi 
Cs; BCs]. 1741 az fogados Kinda Fe rencz . . . 
Boka Bumbult es Blenke Jeromost eddig elé 
háromszor megh verte [M. f rá ta K ; BLt Góscza 
Szimion (36) zs vall.]. 1768: Drágus Márkully 

jámbor, jo Erkőltsüé ? . . . Tőrvényeztetetté 
még eddig elé erkŏltstelen tselekedetiért ? [Mező-
madaras MT; Bk vk]. 1786 : A szamár vemhéstől 
együtt élétbe vágynák (így I), eddig elé jol ment 
dolgok [Bencenc H ; BK. Bara Ferenc lev.]. 
1798 : A' Boldvai részen lévő Curia ki terjedése 
dolgában eddig elé is sokat fáradoztam [Torda; 
Borb. II]. 1815: Sáárdan résidiálo Szüágyi Ádám 
ő klmenek, hogy a ' Sáárdi Curiális lakó Telke 
épületei mind eddig elé a birtokába Szabadon 
vágynák . . . bizonyittyuk [Sárd A F ; KmULev. 
3]. 1816 : voltam eddig elé itten az udvarba konyha 
szolgalo [Gyéressztkirály T A ; TLt 1215]. 1820: 
a telkeknek eddigelő, semmi bizonyos Constitu-
tumok nem volt [Báld K ; BLt 6]. 1824 : tud-
tunkra eddig elé hazánk ilyet® nem termett [Torda; 
TVLt Közig. ir. 114. - »Fekete farkast]. 1832: 
A Márkosfalvi Jobbágyoknak szolgálattyok nem 
volt meg allitva eddig elő hanem az Udvarnak 
a mi gazdaságbéli baja volt vitték [Márkosfva 
Hsz; Bet. 1] 1836: A Szŏllŏ nem fedŏdŏ t t még 
egészszen el, azt most is fedik, ha több ho 's 
nagyobb fagyás nem leszsz, még nem ártott eddig 
elŏ a ' fájának [Zsibó Sz; Wass. Nagy Lázár lev.]. 

1844: jónak láttuk, — hogy dészkábol kitsiny 
Boltak légyenek . . . a ' piatzon azok talpahoz: 
elkészíttetvén . . . tsak annyi nagyságuakra tsi-
náltatnak — a' mennyire az eddig elő már k i 
mutatott áruló hellyünk mekkorasága vagyon? 
[Dés; DLt 1366]. 1846 : én eddig elé Imre Mihályt 
betsülletes embernek esmertem [Kakasd MT; 
DE 2]. 1849 : vallomásaim rendén edigelő emlitení 
meg feledtem [Kv; Végr. Vall. 30]. 1850 Bencsik 
János . . . remekje eddig elé . . . hol egy hol más. 
segédjei által készültek [Kv; AsztCLev. Hat„ 
Prot. 30]. 

eddigi I. mn de pînă acuma; bisherig. 1848 r 
(A podságaiak) magak és a többi nevébe Nyilván 
ki rukkolának: Hogy ők sem Juhát semmi eddigi 
praestatiokat többet nem adnak, szolgálatot sem 
tesznek mind addig mig u j tőrvény nem hozodik 
[Podsága TA; TLt Praes. ir. 536 Kontz Ádám 
Pápai Lajos szb-hoz]. 1858 az eddigi Elöl járok, 
számadasai meg visgáltassanak [Kv; FésüsCJk 
102]. 

II. fn-i jell-ű haszn-ban: din cele de pînăt 
acuma; Bisherige. 1847 Az idő 4-én és 5-én i s 
tiszta szép: de éjjel kemény derek vannak: 5-én 
az eddigiek közt legerősebb dér volt [KCsL 13].. 

eddigien eddig; pînă; bisherig. 7590 : az Phar-
cadi Albert Gergely, Chenker Istwan meg fogtak 
az gylkost, eddigien iolis chelekettek [UszT]. 
1643: eddigien való io akaratnak keoztünk megh 
maradasara, ennel iob eszkeozt fel nem talaltam 
[Gyalakuta MT; Bál. 1.]. 1718/1781 Eddigien, 
fizetett debitumokot . . . eo Nagysága az atya-
fiakon nem praetendallya [Nagyrápolt H ; JHt> 
LXXI/3. 485]. 1853: a ' gyermeknek mi b a j a 
sem volt eddigien [Kv; Pk 7]. 

edény 1. vas; Gefäß. 1558: (A keveréket) ved 
el az twzrol es had meg lassan lassan hidegwlny 
es mikoron hideg volna ted Nagiob edenbe [Nsz;. 
MKsz 1896. 286]. 1593 : az zomokott kiwel borert t 
mente(m) vala adam az leannak . . . Megh kerem 
az leant hogy vgy tegie az zomokott hogy nem 
ollia(n) mint az egieb fele Edény hamar elis-
deoll [UszT]. 1675: Egy Zold medencze forma 
vinczi edény [UtI]. 1784: Szász vramis hibázott 
volt annyib(an) hogy a túrónak és saj taknak nem 
adott egy edényt vagy Sákot [Bencenc H ; BK. 
Bara Ferenc lev.]. 1792: Vagyon égy nagy ké t 
felé nyilo üveg ajtajú cserefa Theca, mellyben. 
rész szerént a ' Sukon tanáltatott portzellán edé-
nyek és poharak, rész szerént pedig az it ten volt 
hasonlo edények vadnak bé zárva [Kv; SLt 17]. 
1837: Pesti Ordinare Edények 1. Ordinareregi 
tál, kettő hosszú kettő gömbölyű 4 darabb 2. 
5 tangyer egy barna, és egy fekete pesti csupor 
7 darabb 3. Égy tejnek való és égy kenyérnek 
való kis edény 2 darabb [Szentbenedek SzD; 
Ks 88 Oszt. 9]. 

Szk : éjjeli ~ fn éjjeli. 1833: egy zöld mázu éjjeli 
edény [Katona K ; Ks 73. 55]. 1862 A. 3 Éjjeli 
E d é n y . . . 2 f t . 10 kr [Kv; SLt vegyes perir.]. 
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2. edénynemű; veselă, văsărie; Gefaße, Küchen-
geschirr. 1588 : Seres Istwan Vram adott kezem-
heoz az waros Edenyeben keet Talatt, Negy on 
kannat, Egy Rez boritotth. Egy was Nyast 
Keet pincze Palazkot [Kv; Szám. 4/1. 64]. 
7595: Azzonyunk ö fge(ne)k be hozasakort, es 
Wendeglesekorth Biro W. czjnaltatot az koch-
nyakra, enny Edent, Bor hütenj, Jeghez Tizta 
vizhez, Apro és örög Czöbröket, es Saitart, Me-
lyeket mind meg iegyzettem vala varos pecze-
tiúel [Kv; i.h. 6/XVIIa. 134 ifj . Heltai Gáspár 
sp kezével], 1622 : Kadbol, hordobol, altalaghbol, 
boczkabol, es affele edenieghböl iutot az két 
Aruaknak . . . f. 2 d. 83 [Kv; R D L I . 119]. 1745 : 
egy katona kardot ránt azomb(an) az egész vásár 
Szerte Szélyel szalad ugy hogy az mi el adni való 
eledelt vittek volt mint Sokadalomb(an) az aszo-
nyok mind fel gázoliák edenyeket őszve tapodnak 
[Uzdisztpéter K ; Ks 5. X. 6. Molduván Gligor 
<28) zs vall.]. 1834: Festet kendőszeget Rakva 
edényvely [HSzj festett kendőszeg al.]. 

3. hordó; bute, butoi; Faß. 1754: Vetetett 
egy edény Muskotály Bort . . . Még más két edé-
nyetske is volt jotska [Sárpatak MT. TGsz]. 
1784: találtom három edényen tzédula szerént 
88 veder bort [Bencenc H; BK. Bara Ferenc lev.]. 
1795 : Felhegybeli szinbor . . . el romolván, mivel 
szilvás Edényben volt, aslogra vétetődett [Ko-
ronka MT; Told. 41/20]. 1796: a Borokat pedig 
le húztam a Seprejekröl és a 7 Edényben mégyen 
239 veder a pálinka pedig 21 veder Seprővel 
elegy Gabona pálinka, innét pedig jol meg kötve 
és meg töltve mennek az Edények [Szilágycseh; 
IB. Fogarasi István lev.]. 

4. egy hordónyi, egy hordóra való; de un butoi; 
ein Faß. 1754 : Vetetett egy edény Muskotály 
Bort [Sárpatak MT; TGsz]. 

edénybélyegző vas faedény-bélyegző; fier de 
marcat vase de lemn; [Eisen-Gefäßstempel. 1780 : 
Edény béjegző vas 2'[Bethlen SzD; BK]. 

edénycserép agyagedénydarabocska; ciob (din 
vas de lut); Tonscherbe. 1764 a Jegenyei határ 
a Körösföi Határral ezen Hármos Dombnál con-
terminálodott volna régentén, melynek édjikét 
látom mégis hánták és sok régi modi edény Csere-
peket hantak ki belőle [Körösfő K ; KHn 66 Antal 
Ferenc (69) vall.]. 

edényecske 1. edényke; văscior, vas mic ;Töpf-
chen. 1760 : kinek Légejje, kinek penig egyéb 
edényetskéje volt [Szászörményes K K ; Ks 92]. 

2. hordócska; butoiaş, bute mică; Fäßchen. 
1754: Vetetett egy edény Muskotály Bort . . 
Még más két edényetske is volt jócska [Sárpatak 
MT; TGsz]. 1797 : ki adott hét edényecske Bor-
nak árát . . . incassaltam [Lunka H ; Ks 108 
Vegyes ir.]. 

edényke edényecske; văscior, vas mic; Töpf-
•chen. 1738 : két mázos edényke herbatének való 
[M. bikal K ; Mohai lev.]. 1759)1779 : PáUnka 
3 Edénykébe [Zaránd m. ; CU]. 

edény-konzervatórium edénytartó szín; şopron 
de ţinut vase; Scheune für Topfware. XIX. sz. 
eleje : egy nagy pintze, a raj ta találtató hordo 
conservatoriummal . . . Ezek felett egy más edeny 
conservatorium kö lábakon Szin formálag fél 
fedélre [Déva; Ks 90. XCVH. 7]. 

edénymosó cseber mosogatócseber; ciubăr de 
spălat vase; Abwaschzuber. 1732 : két edénj mosó 
széles cseber [Kóród K K ; Ks 12. I/]. 

edénytartó edénytartásra szolgáló; care ser-
veşte pentru/de ţinut vase; Geschirr-, zum Haltén 
des Geschirrs dienend. Szk: ~ polc. 1849: Egy 
edény tartó poltz égy fiókjával [Somkerék SzD ; 
Ks 73. 55] * - szék. 1679 Vagyo(n) ezen 
Kamoraban: 8 szál deszkabul való Edény tartó 
szék főldb(e) vert fa lábakon [Uzdisztpéter K ; 
TL. Bajomi János lelt. 58]. 

édes I. mn 1. átv is dulce; süß. 1592 : weóttem 
50. vedres Edes bort es 10 vedres wrmeos bort 
[Kv; Szám. 5/XIV. 166] | Catus, Peterdi Balas 
leania vallia: Lattam hogi Meggiesj Boldisarne 
az leginniel chokoltak egimast: Es az legini ezt 
mondotta, oh edes zep aiakam vay ha el zakazt-
hatnalak [Kv; TJk V/l. 270]. 1597 (Vettem) 
Giúlai Jstwanneteol (1) Egy eitel edes bort f — 
d 4 [Kv; Szám 7/XII. 4]. 1829: 13om termő 
Almafa, mellyek kőzűl hét édes, a többi Savanyó 
[Csekelaka AF; KCsl 6]. 

Hn. 7604 Edes Kökinben való zanto földbe 
[Újszékely U; EHA]. 1729 Az édes kőrtvélfánál 
[Bonyha K K ; EHA]. 1746 az édés Vatzkor 
nevezetű helyben [Bós MT; EHA]. 

2. kb. szeretett, drága; iubit, drag; lieb. 1582 : 
Az haz ablakan lata(m) Katalint, es meg zolitam 
mondwan: Jay edes Catalinom: Nam minde(n) 
ember azt mongia hog' vramę Nireo Kalmane 
az giermek | monda eze(n) Iygarto Gorgh im 
ides Gergel ura(m) az istenirt kerlek hogy enne-
ke(m) hagy beket az orat se(m) tudom melyen 
megh hal az en felesige(m) [Kv; TJk IV/1. 39, 
58d]. 1586 : El Ieowe Albert es igy szola be, Ianos 
Vram En be Mennek, Monda Iller Ianosne, De 
edes Albert Vram Ne Ieoj most Mert az Vramis 
Rezeg enis Rezeg vagiok [Kv; i.h. 540]. 1590: 
monda nagy Balasne vaj ne Edes Georgy vram 
mert Egy pénzt sem ad mi nekeonk rea [UszT]. 
1592 Catalin Zekel Ianos zolgaloia vallia . . . el 
veue az Azzoni teolle(m) az giermeket es az legin-
hez viue es meg chokolgatta, es mondia edes kis 
bagitam*, igen zeretne(m) ez illien kis bagitat 
. . . Monda erre az legini, ha en megh giogiul-
hatnek ugi hogi fel haghatnek az agira, chinalnek 
en eggiet neked . . . Lattam hogi váltig eoleltek 
chokoltak egimast, es az legini az Azzont Edes 
tarsanak hitta minden zouaual, az Azzonys azon 
keppen az legint [Kv; T J k V/l. 270. - aA 
Bagita kv-i női becenév (L. Nyelvt Ért. 59. 33)]. 
1593: Istuan kouachne . . . azt mongia vala 
Caspar kouachnak, Edes Lelkem Caspar kouach 
ne(m) tagadhatod hogi rezed nem volna ez gier-



édes 548 

mekben, mert mind zeme zaia orra mosoliodasa 
ollian mint neked [Kv; i.h. 379]. 1600 engemet 
naszal vitt uala abba az hazba az edes Vram, 
ES az Alperes abba az hazba ram zalla [UszT]. 
1602 : Ktek penigh edes Bjro vram az en Joza-
gomat egyebeknek k j ne aggya, hanem chak 
ezeknek az zemellyeknek® [Kv; RDL I. 73. 
aKöv a fels]. 1606 monda Dymjen Boldisar 
hogi Edes Peter vr(am) Ezt en masnak egj forint 
alol ne(m) adna(m) [UszT 20/125-6] . 1612/1613 
Bizoni edes Boldisar Vram Czereny Gaspar 
czinaltaa [Fellak SzD; K J . — aA gyermeket 
szolgálójának]. 1622 monda Beczj Imrehnek 
Edes Vram az magam reze(m) ėòreökseget czja-
tozegibe(n) kgnek adom, de az ket eocze(m) rezet 
ne(m) adhatom [BLt 3 „Steph. Fwstėós de Chia-
tozegh pix." (70) vall.]. 1626 Ha penig valami 
okbol arra viseltetnek az en edes tarsom, hogi 
az en meg neuezett giermekimteol el menne innét 
lakni, igi legien kŏzeotteok az osztozás® [Kv; 
RDL I. 129. — aKov. a nyil.]. 1630 az Azzonj 

monda nekem: Ŏ edes Azzoniom, ez jak az 
szegenj giermekemet szánom [Kv; i.h. 19]. 
1631 ez mostani edes hazanknak zŏrzauar 
vezedelmezŏ allapottyanak ideyen kinek kinek 
az Ur I(ste)n az mi keues javait engette keze 
kozòt lenni, czak Isten tudgya kiki hova bá-
torságos helyre vitette [Radnót K K ; Ks O. 
37] | mondgja vala ezt az Aszony hogj ne 
vigjetek el edes fiajm, soha nem elek teöbször 
ebben az uetekben [Mv; MvLt 290. 239b]. 1632 
megie(n) uala ot az uton ele az Vizi Georgne fia 
Geòrg az katona jnasok szollitak oda s mondanak 
neki edes rokono(m) minekvnk egi nehani el ado 
beorönk uolna uenned meg | Pattantiusne 
mindenkor csak Farkas Gasparnet kialtotta hog' 
ne hadg' edes giermeke(m) ne Vnniatok megh 
mert ha megh untok az nivuekis megh eznek 
engemet [Mv; i.h. 104a, 106b]. 1633 Haliam 
eyel agia(m)ba, hogi mo(n)gia vala Somosdi 
Mihalj, meg ne vagi edes baratom Cziaszar Istua(n), 
azonba(n) cziattanast hallek, de en ne(m) tudom 
mellik vagta masikat [Mv; i.h. 134b]. 1637 
monda az leani bizonj szemerem edes Aszo-
nio(m) hogj valamely emberseges ember gjermeket 
kegd aval gjalaza [Mv; i.h. 291. 80a]. 1638 edes 
io akaró Vram en nem felelhetek feleöle [Mv; i.h. 
159]. 1640 Hallottam magától is Kovács Istvántól, 
hogy szajhájának hítta, szeretőjének, feleségének, 
és azt is mondotta neki jere, édes szajhám, az 
kínzó helyre [Mv; i.h. 2 3 3 a - 5 1 átírásban!] | 
Ismerem utolso oramat hozzam közelgetni nem 
akarom edes haszam nepet ez hamar elmulo 
vüagban biszontalan biszőntalan (!)a allapotban 
hadni keves Joszagom es iovaim felől teszek 
illyen Testamentomat [Msz; Törzs. —aígy kétszer!]. 
1641 monda Nagj András de ides Gereő Ferencz 
Ura(m) ciak semmi az [Kentelke SzD; BfR]. 
1644 bussulassal igen tötem iddömmet edes 
sziuem [Szentbenedek SzD; Ks 101 Wesselényi 
Kata férjéhez, gyermeteg írással], XVII. sz. közb-
en ides aszszonyom . . . jntem ŏkŏt es meg 
mondom nekiek az mennel jobban megh tudom 

mondani [Ajtón K ; Thor. X/48 Ebeni László 
lev.]. 1651 mondotta Borbély Gergeline Barla 
Miklós (na) k az eőreóksegh feleől bizony nem 
adom edes eotsem mind hane(m) tsak felét [Ara-
nyosrákos TA; Borb. I]. 1655 megh bocsásson 
Kgld Edes Csepreghi Uram, a' mitt mondottam 
s cselekettem [Kv; CartTr II, 986]. 1659 az en 
edes Uram egy nihany idŏtol fogván való 
sullios betegsegemben bócziŭlettel gondomot 
viselte [Altorja Hsz; Borb. I]. 1663/1681 : megh 
tekéntvén Palotai Kallai Janos Ur(amna)k regi 
jámbor szolgalattyat, mellyet mind hozzám, mind 
Méltóságos Praedecessorimhoz édes Szüleimhez. . 
el követet adok ö kgnek egy házat [Vh; 
VhU 297]. 1669j1681 Karan Sebesbűi és Lugosbul 
ki bujdozot s mostan Haczok Varosaban lakó 
Nemessi es paraszti rendeknek alazatos könyör-
gesekbbül ertyük, hogy midőn édes hazajoktul 
megh foztatvan, es el vétetvén az hatalmas Nem-
zettük fejeket nem tudták nyavalyasok hova 
hajtani ollyan bujdoso allapatyokban [VhU 353 
fej. — aA töröktől]. 1678 Ez az Zálog a mint 
én intezém édes Komám Ur(am), meg ér négy 
szaz tallért [Küküllővár K K ; Wass. Bánfi Ágnes 
lev., csak az aláírás sk]. 1679 nem tudo(m) édes 
Ura(m) ha oda la (!) volté ollyan nagy Dér [Ajtón 
K ; EMLt Ebeni Éva lev.]. 1687 Edes felesegem 
. . kŭlgy ket ej tel czitrom Leuet. Negj ej tel 
finom mehsert Anis vizet [Ap. 6 Káinoki Sámuel 
lev.]. 1695 Edes kedves Hugóm Aszszony 
én eginehany rendb(en) irtam Kgd(ne)k Levelet, 
nem tudom hovă tevelyedtenek el [Ap. 6 Apor 
István Káinoki Sámuelné Lázár Erzsébethez]. 
1699 Kglmdet kérem edes Aszonyom amire az 
én boldogtalan árvaságomat eligsegesnek itéli 
lenni parancsollyon [Karkó AF; Ks 96 Árva 
Weér Judit a Gyerőfi Borbárához. — aTeleki Mi-
hály kancellár özv.]. 1701 : Balasi Boldisár Relic-
tá ja Paniti Kata az Néhai edes vra Apjától 
nagjob Balasi Boldisártol megh akarua kŭlŏnŏzni 
s osztozodni . kérvén minket arra edgjezŏ 
akaratból hogj közöttŏk törvény szerént el Ítél-
nők [Kissolymos U ; BLev]. 1705: aza is egy 
aránt maradgyon azonb edes Onokaimra [Altorja 
Hsz; Borb II. - aTi. az előzőkben említett 
kert. bA végrendelkező Mihálcz Miklós fiági uno-
káira]. 1714/1781 : (A dekrétum) édes vra eo 
Nagyságának fáradhatatlan munkáját mutat ta 
az Felséges udvarnál fGerendlóna TA ; J H b LXXI/ 
3. 467]. 1715/1761 : hagyom, 's adom. Testálom 
• . . emiitett Zalasdi joszágot . . . kedves édes Fe-
leségemnek Teleki Christinának nevem viseléséig 
[Nsz; Berz. 17a]. 1716 e. Bár csak tü, ha kik 
még éltek, tanulnátok ezekena és énrajtam, kivált-
képen te édes fiam József [Bethlenönéi. 127. — 
aTi. a felsorolt részegeskedő elődök példáján]. 
1718 (Jósika Sigmond) szidni kezde s aszt mon-
gya hogy te igen prokatoros vagy de az fejedet 
szellel vere(m) evei az nad palczaval . . mondek 
az Urnák Jósika Sigmond Uramn(a)k va j ne edes 
Uram, mert en az Urnák ne(m) vagyok semmi 
kŏtelessegeb(en) sem szolga ja ne(m) vagyok égy 
ember nehezen ver meg engemet [Branyicska H ; 
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JHb Fülei Csak Ferencz gondv. nyil.]. 1730 
azon eo Ex ja Varosunk ellen való processusat 
iedes Hazank Törvenyével meg edgyező proces-
susnak Semmikeppen nem agnoscallyuk [Dés ; 
Ks 25/IV 23. M]. 1736 Bezzeg régen, mivelhogy 
nem valának ezek az éktelen, Istent méltó haragra 
indító káromkodások . édes hazánkon is vala 
az Isten áldása [MetTr 414]. 1747 Egészséggel 
édes Szivem! [AF; Ks 96 Mikó Ferenc feleségé-
hez]. 1762 az I(nct)a . . masokat ŏrdŏg, hóhér, 
Disznó kutya teremtettével, nem gondolván Iis-
tenével s' * maga édes Tereinptŏjével, Hazánk, 
és Istennek Törvénye ellen káromlott [Torda; 
TJk V. 139]. 1776 én Edes Szivem Anikóm 
Istenemmel bizonyítom, hogy az Léányát 
soha meg sem kértem soha nem is kérem [Nsz; 
GyL gr. Lázár János lev.]. 1790 Edes Aszony 
Anyám! | Edes Uram Atyám [Mv; J H b Jósika 
János anyjához, apjához]. 1797 Édes kedves 
Feleségem! . . . kívánom igaz indulattal hogy az 
Ur Isten rövid időn adja meg elébbeni jo Egességét 
[Héderfája K K ; IB id. gr. I. Bethlen Sámuel 
lev.] 1812 uj jra mondja a Groff Ur eŏ Nsga: 
Édes Tiszteletes Uram l mennyen bé ismét a Nagy 
Aszszonyhoz és a Tegnap estvéli le kötelezésem 
szerént újra kérjen engedelmet [uo. ; IB. Molnár 
György (58) ref. esperes vall.]. 1843 : Bár minő 
pitzin tisztelettel ezen nihány ronda levelem 
rengyei minvájan édes Bátsiékot egésségbe találja 
[Bözödújfalu U ; Pf]. 1852 Edes Etsem [Kadács 
U ; Pf Pálffi Dávid levélbeli megszólítása Pálffi 
Lajoshoz]. 

3. vér szerinti drága, szeretett; de sînge bun 
drag, iubit ; blutsverwandt lieb, teuer. 1685 : eo 
kgk emlekeztetik seot admonealtattyak . Gyŏ-
rŏfi György Ur(am)at arra hogj eo kglme jol 
megh gondolkodgyek, es előtte Visellye aszt a 
Contractust, melly az eo kgk edes elejek 
Néhai Gyŏrŏfi Janos Ur(am) es Tholdalaghi Bor-
bara Aszony kŏzŏ t . lőtt volt [Désfva K K ; 
Ks 4. 1]. 1693: Gyaluban megh visgálván az Falu-
ban levő Nemes es Paraszt haz helyeket, az mint 
in Anno 1674 ezen Atyafiak es ezeknek edes ele-
jek megh osztoztak volt azokat kinek kinek, 
kézinél hágják [Gyalu K; SLt AH 17]. 1691/1781: 
Badensis Hertzeg eŏ Felsége ez hazában érkezvén 
Hadakkal, holmi kŭlsŏ belső Jovok édes elejektol 
Maradt vólt, Marliájok és egyéb keresmények, 
azoktól tellyességgel exliaurialtattak vólt, ugy 
hogy semmiek többire nem maradt vólt [Bra-
nyicska H ; J H b LXXI/3. 4 5 6 - 7 ] . 1759 En 
Petki Nagy Boldisár, ki vagyok édes fia Néhai 
Mlts Petki Nagy Sigmond ur(amna)k Feleségétől 
Néhai Kováts Judith édes Aszszony Anyámtol 
adom értésekre az kiknek illika [Moha N K ; TSb 
32. - aKöv. az ügy előadása]. 1797 Méltoságos 
L. Baronissa Bánffi Kristina Asszony ŏ Nagysága 

Néhai Méltoságos Groff Czegei Wass Farkas 
Úrfinak édes Asszony-annya [Pujon SzD ; Wass. 
Conscr. 484]. 

Szk : ~ húsú. 1642 Kapusi István azt mon-
dotta volt, hogy az városon nincsen édesebb húsú 
asszony Sízőcs Miklósnénál. Hacsak ötven vagy 

hatvan pénze vagyon is, mindjárt odaadja neki 
Kapusi István [Mv; MvLt 291. 3 4 9 b - 3 5 l a átí-
rásban!] ~ kedvű édes ízű. 1844 u j színbór 
. . . Alkalmas tiszta, édes kedvű, szamatlan. lágy-
űzü [Csekelaka A F ; KCsl 6]. 1847 : Június 19-énn 
C 73 számú virágbórt mely must korában le tisz-
táivá, s nemrégiben még édeskedvü s igen szép 
szamatu vólt le palackoztattam. Most már nem 
olyan édes, se nem olyan szamatos de még eléggé 
péseg [KCsl 13 Kemény Dénes lev.] ~ lé. 
1633 en meniek el eo hozzajok Vacsorara mert 
eő igen szép harcsat feozeot edes level [Mv; MvLt 
290. 118b]. 1777 a ' nyáron udvari Bírónak té-
tettvén Flóra Kosztán, mondot tam: No már 
szomszéd meg látod mi az udvari élet; mert máso-
kat mind hamisnak árulónak tar tot tál ; mellyre 
ő monda; hogy ő jol lakott az Udvarral; mivel 
tsak sos vizes édes lével tartyák [Sajóudvarhely 
SzD ; Ks] ~ pecsŭ. 1584 Vaida Anna Lowas 
Tamasne vallia hallotta(m) Leorinczteol hogy 
vicey Andrást Edes pechiwnek Newezgette, es 
monta hogy chak perel velle, es el kel miat ta 
giermeky melleolis budosny | Barbara Keomiwes 
Ambrusne vallia, zo Iarasaba monta Edes pecheo 
Andrasnak viczey Andrást Danch Leorincz | 
Kuthi Marton vallia, Mene Viczey Andrasnak 
egy thiuka Danch Leorinezheóz Által, egy Inast 
kwlde András oda Monda Danch Leorinch, Mit 
keresz te Essez Curwa fy András meg zolita erreol, 
Monda Leorincz, No chak te Edes pecheó Peter, 
Monda András, Ne (in) az volna Neke(m) Neve(m) 
hane(m) Andrasnak hinak engem [Kv; TJk IV/1. 
359, 361]. -fc ~ picsa. 1631 soha nem gjakot 
eŏ edeseb piczat annal mint az uarga Mennyhart-
neje [Mv; i.h. 290. 56b] * ~ reménység. 1795 
bátorit és biztat azon édes reménség, hogy egy 
édes jozanon gondolkodo jo szivű Anya 
egyetlen egyének mind világi mind pedig jövendő 
boldogságát . munkálódni tellyes tehetsége sze-
rint legfőbb kötelességének tartva a' világi kőte-
lességei kózŏtt [Mv IB ifj . gr. Bethlen Sámuel 
anyjához]. # ~ ürmös. 1718 én tegnap meg 
kostolám az édes űrmőst [Ks 96 Apor Péter 
lev.]. 

Hn. 1658 édes mezőben (sz) [M.gyerőmonos-
tor K ; KHn 77 kk]. 1686 Edes patak mellet 
[Bikfva Hsz; EHA]. 1706 az édes ágjban a 
közép lábban (sz) [Mezősámsond MT; EHA]. 
1759 Az Édes mező Kuttyánál a Bika Rétinél 
[M. gyerőmonostor K ; KHn 79]. 

4. gúny drágalátos; drăgălaş; allerliebst. 1585 
Monda Zep Miklosne zep bezeddel Hagy beket 
Hagione. Nem fizetek nem Regennis hat f r to t 
bitangba, Monda hagione. Ha fizettel keozeond 
a ' the edes kis Nielvednek [Kv; T J k IV/1. 499]. 

II. fn Csak birt. szr-gal. 1. szerető; ibovnic, 
iubi t ; Geliebte. 1631 az elmúlt nyárban hallám, 
hogy sírnak-rínak vala az Kálmány Gergely házá-
nál, és hallám, hogy Börvei Istvánné mondja 
vala nagy felszóval az maga édesének Aha, fer-
telmes kurva, jó lök addig, míg az hasamon fet-
rengél, de immár megunál. Ezt hallván Börvei 
István mondá: í m ezt halljátok ? Tüzet kiált 
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az esse lélek kurva leánya az maga fejére [Mv; 
MvLt 290. 44b—48a]. 

2. Megszólításként birt. szr-os alakban: drá-
gám, kedvesem; drágul meu, draga mea; mein 
Liebling/Lieber, meine Liebe. 1635 Az boérok-
nak Kovács Péter helyett rendeltess édesem más 
gazdát [Bonchida K ; RLev. 7 I. Rákóczi György 
feleségéhez]. 1812 : a Groffne Édesem kiáltásában 
zengett a palota, a Groffis mikor az Asztaltol 
felkőit az Aszszonyt meg tsokolta [Héderfája 
K K ; IB Molnár György (58) ref. esperes vall.]. 

édesalma mere dulce; Süßapfel. 1779: ede9 
alma [Orbó SzD; GyL]. 1796 : Apro édes Alma. 
Nyári édes alma. Téli nyers alma [Visa K ; MkG]. 

Hn. 1591 k. volt edes almanal Zabo Ianosnak 
egy darab Irtasa [Vágás U ; UszT]. 7600: Tacz 
Antal atta . Simon Dombianal az edes Al-
manal walo feöldet [Betlenfva U ; EHA]. 

?Sz. 1779 Nemes Kővár vidékiről Frincsén* 
nevű faluból egy Vaszilia nevű nemes ember jött 
Hóróga Makaria Fiaihoz . . . és hitta őket haza 
Frinkfalvarab hogj menyenek haza nemes örök-
ségekre mert egjszer meg keseredik az teren való 
edes alma haza jönének de nem jöhetnek [Orbó 
SzD; GyL. Berincze Dumitru (59) jb vall. — 
a—bFrinkfva SzD]. 

A címszóra von. szövegbeli rész román szólás v. alkalmi 
nyil. fordítása? 

édesalma-érés coptul merelor dulci; Süßapfel-
reife. 1800 : Most nyáron Éppen Édes Alma Éréskor 
lészen két Esztendeje [Dés; DLt]. 

Szk: ~ tá ján. 1800: A közelebb jővő nyáronn 
édes Alma érés tájánn lészenn két Esztendeje 
[Dés; DLt]. 

édesalmafa pom de mere dulci; Süßapfelbaum. 
1622 : van az ekklézsiáéban 3 almafa . . . egyik 
. . telelő édes almafa [Málom; SzDMon. V, 120]. 
1796 : Találtunk . . . Horom (l) bokor apróság 
termő édes almafákat [Doboka; Bet. 2]. 1805: 
Nyári édes Alma fa [Buza SzD; LLt Csáky-per 
124. L. 31]. 1819 édesalmafa | borízű almafa 
[M. köblös SzD; Berz. 22]. 1823 : Négy körtvefa 

Tiz édes Almafa [Csekelaka A F ; KCsl 16]. 
1875 k. egy nyári édes alma fa [Szucság K ; 
RAk]. 

Hn. 7764 Az édes Almafánál [Páncélcseh SzD ; 
DHti 57]. 1791 Az édes alma fánál (sz) [Holt-
maros MT; EHA]. 1830: Az edés (!) almafákon 
felyül [Néma SzD ; EHA]. 

édesanya 1. szülőanya; mamä dulce/bun ă ; 
(leibliche) Mutter. 1573 Eottwes Imrenenek, 
orsollya azzonnak az Annya egy volt, Eottwes 
Leorinczel, es az hazis Eosteol maratt rea Edes 
annyatol es edes attyatol olaz Janostol [Kv; 
TJk III/3. 254]. 1582: Boregeteo Peterne . . . 
Igirthe volna hog edes Annia helyet lezen [Kv; 
TJk IV/1. 93]. 1583: hogi az ü ides anniat mint 
uerte andras Kato en nem tiidom aszt [Kv; i.h. 
194b]. 1585: Borbély Marton . . . vallia, . . . ez 
el mult halaikor bant Az Atthiam Az Nyreó 

Istwan edes Anniaual [Kv; i.h. 407]. 1590 az 
eò edes annjok en neke(m) mostoha aniam volth 
[UszT]. 1595 Az my megh hólt edes Aniank 
elteben esze nala lewen testamentomot te t t I ket 
ezvst gyrwje maratt volt az edes Annyatol [i.h. 
9/50, 10/49] | az my mostoha atthiank es edes 
aniank wet volt egy hazat az war Sarampoia 
eleöth [Szu; i.h. 9/43]. 1598: az en edes gierme-
ke(m) resze en ream minth edes anyara zallottak 
(ígyl) P-h. 12/99] | Ezedbe nem ueotted, hogy . . . 
az te Edes anyad Pazaros Myklosne [BfN]. 7602 : 
Vitéz Mihalinak az edes Annia, Gall Georginek 
a ' iob attia eggiek voltak [Kv; T J k VI/1. 659]. 
7604: az peres haz marada . . . peres azonjnak 
az edes aniara [UszT 17/43]. 1620 : (A) Joszagnak 
fele Aszú Judith aszónt Jure consa(n)guinit(a)tis 
Concernallya melly Ioszágh Aszú Judith-
nak eòsiteòl az meg mondott peres aszonnak 
az eo edes Annyara kellet uòlna szállani [Kovászna 
Hsz; Borb. I]. 1623: az eo Attjanak az eo edes 
Annjat . . . meg ne háboríthassak [Kv; RDL I. 
120]. 1625 : peres örökségi penigh Antal Balintnak 
az edes Aniaie Katalin azzonie volt ki nekem 
másik aniam uolt [UszT 93a] | ez az eöreokseg 
— az edes aniame uolt silester annose [Tarcsafva 
U ; i.h. 68]. 1628 : az en edes Anjamtol maradót 
egy eoregh ezwst serleg pohár [Bonyha K K ; 
Eszt-Mk Bánffy Mária végr.]. 1630: Czegei Vass 
János apia az felesige Erdelj Kata Aszonj edess 
ania Gerendi Martha Aszonj utan birta e resz 
ioszagokatt leanj agra ugi mint leanj negedet 
[Szentegyed SzD; Wass. Nic. Ratonj (65) ns vall.]. 
1637: Rosa alias Czizmadia Jánosnak az Edes 
an(n)ia J t nozaljban az Ura(m) feőlden holt 
megh [Noszoly SzD; Ks]. 1650 : magam kertem 
. . . minden res mobiliseket, miuel Az edes anniok 
néhai Nagi Lukaczne marta nekem ha t ta uolt 
Tutorsagom ala [Újszékely U ; UszT 8/64, 71a]. 
1651 Barla Miklós hozot uolt ki egi failandis 
szoknyát Tordarol . . . , az mely szoknia uolt 
Borbély Samuel(ne)k az edes Annyaié [Aranyos-
rákos TA; Borb. I „Rákoson lakó Farkas András 
Veres Draba(n)t" (32) vall.] | Az Kis Árva Beûs 
Kis Anna reszere jutót jókat, az edes Annjanak 
Kannagjarto Ferenczne Aszszonjomnak a t tuk Tu-
tellaja ala [Kv; RDL I. 28]. 1665 : egy resz portio 
Maros Nemetty joszagh Keresztesi Ferencz Uram 
edes Annya Nemes Dorko joszaga volt [Oncsokfva 
H ; J H b XXXVI. 9]. 1680: protestál az I, az 
második vallót hogy be itiltek, holot edes Annya 
volt az Actor(na)k [Szárhegy Cs; LLt Fasc. 151]. 
1691 az en edes Anyám hagyot volt nekem 
Testamentumb(an) két fő aly hajat [Dés; Jk]. 
1703 : Szegény nyavallyás Serédi Susanna Eőcsém 
is Gyermeke vólt az szegény édes Anyámnak, 
mint akar mellyik közülünk; azért része neki is 
van [Kv; Eszt. Serédi Zsófia Serédi Gáspárhoz]. 
1736 : ezen üdösbik Bothos Gaál uramnak első 
Feleségéről Nehaj Nzts Vaj a j Anna Aszszonyrol, 
mint Szüle Annyakrol, az édes Anyokra® [Msz; 
Vk. — *Ti. szállott javak] | Az öreg Petki István 
édesanyja Lázár Erzsébet, é3 Apor Lázár nagy-
atyám anyja Lázár Borbála, egytestvérek voltak 
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[MetTr 420]. 7742/7792 : Etzken János Uram 
qua Plenipotentiariussa édes Annyának és édes 
Báttyának, minden ŏ kegyelmeket illethető Bonu-
mokot bé botsátta, és adá . . . száz ötven Magyari 
forintokba [Albis Hsz ; BLev. 39]. 7767 Edes 
Annyakrol Búzás Orsolyarol reájak maradót 
[Nyárádmagyarós MT; Told. 76]. 1771/1817 
Allodialis erdő, melyet az édes Annyak Orbán 
Ágnes aszszony ell adott volt [Jedd M T ; Mk]. 
7774 : Hogy Mihály és János ő kegyelmek édes 
Attyokot és Annyokot . . . verték, sebhették vagy 
káromlották volna nem tudom [Sepsizoltán Hsz ; 
HSzjP]. 1776 az ö Kegyelmek edes Annyok meg 
halalazat [Aranyosrákos TA; Borb.]. 1777 édes 
Annyakat mind holtig tisztellyék [Cintos AF ; 
KGy]. 1779 Édes Attyakot hivták Surs Togyer-
nek, édes Annyakot pedig Sztán Mariának [O. mo-
nostor K ; GyL. Surs Gavrilla (56) jb vall.]. 7788 ; 
ő kegyelmek (ne) k édes Annyak Fülep Mária 
Aszszonj [Aranyosrákos TA; Borb.]. 1791 a 
Néhai édes Anyámtol hordott Bor, és pálinka 
arrát . . . nékem meg fizette Musik Sigmond 
mp [Torockó; Bosla]. 1794: egyéb Házi porté-
kákat pedig, minthogy azak veszendők voltanak, 
meg fizetni nem tartoznak az édes An(n)yaknak 
[Asz; Borb. I]. 1801 a három Léányim, Néhai 
első Feleségemtől maradott belső portékáikban, 
ugy mint Néhai Édes Annyakéban . meg osztoz-
tanak szép Atyafisággal [M.köblös SzD; R L t 
O. 2]. 1802 Balo Klára és Testvérei Édes Annyak 
és Attyak [Aranyosrákos TA; Borb.]. 1804: az 
Edes Annyak Fülep Istvánne [uo; i.h.]. 1826 
Edés (!) Anyákról reájak Maradott Jok [Várfva 
TA; i.h.]. 1829 ugyan köszöni Edes Anyám 
Anyamnak 's néked a ' vélem való jo dajkálkodást 
[Kv; Pk 6 Pákei Krisztina férjéhez]. 1832 : még 
irtam volt egy Levelet nem tudom kapta é Edes 
Anyám vagy nem [Zsibó Sz; EreklyeMúz. Szigeti 
Miklós lev. Bod Kata édesanyjához]. 1867 : tiszte-
lem s csokolom édes Apámot édes Anyámot . . . 
szerető fiók Pálfy György [Kv/Tarcsafva U ; 
Pf]. - L. még ETA í , 21 Nsz. 

Szk s asszony. 1653)1681 : V Hunyadi varo-
somban) lakó szakacsom Gergely mester, immár 
regtül fogva melto(sa)gos elein(kne)k jámbor s hű 
szolga jok volt, sŏ t ugjan . . . kézrŭl kézre költ 
szolgalattya, vgy hogy idvezŭlt boldogh emlekezetŭ 
edes Anyám Asszonyrul, nehaj Teken(tete)s es 
ngos Iktari Groff Bethlen Ka ta Aszszonyrul az 
többi uta(n) en reamis szalva(n) szolgalattya, kit 
mind eddighis dicsiretesse(n) continualt [VhU 
Nic. Zolyomi Nagykerekiben kelt adománylev.]. 
1701 : Jsten minden jókkal aldgya meg kegyel-
medet edes Anyám Aszszony ele<te>nek minden 
idejeben kivanom szivem szerent [Ne; BLt 9 
Tóth István édesanyjához Angyalosra (Hsz)]. 

2. Nőhöz kedveskedő megszólításban; adresare 
amabilă către o femeie; in lieblicher Anrede zu 
einer F r a u : mamă dragă; liebe Mutter. 1583 : 
Égkor beteg vala ez Rengeo Annanak az Vra 
Racz Gergel panazolkodni kezdeh ennekem Mond-
wan: Latom edes Anyám es tudomis hog ' ez e(n) 
felesege (m) Rengeo Anna Nüwa(n) való Curwa | 

Theolcheres Vinczet égkor feddem vala . . . Monda 
Vincze, No edes Anyám eóreómest el veszy a ' 
Nőtelen legeny amit Neky Adnak [Kv; T J k 
IV/1. 187 „Ersebet Dabo Thamasne" vall.]. 

3. átv melegágy, t áp ta l a j ; răsadniţă; Brut-
s tät te . 1732 Mikor ideje jár s a földeket jol 
mivelik, gabonát jót terem, tsak hogy forrásos 
lévén határok, a Tŏvissnek édes Annya ha gyakorta 
pusztán hadja, bár tsak két Esztendeig edj más 
után, irtás nélkül fel nem rontja [Szászsztjakab 
SzD; TSb 51]. 

édesapa 1. édesatya; ta tă (bun); (leiblicher) 
Vater. 1591 k. : Ez az fold Edes apame sypos 
antale ualla . . . , Ez t az földet byrtam s ganez-
tamys my(n)t Jdes attyamtol marat ta t megy 
keuano(m) Eszt az fóldet tölled ha törueny my(n)-
den hasznaual ha tagadod hogj ez Jdes a t tyame 
ne(m) uolt es En ne(m) byrtam uolna byzonyttok 
az myt byzonythattok [UszT]. 1613)1631 en 
annak az fiaual, Pal Mihalyal, annak az Dauidnak 
az edes apiaual edgjwt szolgaltam Czegeben Uass 
Geörgi Uramat [Kv; Wass. Magiari Antal Szent 
Gothardi (60) jb. vall.]. 1640 Ez megh irt jouacz-
kakat . . . hagiok . . Vigh Lászlónál, vgi mint 
edes Apiok kezenel [Kv; RDL I. 123]. 1674)1676 
Hát tudgyatoké hogy ezen Törvénytelen fog-
lalas előtt mind az Job Apám Kamuthi Farkas, 
mind az édes Apám Kamuthi Miklós, edes Anyám-
mal Cserényi Ersebettel bekeségesen birták 
. . . Eoruényest? [Kv; J H b K XX. 21 vk]. 1701 : 
Balasi Boldisár Relictája Paniti Kata az Néhai 
edes vra Apjától nagjob Balasi Boldisártol megh 
akarva kŭlŏnŏzni s osztozodni ( mivelhogj az 
Ura megh holt:) azonban Balasi Peter, Balasi 
Miklós és Fŭ lŏp Gjŏrgjne Balasi Annok, hogy 
edes Apjok nekikis részeket minden féle acquisitu-
mokbol . . egészszen ki nem adta volna 
kérvén minket arra edgjezŏ akaratból hogj kŏzöt-
tŏk törvény szerent el itelnŏk [Kissolymos U ; 
BLev.]. 1728 az i f jú Czegze János es Jakab 
ides Apjok(na)k az hŭ tŏs felesege it nálunk Selje-
ben a ŏzvegjen marada [Bet. 7 Balogh Is tván 
senior (79) nb vall. - aMT]. 1729 Vaklas alias 
Turkuly Juvon(na)k ki volt az Nagy Apja edes 
Apja 's ëdes Apjanak testvér atya fiai ? [KSz ; 
BK vk]. 1818 : Azon is instálom Edes Apámékat 
hogy irántam ne nyukhatatlankodgyanak [ K v ; 
Pk 3]. 1859 : mire édes apám szülő apámot kérte 

belé egyezését nem adta [Szu; Pf]. 1867 
arra kérem még édes apámot hogy mikor levelet 
ir nekem t i tulája ily formán A Kolosvári unitá-
rium Gymnáziumban tanuló Pálffy György f iam-
nak szeretettel | tisztelem s csokolom édes Apámot 
édes Anyámot szerető fiók Pálfy György 
[Kv/Tarcsafva U ; Pf]. 

? Sz. 1574 : Zeochy martonys egy reoliid Nyelw 
Zekerchet rant ky eowe megwl, es fel alwan Mond 
Nagy Simonnak hogy the simon ez lezen meg 
edes apad theneked [Kv; T J k III/3. 387]. 

2. apósra von. : ta tă socru; in bezúg auf den 
Schwiegervater. 1859 maradok Edes Apámnak 
őszinte vője Révai [Szu; Pf]. 
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3, kb. atyai gyámol; sprijinitor părintesc; 
väterliche Stütze. 1618 : ha az Erdély országa az 
hatalmas császárt szolgálja, Görcsi Mehmet pasa 
az édesapja, de ha nem igazán szolgálja, nálam-
nál nagyobb ellenségtek nincsen [BTN 125]. 

édesatya édesapa (vér szerinti apa) ; tata (bun) ; 
(leiblicher) Vater. 1568 az mely hazba most 
lakyk Veres Antalne, Edes attyatol marath házon 
Czyereltek Ez azonnak [Kv; Tjk I I I / l . 173]. 
1573 Eottwes Imrenenek, orsollya azzonnak az 
Annya volt, Eottwes Leorinczel, es az hazis Eosteol 
maratt rea Edes annyatol es edes attyatol olaz 
Janostol [Kv; TJk III/3. 254]. 1590: maradot 
az my edes Atianktol vgj minth haro(m) zaz 
forinth pénz [UszT]. 1593: az my meg holt 
Edes Atthianktol Orozhegj Albertol marat wolt 
my reánk egy haz es eöreökseg minden hozza 
tartozokal Egjetemben J t vduarhelt [Szu; i.h. 
9/43]. 1597 Nyreo Gergelinek edes attia wala 
Kutos Benedek [Kv; T J k V/l. 109]. 1602 
Frathay Andrasnak az Job Annya, es hozzwtelky 
Barbaranak az edes Attya eggyek voltanak [Kv; 
TJk VI/1. 583]. 1606 az m j edes attiank warga 
gergely wolt warga Balint fia mi annak wagiunk 
leianj es onokaj [Uszt 20/23]. 1619 Maczko 
Sándornak, es Maczko Dawidnak, edess Attyok 

Nemetth nemzett woltt [Abrudbánya; RDL 
I. 108]. 1625 Az meg newezet eoreokseg edes 
Agyankke ( !) voltt Az my Attyank hogy 
megh holtt my Arwaye (!) marattwnk vgy 
occupalta el teolwnk az al peoreos [UszT 91a]. 
1633 Zah Peter eőreg főldetis nekj atta az edes 
attia rezeben [Mv; MvLt 290. 139b/2]. 1640 : 
az A edes Attia [Mv; DLev. 5]. 1643 néhai 
I(ste)nb(en) el nyugut h<o>szu Istua(n) vr(am) az 
hoszu Tha(ma)s es ho<zu> Sophia asz(ony) edes 
attiok [Kv; Törzs]. 1649/1681 Iktari Bethlen 
Kata Albesy Zolyoini Dávid Ur(amna)k 
hazas tarsa en . . . az nagy emlekezetű Felseges 
Bethlen Gábor fejedelemnek üdvezült édes 
Atyám egy Testvér Batyam Ur(am)nak eő Flsg(é)-
nek holta utan Vajda Hunyadi Varamnak . . . 
birasara igaz successiom szerint jutottam [VhU 
311]. 1650 az megh irtam edes Attya(m) es 
szüle Attyam, s őssom, Vduarhely szekben laktak 
[UszT 10]. 1658 En Kamaráso(n) lakó Kodori 
Peternek az edes attyatis Kodori Mihályt jol 
ismertem [Vajdakamarás K ; SLt G. 16 Dombi 
András (75) jb vall.]. 1669 : Midőn volnánk . 
Branyicskán* . . Néhai . Idősbik Jósika Gábor 
Ur(ain) edes fiaj . edes Néhai Attyok Testamen-
tumanak alkalmatossagával orialtatott nemű nemű 
Difficultasok(na)k dirimálásában, Jőue mi 
előnkben Jósika István Ur(am) [JHb XXXV/ 
II . — aH], 1671 Tudom bizonyoso(n) hogy . . . 
Győrfi Anna edes Annya, es Enyedi Martonnak 
az edes Attia egy Anyatul való Attiafiak voltak, 
egy edes Annyok volt [Borb. I]. 1673/1682 az 
édes Atyám mondotta nékem [Tótháza K ; 
SLt Q. 12 Nagy alias Szekerczés János (60) jb 
vall.]. 1680/XIX. sz. eleje Tudom azt, hogy az 
papoknak az édes Atyok Pap volt, az szülő Atyok 

is hasonlo képpen [Persány F ; Szád.]. 1682: 
Tudhassa iduőzűlt édes Annianak micsoda bonomi 
marattak . . Edes attia kézinél [Fog.; Borb. II]. 
1688 énn Üdvezült edes Atjám Néhai Nemzetes 
Boér Sig(mon)d Uram joszágha [Fog.; Szád.]. 
1700 édes Attyánk Tőtt Cseréjét mikis feli nem 
bontyuk [Pókafva AF; JHb XXV/1. 39]. 1707/ 
1711 Ha pedigh . . . edes Attyokat az Isten 
. . . az arnyek világból ki venne, Hadgya az Gyer-
mekeket eő kegyelme az kolosvari Jesuitak kezek-
ben [Kv; JHbK LVII. 43]. 1714 ezek(ne)k az 
Szüle Attyak, es az edes Attyak itt lettenek az 
vÜágra [Kalocsa SzD; Wass]. 1724 Az edes 
Attyokrol Néhai Tar Mihály Uramról maratt ház 
[Asz; Borb. II]. 1740/1778 Fejérvári Istvány 
. . nem Obedialt edes Attya Dispositiojnak 
[Pókafva AF; J H b XXV/57]. 1742/1760 Az 
mostani Czegei Vass Urak (na) k edes Attya volt 
Néhai Vass Dániel uram Nagy Attyok Néhai 
Vass János Uram [Pujon SzD; Wass. St. Thordai 
(70) zs vall.]. 1750 édes Attyakrol Néhai Fűlep 
András vramrol és édes Annyakrol Pálffi Kata 
Aszszanyrol ő Kegyelmekre maradtanak holmi 
Külső és belső bonumok [Aranyosrákos TA; Borb.]. 
1750/1797 : ezen szántó főidnek egy darabját 
a ' Szőlő Lábjához bé kertelte vólt az Édes Atyám 
[Nagydoba Sz; i.h. I I „Ns idősb Vigh Is tván" 
(73) vall.]. 1753 Az Exp(onen)sek(ne)k édes 
Attyakat Borbély Istvánt jol ismértem [Borb. 
I Andreas Balla de Várfalva (70) vall.]. 1766 
az A. eö Kegyelme nemző édes Attya mais raj ta 
lakván a' Joszágon, a' köz Vdvarnak minden 
nap hasznát veszszűk [Torda; TJk V. 312]. 1779 
kinek hivtak Ipját ezenn Emberek édes Attyok-
nak ? [GyL] ! Édes Attyakot hivták Surs Togyer-
nek, édes Annyakot pedig Sztán Mariának [O.gye-
rőmonostor K ; GyL. Surs Gavrilla (56) jb. vall.]. 
1802 Néhai édes Attyok és édes Annyak (!) 
edgyütt laktakban szerzettenek è valamelj Ingó és 
Ingatlan Jókat ? [Aranyosrákos TA; Borb. vk]. 
1809 : az Exponenseknek édes Attyak birta [uo.; 
i.h.]. 1814 édes attyok idősb Dési Makai Mihálj 
[Dés; i.h. I]. 1814/1837 ma is életben lévő édes 
attyak Tktes Kováts Antal [A.szőcs SzD ; EMLt]. 
1846 Haller Ferentz Remek esztendőre ren-
deltetett Edes attyahoz Haller Ignátzhoz [Kv; 
AsztCLev.]. 

Szk : édes atyja ura. 1729 Déli u tán három 
orakkor mult ki ez világból Az én kedves édes 
Atyám Uram P. Nagy Sigmond [TL. Petki Nagy 
cs. szám. 5a]. 1773/1778 : Kendői Balogh Ferentz 
Balogh Josefí és Balogh Sigmond vagyunk 
mind harman edes Fiai Néhai Nemzetes Kendői 
Balogh Laszlo edes Atyánk Vrunk(na)k [Mv; 
DLev. 6]. 1776: Groff Gyalakuti Lázár János 
Úrfi eŏ Nga Néhai édes Attya Ura . . . Szóbéli 
igirettel maga szándékát . . . ki jelentette, hogy 
Urfiának nem mást, hanem a Kis-Aszszony 
ő Ngát Venné jővendőbéli Házastársul [Nsz; 
GyL. hiv.]. 

Ha. 1755 édes Attyakatt [Mezőbánd MT; 
MbK]. 1757 edes Attyokot [Kebelesztiván MT; 
CsS]. 1758/1792: Edes Attyak [Fejér m . ; KGy]. 
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1788 Néhai edés Attyak [Aranyosrákos TA; 
Borb.]. 1798 edes Attjak [uo.; i.h.]. 

édesatyafi vérrokon; rudă de sînge; Blutsver-
wandte. 1592 Zentmiklosi Gergeli vallia: Zaiabol 
hallottam Nagi Balasnenak, hogi ez Molnár Ambrus-
ne mikor be Jwt t vala, azt monta, hogi eo neki 
edes Attiafia, kit chak halala eleottis meg emlite 
[Kv; T J k V/l. 284]. 

édesatyai édesapai; de ta ta (bun), parintesc; 
väterlich. 1814 A' kereszteltetés alkalmatosságá-
val egész édes Atyai örömet mutatott , 's 
maga is a' Czéremoniánn egész végig jelen vólt 
[Mv; TSb 51]. 

édesatyaság atyai érzület; sentiment patern; 
väterliche Gesinnung. 1703 : mind a mi kglmes 
Urunk édes Atyaságának, mind a mi a Szegény-
séghez való indulatunknak czéllya, ebben nem 
a terehnek névelése, hanem inkább az igasságos 
repartitio által való kissebbitése [UszLt IX, 77. 
61 gub]. 

édesbátya idősebb fiútestvér; frate mai mare; 
älterer Brúder. 1697 : Kolosváratt lakó Ns Gŏrŏg 
Politzán György Ur(am) testvér Huga Politzán 
Gŏrŏg Judith Asz(szo)ny neve alat kûlde el enge-
met eo Kglme illyen L(ite) ralis Instructioval 
Ns Politzáni Gŏrŏg Judith kénáltattya . . ns 
Gombkötő Lŏrincz Ur(ama)t azon 44 forintokkal, 
az mellyen Kgld vérségem(ne)k Praejudiciumára 
akaratom ellen vásárlotta vér szerént való édes 
Bátyám ns Viczej Szŏts István tol belső Monostor 
Uczáb(an) . lévő engemet mint közelebb való 
vért concernalo égés miatt el pusztult fundust 
[Kv; KvLt Fasc. I. 186]. 1742/1792 Etzken 
János Uram qua Plenipotentiariussa édes Annyá-
nak és ĕdes Băttyănak, minden ö kegyelmeket 
illethető Bonumokot bě botsătta, és adá . szăz 
ötven Magyari forintokba [Albis Hsz; BLev. 
Transs. 39]. 

édescsípős csípősbe hajlón édes, karcos; dulce 
pişcător; beißend süß. 1736 Mihelyen az ú j bor 
annyira forrott, hogy egy kis csípőssége volt, 
mindjárt u j bort ittanak, dicsekedvén, mely finom 
s édes csipős; az ó-bort kocsis, lovász it ta, még 
az asztali szolga is neheztelte, ha ó bort adtanak 
innya | Ha olyankor volt az lakodalom, mikor 
az bor édes csipős volt, ú j bort i t tanak többire 
[MetTr 326, 384]. 

édesdeden kb. önfeledten és boldogan; uitat 
de sine şi fericit; selbstvergessen und glücklich. 
1632 eggiwth öttek ittak® nagi edesdeden [Mv; 
MvLt 290, 96a — aAz asszony és György deák]. 

édesedik kedvet kap; a prinde drag (de ceva); 
Lust bekommen. 1717 Hogy annál is jobban az 
Iffiuság a Tanuláshoz édesedgyek, s Capacital-
tatthassék, rendeltünk az itt való Accessisták 
Intertentiojokra ex Impositione extraordinaria 

Tritici Cubulus 50 Avenae 75" Foeni Currus 50 
[Nsz; Ks 83 gub.]. 1851 Ányosom épül, hová 
tovább jobban édesedik az u j élethez [Kv; Pk 7]. 

édes-egy 1. édestestvér; frate/soră dulce; rechte 
Geschwister. 1606 Az en anjam Kaniadi Vigh 
Antalne Vernilla (!) edes egi uolt Bartaljus Luka-
czal, Bartalius Gŏrgj gérmeki voltak [UszT 20/257,. 
1630 Kenieres Istuannak az szüle Annia 
Kovacz Ersebet edes egj volt Melegh András -
neval Kovacz Anna Aszonial [Mv; MvLt 290. 
219b]. 1638/1683 édes edgy az a ' Goja János 
Goja Petérrel [Héjjasfva N K ; Bál. 44]. 1641 
it Enieden Varadi Gaspar deák leaniat az eőregh 
Jonas deák elveue az meli leanj Varadi Miklóssal 
edes egj volt [Ne; RLt]. 1651 : Az megh irt sze-
melyek edes Eggyek leven volt Egy batjokkal 
egwt harman <ke>ozeos Evreoksegek [Csíkszt-
márton; Bál. 49]. 1666 Énnekem mostoha Apám 
volt Takacz Peter, edes egy volt Mathe Păppăl 
[Csávás K K ; Bál. 1]. 1671 Tudom aztis Hogy 
Bartokne edes egy volt Kelemen Peterrel [A. cser -
náton Hsz; HSzjP]. 1716 édes edgjek voltanak 
a kérdésben fel tet t személlvek Atyával és Anyával 
[Nagyida K ; Told. 22]/1721 Attyokkal 
Száva Juonnak az Attya edes égj volt [Radna 
BN; Ks 25. V]. 1736 maradót egj más kis fia 
8. vagy 9. esztendős, mellyis édes egj volt azokkal 
a Fugitivusokkal [Beresztelke MT; Told. 25]. 
1738 az Barthos Uraimék edes Annyok edes 
egj volt Bartók Mihalyné Aszszonyommal [Albis 
Hsz; BLev.]. 1749 Bodoni Gergely az en 
Attyammal edes egy volt [Bos MT; Told. 8]. 
1756 Tőrők Ersebet az én Nagy Apámmal édes-
egyek voltak [Vaja MT; VH] | Néhai Tusnádi 
Miklosné Simon Klara Simon Györgjel édes egj 
volt [Kökös Hsz; Kp I. 199]. 1769 ezen Copiasné 
a' mŭ praedecessorinkal edes egy vólt [Szárhegy 
Cs; LLt]. 1781 Etzken Janos edes egy volt 
Etzken Péterrel [Hsz; BLev.]. 1785 a Nagy 
Attyok edes edgyek voltak [Albis Hsz; MvLev. 
8 Hsz-i anyag. — Uo. más vall-ban : az ö Nagy 
Attya, és a Bak Imre nagy Attya edes egy Testvé-
rek lettek volna | a Nagy Attyok edgjütt osztozott 
és egy testvérek voltak]. 1802 Balo Jánosné es 
a' Biro Sigmond Feleséginek az Attya Edes edgyiek 
voltak [Aranyosrákos TA; Borb.]. 1831 Gál 
János Gál Sigmond Apjával Gál Péterrel 
édes egy volt [Szenterzsébet U ; i.h. II]. 1838— 
1845 Edes egy, édesegyek = testvér, testvérek. 
„Ugy élnek, mintha édesegyek volnának = test-
vérek" [MNyTK 107] — L. még hsz-i adaléko-
ka t : EM. LII, 110. 

2. féltestvér; frate uterin; Halbbruder/Schwes-
ter. 1768 tudgyae a Tanú hogy Orbán Lász-
lone Aszszonyom edes egy volt uzoni Beretzk 
László Urammal Anyával ? [Hsz; Kp IV. 250 vk]. 

édesegy-testvér édestestvér; frate/soră dulce; 
rechte Geschwister. 1637 Simon Mihály neuii, 
nőtelen napszámos ember az felesegevel* 
Annyarol Attyarol edes egy testver volt [Kv; 
RDL I. 25. — aTi. a végrendelkezőével]. 1742 : 
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Boldisár Mihally Vram . . . édés egj testvér volt 
az Tordai Boldisár Vram édes Annyával, Boldisár 
Ersebet Aszszonnyal [Mv; Told. 15/24]. 1743: 
Vitályus István . . . Nagy Apja édes egy Testvér 
lett volna Néhai Vitályus György Unitárius Prae-
dicatorral [Kál MT; Berz. 12, 92/206]. 1785: 
azt is hallottam Bak Sofiától hogy az ö Nagy 
Attya, és a Bak Imre Nagy At tya edes egy Testvé-
rek lettek volna* [Albis Hsz ; MvLev. 8 Hsz-i 
anyag 8. — aUgyanerre von. i.h.-en más vall-ban 
ez olvasható: a Nagy Attyok edes edgyek voltak | 
a Nagy Attyok edgyütt osztozott és egy testvérek 
voltak]. 1791 Székely Maria, Anna, és Judith 
édes egy Testvérek voltanak, és természet szerént 
való édes Gyermekei Székely Lászlónak [Várfva 
TA; Borb. II]. 1803: Az Exponensnek Néhai 
édes Annyok (!) és kigyelmed nem külŏmben 
Fazakas Getse János edes egy Testverek lévén, 
mind hármon gyermekei Néhai Getse Josefnek 
[Dés; DLt 17/1809-hez]. 1804: Csekelaki Etsedi 
János Uram . osztozatlan edes egy testvér 
levén N Etsedi Maria Retsei Samuelne Asz(sz)any-
nyal [Csekelaka A F ; KCsl 16]. 1826 : Szöllösi 
János . . . édes égy testvér volt . . . Szöllösi Borbá-
rával [Szék SzD; Vajda lev.]. | Kivel volt az 
Exponens Nagy Attya édes égy Testvér, Aztatis 
hogy hivták és hol lakot ? [Dob.; RLt vk]. 1837 
Iffiabb FÜep Menyhárt és Filep Julliana . . . Edes 
Egy Testverek [Aranyosrákos T A ; Borb.]. 1842: 
Nemes Vlajk Lup kivel volt édes egy Testvér? 
. . . ezt a ' Tanú honnan tud j a ? [Kv; RLt gub. 
vk]. 1843 édes Atyám már néhai Halmágyi 
Mihály édes égy Testvér volt az el adok . . . Nagy 
Annyok, Halmágyi Károlinával [Kv; Bet. 5]. 

Szk : ~ atyafi édestestvér. 1770 : Füleki György-
ről azt tudom mondani hogy . . . az édes 
Anyámmal édes egy Testvér atyafi [Szásznyfres 
SzD; Ks 30, 28]. 

édesegytestvér-öcs testvéröcs; frate mai mic; 
jüngerer Brúder. 1686: Tudode . . . hogy Gott 
Szŏcs Davidne Kovács Ersebeth Aszszony Néhai 
Kovács Ferenczne Borbély Anna Aszszony halála 
utá(n) edes edgy testvér Eőcsével Nemzetes 
Kováts Istvá(n) Urammal . . . mindennemű jokbol 
Attyafiságossa(n) egymás kőzőt t meg osztoztak 
volna? [Msz; MbK]. 

édesen édesdeden; drăgăstos, afectuos; süß, 
lieblich. 1819 Dehogy nem szereti a patvarba, 
hiszem bizan ha nem szeretné nem is játzodna 
vélle éppen olyan édesen [ K v ; Pk 2]. 

édesttŭ. Csak birt. szr-gal: 1. vér szerinti fiú-
gyermek; băiatul lui/ei; (sein, ihr) Sohn. 1579— 
1581 Bakj Ferenchne eot edes fiawal, az mostoha 
kywl [Kajántó K ; GyU 1]. 1610 Az mi zwle 
Attianknak, Nagy Demeter Janosnak, Edes fia 
volt, Demeter János, Mi annak az Demeter Janos-
nak, edes leani vagiunk [Pálfva U ; UszT 39]. 
1642: az mint tudgyak megh mondgyak az 
mit Ficz Ersebeth bir th volna, es ez may 
Napigh Mészáros István Uramra mint édes Fiara 
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haeredalt volna [Nagymeregyó K ; J H b K XVII I / 
20]. 7646 : vgy tartiak s beöczwllika mint Edes 
fiat es Leaniat [Burjánosóbuda K; J H b K XXII/29. 
— aTi. a fogadott fiút és feleségét]. 7666 : Szutsak-
ban a lakó Matskási Ferentz Felesége edes Fiával 
Szekelly Gyurkával [MbK. - aK]. 1669 Midőn 
volnánk . . . Branyicskána . . . Néhai . . . Idősbik 
Jósika Gábor Ur(am) edes f iaj . . . edes Néhai 
Attyok Testamentumanak alkalmatossagával orial-
ta tot t nemű nemű Difficultasok(na)k dirimálásá-
ban, . . . Jőue mi előnkben . . . Jósika István 
(Uram) [ JHb XXXV/11. - AH]. 1683: E n N. 
Solymosi Koncz Boldisár . . . Mihelyen . . edes 
fiamot Boldisart, es leanyomat kis Annát el hagyom 
az halai mia, azonnal, áz en Istenem utan, legye-
nek Árva gyermekeim tutori e földöna [Kv; 
Jakab, KvTört. Oki. II , 422. - aKöv. a nevek 
fels.]. 1687 Palkul János felessege Bukura es az 
edes Fia Damaszin [Fog.; Szád.]. 1701 Nagj 
Solymosb(an) . . . Balási Boldisár vramot az 
maga házánál találván, holottis eo kglevel szemben 
lévén az eo kgle maga edes Fiai Balasi Peter, es 
nagjob Balasi Miklós, es . . . edes Léánya kisebb 
Fŭ lŏp Gjorgjne Balasi Annok Veres Darabonti 
személy . . . nagy solymosb(an) lakok [Nagysoly-
mos U ; BLev.]. 1728 : Csegze Jakabtol hallottam 
hogj mondotta sok rendben hogy ô Janosál 
egj testver volt Peter Mesternek edes fiai voltak 
[Selye MT; Bet. 7]. 1736 : Tudgyaé hogj . . . Gjŏrgj 
nem edes fia hanem mostaha fia vólt Kifor Juon-
nak ? | Gjŏrgj Kifor Iuonnak Nem edes fia 
hanem mostohája volt ? [Kővár vid.; T L 42 vk]. 
1741 Oltyán Pavelnek édés fia . . . Pavel Juon 
[Szabéd MT; Ks8 . XXI . 12]. 1752 : János Istvan-
nak . . . négy édes Fiai maradtanak, András, 
János, György és Joseff [Désháza Sz; Ks 101]. 
1762: Nagy Bŏ j te Juditnak edes Fia lévén az 
A. mint major natu, nékie kellett volna per defec-
tum matris mindenekről disponalni [Torda; T J k 
V. 75]. 1767 : László alias Deák Antal édés fia 
volt nevezet László István Deáknak [Csíksztimre; 
Hr 5/38]. 1777 a Neveztem Etzken Miklósnak 
Törvény szerint való édes Fia volt deutrál t Etzken 
Béniámin [Albis Hsz; BLev. Vall. 4]. 1778 : 
Néhai Etzken Miklós Papnak természet szerint 
való édes Fija volt Néhai Etzken Beniamin [Kis-
budak a ; BLev. - aKésőbb: A.budak BN]. 1807 : 
Valának ottan m ŭ előttünk . . . Székelj Mihalj 
Uram, és Felesége Galfalvi Maria Aszszonj, és 
peniglen ô kegjelmek(ne)k édes Fiak nemes Szekelj 
Mártán [Aranyosrákos TA; Borb. I I ] . 

2. barátságos, bizalmas megszólításban rokoni 
kapcsolat híján is ; in formule famüiare de adresare 
şi cînd nu există legătură de rudenie : fiul meu ; 
in freundlicher Anrede: mein Sohn. 1735 az 
magjari kőzbeszedben meg vágjon, hogy valaki 
valakit édes Fianak, Leányának szokott mondani 
nem következik hogj édes Fia vagj Léánya lenne 
[Dés, Jk] . 

édesget 1* kedvét keresi, kedvében jár , kedves-
kedik; a-i face (cuiva) pe piac, a-i umbla (cuiva) 
in voie; jm gefäŬig sein. 7632 : az mint az szaiabol 
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ki fert ugi megh Zidogatta az Aszony ezt az Giörgi 
Deákot de belessel miüel addigh edesgette hogi 
ismegh megh bekellett [Mv; MvLt 290. 95b]. 
7737 Komlosi Sámuel . . . Banyai Kata t t tsokolta, 
szopta, édesgette szolgáloi fizetesin fejül való 
discretiot felesen adott ; ugy mint tallért, szoknyát, 
mentett, roka torkos melyre valót, fűzött, ezüst 
lánczat, ezüst tőjével, külŏmb kíílŏmb fele u j 
tsizmákatt minden Sátoros Jnnepekre [Kv; T J k 
XV/13. 9]. 

2. kedveskedve késztetget; a îndemna drăgăs-
tos; liebkosend antreiben/zu etwas bewegen. 
7842 : Vincze Márton ifjú legény özvegy Török 
Katát tiltot szerelemre édesgetvén és Csábítgatván 
• . . az el ámított könnyelmű asszony hit t a legény 
biztató szavainak, s ennek következtébe meg 
terhesedett [Nagykapus K ; RAk 21]. 

3. csábítgat, csalogat; a ademeni; (ver)locken. 
7772 az Veselenyi István Ur(am) o Nga Szólnak 
Var (me) gyei Tisztei hitegettek es édesgeték mind 
az Utrumb(an) forgo Ur Eo Nsgaa s mind az 
masokat is (így l) . . . Sibon kialtatták az Veselenyi 
Vr(am) Tisztej a Sokadalomb(an), hogj akár k j 
jobbágya menyen kezek alá Kŏzep Szol(no)k 
Va(rme)gyében felel(ne)k felŏlle [Balázsháza Sz; 
Born. VIII. 2 Kornya Demián (40) jb vall. — aTi. 
Gr. Csáki István jobbágyait]. 1808 : (A) Kontár-
kodok . . . majd Minden Legényeinket magokhoz 
édesgetik [Kv; AsztCLev.]. 

édesgetés kedveskedés; drăgălăşenie; Lieb-
kosung. 1812 : a Groff né eŏ Nsga a Groff ur eo 
nsgát édesgetései kőztis nem szenvedhette [Héder-
fája K K ; IB]. 

édesgető kecsegtető; dezmierdător, alintător; 
verheißungsvoll. 7678 : Mikor sok ezféle édesgető 
beszédekkel tartottam volna®, kiben tölt két egész 
óra, végre mondám neki: Én nagyságodnak min-
dent titkolatlan megmondok mint az uramnak 
egy édesapjának (így!); én is hát nagyságodtól 
egy kérdést kérdek [BTN 138. - aGörcsi Mehemet 
pasát]. 

édesgyermek. Csak birt. szr-gal: vér szerinti 
gyermek; copil propriu; leibliches/leibhaftiges 
Kind. 1595 Az my megh hólt edes Aniank 
testamentomot tett . . . , megh gondolua(n) hogy 
my kette(n) eo neki edes gyermekj uagyunk . . . 
valamit az en nene(m)nek . . . az felperesnek akart 
hadni, neki hatta [Szu; UszT 9/50]. 1602 : vasar-
helt lakó Viragh Istwanne edes giermeke Affra 
Antalnak, de Margit Azzoni Gal Georgine. leania-
nak giermeke, az egy izzel ennel towab való [Kv; 
TJk VI/1. 659]. 1617 : vramnak ezek edes giermeky 
uoltak ennekem chiak mústohaim [Folyfva MT; 
BfN Martha relicta nob. Benedicti Füe (50) vall.]. 
7622: Az mj az Keozep vtzaj hazat iletj . . . Diuisor 
Vraimal egyenleö consensusbol böczultek vgj mint 
Ania 's edes gjermekj közöt f. 600 [Kv; RDL I. 
119]. 1633: vgy Tartotta Zabo András ezt az 
Zabo Jánost mint sayatt edes gyermekett [Gŏc 
SzD; Wass]. 1639 : Szekely Boldisar, . . . Pauaj 

Gal Miklosne Susanna aszony, Czintalan Istuanne 
Dorotthia azony es Konabi Martonne Judit aszony 
. . . minnyaja(n) néhai Szekel Peternenek Kristoczki 
Sophia aszonnak edes gyermeki [Hsz; KaLt Apor 
István ir.]. 1641 Szalanczi Gőrgynenek Kemeny 
Magdolnanak Szalanczi (István) Ur(am) edes 
giermeke [JHb XX/49]. 1654 : szegyenj Kis Pal 
Balint Uram el nehezede eróltete az menjem 
hogy az leanj at Kelemen peternet semmisse ne 
hadgya mert azis edes gyermeke [Uzon Hsz; 
Kp I. 76]. 1678 : ha Iste(n) gyermekinek es hűtős 
feleséghe(ne)k életeket megh maraszttya, tehát 
az edes Annya a feleséghével semmibennis ne 
oztozodhassek, hane(m) édes neveletlen árva gyer-
mekit mint naturalis Tutrix javaczkaiboll tarcza 
s nevellye Iste(n) diczőseghere [Kv; RDL I. 156]. 
1706: Sárdi Gáspár Ur(am) eő Kglme minde-
néből (l) tellyesseggel exhaurialodott, minden 
accquisitum es aviticum bonŭmi Tűz altal meg 
emésztettek, ugy annyira hogj mind magának, 
cseledgyi(ne)k, edes gyermekinek sustentatiojara 
tellyesseggel alkalmatlanná tetetet [Ne; DobLev. 
I. 60 Debreczeni István ns keze irása]. 1731 : 
mikor Tutora vala a Néhai Nagy Ur Groff Teleki 
Paal ur eo Nga Mlgs Groff és Generális Teleki 
Sámuel urnák, ugy tartották és Curálták eŏ Ngok 
mint a magok tulajdon édes gyermekeket [Szent-
pál K ; TK1]. 1746: édes gyermekem® . . . maga 
erejével és hatalmával . . . Vr(amna)k Jószágából 
. . . engemet mint Tutrixt nagy káromra ki ker-
getett [Torda; T J k I I I . 33. - ®Leányra von.]. 
1764/1765 : Feleségem Geréb Susanna . Szerető 
társam volt . . . , és a ' tőlle Született edes Gyerme-
keimet ismerjétek az én ágyékombol Született 
igaz Vereimnek lenni ugy tartsatok átok alatt 
hagyom [Kóród K K ; Ks 14. XLIIIa Kornis 
Ferenc végr.]. 1779: (A) Protestatio tételre 
kik inditották fel Néhai Kemény Gergely Ur eŏ 
Ngát . . . és kik voltanak munkások, hogy édes 
gyermekeit eő Nagyságával meg tagadtassák, és 
a Kemény Jószágból exhaeredaltassák ? [Dob.; 
KS vk]. 1783: Czerjék Ferencz vr(am) mind két 
ágon . . . Lévő edes Gyermekei [Zoltán Hsz ; 
Borb. II]. 1791 Székely Maria, Anna, és Juditli 
édes egy Testvérek voltanak, és természet szerént 
való édes Gyermekei Székely Lászlónak [Várfva 
TA; i.h.]. 1849 : egész ünnepélyességgel kijelenté 
nékem Kelemen . . . égyszersmind kinyüatkoztatta, 
hogy azon gyermek, kit ezelőtti években a' me-
nyetske szült, tulajdon édes gyermeke [Kv; 
Végr. Vall. 61]. 

édesgyökér Glycyrrhiza glabra; lemn-dulce; 
Süßwurz. 1683: Egy Sacskob(an) Edes Gyúker 
[UtI]. 1711 3/4 Font Edes Gyŭkér —//73. 
[Ap. 5 Apor Péter lelt.]. 

édesít édesget; a ademeni; (an)locken. 1639/1804 
senkit az ö Nagysága hivségétöl nem idegenitek, 
söt arra édesíteni igyekszem [Fog.; BLt]. 

édeskapor Anethum graveolens L . ; măra r ; 
gemeiner Dili. 1849: 4 Loth Hánytató Borkő 
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2 f 8x 10 Loth Szalamia 23 x 6 Loth Piskoltz 
6. 8 Loth Edes kapor 8 x. 8 Kalmus 8 [Dés ; Bet. 3]. 

Csekélyebb valószínűséggel a címszóbeli gyógyszernév 
mögött az édeskömény 'Foeniculum vulgare Mill.; molură; 
Gemeiner Fenchel' rejtekezhetik. 

édes-kedves gúny kb. gyönyörűséges, szépséges; 
drăgălaş ; sauber. 1851 nem ijesztik szegény fejét 
mindegyre ez vagy amaz bajban létével, 's nem 
sápitnak annyit a' fűiébe, mint édes kedves drága-
látos leánya szokott [Kv; Pk 7]. 

édeskevés nagyon kevés; foarte puţin; blut-
wenig. 1743 : A Rücsia Határnak Nagj részét 
Sub illo titulo et praetexta mintha a ' Temp-
lom számára rendeltetett es excindáltatott volna, 
azon egj néhány paraszt Nyakas emberek bitan-
gollyák adják a' kinek szeretik a ' templom pedig 
igen édes keveset participalodott azokbol [Ks 14. 
XXXII . 4. - uMezőrücs MT]. 1780 u. igen édes 
kevés száiito, kaszálo földeket nékünk sem elég-
ségeseket birván, Zabot nemis vetvén mint más 
Bányászok Havasi hellyeken . hadd adhassuk, 
fizethessük®, 's töbre ne szoríttassunk [Torockó; 
TLev. 14/2. - aTi. az adót]. 

A közölt egyik adalékban a címszóbeli szó ~t ragos alakban 
hsz-szerű haszn-ban 'kevéssé' jel-sel jelentkezik. 

édeskova édességfajta; un fel de dulciuri; Art 
Süßigkeit. 1851 Sárga Czukor Edes kova 
[Dés; DLt 1749]. 

édeskörtvely édeskörtefa; păr care face pere 
dulci; Süßbirnbaum. 1632 a joszágon vagyon 
egy körtövély fa, mellyet édes kortövélynek hinak 

a meddig a fa el nem vész, addig a Sándor 
János és Mihály birodalmába legyen békességesen, 

hogy ha a körtövély el vész: a földihez ne 
tarcsanak számot [Szentmihály Cs; SándorO 73]. 

Az egyetlen adalék valószínűleg muskotálykörtefára von, 

édeskörtvélyfa édeskörtefa; păr care face pere 
dulci; Süßbirnbaum. Hn. 1729 Az édes kőrtvé-
fánál (k) [Bonyha K K ; EHA]. 

édesleány 1. vér szerinti leány; fată (proprie); 
Tochter. 1584 Catalin papfalwy Jllies Ianosnak 
a' fogolnak edes leania vallia Legh elseoben miko-
ron megh esmertem Az en Atthiamnak gonoz 
Jstentelen voltat, leowe a korchomarol Az 
Apam, az Aniam hon nem leteben, Es engemet 
Az Agyba vete es ot kenzot fertelmeskedet 
vele (in) [Kv; T J k IV/1. 305]. 1598 Az gazdam 
azzony Korsos Palnak edes leanya wolt [Kv; 
T J k V/l. 192]. 1604: az fel peres azonj Fodor 
Lukaczine Anna Baricz mihal jnak edes leania, 
az pedig az peres haz marada peres azonjnak 
az edes aniara [UszT 17/43]. 1610 Az mi zwle 
Attianknak, Nagy Demeter Janosnak, Edes fia 
volt, Demeter János, Mi annak az Demeter Janos-
nak, edes leani vagiunk [Pálfva U ; i.h. 39]. 1641 : 
az eöregh Jonas Deák el veue ennek az Varadi 
Gaspar deak(na)k az edes leaniat [Ne; RLt]. 
1678 : Bakonyai Mihalj Papné Czako Judit Asz-

szony Czako Domokosnak edes leanya [BLt]. 
1690/1799: Hajdú Bálintnak édes Leánya volt 
Bartha Mártonné [Torockó; TLev. 5/16 Transni. 
279]. 1692 az specificalt bonuinok cum aperti-
nentys voltanak az én Szülĕ Atyámé néhai Bögh 
Miklósé annak édes leánya Borbára Tot 
Mihalyně [Kovászna Hsz; HszjP], 1701 : Balási 
Boldisár edes Leánja kisseb Fŭ lŏp Gjorgjne 
Balási Annok veres Drabanti személy [Nagysoly-
ínos U; BLev.]. 1739 Én Ns Nagy Rosnyai 
Rosnyai István Vr(am) házas Társa Szabó Sára, 
Ns Tordai Szabó Mihály Vr(am) édĕs Léánya . . . , 
és égy testvér neveletlen atyámfiai Szabó Mihók 
és hajadon leány Szabó Kisanna [Torda; T J k I. 
153]. 1745 az J édes Léányátis kitsinségéből 
fel neveltem, jó gondgyát viselvén ruháztam [uo.; 
T J k II . 77]. 1791 Aztis ugy hallottam hogy az 
utrizalt Székely Anna Asz(on)y is édes Leánya 
volt Székely Laszlo Ur(na)k [Várfva T A ; Borb. 
I I Mich. Székely (74) nob. vall.]. 

2. barátságos, bizalmas megszólításban rokoni 
kapcsolat híján is; ín formule familiare de adresare 
şi ín lipsa unei legături de înrudire: fiica/fata 
mea; in freundlicher Anrede: meine Tochter I 
1735 az magjari kőzbeszedben meg vágjon, hogj 
valaki valakit édes Fianak, Leányának szokott 
mondani nem következik hogj édes Fia vagj 
Léánya lenne [Dés; Jk]. 

édesmandula-olaj a papírhéjú mandula 'Amyg-
dalus communis L. var. dulcis DC/sativa L.' édes 
magvából készült gyógyolaj; ulei de migdale dulce ; 
siißes Mandelöl. 1684: Megyesi Uramtul küldöttünk 
Szebenben Orvosságokra Edes Mandola Olajra 
f 1 Torokra való flastromra f //51. Alma syrupúsra 
f 1/75 [UtI]. 

édesnéne (a nyilatkozat tevőnél) idősebb nő-
testvér; soră mai maré; ältere Schwester. 1738 : 
Fintaházi Szalánczi István . . Edes Nénje Néhai 
Szalánczi Ersebeth Azzony [Torda; T J k I. 151]. 
1741 A Tőstvér édes nénim Eŏzvegységbe marat t 
vala [Szárhegy Cs ; Told. 37/21]. 1745 édes Néném 
Haller Borbara Aszszony [Kv; J H b K XLVI/28 
Cath. Haller (47) vall.]. 

edesöcs (a nyilatkozat tevőnél) fiatalabb fiú' 
testvér; frate mai mic; jüngerer Brúder. 1703 : 
Istenben el nyugutt Néhai édes ő tsém Petki 
János Ur [Marossztgyörgy MT; Ks 14/XLHIb 
özv. Torma Jánosné Petki Anna végr.]. 

édessajt ? édes, túrószerű tejtermék; caş ne-
sărat; Zieger. 1788 : ő általa küldettem konyhára 
valót egy bárányt, egy tsomo édes sajtot, 
egj désa sótalan fris vajat [Bencenc H ; BK. 
Bara Ferenc lev.]. 

édesség dulciuri; Süßigkeit. 1815 a ' Groffnak 
hordottunk haza Tortátát, édességeket, 
italokat [Mv; Told. 45]. 

édes-szépatya édes-dédapa; străbunic; (leibli-
cher) Urgroßvater. 1672: Korda György . . . hütes 
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társa Széki Teleki Susánna Aszszony ŏ Excelen-
t ia ja A M. Groff Teleki Adám Ur ŏ nga Feleségétŏll 
Veselenyi Is tván Ur ŏng(ana)k volt édes Atya 
Veselényi Páll ôngaa, De már ezeknek az Ngos 
urak (na) edes szép Attyok ki vólt nem emlékezem 
rea [Perecsen Sz; IB Reg. IV. 76 St Kulcsár 
(64) jb vall. — aIlyen zavaros fog. 1]. 

A mai szóhasználatban a szépapa 'a dédapa (nagyapa apjá-
nak az) apja' jelentéssel él [ÉrtSz], a fenti kijegyzésnek kissé 
zavaros szövegéből kivehetően itt azonban a dédapára vonat-
kozik. 

édesszülő. Csak tbsz-ban: vér szerinti szülők; 
părinţi buni ; El tem. 1644 : de ha I(ste)n posteri-
tassal ne(m) szeretne eŏtetis, ha sine semine 
deficialft, visza szallianak pure et simpliciter, 
i(m)mediateq(ue) edes szüleimre, egy testver 
atia(m)fiaira [Kv ; J H b III /6. - aTi. a feleség]. 
1734: Nms Komornyik János, magát At tya és 
Attyafiai akar at tyok ellen katonaságra adván, 
ă katonasághoz való kötelesség ălol őtet harmincz 
magyar forintokkal és husz pénzekel váltot ták 
meg édes szüléi [Szécs Sz; Borb. II] . 1741 : Néhai 
édes Szüléimről Nemzetes Dobai Péter Uramról 
és Tarsoly Judi t Aszszonyrol reám devenialt 
Portiok iránt két Atyától Született gyermekeim 
kŏzŏ t t csak már is Sok Controversiak, atyafiság-
talan gyŭlŏlségek és viszsza vonások kezdŏ t tenek 
[Dob.; RLt] . 1757: Tóth Antal kitsiny tsetsemŏ 
kŏrábán maradván el édes Szüleitől ( : Kik hasanlo-
képpen ez Hazában Idegen és Jövevény emberek 
voltanak:) [Koronka MT; Told. 27]. 

édes-szülőanya édesanya; mamă dulce/bună; 
(leibliche) Mutter. 1746 : az J a . Panithi Szabó 
Sára Aszszont édes szülő Annját, maga ferjével, 
mellyről protestálok, keménnyen meg verte, vérit 
kiontotta, gunjá já t le szagata . . . , meg kivánom 
à jure hogy elsőbben kezei vágattassanak el, 
annak u tánna feje vétessék [Torda; T J k I I I . 
15. — a,,Maria Nemethi nob. Pauli Sebestyéni 
de Thorda consors"]. 1747 az J . a ' Kolosvari 
uttzáb(an) az édes szŭlŏ annyát . kapával, 
más versben darab fával meg támadta , hozzá 
vert, mégis utŏ t te , e ' mellett igen rutul szidta 
leányi kötelessége ellen [uo; i.h. 144]. 

Az összetétel utótagja, a szülő-, ill. szüleanya az erdélyi 
régiségben általánosan 'nagyanya' jel-ben volt használatos, 
itt azonban a peres eset körülményeinek ismeretében csak a 
megadott jel-sel értelmezhető. 

édesszülő-atya édes nagyapa (vér szerinti nagy-
apa) ; bunic; (leiblicher) Großvater. 1714: Popa 
Ioan fia Adam ez utan ezen Avram Bercsutul 
maradót faluban lévő fundust békességesen bír-
hassa fiurol fiúra maradekiről (I) maradékira 
Posteritassira mint hogy ő neki is az edes 
Anyáról edes szülő Attya [Szaráta F ; 
Borb. I I ] . 

édestej lapte dulce; Süßmilch. 1600 veottem 
Edes Teyet d 10 [Kv; Szám. 9 / I I I . 10]. 

1625 az eo marhaiokis mikor azon helire ment 
.megh holt volna, ha edes teyet nem vertek volna 

torkaba [Almás U; UszT 47a]. 1669 Sos Téj 
Ur, 18 Edes Téj 11/14 [Fog.; Utl]. 1723 Téj 
fel édes Téj [K; TK1]. 1762 Marika Péter találta 
volna meg a pénzt és a Felesége édes téjb(en) 
meg mosván Szarogatta [Gyeke K ; Ks]. 1763: 
Kettseg kivŭl van az is, hogy Urat eger kővel 
készült pogatsával intoxicalni az offeralt 
pogatsának más részit egy csépiŏnek adván az 
Cséplő annyera inficialtatott, hogj ha édes tejjel, 
s' fekete retekkel nem orvasaltak volna, halált 
okozott volna, de ezen orvosság által egesz nap 
mint (!) hánt [Torda; TJk V. 178], 1765 ebéd 
után édes tejet kellett néki szereznünk [Kisenyed 
A F ; Eszt-Mk Vall. 283]. 1797 Nagy Váradon, 
és Onnat Perecsen felé jövet az uton, ugy a Zoványi 
Feredőn, és Ujlakona Költségek(ne)k rendi 
Edes téj Dr 4 Alutt téj Dr. 8 [Sz; IB III. CXLV. 
22. - aMindhárom település Sz]. 1813 Egy 
kupa jó édes tejj jó pénzbe 4 xr. [Hsz; HSzj 
tej al.]. 1832 Egy kupa Édes Tej Dr 12 Vert 
tej Egy kupa Dr. 6 [Hsz; BLev.]. 1849 Míg a ' 
szem borongatás len ruha által ezen szem vizzel 
folytatándatik a ' ruha a' szemen egyszer se szá-
radjon meg ’s az alatt etzetes étel, édes téj, turo, 
bor, pálinka s kŭllég telyességgel el távolittandok 
[Etéd U ; Pf]. 

édestej-főzés édestej-forralás; fierberea laptelui 
dulce; Kochen der Süßmüch. 1771 alkalmasint 
masfel ejteles édes Téj főzésre való ezüst Fazék 
[Kendilóna SzD; TL]. 

édes-testvérbátya vér szerinti, idősebb fiútest-
vér ; frate bun mai mare; (leiblicher) älterer 
Brúder. 1831 Tamás János Uramnak édes Test-
vér Bátyát Demeter (I) hallottam beszélleni 
[A.kosály SzD/Dés; Eszt-Mk]. 

édes-testvéröcs vér szerinti, fiatalabb fiútestvér; 
frate mai mic; (leiblicher) jüngerer Brúder. 1790: 
a Fel keltetőmet valamik a Segesvári Szálláso-
mon vágynák Zár alatt mindazokot hagyom Edes 
Testvér Etsémnek Groff Kornis Gáspárnak [Ki-
rályhalma N K ; Ks 67. 46. 24c végr.]. 

édesvackor édeskés vadkörte; păr pădureţ cu 
pere dulci; süßlicher Waldbirne. Hn. 1746 az 
édés Vatzkor nevezetű helyben [Bós MT; EHA], 

edificium épület; edificiu, clădire; Bau, Gebäude. 
1578 az aedificiomat (I) penegh ha felesegenek 
holta teortennek My reánk Attya fiakra zal 
Mert Az epwlet aedificaltatót, az my Attiank 
fiawal Egjwt letedben [JHb XXV. 6]. 

edifikáltatik építtetik; a se clădi; gebaut wer-
den. 1578 : Az Jozagnak fatealasat Inúigorosonak 
Mondom az aedificiomat penegh ha felesegenek 
holta teortennek es semmi herese ne(m) Lenne 
My reánk Attya fiakra zal Mert Az epwlet aedifi-
c altatót, az my Attiank fiawal Egjwt letedben 
[ JHb XXV/6]. 
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ediktum 1. rendelet; edict; Verordnung, Edikt. 
7646 ; Az Varostol k j adatot Edictumra chjnal-
tat tnnk egy Ramat [Kv; SzCLev.]. 7874: én 
fél szot se szollottam Csipkés Albert Urhaz még 
is az Uttzán majd minden tíz lépesnyire meg állott 
és mintha valamely Edictumot publicalt volna 
teli torokkal ugy annyira kiábálta: Fodor Mihály 
Schelma Huncfut demonstrált Szamár hogy az 
egész uttza tsudájára gyűlt [Torda; TLt Praes. 
Lev. ad 136 Fodor Mihály ügyvéd panasza Csipkés 
Albert ügyvéd ellen]. 

2. rendelkezés; dispoziţie; Anordnung, Dispo-
sition. 1672 : Feleki Vanka Simon az két Innep 
szegésért, az Nemes orzágh teőrvényes Edictuma 
szerint . . . f. 8. convincaltatik [Kv; T J k VIII/11. 
243]. 1845: Ő ä Balog Istvánnak Gazdaszszonya 
nem volt . . . Gazdaszszonyanak ŏ t soha meg nem 
fogadta 's ő is hozzája be nem szegődött; minél 
fogva az Appr: Const V. R. 83ik Edictumátb 

reá nem is alkalmazhatja [Dés; DLt 591. — •Szé-
kely Anikó. bA hivatkozott edictum a szolgák 
csalárdsága és erkölcstelensége miatti károsodásra 
von. így intézkedik: (A szolga) ha Urat bŏcstelenŭl 
annál inkáb meg-kárositva hatta-el cum poena 
homagiali readjudicaltassék]. 

edilis egyházfi; paraclisier; Küster. 1742: tar-
tozik az Eccl(esi)a Megyebirája az Aedilisekkel 
együtt fel szedni® [Árapataka Hsz; SVJk. - 'Ti. 
a pénzt]. 

edoceál bizonyít; a dovedi; beweisen. 1625: 
ezt penig ha az peres tagadna hogi enym nem 
volna, ki fogok s erreol edocealok [UszT 74]. 
1733: concludaltatot volt hogy ez jelen való 
Tavaszig, rá készülvén ki ki p(rae)tensiojára, 
veris Documentis edocealja [Kiskerék AF; J H b 
XXVII/44]. 1735: Az Actor eő kegjelme maga 
Actioját satis super(que) edoceállya [Szentbenedek 
SzD; Ks 27. XVI]. 1736: Ugy latom Competen-
t iajat égy Contractussal akarja edocealni az A 
o Kglme, de . . . én ez Aval soha sem contrahaltam 
[Torda; TJk I. 104]. 1738 : Minthogy én ártatlan-
ságomat edoceáltam, azért meg kivánom . . . 
convincáltassanak az Ik [uo.; i.h. 149]. 1745: 
Bartha Anna edocéálta sufficienter, hogy . . . az 
I(ncta)k bestelenitették [Kv; T J k XVI/5. 29]. 
1748: a Sállyiak sok Fatensekkel edoceallyak, 
hogy Colaltak eleitől fogva Dézmába® [T; Ks 7. 
XV. 31. - ®Ti. a földet]. 1760 : Edoceálja Expo-
nens o kgylme . . . igaz jussát és proprietassat 
[Kv; PolgK. 135]. 

edoeeálhat bizonyíthat; a putea dovedi; be-
weisen können. 1766 : Az I. ö kegjelme . . . Cserét 
forgat; mellyet Semmiképpen nem edocealhat 
[Torda; TJk V. 316]. 

edoceáltatik bizonyossá té te t ik ; a fi dovedit; 
vergewissern. 1753: A mellyrŏl® . . . előttünk 
az emiitett Expensak edocealtattak az Instans 
eŏ klme által Fideliter Áttestálunk [Kraszna 
Sz; Borb. II . — ®Ti. a szóban forgó perbeli moz-
zanatról]. 

educilláció italmérés, korcsmárolás; desfacerea 
bäuturilor; Ausschank. 1681 Bizonjos korczoma 
ház nincze(n), hanem az ki a bor árulást fel val-
lallya, annak hazanal lészen az Educülatiois 
[VhU 50]. 

edukáció nevelés; educaţie; Erziehung. 1759 : 
a Kgmd gondviselése alat lévŎ atyai Jószágnak 
proventusa mit importálható, és ha elégségesé 
az Árvák(na)k tiszteséges Intertentiojára, és edu-
catiojára [JHb LXVI gub.]. 1794 : ezen hasonfele 
rész esztendeig használljon a ' kissebb Atyafinak,. 
Áronnak educatiojara, fél esztendő pedig Josefnek 
Házosságára [Asz; Borb. I]. 

edukál nevel; a educa; erziehen. 1653 : Báthori 
Sigmondnak, mivel gyermek volt, az ország ren-
delte vala gubernátorának Géczi Jánost . . . A 
jesuviták educálták és tanitották [ETA I, 40 
NSz]. 1724: provideállyon kglmetek edgy ollyan 
Curatorrol ä ki . . . az Árvakot Isteni félelem-
ben, jo erkölcsben educállya [Ap. 1 gub.]. 1726? 
Az Kendeffi két árva Léáiiyokat kőtőm Lelkekre 
az Feleségemnek és két Fiaimnak . . . visellyek 
gondgját magok(na)k és Ioszágok(na)k, educalván 
őket Isteni félelemben és szent életben [ J H b 
XXXV/21 Jósika Imre végr.]. 1746 : ha peniglen, 
à neveletlen árvát tartani nem akarja az In(e)k 
mint Testvér nénnyének resignalvan tartozik az. 
I. educalni és tartani [Torda; T J k I I I . 36]. 
1753/1781 : Azon Tutor ur az Áxvákot miképpen 
educalta, tartotta, és ruházta ? [H; J H b LXXI/3 . 
190 vk]. 

edukáltatott neveltetett; educat; erzogen. 1657 r 
meghalván Báthori István, a gyermek fejedelem* 
is nevekedvén, s melléje rosz tanácsadók f érkéz vén 
az ifiu elme könnyen megvesztegettetett, és-
így az megvesztegetett gyermek elmét az roszul 
educáltatott ifjúság követte, s azt viszont az. 
hazának és magának is veszedelmező allapotja 
[Kemön. 16—7. — ®Báthory Zsigmond]. 

edz a căli; abhärten, stählern. 1573 : az Nemet-
orzagj kaszat Meg haytotta ettzette Beleget Rea 
wteotte, Es vgy atta ely mynt kyt eomaga cin al t 
(!) | Eomaga Mwtatta Mate Kowach vgimond az 
Nemetth orzagy kasat Minth chinaltam (l) Mint 
ha I t walo Myw volna, belyeget Rea wteotte 
haytotta Ettzette, Azon aron atta Mynt az k y t 
Eo maga chinalt [Kv; TJk III/3. 178]. XVIII. sz. 
v. : az jáger hozta az maga flintáját az mellynek 
egy kis szeget csináltam és jukában srofot és 
nagy rugojatis ezzettem (1) [K; BK. Gyarmati 
Sámuel lakatos kezével]. 

efelett ezenkívül, ezenfelül; in afară de aceasta ; 
außerdem. 7588 Ez Erdeőthelky marthon 
Az en fiam jobagyat, chyan Janos neweótt 
Az Atthyawal fegyweres kezzel Reya menwert 
• . . halalos sebbel illette, kopyayawal altal eóklele, 
holt eleweneòl hatta . . . mellyet Az potencián, 
kyweól, Az my Jobagyonk karaert es Nyomorw-
ssagaertt negywen forintért fel nem veótt volna,. 
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Ez felet Az potencianakis terhetis Decretum 
tartassa zerentt megh warywk [Somlyó Sz; WLt] . 
1590 : Effelett eszel (1) sem Elégedek hanem esmet 

louara wle [UszT]. 1590 k. : Jobbagiomnak penigh 
Anni Ideigh való Nyomorúságát fogságát, dolga 
mulasat Nem akartam volna zaz forintért. Ez 
feoleot az Eot Jobbagiomnak diókat keoweteo(m) 
si Jur(is) [i.h.]. 1592 : hordatta(m) Bort eo kemek-
*iek Nótárius ura(m)tol f 2 d. 4. E felet eggiwnnetis 
inasunatis hordatta(m) 25 eitel bort . . . f 2 d 20 
[Kv; Szám. 5 /XIV . 123 Éppel Péter sp kezével]. 
7706; e felett ezen epitésre ment es menendő 

fcŏlcségunket meg mutogatván, annak idejében, 
â ns országtol refundáltassék [Kv ; KvLt I. 193 

városa a gub-hoz]. 1710: Ef ellett . . . az 
R-átz Kattonak ellen igen sok az panasz [Kv ; 
*.h. 198 gub.]. 1761 : a mely Kormány fák volta-
Tiak a Tutajokon mind maga usussára Fordította, 
^ felet mikor a tutajfakot . . . a szekelyek a vizén 
^Vásárhelyig Le szállították ő kegyelme minde-
nikben gantsot talált [Harangláb M T ; Ks CII. 
20]. 1765 : E felett lévén nékem is ottan Mgod 
Mlgos Praesidiuma alatt holmi Causajim assumálva 
^ assumálandok is, azok(na)k lehető elŏ mozdí-
tásában Ngod Gratiosum Patrociniumát alázatos 
engedelemmel exoralom [Torda; Borb. II]. 1792: 
E felett egy háládatlan rosz Testvér öcsém vagyon 
Péter nevezetű [F.lapugy H ; Ks XLVIII /7b 
í o p a Josziv disunitus parochus kérv.]. 1812 : a 
Profíné . . . meg ragadta a Groffnak titkos Tagját és 
-azt fatsargatván azt mondotta, hogy leszakasztja... 
hallottam efelett még aztis beszélleni, hogy a 
Profíné a vaskalánnyal megakarta sütni a Groff 
Ur eo nsga már mondott és elkénzott szemérem 
Testét [Héderfája K K ; IB. Bali Borbála (22) 
grófi konyha-szolgáló vall.]. 

efelől 1. erről; despre aceasta; davon, darüber. 
1586 : En hozza Menek, fizetest Ighirek neky alat-
tomba, megh zerzeodem tizen egy vagy 13 frtba 
VeUe es megh tiltak hogy soha ez feleol Ne 
^ojliak, . . . es ekeppe(n) fizetesert zabaditak megh 

gfarto Georgy Sala Imrehel az Azzont aky foghwa 
vala [Kv; TJk IV/1. 586]. 1594 : Az eghesz tanach 

sok Nep eleoth valla es Egienesen Zemebe 
-Monda Mondra peter, Az Dauid fianak, es Demeter 
•Feternek hogy, meegh ez el mult tauazon Indí-
tottak eotet ez ket ember a' Thimar János megh 
^olesere Es Demeter Peter tractalt ez feleŏl Dauid 
*iawal [Kv ; TJk V / l . 451]. 1612/1723: Effelöl 
az Eklésia igy deliberala [Hagymásbodoni ekl. 
könyve. - »Köv. a határozat]. 

2. erre; de/despre aceasta; daran. 1585 : Atta 
iro vram, eo kgmek eleibe az Idegen legenieknek 
e Irasat a' varos keonywebe. Akik ez varosban 

meg hazasottanak telepettenek volna, mi(n)th 
*euene abba(n) procedalny. De ez feleol emlekez-

e o kgmek hogy iol es megh maradandó keppen 
hegesztenek, Azt Akariak megh tartany minde(n) 
waeoben Aky azert magat be Akaria Iratny legien 
^ezen vgy. Amint az vegezes tarthia az kezesekell 
T i Nemzetsegereol való lewelewel bizonsagaüal 
í ^ v ; TanJk 1/1. 14]. 

3. emellett; pe lîngă aceasta; außerdem. 7670/ 
1740 : Birák, Eskŭttek, kert Bírák Választásról 

Valakit igaz szer szerént valaszt, közönségesen 
az falu, és fel nem akarna Venni, mingyárást a 
falu meg Zálogolhassa egy forintra és ugyan ez 
felöl azert Birosagot, vagy Eskŭttseget viselni 
kell [Homoródsztpál U ; WLt]. 

4. emiatt; pentru aceasta; deswegen. 1606: 
Azt mondottak az Karaczonffaluiak eò neki hogy, 
az tizt ne(m) haboritt mynkett effeleól megh vgy 
mo(n)d, mert ennek eleotteys effele marhanak az 
harmadat vettwk, mostis az veszwk, eddig sem 
háborított, most sem haboritt [UszT 20/321]. 

efendi. Megszólítás- és hivatkozásban török 
értelmiségiekre von.: úr, uram; titlu de politeţe 
la adresa intelectualilor turci: efendi; In Anrede 
oder Bezugnahme für türkische Gebüdete: Herr, 
mein Herr. 1625 : Musztapha Effendj Erkezwen 
sokad magawal gazdalkottam mind maghanak, 
mind penigh az velle való Teőreőkeőkneka . . . 
Az Effendj vei Leweő Teöreőkeőknek ez szerint 
gazdalkottamb [Kv ; Szám. 1 6 / X X X I V . 1 6 5 - 6 . 
- a - b K ö v . a fels.]. 

effektíve ténylegesen, valóságosan; efectiv, real; 
tatsachlich, wirklich. 1756: Resolutio. Valamint 
más D(omi)nalis Falukban meg parancsoltatott, 
és már némellyekb(en) effectivé vegbenis ment 
az örökségeknek fel rudaltatása, ugy ezen falubanis 
szükségesnek ítiltetik az közönséges Igasságis 
azt hozván magával, hogy à ki mint a terhet 
hordozza, az hasznotis â szerént vegye [Bukuresd 
H ; Ks 62/4]. 1798 : ezen Holnapnak 17dik napján 
adatt MVásárhellyi . . . Molnár Andrásné . . . 
Szombotfalvi Rebeka Aszszonj, három Száz Német 
Foríntat, mellyet hogy effective percipiáltam légyen 
az Ifjú Aszszonjtol arról adam ezen tulajdan 
kezem írását [Mv; MbK 116]. 1802 : eö Nagyságak 
azon időtől fogva, a' miolta . . . Ilyés György és 
az Asztalos Tzéjba bé állott köntösire, lábbelire 
a' mennyit költött azon Summát a mostani Gazdá-
jának. . . az eo Nagyságok Jurium Inspectora . . . 
be fizesse, mellyet effective előttünk kész pénzbe 
leis fizetett [Ne; Incz. XII . la]. 1807: Pataki 
István Uram Tordai Magyarosi György Uramat 
. . . effective ki fizette 262 Mf 24 pénzel [Szu; 
UszLt ComGub. 1753 u.]. 1827 : az Néhai edes 
Anyám halála utan . . . 415 Rforintokat 
effective kiis fizettem [ K ; Végr.]. 1841 : most 
ezen igazán ki mért, 's az Bátyám . . . Allodiális 
Tábla Földjiböl ki vágott, hasított, oly Minémü-
ségű . . . rész Föld, effective az én Tábla Földem-
hez Csatoltatván, . . . a midőn tehát továbbat (l) 
a Bátyám, vagy akár mely maradékától, csak 
mint Zállagos birtokosoktol . . . kezemhez akarom 
venni . . . csak is ezen Csere földhez lehet örökös 
Jogunk [M.zsombor K ; Somb. II]. 

Az 1798, 1807 és 1827. évi adalék esetében a 'készpénzben* 
jel-sel is számolhatni. 

effektuál véghezvisz, teljesít; a efectua; erfüllen, 
vollbringen. 1643: ennel iob eszkeozt fel nem 



effektuálás 560 

talaltam, mellyet igen nagy keouetkezendeo karom-
malis effectualni akarok [Gyalakuta MT; Bál. 1]. 
7653/7655 Ozdi Thamas Uramnál a Satis factio-
nak terminussá tegnapra volt, eő kglme igirétit 
ez előttis akarta effectuálni, sőt mostanis kész 
volna le tenni az pénzt s producálájs egy sakban 
[Kv; CartTr II. 877]. 7674 : a fen deciarait sze-
melyekkel ezen megh irt dologrol való Contractust, 
mindenekb(en) az Vr Banffi Sigmond vram megh 
allya, es ezen Contractust edgyik részről magáé-
nak agnoscállya ő kglme egjszersmind is effec-
tuallya [Havadtő MT; BLt 11]. 1675 : Keresztesi 
János Ur(am) és Felesége authoralanak enge-
met hogy valaminémű obligatoriat kévánna Vas 
János Ur(am) ollyat irnék, mellyetis én effectual-
ván, bé vittem Keresztúri Jánosné Teleki Anna 
Aszszonynak ŏ kglmenek [Wass. Joannes Apáczai 
de Pulyon (50) vall.] | noha effectualtak az Banya-
rul Beszterczére való tereh viselest, de viszsza 
valót ne(m) effectualtak® [Kv; T J k VIII/12. 
122. — aTi. a megfogadott szekeresek]. 1708 Az 
ŏkrŏk arant való kgd parancsolattyát alazátossa(n) 
ertem vra(m) és effectualni munkalodom [Fog.; 
K J . Fogarasi János lev.]. 1730 Kglmetek azon 
conditiokot Semmibenis nem effectualta, meg 
nem tartotta, Sőt még malmát gáttyával 
edgyütt fellyeb vétette, és emeltette [Ks 25. IV. 
22M Kornis Zsigmond lev.]. 1752/1781 Jósika 
Imre ur . . . a mostoháit arra inducallya hogy 
az utrizalt Portiokot nékie adnak, mivel ŏ azt 
Bécsben a Császár eŏ Felsége elŏt effectuallya, 
hogy az a sullyos adó a Jószágokon meg konnyeb-
bittetnek [Máda H ; J H b LXXI/3. 2 6 0 - 1 ] . 
7 765 mi annak utánna eleget is igyekeztünk 
ezen Parantsolatott effectualni kéntelen lévén 
vélle de azon Legenyeket meg nem keríthettük 
[Gerend TA; KS]. 1769 : a Mlgŏs K Gubernium-
nak ezen rendeléseit is hiba nélkül effectuállyák 
[UszT XIII/97]. 1789 a többit annak tartása 
szerént effectualja, ami tudni ülik investigalni 
való lesz investigalja, ami publicalni publicalya, 
ami igazítani igazítsa [T; Thor. XX. 10]. 

effektuálás véghezvitel, teljesítés; efectuare; 
Ausführung, Vollbringung. 1657/1667 ez levél 
tenorának meg allására, praestálására és effectuálá-
sára magokat és succesorokat kötelezek [Gyalakuta 
MT; Ks NN. 25]. 1663 nem halljuk hogj igen 
serénjen faradozná(na)k annak effectualásáb(an) 
[UszLt IX, 75. 53 fej.]. 1678 parancsollyák, 
hogy . . hat száz Szekér Liszt és árpa éléseket 
Szállíttassunk Mellyeknek is rendelesire és 
effectuálására parancsollyuk Kgdnek hogy a 
megh irt napon és helye(n) meg-jelenni semmi-
képpe(n) el ne mulassa [Wass fej.]. 1749 immár 
ideje volna hogj a tökéletes valóság bé telnék, 
és amaz mindeneket berekesztő felix Clausula 
az arnen hallatnék az melynek effectuálására az 
holnap bé állandó hetet designáltuk volt [Hsz; 
Kp I. 170]. 1750 k. A' Mlgos Ur levelét vettem, 
és készenis lettem volna effectualására az Ur 
Kévánságának, De az Ur Praefectus Uram jelen 
nintsen [SLt XLIV. 13-hoz]. 1793 : kentelenitettek 

eo Nságok az irt Ns v(arme)gye Tiszti által pana-
szokba) k valóságát s a nevezeit hídnak orvoslando 
hibáját oculaltatni s annak effectualása (!) Titeket 
a Contractus szerint adurgealtatni s szoríttatni 
[Ádámos K K ; J H b XIX/46]. 

effektuálhat véghezvihet, teljesíthet; a putea 
efectua; vollbringen/durchführen können. 1695 
enneke(m) i t t már Ngos ura(m) üdött kel Tŏltŏ-
nem, míg effectualhatom Ngod parancsolattyát 
[Gyf; KaLt Apor István ir. Recsey István lev.]. 
1723 ha ott hon lettem volna végben vinni igye-
keztem volna, de a Szegeny bátyám halála ( : kit 
is tegnap temetenk az uj j templom criptájaban:) 
i t t tartoztatván nem effectualhattam [Kv; Ap. 1 
gr. Haller János br Apor Péterhez]. 1747 : (Az 
alperes) ezen gonosz tselekedetit meg valoságosi-
tot ta azzalis, hogy a ' kár vallott Szemellyeket 
békességgel kénálta . . . mellyet nem effectualhat-
ván, magát a ' katonak kŏzzi ugj applicalta [Torda; 
T J k III . 188]. 1765 Én is a többi kozott itten 
az Faluban Polgár lévén, az Falusi Bíróval, más 
Polgár Társaimmal edgyŭtt sokat jártunk, fára-
doztunk, ez reánk repartialt Tyronak ki állittása 
iránt, de azt Semmi képpen nem effectuálhattuk 
[Szépkenyerűsztmárton SzD; Eszt-Mk Vall. 14]. 
1792 : váll alánk kezességet Báboni Bodis Márto-
nért ; hogy valamikor a ' Mltsgs Vdvar Proviso-
ratussa parantsolni Méltóztatik Törvényre Sistal-
juk . . . Mellyet ha nem effectualhatnánk Vinculu-
mat Subealjuk és fejenként Satis facialunk (!) 
a ' Törvénynek mely kezes Levelűket Nevünk 
után tet t + Vonásunkal Corroborálunk (így I) 
[Nagyalmás K ; Somb. I]. 

effektuálódik végrehajtódik, teljesítődik; a se 
efectua; ausgeführt werden. 1676 Ezen dologrolis 
az juramentu(m) depositioja napról napra halad-
vá(n), és mind kettő, egyik az másik juramentu-
manak depositiojarol protestalva(n), ez mái napigis 
ne(m) effectualodott, es dolgok in suspenso mara-
dott [Kv; RDL I. 155a]. 1681 a Contractus 
Szerent a ' Kendj Vr(am) intentuma ugja(n) csak 
effectualodott [Bál. 1]. 

effektuáltat 1. véghezvitet; a dispune să se 
efectueze; durchführen lassen. 1675 : méltóztas-
sék . . . az illien unionkal ellenkező, és gyülŏlseghet 
neuelö kissirtetet contemnaluan kegls resolutiojat 
effektualtatni [JHbK XVIII/28 Mikola Zsigmond 
a fej-hez]. 

2. elő/kiállíttat; a prezenta; vorführen lassen, 
stellig machen lassen. 1676 Az Hunyad varin(e)-
gyebéli Algyogyi joszagbolis most mingyárást, de 
praesenti, az hat ház jobbágyokat igereti szerint 
effectualtattya az Aszo(n) ő kglme, kik (ne) k is 
fele marhás, fele gyalogh szeres légyen [Sv ŝ, Törzs]. 

effektuáltatás véghezvitel, végrehajtatás; efec-
tuare ; Durchführung. 1676 Kötelezik magokat 

akar mely legitimus Executorok által való 
effectualtatásával, a megh ne(m) állo féle(n), a' 
ki violalni fogna Contractussát [Sv; Törzs]. 



561 efféle 

1678 : parancsollyuk kglmetek(ne)k . . . igen serio 
hogy se orát se napott sem penigh tŏb parancsolla-
tunkat rolla nem várván hova hamaréb mindezek-
(ne)k effectuáltatásába(n) az hói illik szorgalma-
toskodgyek hogy kŏtelessegek(ne)k felelhessen 
megh foganatossan [UszLt IX. 76. 8 fej.]. 1832 : 
ezenn hivatalas requisitionknak effectuáltatásarol 
szollo tudósítást illendőül kérvén egész tisztelettel 
vagyunk köteles szolgái [Torda; TLt Praes. 
ir. 1158]. 

effektuáltathat véghezvitethet, teljesíttethet; a 
putea dispune să fie efectuat; durchführen lassen 
können. 1708 kemeny parancsolat mellet ki 
adtam kgd dispo(siti)ojat . . , de soha meg eddig 
nem effectualtathatta(m) vellek [Fog.; KJMiss.]. 

effektuáltathatik véghezvitethetik; a putea fi 
efectuat; vollgebracht werden können. 1740 : az 
Müitia körül való dolgok ugy a mint kellenék nem 
effectuáltathatnak, és így ismét mi Tisztekül 
fogunk Causaltatni [Kéménd H ; Ks 83 Zejk István 
lev.]. 1752 : az eo Excellentiája kegyelmes porontso-
lattya in praefixo termino nem effectualtathatik 
[Sáros K K ; Ks 83]. 

effektuáltatik véghezvitetik; a se efectua; aus-
geführt werden. 7655 el osztatván arra deputá-
lando jo lelki ismeretű bŏcsŭletes emberek által 
in duas rectas et Coequales partes . . . melly ekké-
pen való osztás . . . effectualtassék hová hamarébb 
[Brassó; BLt 3]. 7670 (Készek vagyunk) az 
pénzt fel venni, ugy hogy az Contractusnak más 
punctumais effectuáltassek [JHb XLVII/13 fej.]. 
7756 Három szék s Miklós vár szék kŏzŏ t t fel 
allitando Cordonrola, mellyis akkor mingjárt 
effectualtátott [UszLt XIII . 95. - aTi. rendelet]. 

effektum 1. véghezvitel, teljesítés; ducere la 
bun sfîrşit, îndeplinire; Durchführung. 1673 : 
Ezen dolog(na)k effectumaba(n) penig plenâ 
authoritate, et evidenter assecuraltatnak Divisor 
Vr(am)ek az Nemes varostol es evincaltatnak 
mindenekben [Kv; KvLt Vegyes ir. I I I . 143]. 
1733 En mind várám kgd maga igiretinek effec-
tumat, ha vagy egy vagy más utón kgd pénzemet 
meg szerezhetné [Borberek AF; Berz. 17. XII] . 
1758 p(rae)sentiajokban elsőbenis az Certifica-
toria Relatoriat, utánna Nemes Székre dirigált 
említet Tar Gergely Ur(am) Instantiáját, és arra 
meg irt Nms Szék indorsatioját exmissionkal 
edgyűt fel olvastuk, végre az Ammonitoriátis, 
mellyeket ell végezvén eo kegyeim (e)ktől bé 
kéredzettünk az említet Divisionak effectumban 
való vételére [Asz; Borb. I]. 

Szk : ~òa mêgyen elvégeztetik. 1790 (Senki) 
Puszta Szőllő Főigyét míveletlen ne tartsa, mellyet 
ha nem observálna és azon Esztendőben Szomszéd-
gya kárára míveletlen hagyná az ollyatén Személy 
a Szőllő Biró által három M forintig irremissi-
büiter meg bűntettessék mind addig ekeppen 
observaltássék míg azon Pusztájának mívelése s 
miveltetéşe effectumba mégyen [Nyárádkarácson-

fva MT; Told. 76] ~òa mehet végrehajtódhatik, 
végbemehet. 1776 Petsi Simonnak sem Gáspár 
Jánossal, sem Borsos Thamással inéált cserei 
perfectiora vagyis effectumba nem mehettek volt 
[Msz; Wass vk] # ~ba vesz végbe visz, végrehajt. 
1701 : ezen parancsolataikat minél nagjobra 
terjed ez a gonosz, annál szorossabban vegje 
éffectumba(n) [UszLt IX. 77. 30 gub.]. 1757 
Dévai Tiszt Uraim effectumba vegjek [Déva; 
Ks 92. I. 23]. 1808 mi ez ítéletet meg tettük, 
és a' mennyiben módunk volt effectumba is vettük 
[Asz; Borb. II]. 1813: Hogy Dobolyi Mihaly Uram 
intette Baratasi Józseffné Aszszonyt . ., ez nem 
Törvénytelen Intés volt, ha nem tsak a' Nemes 
Czéhnak rendelését kivanta effectumban venni | 
A' melly Határozásokat ä Nemes Timár Czéh 
tett, és tészen azokat a ' Feŏ Czéh Mester tartazik 
effectumban venni [Dés; DLt 56. 8, 26] * ~ ò a 
vétet végrehajtat, végbevitet. 1813: A' melly 
Határozásokat a' Nemes Timár Czéh tett, és tészen 
azokat ki tartazik Effectumban vétetni ? [Dés; 
DLt 56 Vall. 2 vk] -fc ~ba vétetik véghez vitetik. 
1721 sok rendbeli Istantiank Fő Hadnagjunk s 
eczersmind Fő Chemesterunketis talaltuk meg de 
sem eczer sem maszszor effectumba nem vetetett 
[Dés; SzCLev.] ~òa vétetődhetik végbevitetőd-
hetik. 1747: propter injuriam temporum mind 
eddigis effectumba nem vétetődhetet ezen helyek 
fel nyüaztatása [Balavásár K K ; Ks 17]. 

2. eredmény, rezultat; Ergebnis. XVIII. sz. v. 
a Nagy Grófné maga már Ngtokkal megbékélet, 
hanem gondolkozzék az Ifiu Grofnéis a' Békesség-
ről. Ez a Gyujto úrral való titkos Conclusumunk 
effectuma [GyL N. Solymosi Kontz József lev.]. 
1803 Napot le mentéről kell meg ditsérni, szolgá-
latomat pedig effectumárol [Széplak K K ; Ks 
94 Vegyes lev.]. 

Az utolsó adalék szólásszerű. 
3. foganat; efect; Erfolg, Wirkung. 1701 

külőmben az Tisztek negligentiája vagj lágjsága 
miatt, nem lészen semmi effectuma parancsola-
tunknak [UszLt IX. 77. 30 gub.]. 

efféle I. nm jelzői haszn-ban ilyen (féle/szerű) ; 
astfel de, asemenea; solcher, solche, solches, der-
artig. 1568 meg Kőmyes Lórineys ky akarya 
vala az hazbol hanni effele háborúságért, zabo 
Jánost [Kv; TJk I I I / l . 171]. 1570 Mykor ez 
fele dolgayt Lattá volna, Eo Bwchut adot nekyk a 

hazatwl [Kv; T Jk III/2. 26. - aTi. zabo Janos-
nenak es Trombitás Demeternek]. 1571 Ez fele 
zemely valogatassal az Egenleo akaratai való 
vegezes Megh Neh Bantassek [Kv; TJk V/3. 
44a]. 1572 : hogy ha zynte egy pénzt sem atta(m) 
volnays, az orzag teorwenye zerint hogy effele 
el zeokeot zolganak nem tartozna (m) fyzetny 
[Kv; TJk III/3. 262a]. 1573 Mert ^eke(m) ez 
fele zolga Nem kel ky semmyre gondot Nem 
visel | Azért lassa meg az teorweny hogy ha tar-
tozome effele zolganak [Kv; i.h. 110, 262a]. 
1574 : Mytwl fogwa ez fele Magiar orzagy Arwlok 
Eretnek kurwa fiay Ide zallanak aztwl fogwa 
szok karba vagiok myattok [Kv; i.h. 328]. 1580 : 

3 6 — Erdélyi magyar szótörténeti tár II. 



efféle 562 

Eo Naganak nam io helie vagion Monostoronis 
a hun effele Scholat Epythet [Kv; TanJk V/3. 
217a]. 1582: Miwel hog minden feleól be theolty 
eo kegmek f üeyth az sok eyely kiáltás Rezegeskedes 
harczolas es chintalansag feleol való panazolkodas 
. . . Biro vram vigiaztasson rea ez felekre . . . 
Es mindenek valakik ez ffele vetkekben talaltath-
nak Zemely Valogatas nelkwl eo kgme illendeo 
bwntetessel bwntesse [Kv; TanJk V/3. 269a] | 
Lattam hog Igiartho Georgy Eleoben (I) veotte 
az Nag beteg feleseget es az Twzheóz Vitte, ott 
melegette, Ez ffele Ional egiebet semmith Ne(m) 
lattam Igiarto Georgheóz [Kv; T J k IV/1. 75]. 
1583 : te leani ez fele zokat hallok te feleolled, 
miért mondaz az Iambor Azzonira effeleket | 
kérik eo kgmet Biro vramat hog meg feniche 
Az zolgakat ez fele sacczoltatastol, Az zegenseget 
es a' varosbely keosseget se merezelliek tisztelet-
le (n) es ektelen zid alommal illetny, rutolny, amint 
Immár effele zidalmazasokban vgian el merewl-
tenek [Kv; i.h. 157, TanJk V/3. 274b]. 1584: 
Azért holot kereztien emberheóz ez fele Bew 
Baiossagh Nem illendeo, seót Az vristen ez fele 
emberekre kik illyen eletben élnek bwntetest es 
tüalmat vetet, Tecczik a ' teorwennek hogy elseó-
ben meg kenoztassek ez Zabo Cato, Es Annak 
vtanna halalt Zenweggyen [Kv; i.h. 222]. 1585: 
Ezen kiwul zantas, Aratas, kazallas, zena Gywtes, 
es mind effele zolgalatt, a ' myre a ' varosnak 
zwksegh | Nem veszik be a ' szam weuö wraim 
ez fele szokatlansagot | Az Capitanok walaki feleól 
paraznasagot, orsagot es effele Zarvas Wetket 
megh ertenek . . . Azokat a' Zemellieket tartozza-
nak hwteok alat az Ortalj Mondoknak, wagy a 
Waros Procatoranak be mondani, hogy az bewn 
meg bewn tette twen az Nagy Istent tizta iambor 
eletbe zolgalhassűk [Kv; Szám. 3/XVI. 48, 
3/XVIII. 40b. PolgK 18]. 1586: Ez fele zeo (l)a 

es kerdezkedes Bosegessen leon keozeotwnk [Kv; 
T J k IV/1. 615 Melchior Nemet vall. — aÉrtsd: 
szó]. 1590: falu elól ki ne hozhassanak effele 
dolgokath [UszT]. 1593: Mondro Peter . . . zan-
zandekkal vrara tamadot, es teob lator tar-
saual megh eolte, seot ennek eleotteis efféle gilkos-
sagokban tapasztaltatot [Kv; T J k V/l. 449—50]. 
1597 : effele dologban az az zokas volt, hogy ahol 
marhat ne(m) talalnak az Jozaghoz Nyúlnak 
[Vessződ N K ; J H b XXIII/3] . 1608: Hogy azért 
my keozeottwnkis ez Utanis ez fele haborusagos 
Igyenetlensig az perleodesbeol ne legyen 
Indulank illyen attyafiusagos alkuasba(n) es 
uegezesbena [Kv; J H b XXVI. 49. — aKöv. az 
egyezség szöv.]. 1614/1615: az . . . effele teoruin-
telen el ueot ioszagokrol vegezet az orszagh [T; 
Törzs]. 1618: Erről mikor igen sokat consultál-
tunk volna egymás között, az pasa ezt igen nagy 
jó neven vevé és kére igen, hogy ha mi ezféle 
hireket hallok adjam értésekre [BTN 137]. 1644: 
ha többszer effele vetekbe impingalna ez az 
Horuat Mihály . . . az elebbi Sententja legjen az 
fejen [Cege SzD; Wass]. 1647: Hűseghtek 
masokot is effele czelekedetekteöl* arceallyon 
[BesztLt 130 fej. - a Értsd: latorkodástól]. 1675: 

efféle dolgok ne agitaltassanak [Kv; T J k VIII/12. 
120]. 1681 (A telekiek) A Csonakosiaktol felette 
ighen Injurialtat(na)k, mert marhajokat hatal-
masul ezek(ne)k hataroko(n) legeltetik . . . Effele 
hatalmaskodasra rea kellene lesni; marhajokat 
bé hajtani [VhU 161]. 1688 : ha többé e fele enor-
mitasokbaa elegyítené magát a ' sz : Társaságtol 
rejicialtassék [SzJk 223. — aTi. részegeskedésbe 
és vagdalkozásokba]. 1733: A Nagj Aszszony 
halála vtan . . . voltak effele villongások [Hévíz 
N K ; JHbT]. 1736: gyűltek minden felől elé az 
sok szolgák, élig fértek el az ebédlő-palotában, 
noha oda kocsisok, fellajtárok, lovászok, szakácsok, 
szakács inasok, hajdúk, darabontok s több efféle 
alávaló szolgák bé nem jöttenek [MetTr 320]. 
1755: mind eféle isméretlen emberekkel társal-
kodat [K; Told. 3a]. 1759 : a ' mellett injugáltatik 
az I Páké Falunak, hogy e féle erőszakos foglalá-
sokat többször ne probállyanak [Hsz; SzentkGy 
törvényes széki hat.]. 1796: Turoséknak termé-
szetek az éffele (!) verekedés [Bács K ; RKA]. 
1831 a miolta talám mégis bűntettetett az efféle 
illetlen maga viseletiert, ritkábban hallom motsko-
lodni, megszűnt [Torda; TVLt Közig. ir.]. — L. 
még SzO II, 329. 

Sz. 1788: Az Aratás bé következett, ma kezdik 
ittis* Árpásonis Ngd részéről a ' Sorlót vetni rá 
Búzára és Rosra: Nagyon megdüledeztek; de 
akkor kél fel a ' Gyermek ( : a ' közmondás szer (int):) 
mikor az efféle Gabona megdűl [TL. Málnási 
László főkonz-i pap gr. Teleki Józsefhez. — *Ker-
csesora F]. 

II. nm fn-i jell-ű haszn-ban: 1. ilyen/ilyes (féle) 
dolog; astfel de lucru; derartiges Ding. 1582: 
monda (m) Neky, hogy Nem io Azzoni allatnak 
eff elet nala hordozni [Kv; T J k IV/1. 106]. 1583 : 
miért mondaz az Iambor Azzonira effeleket, ha 
megh ne(m) tudod bizonitani [Kv; T J k IV/1. 
157]. 1585 : Kozma Balint vallia . . . tudom hogy 
parducz Beór Medwe Beor, Sisak Panczel, es 
fegywer Derek effelek valanak Az Azzoniomnal 
[Kv; i.h. 526]. 1589: Boldis Jakab vgian Horuat 
Mihalial valókat vitte 4 louon . . . Kouacz János 
vgian ez feleket vitte 4 louon Huniadigh [Kv; 
Szám. 4/X. 73]. 1600: igassagomat effelewel 
megh akaria tartani [UszT 15/247]. 1621 Azért 
kérik eo kglmek Biro vramat Tanacziaval eggiwt, 
hogj az eleobbi vegezes szerint eő kglmeknek effe-
lekre legie(n) zorgalmatos gondgia [Kv; TanJk 
I I / l . 311]. 1633: az város szolgája szolgálójától 
hallottam, hogy mondá, hogy Szabó Jakabné és 
Gyarmati Márton odamentek volt az ő házokhoz, 
még az asszonya reájok vetette az reteszt és azok 
odabe voltak, azonban hazament . . . bement reá-
jok, és ottan ismét mindjárt kijött, és azt mon-
dotta az feleségének: Annók, ellehetnél ám te 
efféle nélkül [Mv; MvLt 290. 1 2 0 a - 8 b átírás-
ban I]. 1672: Jelenti ô kgme hogj executorokat 
hoz kdgre az orszagnak effelebe(n) szokot törvenje 
es rend tartassa szerint, hatvan negj magiar 
forintokigh [Torda; Törzs]. 1681 ennek utánna 
effélevei nemis kell Urbáriumot oneralni | a jobba-
giokbol ällo Taxasok akár mely közönseges Contri-
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butio alol . . . nem immunitaltatnak, hanem ha 
Taxa leveleken való resolutiob(an) signanter effe-
lerölis emlékezet lészen* [Vh; VhU 44, 199. — *A 
majorságfölddé tet t ingatlanoktól fizetett taksa 
eltörlésével kapcsolatos hat.]. 7688/7782: gát 
kötés és egyéb efféle [Szamosfva K ; J H b K 
XXVIII. 36]. 1733 azon haz és fundus iránt, 
mellyen ingyen való jóakaratból s engedelembŏl 
lakik, senkivel semmi Conventiot, vásárt, vagy 
tserét ne attentallyon, kŭlŏmben ha effélében 
Comperialtátik eŏ facto turbaltatik simpliciter 
[Torda; TJk I. 100]. 7752; effelekkel papirossat 
tentat, pennát nem kellet volna veztegetni [Kv; 
Szám. 69/XXVII. 7]. 1763: HaUattam pedig azt 
. . . , hogj akkor szekerekkel vitt volna gabonát 
s egyebet . . . Mányika Iuon Gálfal vára . . . , de 
erről s tőbb effélékről azok tudnak, s tudhatt-
nak bizonyast mondani a ' Kik ott az Udvarba 
nálla forgottak [Záh TA; Mk V. VII/1. 16 Sarma-
sán Gabrüla jb vall.]. 1780 : Ŏk efféléket beszélle-
nek [Ne; Borb. II]. 1797: meg maradatt széna, 
el melegedett ţ abana s egyéb effélék iránt paran-
tsol ta ' Néhai Groff Ur [Mv; Told. 42/1]. 1828: 
efféléket tselekedni nem átollotta [Dés; DLt 
87/1829]. 

2. ilyen/üyes(féle) lény; astfel de f i inţă; derar-
tiges Wesen. 1578 : wegeztek hogy mykor affele 
zóket Jobbagy ide Jeo Az tyzedes tartozzék 
mingyart capitannyanak meg mondany az Capitan 
penig Byro vramnak tegie hyrre, hogy Annak 
vtanna eo kegme Byro vram tuggio(n) gondot 
vysselny effelekre | Az varos procuratori Jelen-
tettek hogy sok gonozsagh volna az varosson es 
Eyel Iaro es parazna Azzony Allatok mégis elegen 
volnanak, . . . Vegeztetet hogy Walahol effeleket 
tudhatnak, Jarianak el teorwenj zerent dolgokba(n) 
es Aky mith erdemei, vgy bewntessek [Kv; 
TanJk V/3. 175b, 286a]. 1584: Zabo Martonne 
terhes lewen meg vnnia az feredeot, es Monda 
Bakos Andrasne nekem miért nem teorled meg 
az ülien terhes Azzony allatot Neheze(n) varhattia 
effele [Kv; T J k IV/1. 233]. 1585: Az Chigan 
Waidanak 8 szing karasiat . . . Az Giúrkonak az 
ky föt wezen hagiak Tanaczúl hogy Annakis 8 
szing karasiat Adatnék Egieb kor Azért efelenek 
eztendore Chak f. 4 Adtak [Kv; Szám. 3/XVIII . 
40b]. 1593: vadnak Jsten ellen chelekedeok Es 
az varosnak reghy io Veghezesey ellenre (I) rugho-
dozo iffiak, kik, noha keserwsegnek idejere es 
poenitentia tartasnak Napiayra Iutatot volna az 
vristen Eyel vgmint tilalmas órákban virat-
tik (I) tormezlany zoktanak, es izoniw ochyma(n) 
bezedekel zitok kialtany . . . , kérik varosul Biro 
vramat hogy aky Wdeo vtan eyel ezen kepe(n) 
tormezol bar vgia(n) hazabannis ektelenwl kialt-
wa(n) azonkepen bwntessek, es birianak effelewel 
[Kv; TanJk 1/1. 224]. 1640: Bányai Gergelyné 
Erzsébet asszony fassa est : Az sok étel-ital, 
dorbézlást láttam s hallottam. Az szabólegény 
s több effélék eleget vendégeskedtek. Bíró Pálné 
s Beörveiné, többek effélék odajöttenek Molnár 
Istvánnéhoz, de én egyebet nem láttam hozzájok 
[Mv; MvLt 291. 233a-51a átírásban l]. 

effieiál 1. dolgozik; a lucra; arbeiten. 1612: 
Asztalos Tothazj Jstua(n) és Kirchner Jstua(n) 
W(ra)mek az mit az koe (l) fal mellet efficialtak 
Mertten Philipp hazanal egy paitat böcsültek 
p(ro) f 1 d 40 Egy varga czeres Műhelyet 
p(ro) f 12 d — . . . Egy Arnyek szeket . . . d 50 

Szeüffner Györgyne Timarne Az Műhelynek 
az Örrat le zalicza Az Sóúent bellyeb Steppen 
Hösch timar mühellyet el kel hannj [Kv. PLPr 
1612-15. 1/3]. 

2. elintéz/rendez; a aranja; erledigen, beilegen. 
1742 : az Vr Fŏ Posta mester vr(am) meghis paran-
csolta Sombori Posta mester Német András 
Vr(am)nak hogy dolgait componalja . . . , mellyet 
akkor fogadottis, de semmit nem efficialt [Zsombor 
K ; Somb I]. 1753J1781 o maga fogna Bétsben 
efficialni, hogy a Gyógy vizén lévő Joszágaikon 
a kapu szám utánn való adózás diminualodnek 
[Máda H ; J H b LXXI/3. 2]. 

3. végbe/véghezvisz; a duce la îndeplinire; 
durchführen, fertigbringen. 1722: Hét öles Fenyő 
Gerendák küldésiről ir Ur(am) kgd . . . De hogy 
efficiallja ez ã Jószág azo(n) fák (na) k el szállí-
tását, és ittis az hid dolga kiváltképpen veghez 
menye(n) Ne(m) Capialhato(m) [Fog.; K J . Rétyi 
Péter lev.] 

efficiálhat elérhet; a putea obtine; erreichen 
können. 1744 : mindenfele ratiokal akarvan eoket 
ad saniorem sensum inducalni, . . . de semmit sem 
efficialhatván, tsak azt kivánták, adgyák okát, mi 
okon nem conscribáltattyák magokot [HSz; INyR]. 
1753: ha lehetséges a régi szabadságnak el érésit 
allaborállyák, hogj ha pedig aztot nem efficial-
hatnák, tehát az rajtunk lévő sullyos Contribu-
tionak alleviatiojat meg nyerni igyekezzék [Gi-
dófva Hsz; Törzs. Nic. Ferentz (60) pp vall.]. 

efíigies képmás; imagine; Abbild. 1737 Ezen 
Templomnak az Sanctuariuma bolthajtásos, a ' 
más része penig fenyő deszkából való Mennyezeti 
vágjon, mellyre is egy néhány Szentek(ne)k effi-
giesse depingáltátott [Csákigorbó SzD; J H b K 
XXV1/13. 9]. 

effíkácla foganat; eficacitate; Wirkimg. 1709: 
Magat ŏ kglme resolvalta, Reversalist nem ad, 
a ' Conventioval sem Contentus, pedig bizony enis 
azt mondom edgj szava sem lehetne ahoz kepest 
mennyi efficatiaja vágjon most ŏ k(glm)e szol-
galattyának [Fog.; K J . Fogarasi János lev.]. 

effortuáltatik végbevitetik, teljesedésbe véte-
t ik ; a fi dus la îndeplinire; durchgeführt werden. 
1641 : az soofalui Aknánk ighen megh kezdett 
bontakozni es tisztítás nelkeul szukeőlkeődni. 
Minek okaert, im ez Széknek Írattunk egy Leue-
lett, kitt kegieltek kezebe dirigáltunk; ,Azért . . . 
az Szek(ne)kis hasznára líué(n) azon dologh, 
effortualtassek ebbeli kivansaghunk [UszLt IX. 
75. 8 fej.]. 

effugiál elkerül; a evita; vermeiden. 1764: ha 
Circumstantiak illyen világosok, s' az karos is 
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réá eskúszik kárára nem effugíálhattya akar a' 
fel akasztásnak, akar a Homagium(na)k poenajat, 
de ha mind effugialnais a poenát, az kárnak meg 
fizetésit nem declinálhattya [Torda; TJk V. 204]. 

effugiálhat elkerülhet; a putea evita; vermei-
den können. 1763 eŏkegjelme a kárnak refusiojat 
nem effugialhattya [Torda; T J k V. 155]. 1764 
ha . az karos is réá eskúszik kárára nem effu-
gíálhattya akar a' fel akasztásnak, akar a Homa-
gium(na)k poenajat [uo.; i.h. 204. — A teljesebb 
szöv. effugiál al.]. 

ég ige 1. lángol, tűzben emésztődik; a arde; 
brennen. 1568 Ezt en zememel lattam hogy az 
keosz fal Az kowach balase meg Gywlt vala, 
Razmane felöl es Jge(n) erossen Egy (!) vala 
[Kv; TJk I I I / l . 221]. 1573 Stamp Ianos azt 
vallia hogi Nagi fwsteot latot az Darochy 
Maioraba, Be futamot oda tahat Immár harmada 
egh az kazal zenanak [Kv; T J k III/3. 190]. 1629 
Hogy penigh haliam az Nagy Mihály kiáltását 
ki fűtek latam hogy égh az haz, nem felette 
nagyon, ha ember leszen vala nem egh vala anny 
haz el [Kv; TJk VII/3. 103]. 1644: latam azt 
hogj Egh vala az Nagj Miklós haza, de honnat 
giult megh en azt ne(m) tudom de hala az 
Istennek hogj Mas haza Nem ege el rola [Mv; 
MvLt 291. 432b]. 1653 a hajdúk a vajdához 
való bíztokban, a németen semmit nem adnak 
vala, sőt böcstelenül bántak vala véllek; szidal-
mazván, a süveget kiragadták a német fejéből és 
belé fúttak, és a földhöz puffantot ták; és esmét 
egynek a nyalábot a hátán é, vagy a lova hátán 
felgyújtották, és azt nevették mint égett [ETA 
I. 61 NSz]. 1718: az fen forgo major ház éfel 
tájb(an) éget él én az mikor meg latta(m) az 
maros felől való szegeleti eget | eppen az kőzepin 
gyúlt meg az haszijan (!) eget őt szalonna min-
den aprólék javai edgyüt [Branyicska H ; JHb]. 
1779 lássuk, hogy az erdő füstölögni és égni 
kezd, melyet mihelyt észrevett Szántó István 
Uram elfutamodott töstént és csengettetett 
[Egerpatak Hsz; HSzjP]. 

Szk : körmére ~ a gyertya csonkjáig/végig ég 
a gyertya. 1763 az körmire egett az gjertya, 
s' ugj vetette el [Torda; T J k V. 154]. 

A körmére ég a dolog szólás eredetibb, elsődleges jel-ű formája 
[erre nézve 1. Kertész, Szok. 255—6, O. Nagy 194]. 

2. tűzben elpusztul, halálra ég; a se mistui ín 
foc, a pieriî n foc; verbrennen, ím Feuer unter-
gehen. 1570 az Mynemw haza Markos Ambrwz-
nak volt megh egeth volt, ket lowais eget volt 
benne [Kv; TJk III/2. 138]. 

3. lángokban áll; a fi ín flăcări; in Flainmen 
stehen. 1653 azonnal lőn hírünk benne, hogy 
tehát Medgyesfalva igen ég, és a kurtánokat ker-
getik és vágják [ETA I, 64 NSz]. 

4. égőben van; a fi ín curs de ardere; sich ím 
Brennen befinden. 1792 A folti erdőn éppen 
most ég két mész kementze [Bencenc H ; BK]. 

5. világít, világol; a lumina; leuchten. 1606 : 
Akkor ot uolta(m) mikor aztalhoz wltek, az varos 
uegeról hozatot uala Zolta(n) Pal gyórtíat, Dienes 
Georgy mind el wti uala hogy ne eghyen [UszT 
20/111]. 1736 (A temetésen) hat feketében való 
ifiu az test mellett hat szevendéket tartottanak, 
az fejinél és lábánál nagy gyértják égtenek [MetTr 
408]. 

ég fn tbsz-ban is égbolt; cer; Himmel. 1580 
Anno D 1580 eztendöbe láttunk chodakat az 
egegben keetcher Muzkoua orzaga felöl [Nsz; 
MKsz 1896. 373]. 1593 : Zaiabol hallottam Kalmar 
Tamasnenak hogi illien izoniu átkot kiáltott 
Jsten Jsten, agi oli vizet, oly twzet az egbeol, 
hogi az varos el swllieggien [Kv; T J k V/l . 333]. 
1653 Mikor a várat vínák, egykor látták az egen 
török ország felé, mintha valami tűz lobbanás 
lött volna, melyet úgy magyaráztanak, hogy egy 
csuda volna az egen, és hogy az győzedölemnek 
jele volna Ezek a törökök azt is megmondák 
. . . , micsoda tűz volt volna a kiĂTömösvárhoz 
láttak az ég alat t ; mert hát a császár poros sze-
kerei gyúltak volt fel a táboron, és ezt látták a 
kik táborban Tömösvár alatt voltanak | Ezen 
esztendőben nagy villámlás lobbanás lőn az égen 
felhő nélkül [ETA I, 48, 103 NSz]. 

égbekiáltó felháborító, szörnyű; revoltător, în-
grozitor; himmelschreiend. 1681 éghbe kiáltó 
uetket cselekedet [Bál. 1]. 

égbeli égi; ceresc; himinlisch. 1653 Ekkor táj-
ban Bocskai hogy a németre támoda őszszel, sok 
égbéli jelek és csudák lesznek vala; napnyugot 
felé láttam éjjeli időben, mert én a Mezőségen 
jártam lovam hátán [ETA I, 100 NSz]. 

égedelem 1. gyötrelem; chin; Qual. 2. ba j ; 
necaz; Übel. 1838—1845 égedelem 1. lélek-
gyötrelem; 2. baj, nyomor [MNyTK 107]. 

A mai erdélyi, főként székelyföldi szóhasználatban a pajkos, 
eleven gyermekre mondják: égedelem ez a gyermek! — Gáspár-
nak fennebb adott kettős jel-e közül az első mögött alighanem 
ez a jel. rejtőzködik, viszont a 2. jel-t a szerk. sem a régiségből, 
sem a mai, ill. a maihoz közeikorú erdélyi szóhasználatból nem 
ismeri. — Ilyenféle és más jel-eire 1. MTsz. 

egér 1. şoarece; Maus. 1597 az buzaban mind 
égér miat s mind eseo miat nagi kar wala [Kv; 
TJk V/l. 140]. 1661 Az Lámpást kellet ket 
úttal megh boríttatnunk, miuel Egéré ( l) a uagi 
madar el tepte szaggata az boritasatt [Kv; Sz-
CLev. — aOlv.: egér-é]. 1679 Vagyon ezen 
pinczében Majors(ági) nyári sajt NB. Néme-
lyiket az Egér valoba(n) el vesztegette [Uzdiszt-
péter K ; TL. Bajomi János inv. 102]. 1684: 
Ebben az esztendőben az egér és több injuriak 
miatt igen kevés búza volt, oly hamar úgy meg-
drágodott az búza, hogy most 80, 81, 84 pénzen 
jár vékája [Torda ; TT 1889. 258 SzZsN]. 
1708 Most vr(am) a' Zab aratáson vagyunk, de 
eztis az eger ige(n) el vesztegette . . sok hellyeken 
nagj karokat Tŏttenek az egerek és Tesznek mostis 
[Fog.; KJ . Fogarasi János lev.]. 1710 : kűldőttém 
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volt egy kis turocskat micsodás volt nem tudom 
most is küldötte (m) egyétt, még isméri az 
Ur eő kglme mért a nyákánál es küs lyukat csinált 
volt az eger [Vacsárcsi Cs; BCs]. 1722 Ezen 
Nallani álott pénz egy fertálljos csiporb(an) volt, 
de az sem volt teli, hanem szŏszsel; es bojtorján-
nal töl töt tem meg hogy az Eger hozzá ne terjen 
[Borzás SzD; Ks 5. X. 28J. 1728 Az o Tŏrök-
buzanak egj részét az Egér el vesztegette [Arany-
kút K ; Ks 55. 73 Petky Dávid inv.]. 1810 A 
Malomháznak az egerek Juggatása miat t sor-
vadni kezdett szalma fedele [Rákos Sz; Ks 76 
Conscr. 2 6 4 - 5 ] . 

2. daganat, gumó (a ló v. szarvasmarha torkán) ; 
umflătură, tumoare (ín gîtul calului sau al vitei); 
Flechsengalle am Hals, hinter den Ohren oder 
iin Rachen des Pferdes oder des Viehs. 1587: 
Az lónak az torkan való Egereteol meg giogitottak 
ſ K v ; Szám. 3 /XXXII I . 2 1 - 2 ] . 1599 Az Louak-
nak egeret uetet tem megh es szayokat t izt i tat tam 
inegh [ K v ; i.h. 8 /XII . 4]. 

E jel-re 1. CzF, MTsz, SzamSz, EtSz, TĘSz. — Némelyik 
forrás 'kelés' értelmezést is ad. 

3. ' ? ' 1823 Négy oldalas csontjavai egyiit 
Négy egere négy szálkás petsenye [Koronka MT; 
TGsz 16]. 

A TĘSz ilyenféle jel-re hivatkozik: 'a disznó faránál kétfelől 
lévő két izomnyaláb; die zwei kleinen Fleischwülste beiderseits 
beim Hiuteren des Schweines'. 

éger égerfás/égeres berek; ariniş; Erlenhain/ 
wäldchen. 1684 : az Egret és az szent Martoni 
berket egeszen eladta [WLt, MNy X X X V I I I , 
57]. 1729 A kis mezőn a tó felett egj oldal széna 
íŭ , a bokor fel vette, vici(nusa) belől az eger [Ára-
patak Hsz]. 

Hn. 1623 Eger Pataka [Bodola Hsz]. 1624: 
mogioros eger [Zágon Hsz]. 1633 az egerben 

(k) [Kézdipolyán Hsz]. 1637/1778 Eger nevű 
Széna rét [Erdősztgyörgy MT]. 1643/XVIII. sz. 
hoz. : Kis Eger. Belső Eger [Somkerék SzD]. 
1646 Az Budos Eger kuttianal [Szentiván-La-
borfva Hsz]. 1650 Nagy Egér (!) nevű helyen 
[Csomafva Cs] | Eger paloban (k) [Bikfva Hsz]. 
1660 az Magyar Egerben (sz) [Sárd AF]. 1676 
Egher szegh u t tya veghenel [Bikfva Hsz]. 1680 : 
a Tanko egrinel [Szentimre Cs]. 1689 Eger kozott 
[Szemerja Hsz]. 1693 Csúz eger mellet [Kará-
csonfva U] | Az Eger alatt [Kökös Hsz]. 1696 
az Kŏkŏsi Egren fellyel (k) [Szotyor Hsz]. 1697 
Az égér (I) előtt a szabad fű (k). A Felső eger 
előtt (k) [Illyefva Hsz] | az Egren belől [Csok-
ivá MT]. 1702 eger Széki nevű hellyben (e) 
[Kadács U] | az nagy Egerre menő széna fű 
[Küyén Hsz]. 1711 az Igeni Szólók felől magyar 
Egerben (sz) [Sárd AF]. 1712: Az falu füvénél 
kerek egerben [Gelence Hsz]. 1715 Eger főben 
[Magyarókereke K ; K H n 91]. 1720 Eger alatt 
(sz) [Tusnád Cs] | Erdő alatt . Kovács Egri-
b(en). Farkas vész Egrinel (sz) [Szentsimon Cs]. 
1722 A' Vajda Egrib(en). A' Tokán belljül, az 
Eger u t t j án felljül [Feldoboly Hsz] | A ' Bod 
Egre előt. Közép Eger farkáb(an). A ' Magjaros 

égeres 

Eger u t t ja mellet [Zágon Hsz] | A Kerek Egerre 
megjen véggel [Kovászna Hsz]. 1728 Az eger 
alatt való az Eger labban (sz) [Kökös Hsz] | az 
ket eger kŏzŏtt [Illyefva Hsz]. 1729 : (Egy föld) 
vi(cinusa) belől az eger [Árpataka Hsz], 1734 
egér (!) kút főn [Vajdasztiván MT] | Ilka-Patakán 
tul az Egrek kŏzŭl [Nyén; később Keresztvár 
Hsz]. 1735 Kerek eger nevű helyben [Bere MT]. 
1737 : Kerek egerben [Zentelke K] | Jakocs eg-
riben) (k) [Illyefva Hsz]. 1743: eger [Csókfva 
MT]. 1750: Az Égér (!) nevü helyb(en) [Barátos 
Hsz]. 1753 a Miklós janos egere melet [Csató-
szeg Cs]. 1754 az Eger-pataka mellett [Kispetri 
K ; KHn 290]. 1756 a Nagy egerben. a Pál 
Egriben [Taplóca Cs]. 1757 : A Nagy Egérben 
(!) [uo.]. 1761 Gergélj Mihály egre mellet. Kut 
egrire menő (be) n [Verebes Cs]. 1764 Szálas 
egerben egj darab egres [Bencéd U]. 1772 Erbány 
Egeriben [Kozmás Cs] | 1773 A Kurta Egerben 
a kiss egér n.h.-ben [Újfalu Gysz] | Egerszeg 
[Szárhegy Cs]. 1781 : Eger megett [Bencéd U] | 
Eger Szék előtt (sz) [Kecsetkisfalud U]. 1791/ 
1796 k. Az Eger Kert [Szotyor Hsz]. 1797: 
Székes eger alat (k). Tós eger Dombja allyán (k) 
[Csehétfva U]. 1798 Eger Főben [Korond U]. 
1798/1812 Nagy Egerben (k) [Buzaháza MT]. 
1811 Jankó vagyis eger nevezetű helyen (k) 
[Köpec Hsz]. 1812 : az Egrek mellett (k) [Oklánd 
U]. 1815/1817 A Sebe egribe (sz) [Máréfva U]. 
1818 Az Eger Lábjánn (k) [Lisznyó Hsz] | az 
Eger előtt (k) a ' Két Eger kőzőtt (k) [Kökös 
Hsz]. 1821 : Az Egerben [Mikóújfalu Hsz]. 1825: 
az eger eleje nevü hellyen (sz, k) [Csomakőrös 
Hsz] | A Kerek Eger nevü hellyen [Papolc Hsz] | 
az Eger eleje nevü hellyen [Páké Hsz]. 1826 : 
Az Éger, vagy Áriny nevű helyben [Somkerék 
SzD]. 1832 a' kopatz föld egre nevű hellyen 
(k) [Korond U]. 1835 : Az Eger alatt (sz) [Bodola 
Hsz]. 1838: Eger ágon (sz) [Kissolymos U]. 
1862 Kerekes Egriben (sz) [Bölön Hsz]. 1864 
Eger szeg [M. fenes K]. 1874 U./1906: Veres 
eger [Deményháza MT]. 1878 Eger és árok köze 
Sülő porongyába [Bölön Hsz], 

A címszó jelzet nélküli adalékai az EHA-ból valók. 

égeres, egres I. mn égerfás; cu arini; Erlen-. 
1680 Vagyon egy darab Szántó föld vici-
nussa Fellyŏl az Felső Porumbaki hataron 
való egeres bokrok [F. porumbák F ; ÁLt Urb. 
5 7 - 8 ] . 1688 égeres bokrok [uo. i.h. 15]. XVII. 
sz.v. Zines töuin egj daraboczjka Egeres helj 
vic(inusa) az Benesd Patak [Menaság Cs]. 1720 : 
Tudok . egy darab szántó földet Szenafŭvivel 
s egres hellyivel eggyütt [Parajd U; LLt]. 1761 
Kő ház Kert nevű hellyen egy darab Kaszáló 
tanorokja azon belől lévő Nádas egeres halas tó 
és csikász hellyekkel együtt [Szentsimon Cs]. 

Hn. 1549 : in Egres patak fwben [Bh'; KHn 6]. 
1604: Eghres aszóba [Abásfva U]. 1623: Egres 
Patak [Bodola Hsz]. 1635 az Egres Patakban 
[A. jára TA]. 1640 Kis egrŏstó [Egrestő KK]. 
1643 : Kús Egrístó [uo.]. 1644/1757: Egres patak-
ban [Gyalu K]. 1648: Nagi Egrésto [Egrestő 



égereses 566 

KK]. 1690 az Egres rétben (r) [Sülelmed Sz]. 
1693 Egres Patak [Vargyas U]. 1699: egeres 
Patakban [Bh]. XVIII. sz. eleje Egrés Aszó 
Patakon átol [Bánkfva Cs]. 1717: Egres völgy-
ben [M. gyerőmonostor K]. 1738 : Egres kutb(an) 
[Ketesd K]. 1740: Az Egres Vőlgjben (sz) [M. 
gyerőmonostor K]. 1754: az Egres patak [Bá-
bony K]. 1763: Az Egrespatak Hegyén [Jákó-
telke K]. 1768: Az Egeres rétben [Sarmaság 
Sz]. 1783: Az Egres Ut Pad ján [Fiátfva U]. 
7787 Egeres Gát n.h. Fojása mellé (k) [Tasnád 
Sz]. 1816: Egres toba (sz) [Nyárádremete MT]. 
1818 : A Farkas kapunál vagyis Egres Patakba 
[Illyefva Hsz]. 

II. fn égerberek, égeres/égerfás berek; ariniş, 
pădurice de arini; Erlenhain. 1735: az executor 
Nimettel járó Hollomezei Nemes ember, az Kŏvár-
vidéki meg nevezet embert, az Némettel edgjŭ t t 
meg fogta, és ki húzván az Égeresbül . . . az ŏk-
livel fenyegette s merengetet hozzá [Csicsógyörgy-
fva SzD; TK1]. 7737 : a midőn mi oda az hellyre 
érkeztünk már akkor az Reketyesben vagy Ege-
resben szaladott s bu j t volt a Szakaturi ember 
[Gáncs/Retteg SzD; TK1 Rusz Szimeon (32) jb 
vall.]. 1764: Szálas egerben egj darab egres [Ben-
céd U ; EHA]. 1801 : azon ház hellye Duda Gli-
gorinak sok időkig pusztájában álván, az apró 
Égeres, és Nyires Valamennyire bé Nőtte [F. 
szőcs SzD; TK1 Rusz Stéfán (70) col. vall.]. 1818 : 
Sibisel Ohabai Mitu Sión Juon Pestyillával Con-
troversiaban jővén egy Darab egres határa felett 

az hely szinére ki menvén . . . az határ ki 
muta t ta to t t [H; J H b 36 Prot . 10]. 

Hn. 7623: Egres [Bodola Hsz]. 7680/7825 ; Az 
Egresen tul [Vajdasztiván MT]. 1687: az Egres 
pataka mellett [Homoródsztpéter U]. 7690: Az 
Biro Egrese mellet (sz) [Siilelmed Sz]. 7698; Bene-
dek Mezein egresben [Sepsisztkirály Hsz]. 1703: 
Egresben [Bardóc U]. 1713: Egresben [Kászonúj-
falu]. 1718: Biro egressiben. A nagy Egres mellett 
[Sülelmed/Monó Sz]. 7778/XVIII. sz. : a Rét 
mellett való Too vagj Egres [Naprád Sz; Berz. 
7. 68. 1]. 1723: Egres dombja [Bibarcfva U]. 
1726: az Egres patakja, az Egres vize [Vajda-
sztiván MT]. 1727 : Egres Pa taka [Somkerék 
SzD]. 1750 : A Sz: Iványi Ré ten az Egres alatt 
[Szentiván-Laborfva Hsz]. XVIII. sz. köz. : Az 
Egres nevű helyben [Berekeresztúr MT]. 1756: 
az Egres kut tya [M. bikal K]. 1768 : Az Egeresen 
a ' Kraszna mellett [Sarmaság Sz]. 1806 : az egres 
u tyán [F. rákos Uj . 1809 : Az egres elöt [Nyéna 

Hsz. - "Később: Keresztvár]. 1817 : A Tatártó 
egresse Nyirésibe [Vágás U]. 1818: az Egeres 
farka mellett [Szacsva Hsz]. 1835 : Az egresben 
[Márkos Hsz]. 1835 k. : az Egres torkába [M. 
fodorháza K]. 

A címszó jelzet nélküli adalékai az KHA-ból valók. 

égereses égerbokros/fás; cu ar in i ; Erlen-. 1680 : 
vagyon eo Ngok(na)k egy da rab szép Egeresses 
Erdőcskeje . . . , ha kevantatik, lecz(ne)k szaru-
fának való fakót vághatni belőlle [A. porumbák 
F ; ÁLt Inv. 34]. 

egerestánc régi erdélyi (főúri) t ánc ; vechi dans 
ardelenesc (aristocratic); altér siebenbürgischer 
(hochadeliger) Tanz. 1736 : volt az lengyel változó, 
. . . a lapoczkás táncz; ezeken kivül a régi magya-
roknál, nem az köz, hanem az uri és főrendeknél, 
nem csak a lakodalmokban, hanem vendégségek-
ben is, kedves tánczok tudniillik az egerestáncz* 
és gyertyás táncz, mindenik tánczhoz szokott 
nota, melyet a (l) akkori muzsikások jol t u d t a n a k 
[MetTr 331. - ^Leírását 1. i.h.]. 1835 : unser altér 
egeres tántz [Borszék Cs; J H b br. Jósika Jánosné 
Csáky Rozália Jósika Samuhoz]. 

egerésző egérfogó; care prinde şoareci; mausend. 
1756: Jo egerészŭ fejér matska 1 [Branyicska. 
H ; J H b XXXV/35]. 

egérette egérrágta; ros de şoareci; mausge-
fressen. 1586 : Jeowe oda Masas Peterne, es ez: 
leány vendelet fel Nita, Es ot egy Egher eot te 
Sahos ruhát talala megh [Kv; T J k IV/1. 571]. 
7628 : Egy egher eotte uy Paplan kózónseges 
[Gyalu K / K v ; J H b K XII/44. 2]. 1814: alig 
jöt t ki belőlle Nyoltzvan Véka Költés, egér ette, 
Gergeritzés Gabona szemüli [Banyica K ; B f R 
117. 1 Ladislaus Barta (48) col. vall.]. 

égerfa Alnus glutinosa; ar in; Erle(nbaum). 1505r 
de inde ad eandem partém transgrediensA prope 
ipsum fluuium Strygh vbi antique littere metales 
dicti Capituli ecclesie Albensis Transiluane sub 
vna arbore ligni Egerfa appellati vnam metam 
terream ostendissent [Batthyaneum I I I . doboz. 
170. Lelt. sz. : 922 a km-i konv. oki. (Vekov Károly 
kijegyzése). — aTi. meta]. 1753 : egy darab szánt6 
föld . . . véggel a ' Sebes vizére jár az eger fa kez-
dette fel nőni [Szováta MT; EHA]. 1762 elébb 
menvén . . . az ottan el follyo Patak Marton lévő 
Cser, alias Eger fáig a[Szászfenes K ; J H b X X X I V / 
1. — aMás valló is így!]. 1782 : Városunk határán 
régtől fogván Verőink, gáttyaink oltalmára, és 
egyéb szükséges dolgokra nevelt nagy Eger fáink-
nak nagy(gy)át, és szépit . . . le vágatta [Torockó ; 
Thor. XX/4]. 1801 az Aszszony ö Nga maga 
Egerfás Berkiből Eger fákat adott [A. jára T A ; 
BLt]. 1810 k. : A láb földeket kózél az Udvarhoz 
kell tsinálni a ' rétet jo móddal ki Sántzolni a.r 

közepén is széles Santzot es kereken f u z fával 
bé ültetni a ' kózepen pappel (!) és egerfával 
[Banyica K ; IB gr. I. Bethlen Sámuel ut . ] . 1822 : 
Tűzre valók: Gyertyán, Nyir, Nyár és Egerfákis 
[Gyerővásárhely K ; EHA]. 1840: a K Monostori 
Papiros Malomnal Csőnek való Egerfa [ K m ; 
KmULev. 2]. 1846 : adjon . . . két egy forma 
Divánt négy párnával, melybe jár ké t karikás 
ágy fa is, eger fából két ágy fá t [Kv; Végr.]. 

Hn. 1743 : Eger fa n.h.-ben (k) [Balavásár K K ; 
EHA]. 1766 k. : A' Tamásfalvi Erdő a la t t az 
Éger fáknál [Középlak K ; KHn 297]. 1768: Az> 
Eger faknai (sz) [Somkerék SzD; EHA] . 1778: 
A Kert alatt az Egerfa nevű hellýben (k) [Bala-
vásár K K ; EHA] .1834: az egerfáknál a Tono-
rokba [M. gombás A F ; EHA]. 
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égerfa-asztal masă din lemn de ar in; Erlentisch. 
1806 : egy kisdég egerfa asztal [Bodola Hsz ; 
BLt]. 

égerfa-berek égeres; ariniş, pădurice de arini; 
Erlenhain/wäldchen. 1764/1786 : Vagyon Borbánd 
felöli egy nagy Egerfa Berek [Sárd A F ; EHA]. 

égerfa-bokros égerbokros; cu tufe de arini ; mit 
Erlengebüsch. 7688 ; Vágjon az Liszkoa (l) patak 
xnellet egy egerfa bokros réth [F. porumbák F ; 
ÁLt Urb. 16]. 

égerfa-borona égergerenda; grindă din lemn de 
a r in ; Erlenbalken. 1752: az Udvarhaz . . . jo 
vastag tölgy fa talpakon Sas fakban ró t t dirib 
•darab egerfa baranakbol épült Sendely egy Fedel 
<így!) alatt lévő négj jo tagas Házok, mellyek 
jo tapaszasok és meszessek [Pókafva A F ; J H b 
XXV/73]. 

égerfa-deszka scîndură de arin; Erlenbrett . 
7786 : Tölgyfa Deszka nro 87 Szüfa Deszka 10. 
Egerfa Deszka 4. Fenyő Deszka 5 [Nagyalmás 
K ; J H b K XXIX/36]. 1813: A ' Koronkai Fel 
•dugott u j Tón vágynák két u j zugok . . . a másik 
^úgó . még félben áll készitetlen, mely u j j eger 
f a deszkakkal van meg padolva [Koronka MT; 
Told. 18], 

égerfa-erdő éger/égeres berek; pădurice/pădure 
•de arini; Erlenhain. 1821 : Nyir Nyár, magyaró, 
^gyertyán, eger, tölgy es bűk fa erdő, vesszőnek, 
ia ronak, bornának . . . használható [Ködmönös 
SzD; LLt]. 

égerfa-pálea égerbot; baston de a r in ; Erlen-
•stock. 1736: Tisztarto ur(am) Szimion Miz-
igátt azért ütette eger fa Paczával, hogy . . . 
-a parancsolatra nem akart Comparialni [Récse 
F ; JHbT] . 

egérfarkfŭ cickafarkfű; Achillea millefolium; 
«coada şoricelului; gemeine Schafgarbe. 1719: 
Kert i Fülemile Sárga Virágot . . . három lotot 
xneg Szedven Szepen az virágát . . . Egerfark fű 
Levelet virágaval edgyüt (: ennek Deákul neve 
^Millefolium:) . . . tegyek ezeket edgy űvegbenn, 
mellyre Töltsenek jo erőss égetbort edgy ej tel t . . . 
ebből kell edgy edgy kalannal adni az Cselednek 
innya Reggel [Ks 54. 84 Medicina instructio]. 

égerfás égeres; cu arini; Erlen-. 1801 az Asz-
szony ö Nga maga Egerfás Berkiből Eger fákat 
adott [A. jára T A ; BLt 12]. 

egérfogó I. mn de prins şoareci; Mäuse fan-
gend/Mäuse-. Szk î ~ kaptány egérfogó csapda. 
1748: Egér fogo kaptány Nro 2 [Mezősályi TA; 
Ks 7. XVII . 12]. 1829: Egy kis egér fogó kap-
tány [Mv; MvLev] * ~ láda. 1746: Egér fogó 
Láda [Borsa K ; Told. 49]. 1747: Egér fogó láda 
jmelly ez előtt vólt a Vendég házba [uo. ; i.h. 24]. 

II. fn egércsapda; cursă pentru şoareci; Mäu-
sefalle. 1597: Kis Imreh az eger fogot akarta az 
giermek feie felet az polczra fel tenni [Kv; T J k 
VI/1. 41]. 1679 : Belső Gabonás Ház . . . Eger 
fogo, Ladás [Uzdisztpéter K ; TL. Bajomi János 
lelt.]. 1853; a potz egereket irod hogy el pusztí-
tanak holmikét, egyet meg kel fogni egér fogoval, 
és azt meg pergelni s o t t el rakni büdösen a ' 
pintzébe és szüntelen kergetni igy el vész [Kv ; 
Pk 6]. 

egerházi egy Egerháza hn -í képzős szárm.; 
din Egerháza; mit -i Ableitungssuffix gebildete 
Form des ON Egerháza: Egerházaer. Szn. 1608 : 
Egerhazy Balas [Mezőbánd MT; MbK]. 

A szerk. az erdélyi régiségből nem ismer Egerháza tn-et. 

egérkõ arzén; Arsenicum; arsen; Arsen. 1735: 
Citatoria Relatoriambol világoson Constal, hogy 
engemet micsoda hallatlan mérges meg étetésre 
való materiakkal, ugy mint Fejer mázzal, egér 
kővel eleitől fogva kivánt el veszteni és meg 
ölni [Dés; Jk] . 1763: Kettseg kivŭl van az is, 
hogy Urat eger kövei készült pogatsával intoxi-
calni . . . az offeralt pogatsának más részit egy 
cséplŏnek adván az Cséplő annyera inficialtatott, 
hogj ha édes tejjel, s' fekete retekkel nem orva-
saltak volna, halált okozott volna, de ezen orvos-
ság által egesz nap mint (!) hán t [Torda; T J k 
V. 178]. 1777: az Incta Fir jét ezzel fenyegette: 
Várj meg kutya teremtette Toklija mert ha egér 
követ kaphatok de meg itatlak | maga az Inc ta 
meg vallotta, hogy egy iznyi darab Egér követ 
adott bé az Férjének még sem lett semmi haszna 
[Kv ; T J k XVIII/6. 91, 93]. Horváth Farkas 
Urnák vajba kevert egér követ küldött, hogy 
meg vegye [Pálfva Hsz; HSzjP]. 1807: Egy pap-
pirosba két darab egérko [Körtvélyfája MT; LLt ] . 
1812: Szigyártó Gligorné egér követ akart a ' 
Patikából vétetni, a ' melyei az urát meg étesse 
[K; KLev.]. 

egérköves arzénes; cu arsen; arsenig. 1763 : 
az l a . . . ezen gonoszságát, hogj inkább tetézhesse, 
arrais vetemedet hogy egér köves pogatsát készit-
ven uranak küldette, hogj eletét fogjatván maga 
latráhaz inkább ferhez mehetne [Torda; T J k V. 
180]. 1792/XIX. sz. köz. : Böndi András . . . egér-
köves vizet iván holt-meg [Bh; RHAk]. 

egérmaszlag vmilyen egérölő méreg; o t ravă 
pentru şoareci; Art Mausegift. 1770 : egér masz-
lagot hozatott Károly várról, mellyet Tésztaban 
gyúrva sindelyekre kenette ŏ kegyelme s ugy 
raktak az Asztagba az egér ellen [Balázsfva; Ut I ] . 

egérszín barnásszürke; brun-cenuşiu > mausgrau. 
1793: Egérszin teve szőr ma(teri)a mente, j u h 
premmel [TL Conscr.]. 1801 : Jacob Schmaltz-
ruth . . . visel egér-szin kaputot [DLt nyomt. kl]. 

egérször-színű barnásszürke; brun-cenuşiu; 
mausgrau. 1788 : egy Egér-szor szinu kaput [Nsz; 
DLt]. 
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egérszőrű barnásszürke szőrű; cu păr brun-
cenuşiu; mausfarbig. 7627 Eger szeorw fakó 
szabasu negjed fw kancza [Mezőrücs MT; BLt]. 
7648 talalua(n) it Colosuarat megh egy fakó 
egér szeorw kancza louat meg teŏrueniezue(n) 
az orszagh teŏruenie zerent eskwzik ra [Kv; 
T J k VIII/4. 302]. 7679 Eöregh Kancza . Szü 
hatu fakó, farka serenye elegyes Szü hatu, 
egér szŏrŭ fakó, elegyes serenye [Fog.; UtI]. 
1680 egy fejer nŏsţenj agar eger szŏrŭ kŏlykeivel 
[A. porumbák F ; ÁLt Inv. 25] | Egy egér szőrű 
eorőgh fakó kancza [Radnót K K ; UtI]. 1684: 
Eőreg Kanczak Eger szőrű szürke nro 1 | 
Eőreg Meddő Kanczak Eger szŏrŭ fakó fekete 
serenyu farkú no 2 | Egér szőrű barna, hatul 
szár labu, Csóka szemű hatodfu lo no 1 [UtI]. 
7699 Más rendbeli egér szŏrŭ hintó eleben való 
fakók nro 6 [Gáldtő A F ; LLt Gyulafi László 
lelt.]. 1735 Csitkok egérszörü Fakó 1 [Király-
halma N K ; Ks 23. XXIIb] | egj egér szőrű lova 
el veszett . meg kivánom hogy az Speci-
ficalt egér szőrű paripamat fizesse meg [Dés; Jk]. 
1753: Idei Egér szŏrŭ Paripa csitko [Mezőzáh 
TA; Told. 8]. 1764 : a ' Lo ollyan egér szŏrŭ vala 
[Héderfája K K ; BfR VI. 125/18]. 1774: vett 
Magának két Mettzett Lovat edgyik fekete, 
Más Egér szőrű [Vécke U; LLt Vall. 204]. 7793 
de tsak világosabban el lehet hinni, hogy egér 
szőrű volt, hogy sem barna [Hsz; HSzj mocskos 
al.]. 1804 A' csitko 3. Esztendős Egér szŏrŭ 
[DLt nyomt. kl]. 1807 egy valamennyire sárgás, 
vagy egér szŏrŭ . . Kantza [DLt 856]. 1808 
Rákosi Csipkés Sán(dor) adot t cseréb(en) egy 
egér szőrű Kantzát 10 vf [Torda; TVLt Közig, 
ir. Vásári jk]. 1833 (adott el) Moldovai Kuturján 
Gligor Vidrai Gombos D(umi)trunak 1 Egér Szórű 
csitkos lovat Rf. 55 [uo.; i.h. 833]. 1838 : Nyerges 
Pintye Csereit 1 Kantzat . . . Eger szorŭ Barnaval 
[uo. ; i.h. 838]. 1845 egér szőrű lo kamfaru 
[DLt 814 nyomt. kl]. 

egérszőrű-forma barnásszürke-szerű; un fel de 
brun-cenuşiu; mausgrauartig. 1768 a Nagyobb 
volt egy ket Esztendős Setet vagy barna pej 
gyermek Lo, a másik ollyan Egér szorü forma 
pej [Páké Hsz; SzentkGy Ioan. Kelemen (40) jb 
vall. Jos. Szörtsei kézír-ban]. 

egérzörgetés egérzörgés; zgomot făcut de şoa-
reci; Mäusegeräusch/gerassel. 1591 Mikor reggel 
fel keoltwnk kerdette teollem, ha hallottam valami 
eger zeorgetest [Kv; T J k V/ l . 84]. 

égés 1. tűz(eset) ; foc, incendiu; Brandfall, 
Feuersbrunst. 1570 azoknak® at ta volt Antal az 
my Az Egestwl Megh Marat volt [Kv; T J k III/2. 
138. — ftTi. leányainak és vejeinek]. 1591 Iffiu 
zigiarto Balintne, Anna azzoni vallia, Mikoron 
valami zayt hallottunk volna vrammal, azt tuduk 
egi hirtelen valami eges vagion [Kv; T J k V/l. 
80]. 1697 Kgld vérségem(ne)k Praejudiciumára 
akaratom ellen vásárlotta vér szerént való édes 
Bátyám ns Viczej Szŏts Is tván tol . . . engemet 

mint közelebb való vért concernalo égés miatt 
el pusztult fundust [Kv; KvLt I. 186]. 1724 
Laczikais nézte az egest: Anniskaek csak az ablak-
ból [Nyújtód Hsz; Ap. 2 Apor Péter feleségéhez]. 
1817 énis az égés kŏrŭl forgolodtam [EMLt]. 

Szk : derék ~ben van javában ég. 7777 mikor 
meg láttuk, akkor derék égésben volt® [Perecsen 
Sz; MNy XXXVIII . 56. - ®Ti. a ház] ~re 
dobol dobszóval tüzet jelez. 1805 egyszer dobolni 
kezdenek égésre, a mint azután meg tudtuk a 
Sóós Doctor Ur Fejérítőjének a fedele el égett 
[Dés; Ks 87 Kornis Mihály naplója 114] & nagy 
~ tűzvész. 1794 : az Ház a' Nagy égéskor el éget 
volt [Torda; J H b XV/41]. 1800 Jol emlékezem 
azonn nagy égésre [uo.; KvAKt Mss 363]. 1817 
Háza, az 1778b(an) történt Nagy Égés által fői-
dig el égett, más sokakéval edgyűtt | (a) Nagy 
Égés Musnai Háztol eredett volt [uo. ; i.h.]. 

2. tűzvész; incendiu; Feuerbrand. 1574 eztys 
wallya olto tamas hog mykor az mostany Jghys 
elöt meg Jghet wala teke® akkor az tekeyek . . 
kyrtek az erkedyektwl abba(n) az erdőben [Erked 
K ; LLt FF. 29. - ®Teke K]. 1585 : Keoniorgeót-
tenek az Merayak, hogy eges miat leót Niomo-
rusagokat meg tekintwen vgmint három ezten-
deigh való zabadsagal latogatnak megh [Kv; 
TanJk 1/1. 17]. 1636 latam azt hogy megh ege 
az házok mindeniknek, de ki tuzitol eset az eges 
azt en ne(m) tudom [Mv; MvLt 291. 62b]. 1655 
5 apr. szombat nap Kolosvár megége tornyával, 
szentegyházával egyetemben; az Óvár és onnat 
felöli vagy két utcza maradott meg. Egy hitván 
fazakast, kinek házánál indult az égés, és egy 
hitván deákot megfogván, igen gyenge bizony-
ságokra megégetének érette [ETA I, 160 NSz]. 
1817: ezen égés többet Száz Házaknál Csű-
rekkel edgyutt Hamuvá változtatott [Torda; 
KvAKt 363]. 

3. égetés, tüzes bélyeg; semn făcut cu fier 
roşu; Brandzeichen. 1604: vgj uagion hogj az 
eleott fogta uala megh az J . az A. Jobbagiat 
de ezten nap ada az teòruenj kezebe, akkor ne(m) 
vala éghes en ugj tudom raita [UszT 18/164]. 

OHn. 1731 : az Esztelnekb(en) az Égés nevű. 
helyben [Kézdiszászfalu Hsz; EHA]. 7737 A 
föld égésben [Bh; EHA]. 1772: Égésben . . 
vicin(usa) Északról az Égés Pataka [Tusnád 
Cs; EHA]. 7773 ; a Pál égésinél [Ditró Cs; EHA]. 
1788 In Loco Égés (sz) [Dés; EHA]. 1796 
Égés árka nevezetű helyen [Csíkverebes; EHA]. 
1798 a Nagy Mező háta megett az Égésnek az. 
innetsö résziben egy Darab Irotvány mely Cserépiá-
numnak hivattatott [Dés; EHA]. 1825 Égésre 
járó Ut. Igésre járó ut [Dés; EHA]. 

egész I. mn 1. teljes; întreg; ganz. 1582 Az 
Malomra es Gatra walo czeówekekre, Epithme-
niekre, Jegzesekre . keolteót eg' Summaba ez-
egez eztendeobe f. 94/69 [Kv; Szám. 3/VI. 13]. 
1586 (Kocsis György) Mierthogi . . . kçt eges 
hétig Eoriszte® . . . etelre es zolgalattiara fiszettem 
f 4/80 [Kv; i.h. 3/XXIV. 59. - ®A szénát]. 1587: 
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19 Septemb. Kezdettenek az keomiesek az keo-
szep kapu padimontomoszasahoz Eőt egesz nap 
dolgoztak raita [Kv; i.h. 3/XXX. 27]. 1588: 
Azon Zena Eorzeonek . . . Myndenesteol fogva 
Mas fel Egez holnapig teolt fizetesse f. 8 [Kv; 
i.h. 4/1. 60 — 1]. 1590: Hogi penigh az Malombol 
be nem zolgaltatot ez az oka hogi az Viz el 
zakadoth vala, es küencz egez hetigh egi cheppeth 
sem jart Annak vtanna esmet Zenth Geörgi nap 
vtan az epp feöldet elzakaztotta vala, es . . . 
akkoris egi egez holnapigh nem iarth [Kv; i.h. 
4/XIX. 1]. 1590 k. Jobbagimnak penigh Anni 
Jdeigli való Niomorusagat fogságát dolga mulasat 
Keni akartam volna zaz forintért es myert 
az Zegeny Embeoreokeot . . . tar tot ta vgy 
mint ket egez hetygh [UszT]. 1600 Tizen 
haroni egez eztendeigh laktam Farkas laka(n) 
[Sófva U ; i.h. 15/108]. 1618 Mikor sok 
ezféle édesgető beszédekkel tar tot tam volnaB, 
kiben tölt két egész óra, végre mondám nekib 

[BTN 138. - aGörcsi Mellemet pasát. bKöv. a 
nyil.] 1667 Azon Reven en voltam magam három 
égisz esztendeigh Révész [Komána F ; Ks 67. 
46. 26a]. XVIII. sz. eleje csak fél füzetést ad-
janak, nem egészet [Kv; PosztCLev.]. 1729 
Wass Dániel Ur(am) eő Kigyelmeis adá és 
kôte Gerébb István uram (na) k Semesnyén 
egész rész portioját, minden mostanis ra j t a lĕvô 
jobbagyakkal égybe [Császári SzD; Wass]. 1737 : 
a Teke felőli le follyo Patakon vagyon fellyűl 
csapó, két Kerekre lisztelő egész készségű Malom 
[Nagyida K ; EHA]. 1747 : az Exponens Asz(o)nt 
illető . egész rész portioját cum universis appar-
tinentiis abalienalta Törvénytelenül [BSz; Ks 
14. XXXVII. 17]. 1756 egész Suspicionk vagyon 
az Inctus Mátyás Ignára is [Vályebrád H ; Ks 
62. 22J. 1758 : (A tizedek) a falut mind utzánkint, 
mind küljel is egész éjjel szorgalmason stra-
sálják [HSzj tized al.]. 1761 (A szekérszín) alatt 

jo Srofos egész appertinentiaju trébej Sajtó 
vagyon [ JHbK LXVIII/1. 207]. 1765 : Egy pár 
rezes hám a tsézás Lovakra egész készület [Kóród 
K K ; Ks 19/1. 6-hoz]. 1797 addig a magok akar 
miféle földekre menni jártatni, meg nem engedik 
valameddig az egész Tábla vagy Láb föld Birto-
kosok edgyezésekből fel nem méretik [Kük.; 
J H b XIX/57]. 1832 egyszer s mind ezenn hiva-
talas requisitionknak effectuáltatásarol szollo tu-
dósítást illendőül kérvén egész tisztelettel vagyunk 

köteles szolgái [Torda; TLt Praes. ir. 1158]. 
Szk : ~ becsülettel becsületesen, derekasan. 

1834 : a munkát egész betsülettel mennél hamarébb 
elkezdeni s bevégezni betsülettel el nem mulat-
juk [SL]. 

2. teljes terjedelmű; întreg; ganz (im Umfang). 
1629 Agy szerszámból Katanak Ju tó t Egy io 
derekalj, es Egy fiuali aestimaltuk t t f. 3 d. -
Ilkonak, Ket Derekali Egyk Egesz, az másik fel 
t t f, 3 d. - [Kv; RDL I. 146]. 1810 k. : Bá-
nyitza minthogy egész falu tehát az egész határ t 
Insinérel fel kell méretni [Banyica K ; IB]. 

3. (hiánytalan) közösségnek vet t / tekinte t t ; în-
treg, t o t ; ganz, gesamt. 1568 : az borth my monos-

toron wottwk ineg, egez Czyehwl, es az arrat, 
my Jgazan meg attuk, az che mester kezehoz 
[Kv; T J k III/1. 189]. 1572 : egyz waros kypybén 

paranchiolattal hywanak mynket Nemyne-
mew Bizonios Thanuk wallasoknak be wytelyre 
[Dés; DLt 184]. 1578 eghyz dees warossa eleoth 
[Dés; DLt 202] | Az Mezarossok dolgarol eo 
kegmek voxot kerdwe(n) . egez warossul wegez-
tek4 [Kv; TanJk V/3. 162a. - aKöv. a végzés]. 
| Az Egez falw chyodalkozott Rayta Mennye 
Sok Eggyetmast hozott az Annyatwl [Torda/Hidas 
TA; Thor. V/14]. 1579 Teczet eo kegmeknek 
egez warossul hogy semmy wetasta ne(in) kellene 
chyelekedny, az walaztas dolgabol hane(m) . 
az Regy rend tartas zere(n)t [Kv TanJk V/3. 
189b — aOlv. újétást] | myg mynd az egiz 
nima az patociak es poliakek rizire fel ozlana 
[Néma SzD; Told. 31/1]. 1589 Hozak minekwnk 
az Ngd paranczolattiat Deesi Biro es egiz tanacz 
kipiben [Dés; DLt 226 vallatóparancs bev.]. 
1594 Teghlas Janosnak az dinye feold zantastol 
Biro vram es az Éghez Thanacz akarattiabol 
at tam f 4 [Kv; Szám. VI/6. 16]. 1597 Torok 
Istŭan wram w Naga irt wala az Égisz Tanachnak 
1 Rab Mellet [Kv; i.h. 7/XIV. 7]. XVII. sz. 
eleje mind az egiz deesy Nemessegh [Dés; DLt 
362]. 1602 Megh ertettek eo kgmek egesz varosul 
biro vramtol be gyeolesnek okat [Kv; T a n J k 
1/1. 404]. 1640 mikor az egiz falu k j ment az 
testheza enis ot volta(m) [Sajókeresztur SzD; 
BfR. - aA holttesthez]. 1769 az egez Falu 
ökreit bé haj tot tak s midőn kerdettük volna a 
Határ pasztoroktol hogy ha kárból ha j to t ták 
volté bé vagy honnan, azt mondották hogy nem 
voltak kárban [Bögöz U ; IB. Csont János (34) 
szabad szem. vall.]. 1814 Csipkés Albert Ur 
mintha valamely Edictumot publicalt volna, teli 
torokkal ugy annyira kiábálta: Fodor Mihály 
Schelma Huncfut demonstrált Szamár hogy az 
egész uttza tsudájára gyűlt [Torda; TLt Praes. 
ir. 136 Fodor Mihály ügyvédnek Csipkés Albert 
ügyvédtársa elleni panasza]. 

Ha. 1578 eghyz dees warossa [Dés; DLt 
202]. 1585 égisz waros kypibe [Dés; DLt 215]. 

4. teljes egészében való; cu tótul, ín întregime ; 
voll und ganz. 1736 : én bizanyas és Eh kerűl-
hetetlen szükségeimtől viseltetvén vetettem 
volt Zálogban . . . Kis Keréki egész portiomat 
. . . ötven formális Aranyakban [Pókafva A F ; 
J H b XXVI/45]. 1754 ezen egész földet amelljen 
állak egészszen Vladek birtak [Erdőalja K K ; 
Ks 39. XI. 11]. 1789 Sáhos Tót munka, virágos, 
körűi a ' Széle rojtos, egesz Szelyből valóa [Kái-
nok Hsz; Palotay 18 — 9. aTi. abrosz]. 

5. egészben lévő; întreg; ganz. 1685 e.: Egész 
Szalonna Nrŏ 6. Kezdet szalonna Nrŏ 1 
Egesz orja fejestől Nrŏ 4. Fel orja N íő 1 [Gyf; 
MvRK Urb. 26]. 1687 : Vágjon jelen széna, az 
mezőben és Csüres kertben egész, és felben levő 
kazalokb(an) öli. 40 [A. porumbák F ; UtI ] . 
1797: nem egész főidet keresünk hanem tsak 
barozdát mellyet el foritskáltak Mikolaianusok 
földünkből [Kük.; J H b XIX/57]. 1822 : Az Átsok 
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Deszka kajibáján Deszkát találtunk 75 egész 
szálat/Dés; DLt az 1821. évi iratok közt]. 

6. összes; toţi, toate; gesamt, alle. 1569 : Tóth 
János byrya volt mynd az egyz totok Jozagat 
[Kr; Bál. 78]. 1621 Haliam Pocz Jstuantul nagy 
szoual kyaltia vala, hogy . . . hamis az Deesi 
Biro, mind az egez tanacziual es polgariual Ege-
temben [Dés; DLt 345]. 1623 : Az Egez Jstallokott 
zekerzentt vgy Czinaltassa hogy mind Egy veg-
b(en) legyen [Törzs. Bethlen Gábor gazd. ut.]. 
1639/1650: nem vgy mint annak elótte, hanem 
ruttyab gyalazatos szókkal, az egesz Iffiu Meste-
reket ületuen [Kv; öCJk]. 1671 mindnyaja(n) 
az egesz Atyafiak kepekb(en) azon Testamen-
tu(m)nak minden reszeiben contradicalnak [Kv; 
T J k VIII/11. 112]. 1681 : az Szüretre hinak oda 
álá mind az egész Atyafiak [Körtvélyfája MT; 
Bál 1]. 1687 : Ezek széna Retekett nyil szerént 
birnak az egész falubeliekkel edgyütt [Damos 
K ; WH]. 1694: az Gerebenesi Falus biro Mol-
dovai Jeremiás . hites polgaraival edgyütt, egész 
Gerebenes Falva lakosi kepekben kenszeritte-
nek hogy . . . Band falva hataran az meg 
mutogatott jelekig azon hatartol melyhez p(rae)-
tensiojokot tart ják . . . Mező Band Falva egesz 
lakosit tÜtana(m) es ellenzenem [MbK 75a]. 1714 : 
harmad idén az egész Füzesiek vittek el az Moha-
lyiak(na)k az széna jókat [Szépkenyerűsztmárton 
SzD ; Wass]. 1730 : ittenis azonn nyavalya annyira 
el hatalmazott, hogy tsak nem egesz Városi Embe-
reink Cselédestől abban fetrengenek [Kv; Ks]. 
1733 : az egész véreket legitime meg kinál-
ta t ta <h>ogy vegyék meg, mert . . . közelebb 
akar magának vennia [Ap. 4 Apor Péter lev. — 
aTi. birtokot], 1736: Ha az erdélyi főgenerális 
elesett, az erdélyi egész vármegyéket az fejérvári 
főispán igazgatta harczon [MetTr 411]. 1746 
Keresztúri Krisztina Kis Asszony vévé maga 
részére az mostani Curia(na)k Nap nyugot felöli 
való részét Egész raj ta lévő épületekkel [Náznán-
fva MT; Berz. 13. IV/1]. 1748: az egész réten 
Szent Benedek felől [Désakna; DLt]. 1756 : Ezen 
eddig describált egész épületek az Ur Házán . . . 
és a két Boltokon kivűl . . . alnak készülendő fél-
ben vakolatlan in Ruderibus [Branyicska H ; 
J H b LXX/2. 23]. 1765 : az egész Borbándi con-
tribuenseket . . . vexállya eö kegyelme [Borbánd 
A F ; EsztMk Vall. 322]. 1767: az egész Tihoi 
Lakosak vágták le [Tihó Sz ; J H b K XXX/1 
Bold Lup (65) vall.] | bé jővének . . . az Egészsz 
Falusi Magyar Legények Hegedűssel [Betlen-
sztmiklóa K K ; BK]. 1782: azon Instantiat . . . 
felolvastak é az egesz Toroczkai Lakosok előtt 
[Torockó; Thor. XX/4] | Csáki István . . . Nemes 
Erdélly Országában az egesz Csáki Joszágokot 
egyedül birta [Salamon SzD; J H b K VIII/18 
Ungurás Vaszilié (80) jb vall.]. 1783 E ŏ Excel-
lentia(j)a az arról költ Contractusunkat nékünk 
ki nem adja vagy tsak fel nem olvastatya egész 
Lakosaink hallottakra [Mezőszokol K ; IB. Bota 
Péter (62) jb vall.]. 1729 : fogattam meg Drassai 
Béres Bironak Gligor Jákobot tartozik minden 
szekerekre és Ekékre vagy az egész ökrökre jo 

gondat viselni, és viseltetni [Drassó A F ; TSb 24]. 
1847 : Kászoni András . . . meg részgedvén (!) 
. . . Szolga Biránkat Kapitányt és az egész Hiva-
talbélieket rutul le motskolta [Kv; AsztCLev.]. 

7. teljes terjedelmében vet t ; întreg; ganz (im 
Umfang). 1591 k. Egyz orzagul vagyon az Rom-
lás az zantalan vizes Idee myat ky miat az zegyn 
varosnakis ze#leo hegienek Nagiob es haznosb 
rize el vezet [Dés; DLt 233]. 1598 : az egiz orzag-
ban [Bál. 51]. 1741 hallattam hogj azon égisz 
oldaltis az Falutol erőszakasan vettek volna el 
[Velkér TA; Ks]. 

8. ? tele; plin; voll. 1685: Czitromlév két 
általagocska egész [UtI 6]. 

II. hsz 1. egészen; ín întregime, cu tótul ; ganz,. 
in seiner Gänze. 1635 : az en buzamat mind egez 
uegigh az borózdaja(n) el arattuk [Mv; MvLt 
290. 46b]. 1736: Nem árulták akkor az leányo-
kot csecsek mutogatásával, hanem ugyan az fele 
varrott vagy rakott gyolcs volt mint az kis ing 
sipján, az kivel gallér helyett az mellyit béfedte 
egész az torkáig [MetTr 342]. 1772 : Ha egész 
tőkélletes állapatra fel állitattathatik ez a Malom 
. . . 900 véka elegyes Gabonát be haj t [Szászfenes 
K ; BethKt Mikes conscr.]. 1820: Barát szin 
nem egész fekete kurta Kőppenyeg [Kv; DLt]* 
1848 : Harminczhat egész uj j női ing, fel csip-
kézve és csinálással együtt 165 r f t 36 xr [Gör-
génysztimre MT; Born. G. XXIVd]. 

2. időhatározó nyomósítására: (el) egészen; 
chiar pînă la ; ganz bis. 1580 : az aratástól fogva 
nem volt oly eső, ki csak három ujjnyira is meg-
hatotta volna a földet; hanem szent Bertalan 
napban lőn, de azután semmi nem volt egész 
szent Márton napig [ETA I, 35 BS]. 1585 Bor-
bély János ezt valia hogy latot sokat â ky oda 
mezaros marton hoz (I) be ment, mint zolgalo 
nepek, mint J t ualok, al orchiasok, hegedöuel 
lanttal el efele korig òt Zöktek tanczoltak egez 
efely korig [Kv; T J k IV/1. 491]. 1653: egész 
télig mind tarta a pestis [ETA I, 146 NSz]. 1655 : 
Az oda fel való állapot csendességben volt egész 
juliusig [i.h. 158]. 1656: Májusban és juniusban 
ő nagyságához lengyel, svéczia és kozák követek 
igen solemnis legatioval jöttek, és egész kará-
csonig continuáltatik a sok követek járása [i.h» 
161]. 1697: Szakmán Ferenczék Nyarat szaka 
egész őszigh Mind Vágás mind egyéb Céhbeli 
Segitczégét el kerülvén bűntetőttenek 4, 4 forintal 
[Kv; MészCLev.]. 1761: Bontz Rádutz . . i d e 
szolgált kötelessége szerint egész Tavalyig [Gyeke 
K ; Ks 5. XII . 22]. 1783: Fattyú Thodor . . . 
a Mlgs Vr(a)ságtol nyert egy Telekre házot epitet 
. . . mas idegen Jobbágyokkal egyenlőképpen és 
mellesleg Szolgait minden legkisebb controversia 
nélkült egész addig mig ez előtt mint egy három 
esztendőkkel az Fattyuságnak szine alatt . Job-
bágysági kötelessége ellen rugodazni kezdett [M. 
fodorháza K ; Eszt-Mk]. 1789: egész nap estvig 
a ' Hajosok tsak nem el állanak a ' sok Magazi-
nalis Vectorok által szállittásában [Déva; Ks 74-
VII. 67]. 1812: Mi hellyt egybe költenek égés* 
elmenetele ideéig tapasztaltam hogy a Groffné 
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hidegséggel viseltetett a Groffhoz [Héderfája K K ; 
IB „Jánosi Ersebeth Takáts Joseffné (28) gr. 
I . Bethlen Sámuel tisztnéje" vall.]. 1814: A' 
kereszteltetés alkalmatosságával . . . Groff Teleki 
Adám egész édes Atyai örömet mutatott , 's maga 
is a ' Czéremoniánn egész végig jelen vólt [Mv; 
TSb 51]. 1831 : seholtis a Gujabéli Marhák ki 
tsapàngásairol, hogy azoknak viszszá téritteté-
sekre nézve, kértél volna Lovat Virág Lászlótól 
egész mostanig seholl se tevéi emlékezetet, Ne 
tétovázz, mongy igazat! [Dés; DLt 332.18]. 
1840 : i t t már bŏjtŏnis egész viradtig . . . follynak 
saz éjtzakázások, tivornyázások [Dés; DLt]. 

egész-adó ' ?' 1589: Tudom hogy az adott vgy 
vegezek hogy az kik egez adott attak ez eleottis 
tehát mostanis azok 50 pénzt adgianak | Az adott 
tuggia hogy vgy vegezek hogy az kik elebb(en) 
egez adott attanak tehát mostannis 50 penzi 
adgianak [Szu; UszT], 

Alkalmasint az egész telek (integra sessio) birtokában lévő 
lakosok fizette adóra von. nyelvi megjelölés. 

egészben egészen, teljesen; ín întregime, cu 
tótul; ganz, in seiner Gänze. 1736 : A levélírásban 
is semmi ceremóniát nem tartottanak mint most, 
. . . az régi emberek akármely nagy embernek 
irt valaki levelet, egy arkosnak a negyedit egész-
ben beirta, alig maradott egy kis tiszta papiros, 
mikor az levelet egybe fogták, az hová titulust 
írjanak [MetTr 360]. 1755: Romlásban vagyon 
egészben a kis eklézsiácskában a templom, ex 
fundamento úja t akarnak építteni, némi nemű 
képpen hozzá is fogtak, segitse Isten a maga dicső-
ségére. Ámen [Unoka MT; E T F 107. 24]. 

egészben! teljes; ín întregime, totál ; vollstän-
dig. 1874 : Kiadás . . . Templom egészbeni leva-
kolása és harangláb fr t . 68 kr. — [Cege SzD; 
ETF 107. 28]. 

egész-bér egész-papibér; prestaţie integrală pen-
tru retribuţia preotului; voller Priesterlohn. 1683 
k. : Az melly özvegy Asszony(na)k szanto Fia 
vagyon egesz bért ád. Kinek penigh ollyan Fia 
nincsen, de haza es őrőksege vagyo(n) tartozik 
Felbéért Fizetni [SzVJk 50]. 1873: minden egész 
bérfizető örökségnek 2 szálfa osztassék ki, az 1 
vékásoknak 1 szálfa [M. bikal K ; RAk 304]. 

A régiségben az egy valláson lévő lakosságú falvakban a 
közigazgatási és az egyházközség tagjainak azonos volta miatt 
4z erdőbeli részesedés mértéke a papnak fizetett járandóság 
nagyságától függött: az egészbér-fizetőknek éppen ezért két-
szer akkora volt a fajárandóságuk, mint a félbérrel adózóknak. 

egészbér-fizető egész-papibérrel adózó; care 
plăteşte prestaţie integrală preotului; vollen Pries-
terlohn zahlend. 1873 : Kebli tanácsunk ez ügyet 
ajánlattal terjeszti az ekklesiai gyűlés elé, miként-
jére nézve a régi szokást tartván meg, hogy minden 
egész bérfizető örökségnek 2 szálfa osztassék ki, 
az 1 vékásoknak 1 szálfa [M. bikal K ; RAk 304], 

egész-céh 1570: Byro Myhal az Süuester 
f iat varga Mwre akarya volt tanitatny Takach 

Janos Nem Akarta hane(m) hogy eo Takach 
Mwreh Tanytatia, Mert az Ányanak egez chehe 
vagion Nem kely oda fyzetny [Kv; T J k III/2. 
162d]. 

A nagyon zavaros szöveg ide vonható részlete alkalmasint 
a szóban forgó személynek a takács céhben való teljes céh-
jogosultságára von. 

egész-élés egész élelembeli szolgáltatás; pres-
taţie integrală ín alimente; volle Nahrungsabgabe, 
1632: Adaiokat, . . . az szerent administraliak 
mint eőregh es egez falu*, noha Portio, de egesz 
elesel tartozik sicuti Felseö Uczia [Lesza F ; UC 
14/38 Fog. Urb. 79. — *Ennek fogalmára nézve 
1. alább e címszót]. 

egészen 1. mindenestül, teljesen; cu tótul, ín 
întregime; ganz. 1659: ha megh indulnak az 
Hadak, bizony keseo lészen, mert egeszen 's, nem 
czak rész szerent veszünk el [Borb. I I Konstan-
tinápolyi követjel.]. 1749: Az Korodi kádárnál 
. . . Égiszen fából való Gyalu Agy n u : 1 [Kóród 
K K ; Ks 18. XCII. 20]. 1801: A Mlgos Asz-
szony D : Szt Mártamb(ól) égészen bé kőltezet 
Vásárhelyré [F. zsuk K ; SLt 17 K. Margitai 
János lev.]. 

2. teljesen; ín întregime, complet; ganz, voll-
kommen. 1682 : ha penig nem tselekedne egeszen 
meg vehessük ra j ta az tizen harmadfel forintot 
[SzJk 171]. 1698 : Csik Sz. Mihályi Sándor Mihály 
Ur(am) . . . engemet egeszsze(n) a nyolcz szaz 
forintokrol contentalt [Zabola Hsz; Borb. I I ] . 
1716: a sok essőzések miat . . . a dinnyét egészen 
ell lepte a viz [O. csesztve A F ; Ks 96 Szegedi 
János lev.]. 1722 : azt is mondotta egynéhányszor 
hogy mind egészen papista az Falu a huva való 
ö [Köbölkút K ; Bet. 6 „Clara nobilis Georgii 
Kolosvarj conc." (53) vall.]. 1729: (A megkötö-
zöttek) ugj bögtenek az kin miat mint a ' Marhák, 
és el hallót a ' kiáltások az egész faluba, Feleségek 
a ' Falu utzáján sikoltottanak az Vrak(na)k bögé-
seket halván, hogy ugjan a ' Falu egészen el irtozott 
beléje [Sövényfva KK; TSb 51]. 1734: i t t némely-
lyek egészszen dézmalatlan vittek bé gabonájokot, 
némellyek pedig Csak egy részit hozták bé, ha az 
ill yenek büntetetlen maradnak, ususba veszik [Sza-
mosivá K ; Ks 99]. 1762: ugy hirdetik, hogy ta lám 
az Marokházi erdők egészszen le vágattatván, el 
adódnának [Dés; Ks 5. IX. 8 Haller Pál lev.]. 
1764: egészszen excusalta Veniczei Vram a Novi-
zánst, hogy Mandatariussa nem volt [Torda; 
T J k V. 210]. 1780 : még annak sem lett egészszen 
talám vége: a ' Tzéh mesterek kezdettenek szollani 
[Ne; Borb II]. 1798 : az Aszszony övig egesz(sz)en 
kék volt, és karján kemeny vak ütesek lát tzat tak 
[Árpás F ; TL „Maria conjunx prov. Michaelis 
Gosztáje" (45) vall.] 1802: Egy egészen fekete 
tsupán tsak a' hátán fejéreslö . . . 5. esztendős 
Bika [DLt nyomt. kl]. 1806: A Prussus egész-
szen semmivé tétetvén a Frantziával az el mult 
honapb(an) fegyver nyugvást tsináltak, hogy a 
Békesseget tractálják [Dés; Ks Kornis Mihály 
naplója 212]. 1810 : Jelentem alazatosagal a Ttes. 
Prefectus Urnák, hogy mik it egészen és minden 
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felől kőrűl vagyunk véve Marha dőgel [Mezőrücs 
MT ; Borb. I I Bukur Juon lev.]. 1814 (Testvérem) 
a részegeskedése idején egészszen bolond [M. gyerő-
monoFtor K ; GyLMiss]. 1820 Egy Fekete med-
vével premezett egészszen roka málas matéria 
Bunda [Felőr SzD ; Bet. 5 Fráter Theresia kel.]. 
1820 k. a kertnek hátulsó részében vágynák 
. . . égy néhány nem egésszen meg fogant ültetett 
szüvafa Csemeték [Dés; RLt]. 1829; Edes Anyá-
mat meg lehetősen sok bajai kŏzŏ t t (így !) de a' 
kézit egészen el vette a ' hideg — egészen el van 
dagadva [Kv; Pk 6]. 1836 A Szŏllŏ nem fedŏ-
dŏ t t még egészszen el, azt most is fedik [Zsibó 
Sz; Wass. Nagy Lázár lev.]. 1858 A Napali 
Szoba Zárját, egészen kijavitotam ahoz u j Diót, 
Rorht, Studli, és Rugót tetem [Kv; SLt Vegyes 
perir. Veres György Lakatos mester kezével]. 

3. teljes egészében; cu tótul, integrál; voll und 
ganz, gänzlich. 1688 Ezen kapu kŏzŏt bal kéz 
felöl van edgy darabant haz fából rákot, ennek 
ajtaya egészszen minden szerszámával edgyŭt 
fából való [Komlód K ; BLt]. 1701 Balasi Peter 
allattya hogj néki Apja az Szekerbòl és holmi 
házbeli eszközből részét egészszen ki nem adta 
[Kissolymos U ; BLev.]. 1718 Hogy ha penig 
történnék valamelly olly lakos és számos bŏ-
csulletes Emberek maga házi népe, vagy Cselé-
den contagiaa, az olly Házat vagj egeszszén 
vagy azon részét mellyben történnék az Casus 
Separalni kell és bé zárni [Kv; KvLt I. 225 gub. 
— aPestises fertőzés]. 1742 i t t való Udvarbiro 
azon főidről a Runkan Gabor Buzajat egeszszen 
el viteté [Bányabükk TA; J H b XIII/16]. 1746 
A' Birák eo kglmek törvénye egészszen helyben 
marad, melly mind két félt à bekességhez szorittya 
[Torockó; Bosla]. 1753 máigis birja az onokája 

., egeszenne vagj nem nem tudom [JHb XXX/9]. 
1755: Arkosi Pal más adósságból eliberalván 
azon retet egeszszen altal ad ta [Asz; Borb. I]. 
1761 egj régen épitet, de egészszen desolálodot 
temetségre epitetet Kápolna [Branyicska H ; J H b 
XXXV/41]. 1800 tanorakjat ezen patak egész-
szen majd nem haszan vehetetlenné tette [Maros-
sztkirály MT; Berz. 5. 45. s. 85]. | Hers Jacob 
(42) a Melgos Grof Exponens Aszszony o Nga 

Palinka FŐZŐ Conventiosa (vallja) attam 
egy atalog egetbort Danyilanak mind e 
mai napiglan Se fizette ki egeszszen azt [Som-
kerék SzD; JF] . 1804 Az Eperjes oldalon a ' 
Vájó rét egeszszen kaszáló [Somlyó Sz; EHA]. 
1814 Barabás Mihály Uram a pap az Udvart 
egészszen körüli bé Keríttette erős Cserefa Kertel 
[Banyica K ; BfR 117/1]. 1831—1832 A' Temp-
lomot egészszen renovalo Kőmivesnek adtam a 

[Nyárádsztanna MT; MvRLt. — aKöv. a fels.]. 
4. teljességében; ín total i ta te; in seiner/ihrer 

Vollständigkeit, gänzlich. XVII. sz.v. : Nemes 
Des Varossat egiszszen illető Levelek (ne) k szamok 
ekkipen vadnaka [Dés; DLt 509. — aKöv. a 
fels.]. 

5. egészben, egyben; întreg; in einem. 1653 : 
ez a kő, nagy hegy egykor meggyúlt . . . , s kis-
sebb-nagyobb darabokban a tengerből kivetődött, 

. . . de esmétlen ott a hova esett — nem ma-
radt egészszen, hanem egynéhány ezer darabra 
szakadozott [ETA I, 1 5 3 - 4 NSz]. 

6. hiánytalanul; fără lípsă, complet; vollzählig„ 
komplett. 1682 az ország gyŭlesere avagy tiszt 
uramek, vagy v(a)r(me)gye követi Le vigyek az 
Levelekett egeszszen [Felőr SzD; Ks 21. “ XVII . 
12]. 

7. nagyon; foarte; sehr. 1803 két széljből, 
a ' kŏzepin ugy nevezett bolha szökés varrással 
égyben foglalt, és egészen széles Tóth Tsipkével 
kŏrnyŭl vétettetett szép nagy Abrosz [Dombó KK ; 
UnVJk 56]. 

8. végig; ín întregime; ganz bis. 1713 az 
dominus Exponens(ne)k fellyeb meg' nevezet 
erdejének nap kelet felől való határát az mint 
emlekeztenek az el pusztult határ fákra, azok(na)k 
tŏkéjeket, helyeket fel keresvén . ki mutogaták, 
es tsovákkal ki határozák az allyátol fogva egész-
szen az tetejeig [JHb XVI/42]. 1799 A föld 
széle régebben bé nyúlt le egészen a ' kaszáló 
rétig [Gyéressztkirály TA; Ks 89]. 

Szk : elesik ~ (a földön) elterül. 1799 Szé-
kelly István hát jajgat fel is kele vagy niásza 
Négy kéz-lább hogy Kováts Istvánnéni az Pit-
varba beverdődik, ott el esék egészszen [Kézdiai-
más Hsz; Bogáts 5]. 

Ha. 7597 egizen [Kv; TJk VI/1. 13]. 

egész-falu egyetlen földesúr birtokában lévő 
falu; integra possessio; sat care se află ín posesia 
unui singur moşier; im Besitz eines einzigen Guts-
herrn befindliches Dorf. 1614/1615: parancziola 
Nagd mi nekwnk teob hiuei keozeot hogy el men-
nenk, es meg keresneok az Vitezleo Teorők 
Istuant es Moczioni Gergelt, ez Thorda varme-
gyebe(n) Kakucz newu egez falunak hatalmasul 
valo birasaert, hinok az breuis szerent ok adni 
[T; Törzs]. 1632 mint eőregh es egesz falu, 
noha Portio, de egesz elesel tartozik [Lésza F ; 
UC 14/38 Urb. 79]. 1753 Gorbo nevü egész Falu, 
es ehhez tartózó Salamon nevü egesz falu igaz 
valosagos Csáki joszagoke mind egeszszen, vagj 
ezekbennis vólt valami kevés más reszis, ha vólt 
mi volt, és aszt mellyik Csáki mivel, mi formában 
tette volna magajenak, és kitől apprehendálta 
volna? | Hát Kolosvármegyében Vármező, és-
Puszta Sz: Mihally nevü egész Falu mind egész-
szen es eleitől fogva valoságos Csáki Joszágok 
vóltake ? [K; J H b XXX/9 vk]. 1810: k. Bá-
nyitza minthogy egész falu tehát az egész határ t 
Insinérel fel kell méretni [Banyica H ; IB]. 

egész-fundus egész-telek (belsőségbeli egész 
házhely); integra sessio ; lot întreg; ganzes Bauern-
gut. 1760: Mósa László Ur(am) vett . . . egy darab 
Nobilitaria fundust, mellyis nem egész Fundus, 
de azt nem tudam fél-é vagy hányad rész [Dés; 
BK]. 

egész-gazda egésztelkes gazdaember; agricultor 
cu lot întreg; Landwirt mit ganzem Bauerngut, 
Vollbauer. 1700 k. : Egész Gazda Somlyon ád 
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// 36a fél gazda / /18 [Somlyó Sz; SzVKk 67. 
RTi. papibért]. 

egész-gránát finom kelmefajta; un fel de stofă 
fină; Art feiner Stoff. 1592 : feierwarat laktunkba, 
hogi Eothues Matias Inassa vala Ideie ki 
telue veot volt egi Granat mentet, egez gránátot, 
vram megh Inte rolla, hogi nem hozza Illendeo 
ruha volna az neki Inas voltara [Kv; T J k V/l . 
244 — 5]. 1620 Posztorul. Egy Vegh egez Gra-
nattul f. 4. /. Egy Vegh fel granattul f. 3./. Egy 
Vegh Egesz Skarlattul f 5./. Egy Vegh fel Skar-
lattul f 2/50 . . . Egy Vegh egesz Saiatul f 2./. 
Egy Vegh fel Saiatul f 1/. [KvLt VectTr]. 

egészlen 1. teljesen; ín întregime; ganz, vollig. 
1662 Vagion Egy haz . . . , mely haz noha egesz-
len nem mind eötet Ületi, hanem nemely resze 
Olaios Istváné, mind azon altal az eo része ki 
vagion Excindalvan [Kv; RDL I. 146]. 1688 
a Majorját egészlén el pusztították [Kv; Utl] . 
1696 : mind a Secessus(na)k mind az Folyosónak 
Sindelyezesi egesszlen mind oda vadnak [Kővár; 
JHb]. 1698 emlékezhetik kegyelmed réá 
mennyészer tőttem Ígéretet felőle hogy ez nya-
valyás szolgámot Majlát Mártont manumittálom 
fel szabadítom holtom után azért mostan 
az élet és halál kőzőtt teszek illyen dispositiot 

mivel az Attya is nem volt egészlen őrőkősőm 
ezt égyedül fel szabadítom Tőbb jobbágyim 

kőzzűl fiurul fiúra [SLt Al. 50 Ebeni Judit nyil.]. 
1700 Adtunk egy irotvannak való Gazt 
hogy egeszlen ki ircsa [Dés; JK]. 1715 sövény-
ből font Ló Istálló vagyon . tapaszos, egeszlen 
dŏlŏleg ujittást kíván [Pálos N K ; LLt Fasc. 
140]. 1717 Az malom vagyon építve egészlen 
borona Fából [Pálos N K ; LLt Fasc. 140]. 1723 
k. : Anno 1723 I(ste)n ditsŏsségéhez buzgó indu-
lat jábul adott az Eneklŏ Székre egészlen bé bo-
ntani 10 — sing zöld muszulyt, és — 34 — Réz 
fejes szegeket, Néhai Sáfár Péterné [Hagýmás-
bodon MT; Ekl. könyve]. 1736 nem bocsátották 
ugy zsibvásárra az csecseket szemtelenül, mint 
az mostani asszonyok és leányok, hogy csaknem 
egészlen, többire félig nyákok csecsek mezítelenül 
úgy áll, mintha éppen az férfiakot kénálnák cse-
csekkel [MetTr 342]. 1752 egy kisdek Hazatska 
. . . nemelly falai egeszlen ki döltenek [Pókafva 
AF; JHb XXV/73. 13]. 1758: Ezen Virág ház 
. . . ha . . bé nem fedik, félő hogy egészlen 
ruinálodik [Déva; Ks 76. IX. 8]. 1761 A Csen-
gői Szőllő az előbbeni esztendőbéli kemény tél 
mián annyira meg romlot vólt, hogy kelletett 
az után egészlen el hoinlitani, újra meg épiteni, 
meg trágyázni [Déva; Ks 94. 24. 4]. 1779 ra-
gada égy vas villát és verte tépte és egészlen 
verbe keverte [Bh; BfN] | A Deszka Fürész 
egeszlen el romlott ha tsak egybe vetett erővel 
újra Nem Epittik [Bogártelke K ; Born. I I I . 11]. 
1804 egy Ember három Lovaival együtt egész-
len mindenestül bele veszett® [Sárd A F ; TSb 
51. — aTi. a folyóvízbe]. 1810 Rosali egészlen 
oda vagyon, éjjel nappal a gyermek mellől el 

nem mozdul [Buza SzD ; J H b Jósika János lev.]. 
1829 tzélja ezen joltévö Intezetnek, eszta egész-
len el törölni [Kv; BLt 12 dologház nyomt. 
szám. — aTi. a koldulást]. — L. még MNy 
XXXVIII , 57]. 

2. teljes egészében; cu tótul, ín întregime; iin 
ganzen, vollständig. 1643 az acquisitumot 
felesigenek . hadtuk egizlen [Dés; Hr 8/7]. 
1659 : Igen méltónak ítéljük, az Nagyságod propo-
sitioja szerént, hogy az portuson való kereskedés 
és jövedelem az porta contentatiojára fordíttassék 
egészlen, nem gratificálkodván abból másuva 
akármely hívének is [EOE XII, 224 ogy-i végzés]. 
1662 Percipialt volt eŏ Keglme . ä Szász 
sebesb(en) fel vetet eŏ t forintos adobol fl. 185 
Melylyet egeszlen eŏ keglmetŏl percipialtam [Med-
gyes; Törzs. Cserej Miklós aláírásával]. 1667 
az Jövedelmet egiszlen ket fele osztottak [Komána 
F ; Ks 67. 46. 24a]. 1674 Az Juhoknak egeszlen 
való summája teszen Haro(m) Szaz Negyven 
Nyolcz [Fog.; Utl] . 1680 Tove le egeszlen mi 
előttünk az sum(m)a pénzt [Ne; DE 2]. 1681 
Mint hogi ä Rubricaban való Titulusok két s 
három bőtükkel Írattak; hogi azért meg tudat -
hassék mit kellessék érteni azokon, im it t egeszlen 
ki iratik | Hetedczakai vasár vamis szokot exigal-
tatni minden csötőrtőkőn; Ezt noha per abusuin 
az Váras Biraja approprialta volt; mind azo(n) 
altal . migh az D. Terrestris különbé (n) nem 
disponallya, es nekiek nem conferallya, egeszlen 
az szám ado Tiszt kezehez kell administraltatni | 
Pisztrangos Tócska — Negi szegre valo oldalai, 
faragott barona fabol rott, mind a' földig, vagi 
a Tocska fenekeigh, f ellj ül is egeszlen temerdek 
fa rostellyal vagyon bé csinalva [Vh; VhU 2, 51, 
574]. 1699 : Ezen erdő pedig nincs kűlőn szakasztva 
a kastélyhoz hanem a falué egeszlen [LLt]. 1723/ 
1770 k. : A' praenotalt hat Punctumokb(an) ha 
mi fogyatkozást tenne az Ur o Nga, tehát ezen 
Concambialis permuta(ti)o egészlen fel-bomoljon 
[Vajdakamarás K ; SzConscr. 144]. 1765 Szent 
Mihály nap előtt fel költ a Contributio . . ., de 
mikor az Kornis ur(am) sok Executorai jártanak, 
edgyik Esztendőben sem költ fel Esztendő vége 
előtt egészlen az mü Falunknak Contributio ja 
[Karkó AF; Eszt-Mk Vall. 247-8 ] . 1774 Az 
Tavasz Buzat, Arpat egeszlen ugy el verte a ' jég 
hogy Semmi Sem jŏt belőle a mezőről | Henter 
János Úrra deriválodvan azon Ház egészlen 
el foglalta a meg irt Puszta Sessiot [Mocs K ; K s 
Conscr. 16, 31]. 

3. egészben; într-o bucată, ín întregime; in 
seiner Gänze. 1736 (Lakodalomban) az ökröt 
egészlen megsütötték, megsülvén, abban egy falka 
kést ütöttenek, az szarvát megaranyazták, az 
bor csatornán kádakban folyt, kenyér tekenyőkben 
ott állott, ott az kinek kellett, ivutt, evett, vigan 
volt, senki nem tüalmazta [MetTr 386]. 

4. jól; bine; wohl. 1700: Tudgjuk azt minnja-
jo(n) egészlen mind Falustol [Disznajó MT; Bál. 85]. 

egészleni teljes; integrál; vollkommen. 1835 
Énekes könyvünk ujboli ki nyomtatását, példányai-
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nak egészleni el fogyása tette szükségessé [Nagy-
kapus K ; RAk 11]. 

egész-sálya finom vastag posztófajta; un fel 
de postav gros şi f in; Art dickes, feines Tuch. 
7620 Egy vegh egesz Saiatul f 2 ./. Egy Vegh 
fel Saiatul f 1/. [Kv; KvLt II . 69 VectTr 5. - A 
teljesebb szöv. egész-gránát al.]. 

egészség sănătate; Gesundheit. 1507 Ezt <az> 
testame <n >tomot en Eletembe egessegembe ír tam 
[Kv körny.; NylrK VI, 187 Cheh István végr.]. 
1552 : Azerth atta ez may nap en kezembe az 
en atyam fiath gasparth, egessegbe, epen, mynden 
nyawalya nelkól [Beresztelke MT; JHb XVI/31]. 
1567 (Az Isten) io zerincheben es egisegben 
tarchon [Kisszöllős K K ; EMLt]. 1580: Isten 
Iltesse es Tarchya megh Nagysagodatth Io Egissigh-
ben sok Esztendeyghlen [Palatka K ; SLt S. 25]. 
1584 : az felseged yffyw atyafya . . . yo egesigben 
wagyo(n) [Komlód K ; WLt]. 1586: Az ur Isten 
Iltesse kdet sok esztendeyg Jo egissigben mind 
az Haza nypyuel egyetemben [Erked K ; KGy]. 
1592/1593: Jsten eltesse kegmeteket, sok io 
eztendeigh, Jo egessigben [Szüágytő SzD; Ks]. 
1593 : Tarchia meg Jsten kegyelmeteket Jo egissig-
ben sok Eztendeyg [M.fráta K ; SLt S. 39] | En 
Kemeny Lazlo, Geréomonostory, iollehet testem-
ben betegh vagiok, de elmémben es ezemben eges-
segem vagion [KP, a fej-i kanc. átírásában]. 
1602 En Sarkeozi Janos az en io Eggessegemben 
es ezeme(n) Leuen Ayanlom az en lelkemet az 
en kegielmes Jstenemnek az en Bwneos Testemet 
az feoldnek Giomranak [Kv; T J k VI/1. 626a]. 
1607 Nagysagodnak hozzv Iletet io Egiesseget (l) 
kevanŭnk [Dés; DLt 288]. 1608 : Annak okaiért 
mosta (n) mëg az vr Jsten egissiget adot, s iob 
ennekem iozan Elmiuel gondolkodn(om) az En 
utolso dolgaimnak io moggiaual ualo re(n)delise 
felöl [Kv; RDL I. 84 Tölcséres1 Ádám kezével]. 
1609: Tarchia meg Isten felgedet io Egissigben 
[Csapó K K ; BLt 1]. 1626: En Baricz Balasne 
Anna: Jo Egessegemben leuen es io ezemen . . . 
Tezek Jlljen Testamentomot [Kászonjakabfva; 
BCs]. 1638 : be mene az Malom hazba(n) s keöszöne 
az inonarnak, mondua(n) hogi egessegel apa [Mv; 
MvLt 291. 167a]. 1641/1642 : en velem, sem egesse-
gemben sem mostani halalos betegsegemb(en), 
semmi nemű Attjam fiaj jótt. ne(m) tettek [Gyalu 
K ; JHbK XXV/4]. 1642: Kezdé kérdezni az 
asszony az leánt®, hogy no, mint vagy te, Kata? 
s az leány mondá, hogy egészségben vagyok [Mv; 
MvLt 291. 3 4 9 b - 5 l a átírásban I - aA szolgálót]. 
1649 Tisztelendeŏ Beczülettes vraim Istentől eő 
Felsegeteŏl jo egesseget, es Bodogh zerenczes 
allapotot kiuanok kegyelmeteknek megh adatni 
mind fejenkent [Kv; Szám. 26/VII. 547]. 1651 
mindennap lattyuk, az kik ma jo egesseghben 
vadnak, masnap az szomorú halai el hiruasztya 
eokeot [Doboka; JHb III/8]. 1653: akaram . . . 
gyermekek egessege feleolis tudósítani . . . az el 
mult kedden ieottem el Cziczyobol* Jstennek 
hálá akkor szenuedheteö egessegben ualanak eö 
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kegyelmek mind fejenkent [Szárhegy Cs; Törzs. 
Lázár István apósához Petki Istvánhoz. — aCsicsó 
Cs]. 1656 Istentul kiuanunk Nagk(nak)a es 
Ketek(ne)k boldog szerencses hozu eletet io egessígel 
meg adatnyb Isten tarca es eltesse Nagk(na)k° (!) 
es keteket sok eztendeig io egessigben [Légen K ; 
Borb. I. — aOlv.: Nagyságtoknak. bKezdőformula. 
°Záradékban Nagtokat h.]. 1670 k. : rosz egissigem 
vagyon mostis [Kv; AsztCJk 13a]. 1676 u. i 
Kedues es szerenczes io egissigben tarczia megh 
Isten Ura(m) kgd(e)t [Kozárvár SzD; GramTr 
XVIII, 646]. 1686/1696 : Adja az Ur I(ste)n talal-
lyam jo egessegbe (n) Kket [Harasztos TA; JHbK 
XXXII/30 Felvinczi Zsigmond lev.]. 1697: ha 
egésségem vólna örömest Cselekedném* [Császári 
SzD; BK. Czegei Iffjabbik Vas György kezével. 
— aTi. a gub. ogy-re hívó parancsolatát]. 1701 : 
edes Anyám Aszszony . . . nem akaram el mulatni 
ho<gy> kegyelmedet allapotom s egessegem felöl 
levelem által ne Tudosittanam mert neke<m> 
mind allapotom s egessegem Istennek hala jo van 
mellyhez kegyelmednek is <Ne>nem Aszszonyek-
kal edgyüt hasonlot kivanok [Ne; BLt 9 Tóth 
István lev.]. 1703: Nekem most Istennek hálá 
testem meg vekany egességb(en) nyugszik, de 
mint az társsátol meg fosztatott Gerlicze galamb 
egyedül nyög es szomorkodik, igy énnekemis 
egyesegyedŭl lévén Szivem bánkódik [Ne; MvRK 
Alvinczi Mihály lev.]. 1717 : bizony igen vékony 
egéssegben hattam lég főkepén Josephet [Altorja; 
Ap. 2 Apor Péterné férjéhez]. 1736: Már most 
másod napjána nem nevezték tovább vőlegénynek 
és menyasszonynak őket, hanem ujházasoknak, 
ugy is ittanak egésségekért [MetTr 389. — ftA 
lakodalom másnapján, a tyúkverőn]. 1740: a ' 
Leányom meg I(ste)nnek hala fen csikorog de 
bizony csak gyenge égességgel vagyon eszik is 
de eppen nem fog raj ta [Hadad Sz; WLt árva 
Gálfi Susanna Wesselényi Ferenchez, csak az 
aláírás sk]. 1747 Egészséggel édes Szivem I 
[Alamor AF; Ks 96 Mikó Ferenc feleségéhez]. 
1786 : Már rég ideje hogy Semmi hiredet nem 
hallotta(m) talám a buba bánatba igen erössen 
el merültél, tsendesitsd magadat nehogy valami 
nyavalya találjon banatodba mert egésségedet 
féltem [Bolya N K ; IB gr. Toldi Zsigmond gr. I. 
Bethlen Sámuelhez]. 1801 A Csonka Héten ha 
Isten egésségemet meg tartya . . . a Tktes Ur(na)k 
'Somboron bizonyoson Udvarlok [Kendilóna SzD; 
Újf. 6]. 1812 : annak szine alatt, hogy ide haza a 
papnéra bizott Léánkája egészségében gyengél-
kedik, ki jött és meg érkezett [Héderfája K K ; 
IB] | Istennek Hála légyen Szenvedhető egéssé-
gűnk vagyon [RLt O. 1 D. Teleki József lev. 
ismeretlenhez]. 

egészséges 1. sănătos; gesund. 1572 : (Bothos 
András) het Jwhot hayt volt ely . . . Az Iwhnak 
kettey agh volt es chorba Az Eote Iok voltak 
germekdyd es egesseges Iwhok kyk Baraniasok 
leottek volna ky keletre [Kv; T J k III /3 . 47]. 
1586 : az Egesseges test mikor az deogteol inficial-
tatik, Ottan az Myrigy az eo hatható voltawal 
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rothaztia az testet, es az rothadas Altal mingiarast 
a' lelek a ' testeól meg valwa(n), deoghé válik a 
test [Kv; T a n J k 1/1. 3 1 - 2 ] . 1599: Jŏue m j 
Élőnkbe Zauaban . . . Az vitezló Almadj Gaspar 
. . . es zabad Akarattia zerent mind Testeben es 
mind Elmeieben, E p Es Egesseges leuen, . . . Az 
w Jauairul Igj twn Testamentomot giermeki 
kozot my Elóttwnk [Szava K ; J H b K XXI/2] . 
7620 : Kevanunk Istenteól kgtek(nek) lelkj es 
testi sok iokat io egesseges hoszu eletet megh 
adatni® [Algyógy H ; RDL I. 109. - aVallató-
levélbeli kezdőformula]. 7629; akkoris nem eges-
seges voltB, mert mikor az Menesben jartis akkoris 
czak ment egi fele mint egj kergeteges [Mv; MvLt 
290. 163b. - aTi. a kölcsön-ló]. 1630 : Latta(in) 
hogj egesseges volt az az Philep Pal lova, mert 
egiszer ugja(n) Nagj terhet raktunk vala rea de 
jol el vonta . . . mikeppen holt mégis azt sem 
tudom [Mv; i.h. 217a]. 1646: az Istenertis azon 
kerem kegteket, hogy most ep es egesseges álla-
pottiaban tegyen oly io rendelest es igazitast 
keoztűnk, hogy . . . lehessünk mys háladok kegtek-
hez [Bádok K ; J H b 111/72 kézdipolyáni Veres 
István atyjához]. 1703: kűlgjon annyi számu 
Lovasokat megint a mennyi szamut ugjan 
előszer parantsoltunk volt . . . , de azokat a Tehető-
sibul és fegjveresibul conscribaltossa és rendeltesse 

nemis erőtlen gyenge gjermekeket, vagj el 
esett őrőg Embereket, hanem erős és egeséges, 
az Csatázasra és Haza oltalmára alkalmatos 
Embereket [UszLt IX. 77. 77 gub.]. 

2. átv ép ; normál; normál. 1811 : így lévén 
egy Kolósvári Papnak, kivált a ' melyiknek Papi 
fizetésén kivül sohunnan succursussa nem-is vólt, 
's nintsen-is, az élet terhe által való el-nyomatta-
ţása ; . . . tsuda, ha egy egésséges, eleven gondolat 
jöhet elméjére, mely a ' Publicumnak tessék; 
nem tsuda, ha Hivatala méltóságán(ak) kevéssé 
felelhet-meg [EFkLt ad nr. 32.811]. 

egészségesen jó egészségben; sănătos; gesund. 
1608 : keua(n)nyuk hogy eo kegme sokáig byrhassa 
io szerenchyesen es io Egissigesen* [ K v ; J H b 
XXVI/49. - aTi. a jószágot]. 1718 : Pestis alkal-
matosságával . . . olly hellyt pro Qvarantana be 
zárva, elégséges étel és italbéli s meleg béli gond-
viselés alatt . . . el töltvén egésségessena, . . . az 
után fáklyakkal vagj egjéb Tűz csinálassal be 
menven tiztitsak ki az hazat és meszellyik meg 
is, oz meg lévén ugj Számlaltthatik annak u tanna 
. . . nem Infectusok kőze [Kv; KvLt I . 225 gub. 
— aTi. a megfigyelés alatt álló a vesztegzár idejét]. 
7870; Az Aernek a ' Hegyek fekvése és Erdők által 
eső fris jarása és tisztasága s ennél fogva a lélegzésre 
alkalmasabb volta, mely szerént . . . i t t frissen 
és egészségesenn lehet lakni, mulatni [Dob. ; Ks 
76 Conscr. 197]. 

egészségtelen 1. egészségre ártalmas; dăunător 
sănătăţn; schädlich, ungesund. 1620 : égis keőzzw-
leők, egessegtelen, rosz, es hitua(n) Sert ne feőz-
zeőn, se ne arullio(n) [Kv; TanJk I I / l . 291]. 
1735 : Az Mlgs Aszszony o Excellentiája is magára 

vigyázzon ha illyen egésségtelen idő jár [Nsz; 
JHb] . 1760 : Az Incolák pedig élnek Forrásokból, 
mellyekis pro illorum potu alkalmatosok, de ki 
hozzá nem szokott egésségtelenek [Novoly K ; 
BLt]. 1798: A Tzékfánál . . . ez nagy helly 
. . . egésségtelen F ŭ terem raj ta , ugy hogy semmi 
féle marha se szereti, a ' Juh el vész tőlle, a ' Szarvas 
Marha pedig meg tetvesedik [Bálványos vár alj a 
SzD; EHA]. 1822: el-tŭrtem Hadnagy Ti t t 
Ferenczi Károly Urnák azon rémit tô egésségtelen 
undok tetteit, hogy a ' szomszéd Istálló ja Hidlássát 
ugy epitet te; hogy a Ló vizellet az ut tza ŏsvényibe 
folyt [Dés; DLt 633]. 

2. beteges; bolnăvicios; kränklich. 1700 : Köve-
tem alkalmatlan irasomrol mivel ige(n) egesseg-
tele(n) vagjok [Dés; RLt] . 1750: szŭletésétŭl 
fogvást tudom hogy egészségtelen volt ä Léánka 
[Bulzest H ; Ks 113 Vegyes ir.]. 1757 : Tavalyi 
de igen későn bornyuzott kitsin őkőr Bornyucskák 
egészségtelenek lévén döglött meg Nro 2. 
[Kiskend K K ; Ks 71. 52 Szám.]. 

egészségtelenkedik betegeskedik; a boli ; k rän-
keln. 1752 : Várczán Páskuj . . . mindétig egészség-
telenkedet, nem hogj nyavajás Lopásban egjeli-
tet te volna magát [Bikáca Sz; BfR Márkos Sán-
dor (72) jb vall.]. 

egészségtelenség 1. betegeskedés; bolire; Krank-
sein. 1701 E n azon voltam minden Szándékam-
mal hogy Viczében mennyek . . . , de az egésség-
telenség nem engedi már negyed naptol fogva 
igen roszul vagyok [Kv; Wass]. 1719 az egesség-
telenség nĕm engĕtte hogy az uta(n) járhassak 
eddig [O.csesztve A F ; Ks 96]. 1727 : a mennyire 
vékony erőm s egésségtelenségem engedte [Gör-
génysztimre MT; Told. 4]. 1756 : mind magának, 
mind kedves gyermekének egessegtelenségeiket, 
Szivesen fajlalom [Bonyha K K ; J H b K XXIV/10]. 
7806: magam nem mehetek egésségtelenségem 
mián [Mv; Ks 101]. 1822: egésségtelenségem 
miá i t t kelle tar toztat tnom az embert [Mv; BfR] . 

2. betegség; boală; Krankheit. 1735: Nagy 
Penteken indulunk meg . . . Ng(na)k udvarolunk 
ha csak Isten egésségtelenséggel megh nem látogat 
[Görgény MT; Ks 99 Bornemisza Ignác lev.]. 

egész-skárlát finom kelmefaj ta; un fel de s tofă 
f ină ; Art feiner Stoff. 1620: Egy Vegh Egesz 
Skarlattul f 5 ./. Egy Vegh fel Skarlattul f 2./50 
[Kv; KvLt I I . 69 VectTr 5. - A teljesebb szöv. 
egész-gránát al.]. 

egészszemű bors szemesbors; piper-boabe; ganzer 
Pfeffer, Pfefferkörner. 1595 vöttem . . . Egez 
szemű borsott [Kv; Szám. XVIIa/20 if j . Hel tai 
Gáspár sp kezével]. 

egész-telek belsőségbeli egész házhely; integra 
sessio; sesie întreagă, loc întreg; ganzes Bauerngut, 
ganzer Bauernhof. 1632 : az ki egez telkett bir, 
az ollian Eotven pénzt ad, a ki pedigh fel udvar t 
bír, az ollian 25 pénzt ád, az meli penigh harmad 



egész-udvar 576 

reszt bir egy Telekben, az ollian semmit nem 
ad [Fog.; UC 14/38. 109]. 

egész-udvar egész-telek; integra sessio; sesie 
întreagă, loc întreg; ganzes Bauerngut, ganzer 
Bauernhof. 1597 meg kerdeze az káptalan, ver-
sendi Sara azzonnak hany Jobbagy vadnak 
vezzeodeon, es ki hún lakik, ki Egez vdvaro(n), 
es ki fel vdúaron laknak [Vessződ N K ; J H b 
XXIII/3] . 

egész-üveg táblaüveg; geam întreg; Tafelglas. 
1761 Szolgálnak ki belőlle® három ablakok 
kilentz küentz tzikkelŭek, tizen két kŏzŭlŏk 
négy szegeletŭ egesz üvegből, a többi penig onb(an) 
foglalt ŭvegtanyérokbol valók [Siménfva U; 
J H b K LXVIII/1. 42. - aTi. „az úr házá“-ból]. 

egész-vágás. Csak jelzői jell-ű haszn-ban: 1. szé-
les tengelyű/nyomtávolságú; cu osie mai lungă, 
cu roţüe mai distanţate; breitspurig. Szk : 1797 
Az Uj Béres Szekereket az igaz hogy a Vártzai 
Molnár el keszitette de nem Erdeia modon egész 
vágásra hanem fél vagásra mint a Szüágyi Szeke-
reket Szokták készíteni [Szilágycseh; IB. Fogarasi 
István lev. — aÉrtsd : erdélyi]. 

2. ~ szekér széles tengelyű/nyomtávolságú sze-
kér ; car cu osie mai lungă/cu roţile mai distanţate ; 
breitspuriger Wagen. 1790 Mind két Szőllő He-
gyekben lévő kőzenséges Utakból Senkiis tsak 
leg kissebbetis elne foglaljon ., ugy hogy minde-
nűt az egesz vágás Szekér kár nélkült el járhassan 
[Nyárádkarácsonfva MT; Told. 76]. 1797 vagyon 

az árva Kováts Sándornak egy egész vágás 
Szekere [Kőrispatak U ; Pf]. 1818 Egy egész 
Vágás Fakó Szekér [Mv; KvLev.]. 

Haáz Ferenc Rudolf — a nyomtávolság, ill. a tengely-
szélesség tekintetbevételével — az usz-i székelységben ötféle 
szekérformát különböztet meg. Közülök az egész-vágăsos szekér 
tengelye két méter, a félvágásosé 178 cm széles [MNépr.* II, 
217]. — A régiségben a címszóbeli minősítést — az egész-
vágású al. közölt első adalék tanúsága szerint — nemcsak 
szekérre, bintóra is alkalmazták. 

egész-vágású széles tengelyű/nyomtávolságú; cu 
osie mai lungă, cu roţile mai distanţate ; breitspurig. 
Szk : ~ hintó. 1681 Hintó szin Vagyon ezen 
színben Hintó Nro. 3. Egyike le eresztös fedelű; 
inasik oszlopos, mindenik fel fel vagasu. harmadik 
szász csinalta, egész vagasu; oszlopos hintó [Vh; 
VhU 505] ~ szekér. XVIII. sz. eleje Három 
Eŏreg egész Vágasu, Vasas kerekű, allyŭ, Füles, 
nyelves vas fogantyús rudas egész keszŭletŭ 
Szekerek [Erdőcsinád M T ; TGsz 42]. 1732 
Vágjon edj egész vágású fako-Szekér [Szentjakab 
SzD; Told. 11/67]. 1827 Egy erős készűletű 
egész vágású u j Lo Tár Szekér viseltes ernyőjivel 
[Koronka MT; i.h. 34]. 1836 Egy egész vágású 
vasas Szekér hozzá valóival Rh fl 70 Egy 
félvágásu, vasas otska Loszekér [Kv; Pk 3]. 
1838 : egész vágású Szekér oszoljék két felé igyen-
lőleg [Malomfva U ; Ben.]. 

éget 1. tűzre rak, (el)tüzel; a puné la foc; ver-
brennen. 1745: (A híd) padlását hol utazok s 

mezőn háló szántó emberek egették rontották 
s rontják [Tordátfva U EHA]. 

2. gyújtogat, perzsel; a incendia, a pírjoli; 
in Brand stecken. 1562 Végezetre a törökök 
elmenének haza nagy békével Szakmár aloll, 
senki nem bántá őket, hanem rabolva és égetve 
haza menének [ETA I, 18 BS]. 1653 de a tatár 
nem ült veszteg, hanem az országban a hol hozzája 
fért, rablott és égetett [i.h. 8 0 - 1 NSz]. 1658 
(A vajda) nagy égetéssel égeti, rontja a kastélyokat, 
szablyára hányatja a népet mind [i.h. 168]. 

3. tűzzel megsemmisít; a distruge prin foc; 
verbrennen. 1780 hallódé Kati, senkinek meg ne 
mond hogj tŏllem vagj viselős, tsak egj gjérméktől 
is meg ne halljam, mert ha meghallom, átkozot 
légjek az ajtodot ki kőtőm, s meg gjuj tom a háza-
dot, s benne égetlek [Rákos Cs; Pf]. 

Szk : házában ~ vkit rágyújt ja vkire a házat. 
1600 azt mo(n)dotta ha teörweniel megh ne(m) 
wehetemis, egy oly kor rea megyek, be teze(m) 
az aitaiat, hazaban egetem [UszT 15/246]. 1631 : 
tűzzel is fenyegette az édesapját, hogy az házában 
égeti [Mv; MvLt 290. 5 4 a - 6 b átírásban!]. 1632 
aztis halla(m) hogy az égik katona mondgja vala 
hogj ne ki alczon (!) mert az hazba(n) ege ti [Mv; 
i.h. 79b] toronyban ~ vkit rágyúj t ja a tornyot. 
1653 Azok pedig igen rut veszedelemmel veszé-
nek, mert a toronyba égetik őket — abban senki 
el nem ment, a török s hajdú mind r a j t a voltanak 
[ETA I, 109 Nsz]. 

4. tüzet ~ tüzel; a face foc; Feuer machen. 
1734 : tüzelés penig hány Háznál lőtt légjen, én 
nem investigaltam, de mind a Collegiumbéli 
Cainaraban, mind az szállásán lévő ebedlŏ házban 
tűzet egettek [Kv; RK1 Steph. Enyedi (41) ns 
vall.]. 

5. kb. égetéssel (erdőből) irtásföldet t isztít ; 
a defrişa un loc (din pădure) prin ardere; schwen-
den. 1714 a tanító kalugyer indittásából a mo--
naszteria mellyéke szaporítására és tágositására 
kezdették ezt a darab kaszálót, amelyen állunk 
erős bükk erdőből kivenni, a fákat kerétteni, 
szántani, égetni, az allyát tisztittani [Déda MT; 
BfMúz 16 r. tanú vall.]. 

6. tűzzel/égetéssel készít vmi t ; a arde cu scopul 
de a face/prepara ceva ; brennen. Szk : cserepet ~. 
1822: Cserepet nem lehetvén égetni Tégla nélkült 
a ' miért ezer Téglát a ' Cserép Csűrhez visznek 
szoktak fizetni 30 xr. [Torda; TVLt Közig. ir. 
631] égettbort ~ borpárlatot/pálinkát főz. 1582 
latam hog eg Rez fazék vala aminemeoben az 
eget bort egetik chak hog az cheoye Ne(m) vala 
ra j ta [Kv; T J k IV/1. 1 1 6 ] * fazekat 1805: 
Olár Győrgyné a ' katlanért mellyben fazakat 
éget 15 x [Déva; Ks 109 Vegyes ir.] hamut ~ 
hamuzsírt készít. 1609 Hamút egessenek maszor 
és adgyak az szapanosoknak szapanert, es faggyúért 
Az Jobbagyokkala [Kv; Szám. 126/IV. 51. - E l -
lenőri megjegyzés a malomszám-hoz] meszet ~. 
7692: Esztenakat is csinaltanak s mind magok 
Juhait s mind másokét fizétésert o t t tartották, 
és Mész vermeket csinálta(na)k, meszet égette (ne) k 
[Kük.; Ks 67. 46. 21 vk] * szenet ~ 1604: Az 
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maczka vereon aloll az szekeres fejebe az keózen 
éghette(m) zeuet az Abasfaluiak adomanjokbul 
[UszT 18/107 Michael Kouachj de Zent Marto(n) 
(60) lib. vall.].| 1607 Meg ertettwk mi feleŏl 
perlenek Giŏrgi kouacz(cz)al, egi Darab feŏld 
feleŏl, meli heliet hinak Kŏzepseo Bwknek hol 
Giorgi kouaczi egetett uolt szenet [i.h. 19/103]. 
1625 Kenosi Orbán Peter szabadítót engem 
Heŏs bwkibe(n) . . . egj nehaniszor szenet 
égettem benne [Kénos U; UszT 181c] * tégla ~ni. 
1836 Sem a regi sem az idén vágandó Nád át el-
adni vagy el traficálni nem szabad — mivel a 
Tégla egetni van szánva [Csapó K K ; Berz. 21]. 
1840 Kásova8 őll fát hoztak tégla égetni a Marhá-
sokb [Born. G. XXIVb. - aMT. ^Ti. az igában 
dolgozó jb-ok]. 

7. gyertyát ~ gyertyával vüágít; a lumina 
cu lumînarea; mit Kerze leuchten. 1589: Mi 
azzoniommal giortyat igettwnk [Dés; DLt 226]. 
1599 ; Hogi eiel egi arant gyerttiat egetenek zenek 
nem lewen attúnk egy eyelre d 3 [Kv; Szám. 
8/XVI. 38]. 

tt. 1597 23 Novembris. Mikoron Pal deákot 
az wywary zamtartot az Kis Templumban az 
boltba temetek, vettunk 2 zewendeket kiwel be 
mentenek es ot alat egetek hogy az dohát ki 
haiclia [Kv; Szám. 7/III. 36]. 

9. süt, megéget; a se arde/frige cu ceva; ver-
brennen. 1812 : a sok mérges hernyó ha az 
embernek a' testire esik mint ha a tűz égetné a 
helyit ugy fáj s utánna fel hojagzik [M.egregy 
Sz; JF. V. Baczo László lev.]. 

Sz. 1634 haliam hogy Borsai mihaly hazánál 
loves Ion, aztis haliam hogy Pragai Thamas monda, 
Uraim ne lóuóldŏzzetek mert egette egyszer 
nekwnk az kasa az szajunkot [Mv; MvLt 291. 
18a]. 

égetés 1. eltüzelés; ardere; Verbrennen. 1582 
Indultanak Byro vramek feierwarra.. . Attani az 
Gazdanak mynd menett Jeovwett való Gazdasa-
gaertt es faianak egetesseiertt [Kv; Szám. 3/VIII. 
29, 32]. 

2. tüzeléssel való készítés; facere/pregătire prin 
ardere; Brennen. 1765 A Tégla Vetőknek az 
Téglák egetése alkalmatasságával érogáltam Cub 
01 [Nagybarcsa H ; Ks 71. 52 Szám.]. 7822 
a' Cserép és Tégla készitésekre meg kívántató 
költségeket ezekben találtam . a) Az égetéskor 
egy katlanban 10 ezeret rakván abból az ajjában 
égetetlen szokott maradni ezer, és igy elvész egy 
ezertől száz Tégla melynek árra 51 xr. [Torda; 
TVLt közig. ir. 631]. 

3. megégetés, máglyahalál; ardere pe rug; Schei-
terhaufen/Feuertod. 1586 Ismett vgan eze(n) 
hitben Eskwttem Igartho geórgre, hogy meg 
mo(n)giam Miertt Irdemelne meg az Igetést [Kv; 
TJk IV/1. 584c]. 1650: vagi egetesre, vagi vizbe 
vetesre iteltessenek az boszorkansagert, es bubaios-
sagert [UszT 8/64. 34b]. 1653: I(ste)n engemet 
ugy segülye(n) nem temetest, hane(m) égetést 
érdemlenea, ne(m) szánnék magam egy szekér 

tőuisset hozni, es a ' testetis megh egetni az Lélek 
kuruafianak [Ne; KemLev. 1394. — aTi. Mészáros 
Péter, Fejér m. akkor nemrégiben meghalt viceis-
pánja]. 7777 : szép szerént vallja meg Ungvári, 
velle kik, és ő is kikkel paraznalkodot s mi indí-
totta, erre az gonosz munkára . . . , melljet ha ne(m) 
cselekeszik hogj minden gonoszsagi nap fenjre 
jöjjenek hoher altal meg torturaztatik, meg csepeg-
tetik, annakutanna az egetesnek helljire ki vitet-
vén) , meg egettetik gunjaival edgjŭ t t [Kv; 
T J k XV/1. 69]. 

4. gyújtogatás; incendiere ; Brandstiftung. 7562; 
(A csapatok) Erdélységben, a Nyírségben, a Sza-
mosmentiben és a Szüágyságban nagy dúlásokat 
és égetéseket tőnek és úgy térének hazájokba 
[ETA I, 17 BS]. 1584: semmith (Nem) hallót az 
Igetes feleól, hanem az giuladas az eó hazabol 
amelybe lakot tamadoth azt tuggya [Kv; T J k 
IV/1. 206]. 1610 : az fen denotalt eòcze Eghetessel 
fenjegetett [UszT 30]. 1644 : Egetessel való fenie-
geteset nem hallottam [Mv; MvLt 291. 419a]. 
1658: (A vajda) nagy égetéssel égeti, rontja a 
kastélyokat, szablyára hányatja a népet mind 
[ETA I, 168 NSz]. 1679 : Hoher Dani fenyegetőzött 
annak előtte is égetéssel [Dés; Jk]. 1748 (Az 
alperes) i t t a ' Városon, és egjebŭttis sok gonosz-
ságokban) gjakorolván magát, égetéssel és egjéb 
kár tételekkel meg károsított [Torda; T J k I I I . 
216]. 1749 a ' detentus az Szüágyi János 
házához bé menvén, és onnat nagj tüzes szenet 
akarván pipájáb(a) ki vinni, hogj azt tselekedni 
nem engedték, ezért irtozatos I(ste)n ellen való 
káromkodás (!) fokadott attával teremtettével 
szitkozodott, és az meg irt Gazdát égetéssel fenye-
gedte, hogj az ajtót rá zárván a házát rá égeti 
[uo.; i.h. 258]. 1764 : masoktol hallottam hogy 
égetéssel fenyegetŏdzőtt volna Lukáts Bukur 
[Oltszem Hsz; Mk II. 2. 65]. 

Szk : ~t tesz gyújtogat. 1653 Móses Kolos vár-
nál dolgát elvégezvén, kerüli szélyel az országot, 
és a tatár tészen szörnyű rablást, égetést és öldök-
lést [ETA I, 79 NSz]. 1761 közönségesen a ' 
Falu réá gyanakszik, hogy a' Molnár János élete 
kőrűl, ö tette volna az utrizált időkben az egetést 
[Szászsztiván K K ; BK]. 

Hn. 1831 Égetés pataka [M.valkó K ; K H n 
110]. 

égetetlen I. mn 1. kiégetetlen; nears; nicht 
ausgebrannt. Szk: ~ (föld)tégla vályogtégla. 
1694: (A ház) négj felőli való falai, egett s egetet-
le(n) téglákból . . . valók | (A) kapu felett lévő 
ház . . . Kivül fűjtő kemenczeje(ne)k tsak elpusz-
tult hellje: mellj(ne)k egetetlen téglákból való 
kéménnje dŏlőleg álló [Borberek AF; BfR néhai 
ifj. Bálpataki János kúriája leír.]. 171Ş: neholt 
az derekais köböl néholt pedigh egetetlen Föld 
Teghlábol fel rákot épen pusztulásra jutót, romla-
dozot, el ebedet, köve teghlája le hullot veszet, 
kŭlömb féle rekeszekre csinált és neveztetet Palo-
ták s Házak [Pálos N K ; LLt Fasc. 140]. 1792: 
az egész épület égetetlen téglából vagyon épitve 
[Bencenc H ; BK]. 

37 — Erdélyi magyar szótörténeti tár II. 
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2. ? beolvasztatlan, netopi t ; uneingeschmolzen. 
7798 Poszomántból fe j te t t ( : tzufkált:) égetetlen 
ezüst [Kv; DLt nyomt. kl.]. 1824: az ezüst 
portékáknak hasonfele része . . . Egy tsomocska 
égetetlen paszománt [Dés; Űjf. Újfalvi Samu 
hagy. 1]. 

3. pörköletlen; nears, nepră j i t ; ungeröstet. 
7677 : Vas verő ház . . . Felső vas futató kemen-
czék . . Vagyon i t t most jelen égetet vas kő 
4 futatásra való, égetetlen vas kő circiter hetven 
futatásra való [Madaras Cs; CsVh 51]. 1847: 
Égetetlen Béka so 400. mázsa . . . Torott égetett 
Bekáso 34 véka [F.árpás F ; TSb 46 üveghuta 
lelt.]. 

4. ' ? ' 1713: Nagy őreg fejű arany Gyűrű, kék 
Tűrke (I) a kőzepin, kőrűl tiz gyémánt. Nagy őreg 
fejű arany gyűrű egetetlen, Safir fen benne kőrűl 
hat gyémánt [Wass id. Vass Györgyné Nemes 
Mária hagy.]. 

II. hat kiégetetlenül; nears ; unausgebrannt. 
1822 (A vályogtéglából) égetéskor egy katlanban 
10 ezeret rakván abból az a j jában égetetlen szokott 
maradni ezer [Torda; TVLt Közig. ir. 631]. 

égetett 1. kiégetett; a r s ; ausgebrannt. 1694: 
vágjon a ' Konjha ház, Vágjon ebb(en) tapaszos 
sővénj kéménj alatt egetett téglákból es egjeb 
kővekből rakott Tűz-hely Pavimentuma ege-
te t t Téglákból r ako t t : menyezeti penig bólthaj-
tásos [Borberek A F ; BfR néhai ifj . Bálpataki 
János kúria-leír.]. 1746 : Ró th István Tégla vető 
instálván à Tanáts(na)k, hogy . . . i t t dolgozhassék, 
tehát az Taxát, mellyis maga igireti szerint áll 
ha t száz jó égetett téglából, meg fizeti . . . mégis 
engedtetett oSy conditioval: hogy . . . a ' berekből 
egy újni veszszŏtis, nem hogy egyéb féle fá t le 
vágni mérészellyen [Torda; T J k I I I . 23]. 1756: 
Vágjon u j j égetett Tégla Cir. 20 000 [Nagyrápolt 
H ; J H b XXXV/35]. - L. még égetetlen 7. és 
égett al. 

2. (be) olvasztott; topi t ; (ein)geschmolzen. 1824: 
Harmintzkét és fél lot dirib darab ezüst, 11/2 
kŏnting égetett ezŭstel [Dés; Űjf. Újfalvi Samu 
hagy. 1]. 

3. pörkölt; ars, p ră j i t ; geröstet. 1677: Vas 
verő ház . . . vagyon i t t most jelen égetett vas 
kő 4 futatásra való [Madaras Cs; CsVh 51]. 
XVIII. sz. v. : Valahol marhadögi hallatik Súksé-
ges hogy minden nap a ' Marháknak, égetett so 
adassék [UszLt X. 80]. 1847: Törött égetett 
Bekáso 34 véka [F.árpás P ; TSb 46 üveghuta 
lelt.]. 

4. ? megégett/pörkölődött; a r s ; (aus)gebrannt, 
1679: Paraszt, égetet abarlo [Uzdisztpéter K ; 
TL. Bajomi János lelt.]. 

égetettbor 1. borpárlat | pál inka; vinars | rachiu; 
Weinbrand | Brantwein. 1570 : Myhal deák 
Mindenkor azt Montha hogy penze Ninchen, 
hane(m) Égethet Bort ad ely es megh aggya* 
[Kv; T J k III/2. 95. - aTi. házbértartozását]. 
1587 19 Septembr: Kezdettenek ez keomie-
sek az keoszep kapu padimontomoszasahoz Eót 
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egesz nap dolgoztak raita Naponkent miért 
hogi keorwlleok forgottam egetet borra kala-
chira —/50 [Kv; Szám. 3/XXX. 27]. 1588: 
veottem . . . Egetett bort [Kv; i.h. 4/III . 3]. 
7590: Niers es egetet borra a komiweseknek 
keoltetúnk f. - d. 27 [Kv; i.h. 1/XIV. 1 0 - 1 ] . 
1591 : az Czyganyoknak egedtet Bora f — d 8 
[Kv; i.h. 5/1. 28]. 1593 : Hozattam . . . Igettet tet 
(I) bort t [Kv; i.h. 5/XXIV. 7]. 1597 : Olah Deme-
ternek . . . Egetet bort p(er) f —/6 [Kv; i.h. 
7/XIII . 3]. 1603: Erdély Balint vallia 
ez Fajdossy Benedek leowe ele tehát igen rezegh 
mert Nagy Esaias adot volt Egetet bort Innya \ 
egetet bort J jwth [Kv; T J k VI/1. 663, 667]. 
1625 : az Achoknak hozatta(m) Egetet bort [Kv ; 
Szám. 16/XXX. 23]. 

2. pálinka; rachiu; Branntwein. 1658 : Az mely 
gyòmòlczòt ez iden szettúnk, az kertekben, azt 
hagyó (m) mind az en felesegemnek, Czinallya 
Egetet Borra s ellyen velle [Mv; Nagy Szabó 
Ferenc végr.]. 1674 : Egetet borrúl . első út tal 
Menyhár Ur(am) hozatot kilencz ueder ŏ t t eytel 
eget bort ~ nr 9//5 | Az Aquavitahoz adtam Tizen 
hat ej tel egetet bort [Utl]. 

Az 1. jel. alá tartozó adalékokban nem dönthető el, hogy 
borból párolt konyakról vagy gyümölcsből főzött pálinka-féle-
ségről van-e szó. A 2. jel. alá besorolt két utolsó adalék ilyen 
értelmezése is kétes. — I,. még égettbor al. 

égetettbor-főzõ pálinkafőző; de f iert rachiu; 
zum Branntweinbrennen. Szk : ~ fazék. 1629 : 
Vagion egj egetet bor fŏzŏ fazak® minden szerzam-
ual [Szentdemeter U ; LLt. — aUo. alább fazék 
alakban is]. 

égetlen I. mn 1. égetetlen; nears, unausgebrannt. 
1614: Egetlen fazakak vadnak nro hatodfelzaz 
[Kv; RDL I. 95 Somliay Fazakas Mihály osztozó 
lelt.]. 

2. tűzkártól (meg) menekedett/mentes ; scăpat 
de pagube prin incendiu; brandfrei. 1700 : Kakasdi 
Mihály Székely egett . . . Erdŏdi Is tván égetlen 
[Kv; Szám. 40/11. 27]. 

II. hsz felgyújtatlanul; neincen“diat; unange-
zündet. 1777 : Az Bigamus Popa Juon Felesége 
szájából halottam . . hogy vigyazak magamra, 
mert minden orán eleg az Házam és Szenam Petre 
is akar mivel fedgye meg az Házát, de égetlen el 
nem marad [Ludvég K ; KLev. Popa Nan (30) 
parochus vall.]. 

égető I. mn 1. pörkölő; care arde, arză tor ; 
röstend. 1673 Mihály István rostoló, vas követ 
égető [Dánfva Cs; CsVh 45]. 1705 : A büdöskövet 
égető németh [Hsz; HSzj kaszavas al.]. 

2. sürgető, követelő; arzător, s t r ingent ; drin-
gend, brennend. 1854 : most vagyon égető szük-
sége múltunk emlékezetét az utókor számára fenn-
tartani [ÚjfE 4]. 1862 : Egy élő pénztár t teremteni 
Anya-szentegyházunkban égető szükség [Gyalu 
K ; RAk 75]. 

I I . fn gyújtogató; incendiator; Brandstifter. 
1592 : Gilkossagot, Orsagot, latorsagot, Egheteoket 
a ' Biro Ne egiedwl, hanem tanachawal egiembe 
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ittiliek [Kv; Diósylnd.]. 1600: Replicat I. hogy 
semmi hatalmat nem chelekedet, hanem azért 
zallot az hazba hogy megh ne egeszek az egeteök 
{UszT 15/128]. 1679 : vonattassanak torturara 
és annak utanna égetessenek mégh mint ollyan 
nylvan való egetők [Dés; Jk]. 

O Hn. 1666 : Az Egeteo revnel (sz) [Illyefva 
Hsz; EHA]. 1698 : Az Égető szőlőhegyb(en) (sző) 
[Dés; EHA]. 1728 : Egetŏ revinél (sz) [Dés; 
EHA]. 1831 : a ' Kis Egetŏ mellett lévő Gyertyános 
szélibe [Dés; DLt 332. 9]. 1857 Egetŏ (sz) 
[Szamosfva K ; EHA]. 

égető-üveg gyújtólencse; lentilă convergentă; 
Brennlinse. 1714 : Két égető Üveg, fab(an) foglal-
tatott, egjike nagjob egj felöl egjenes s mas felül 
emelt; a masika kissebb mind két felöl egjenes 
1„80 [REkLt II. Apafi Mihály hagy. 36]. 

égető-vas csizm sütővas, vaspuff; fier de călcat; 
Vornherum, Fűmmel. 1839 : Egy egetö vas [M.lá-
pos SzD; DLt 1846. évi iratok közt]. 

A jel-ekre nézve 1. Frecskay 59, 446. 

égett I . mn 1. tűz-pusztította/emésztette; dis-
trus/niistuit de foc, ars; abgebrannt, versengt. 
1579 az Erdeonek Jawat penig aggyak niolcz 
Rudgiawal az zelessegere es tyzen hat Ruggiawal 
az hozzara, A my penig Ritkasb es eget lenne Azt 
aggyak zakaztwa(n), a mint iobba(n) Adhattyak 
[Kv; TJk V/3. 182b]. 1592 mikor az Attianak 
Toot Janosnak Eorbe® haza megh Iget volt 
ez Toot Mihály az fya ment oda segiteny, es az 
igeth hazat eppitenj [Kozárvár/Dés ; DLt 235. — 
aAlőr (SzD), Déssel tőszomszédos település]. 
7598 Az Feleky Egeth Erdeonek megh lato-
gatasara valaztottak eo kgmek egyenleo Akarat-
ból® [Kv; TanJk J/1. 312. - aKöv. a fels.]. 1620 
az ŏczye az eget ház heljre hazat czynala, es migh-
len ele abbul az hazbul jobbagiul szolgait [Szász-
nyíres SzD ; Ks]. 1638 k. Puszta eghet haz Peter 
birone biria [Szászfenes K ; GyU 37]. 

Hn. 1679 az égett Erdőben (e) [Nagylak AF]. 
1686 : Eget malom vápaiában (sz) [Bikfva Hsz]. 
Az Égett Erdő alatt (sz) [Hétur KK]. 1720 : 
éget Tónál [Tusnád Cs]. 1757 : Égett Malomnál 
(sz) [Oroszfalu MT]. 1758 Az égett Réten [Bh; 
KHn 14]. 1764 : Égett to [Szamosfva K]. 1798 
égett erdő (e) [Ákosfva MT]. 1804 : Eget oldalan 
Cserefiatalos jo erdo [Magyaros MT]. 1817 Az 
Úgynevezett Égett erdőben (e) [Györgyfva K]. 
1822/1823 az Égett Erdőből hoztanak száraz 
fát [Dés]. 1832 : az égett Uttzában [Száldobos 
U]. 1891 Égett gaz [M.bikal K ; KHn 72]. -
A jelzet nélküli adalékok az EHA-ból valók. L. 
még GyU 37, KHn Mut. 

2. tűzkárosult; sinistrat de foc; feuer/brand-
beschädigt. 1570 Az hydelwy Egeth Nepeknek 
eo k. Ez eztendeobely adayokat megh Engettek 
eo kegek (így!) Deh Nem Annak az ky valamely 
eget embernek hazat Megh veotte volna es annak 
Newe alat akarna zabadzagba lenny [Kv; T a n J k 
V/3. 8a]. 1578 : senky zabados ez contributiobol 

vgy mint ostor adobol ne legie(n) egieb biro vram-
nal Tanachyawal egietembe, esmeg az eget embe-
rek [Kv; i.h. 167b]. 1591 Az Egŏtt Embereknek 
Dessyeknek, Adattott Biro vram . . . Segitsegul 
f 25 d 0 [Kv; Szám. 5/1. 48]. 1598: Az hidelui 
eget embereknek segitsegwl f 70 [Kv; i.h. 7/XVI 
86]. 1601 az egett faluk adayabol az my restal 
teze(n) f. 103/57 [Lécfva Hsz; Törzs]. 1725 : 
Mihály Kovács egett ember [Kv; Szám. 54/1. 
12]. 1802: Nap nyugoti Galitiaban eszen (!) 
nevezetű eget varos [Énlaka U ; Borb. II]. 

3. égetett; ars; gebrannt. 1597 : András kowach-
is mikor megh hala eget zene anny wala hogi 
megh ert wolna 50 ftot [Kv; TJk VI/1. 43]. 

4. kiégetett; ars; (aus)gebrannt. Szk : ~ tégla 
1694 : falai, egett s egetetle(n) téglákból valók | 
Az elébb emiitett Pitvar (na) k Pavimentuma egett 
téglákból meg rakott, de megbomladozott [Bor-
berek AF; BfR]. 

5. megége tt/perzselődő t t ; ars, pírjolit; ange-
brannt. 1870 : láttom dińbb darabb égett Levele-
ket [Torda; KvAKt Mss 363]. 

II. fn tűzkárosult; sinistrat de foc; Feuerbe-
schädigte. 1585 Zeghenyeknek Niomorultaknak, 
Bennaknak, es vgmint illien Draga Wdeoben 
Zewkeolkeodeoknek, Egetteknek ez tellies eztendej 
Adozasban f 33/49 [Kv; Szám. 3/XXIII. 8]. 
1591 k. : Az igittek (!) dolga [Dés; DLt 233]. 
1700 : Kakasdi Mihály Székely egett [Kv; Szám. 
40/11. 27]. 1826 Az égettek el éget Jovaik(na)k 
Conscribáltatásakor a Conscriptor Urak Interten-
tiojokra 48 xfr [Szkr; Borb. I]. 1836 Gallitziá-
ban Brody — Cseh or(szá)gban Hochstadt nevü 
város égetteinek alamisna gyűjtés rendeltetik 
[Nagykapus K ; RAk 11]. 1872 : Egyháztanácsunk 

24 szál fát fog ajánlani az ekklesiai gyűlésnek 
az égettek fölsegélésére [M.bikal K ; RAk 297]. 

égettbor 1. borpárlat | seprőpálinka; vinars; 
Weinbrand. 1676/1681 minden hordo utan való 
szin bornak ugi seprejenekis veder számat Ra(tio)-
jáb(a) irja be; az seprejet penigh eghettesse ki, 
es ez éget borát arultassa ki [Vh; VhU 658]. 
1734 A Deesi jo eget bornak ejtelit tartoznak eo 
kglmek be venni Cum Dnr. 48 Az jo Palinkat 
34 penzb(en) [Dés; Jk]. 

2. borpárlat; vinars; Weinbrand | pálinka; ra-
chiu ; Branntwein. 1570: (Az adósságot) Eo egy 
nehanzor kerte de semyt Nem vehetet Rayta 
Eccher azzal halaztota ely hogy eget Bort veot 
azt hogy ky arwllya megh aggya [Kv; TJk III/2. 
95]. 1573 : az eget Bort twgia kes volt pinkeost 
eleot, kenalta vele agoston mynd az felesege 
hogi el vige Mihal deák de nem vitte [Kv; T J k 
III/3. 163]. 1574 : három legel eget Borát zabadon 
atta [Kv; i.h. 362b]. 1582: eg Rez fazék vala 
aminemeoben az eget bort egetik [Kv; T-Jk IV/1. 
116]. 1584: Wosarnapon vagy egieb Nagy Innep 
Napokon, Bolthiat senky Nylwan, es Arwlasnak 
okaierth ne nyissa megh, Az Kalmaroknak se 
legien zabad, semmyth Azon az Napokon arwlny 
se boltokat megh Nythany, Egeth bort se arullianak 
[Kv; PolgK 6]. 1589 : Iget boris vala egi altala-
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goczkawal [Dés; DLt 226]. 1594 : Az ceheket 
biro vra(m) be hiwassa es megh inche, hogi minden 
ember az zitoktol atoktol meg tartoztassa magat 
. . . Biro vra(m) megh kialtassa publice az zitkot, 
meh seren, eget boron való rezegeskedest: Meniek-
zeoben való hegedwlest, tanczolast, es minden 
ejeli vigasagot, chintalansagot [Kv; TanJk 1/1. 
240]. 1635: az Leányod kert arra, hogy hozás 
eget bort Anya [Mv; MvLt 291. 50b]. 1676: 
Eget borokról való Administratio . . . Edgyik 
atalagban volt ket vider hat ejtel 2/6. Masikban 
volt ket vider negyed fel ejtel . . . Harmadikban 
volt egy veder eőt ejtel . . . Negyedikben egy vider 
egy ejtel Egy Csobolyoban Meser eget bor 
hatod-fel ejtel [UtI]. 1679 : Éghet bornak való, 
szoros szájú, lapos ŭvegh egyik el törött nro 3 | 
Szin Eget bor, Berbenczével [Uzdisztpéter K ; 
TL III . B. 27 Bajomi János lelt.]. 1689 : két éget 
bornak való korsocska [HSzj korsó al.]. 1702 k. : 
Abrud-bányán nem csak hordo bort, hanem 
berbencze bort is, égett bort, méhsert, Szalath 
sert is árulták s árulnák [Born. XXXIX. 6], 
1724 : Én magam it t a faluba eget bort ittam 
[Náznánfva MT; BK Roska Nyisztor (45) jb 
vall.]. 1733 : 18 pénz arra egedbora [Kvh; Bogáts 
7. - aMég többször így]. 1736 Égett bornak való 
Csobojo [Várhegy MT; CU]. 1737 Bort, éget 
bort Sert, mésert, egjeb akármiféle italt szabad 
lészen árulni [Ákosfva MT; Told. 8]. 1749: Az 
I ugj declarallya magát, hogj az nálla lévő obsitos 
Katona elŏbszŏr eget bort den. 6, bort pedig 
5 Cupat ivutt légjen, és pénze nem lévén ugy 
kételenittetett a ' controversiab(an) forgo dolmánt 
el venni tŏlle a' bor és égett bor árrában [Torda; 
TJk III . 255]. 1755: Eged bor 10 veder [Kiskend 
KK. Ks 71. 52]. 1757 : kinálá őket fél fertáj eged 
borai de nem acceptálák [Pagocsa TA; Ks 8. 
XXI. 13]. 1758: maga beszéllette az Ember 
mind bokájjal i tatta vélle az éget bort [O.kocsárd 
K K ; Ks 8 P. ad f. XXIV]. 1769: egedbort 
. . . Gyardak Peterni vettek volna [Szentlászló 
MT; Sár.]. 1773: az Aszszony engem azzal 
vádolt a Papnitt s másutt is hogy már a Faluba 
is elterjedett a hire, hogj én egj szalonnát, és 
egj hordo egetbort el loptam [Selye/Magyaros 
MT; Bet. 7]. 

3. pálinka; rachiu, Branntwein. 1580 : Az bor 
egeteoket hywassa be eo kegmek es feyere iozagara 
paranchiollya megh mindeniknek hogy idege(n) 
sepròt ne merezelie(n) venny se az hatarba be 
hozni. Idegennek is penig senkinek ky ado fyzeteo 
Nem (így !) ne engeggyen eget bort Arulny, hane(m) 
a ki be hozza vegyek el twlle ezt penigh kialtassa 
megh eò kegme hogy senki mentseget ne vehessen 
[Kv; TanJk V/3. 210a]. 1683 Főzettem edgy 
Atalag Eget Borbul Aquavitat Aszunyunk (!) 
számára [UtI]. 1697: Gyöngy virágos egettbor 
[Borberek A F ; Mk Alvinczi Péter lelt. 3]. 1719 : 
Kerti Fülemile Sarga Virágot három lotot 
meg Szedven Szepen az virágát . . . Egerfark fű 
Levelet virágával edgyűt . . . tegyek ezeket edgy 
űvegbenn, mellyre Töltsenek jo erőss égetbort 
edgy ejtelt . . . ebből kell edgy edgy kalannal 

adni az Cselednek innya Reggel [Ks 54. 84 Medicina 
instructio]. 1722 : Semmi kenyér(ne)k való gabo-
nábol szabad ne légyen éget bort vagy palyinkát 
főzni [Ks 83 gub.]. 1730 : ã regi asztagbol . ã 
buza fereg mind meg őtte a búzáját . . . Egy Sido-
ket ket polturán vékáját mind el viszi vala égét 
bornak de én nem adtam [Noszoly SzD; Ap. 4 
Só János deák Apor Péternéhez]. 1736 Brassó-
ban főzték az fahéj-vizet, azon kivűl az reggeli 
italt hivták aquavitának, vagy tiszta égettbort 
ittanak | égettbort töltvén tálba, azt megmézelték, 
egy vagy két fügét vagy egynehány szem malosa-
szőlőt tettek köziben, meggyújtották az égettbort 
s ugy keverték az tálban kalánnal, azután megolt-
ván az tüzet, azt itták, az fügét utána ették [MetTr 
321. - L. még i.h. 449], 1737 Kama Antalne 
Aszonjom Labat Egyebei nem orvoslottak, hanem 
tiszta Eget borral meg mostak az után Apra 
sóval jo vastagon be hintettek Annak utanna 
ismét Eget borral kimostak [Somlyó Cs; Ap. 2 
Léstyán János Apor Péternéhez]. 1743/1747 
Popiommal nem kenegetnek, hanem tudok ollyas. 
Embert az kit szapanyos Eget borai mosogatnak 
minden Nap, mert nem tudom kitsága (!) ugyan 
erőssen őszve rontotta [Szentegyed SzD; Wass. 
Paulus Szabó de Züah (55) ns vall.]. 1745 : eget 
bornak való Csenkesz metr. 15 [Szászerked K ; 
LLt]. 1748 : éget bortis fŏzŏtt, de mitsoda gaboná-
bol, nem tudom [Torda; Borb.]. 1766 : Tot Mihálly 
hoz a ' Malomba(n) két véka Egetbornak való 
gabonat [Koronka MT; Told. 3a]. 1774 : a ' Szüvát 
mind éget bornak főzték [Szentdemeter U ; LLt 
Vall. 118]. 1797 Égett-boris pedig el-kél, közép-
szerüleg véve, 5. Veder kerek esztendőn . . ; és-
el-kortsomároitathatik az illyen Pálinkának fer-
tállyá 2. garassával [Szentgothárd SzD; Wass. 
Conscr. 366]. 

4. 1585: Akik vosarnap praedicatio Alath 
részegeskednek az egeth Boron valamel haznal„ 
ezeketis eo kegme illendeo bewntetessel bewntesse 
[Kv; TanJk 1/1. 2]. 1591 az Bonczidai biro az 
eget boron megh rezegwle [Kv; T J k V/l . 88]. 
1730: hozzánk jővének Donát János Ur(am) 
Szabó Thamás Ur(am) Thamás Jstván, hoztak 
vala őt polturát, s — azt az Égett boron megh 
ivák [Altorja Hsz; Borb. I]. 1745 az Gyekei 
ember . . . az mint ivut volna az égetboron egy 
katona bele botlot vgy vágta meg f ŭ l tőn [Tuson 
K ; Ks 5. X. 6] | az embernek semmi vétke nem 
volt hanem az mint ivut volna az éget boron az 
katona az lábaba botlot vgy rántot kardot 
s meg vágta [Domb K ; Ks 5. X. 6]. 1751 az 
Jobbágyok à mint viszsza térvén bé jöttek 
hazzám az egétborra nékem beszellik vala [O. 
kocsárd K K ; Ks 8. XXV. 10]. 

Minthogy csak az 1. és 3. jel esetében lehet meglehetős bizo-
nyossággal eldönteni, hogy a szövegekben borpárlatról, ilK 
pálinkáról van-e szó, a mindkét jelentést egyaránt sugalló idéze-
teket a szerk. kénytelen volt a vagylagos értelmezés lehetősé-
gével számolva külön 2. jel. alá sorolni. A 4. alá jel. nélkül 
besorolt adalékokban a címszóbeli szónak a szerfc. valamelyes 
valószínűséggel 'borpárlat- v. pálinka-italozás/ivás' jel-t vél 
tulajdoníthatni. 
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égett bor-alj a . kb. a pálinka u tó ja ; poşircä 
(vinars slab) ; schwacher Branntwein. 7697 ; kerti 
kőmeny Víz. Citrom lév. Gyöngy virágos egettbor. 
Eget bor allya [Borberek A F ; Mk Alvinczi Péter 
lelt. 3]. 1790 Egy égetbor ajnak való Hordotska 
ót vedres [Mv; MvLev. Cimbalmos Ferencné 
hagy. 2]. 

Pálinkafőzéskor a főzet eleje a rezes, réxelő v. réxeleje, utána 
válik ki a tulajdonképpeni jó pálinka; a főzés vége felé kicsa-
pódó, emennél jóval gyengébb utópárlatra vonatkozhatik a 
címszóbeli nyelvi megjelölés. 

égettbor-árulhatás égettbor-árulási lehetőség; 
posibüitate de desfacere a vinarsului; Verkaufs-
möglichkeit des Weinbrands. 1843 : ha . . . az éget 
bor főzhetés vagy nem fŏzhetésrol, és áruihatás, 
vagy nem árulhatásrol szóló törvényeink nincse-
nekis, vagyon általános törvény 1 d 9, melly a 
fŏldŏs Ur jogait, hová a korcsomárolhatásiis (!) 
tartozik, minden idegen bevágás ellen biztosította 
[Km; KmULev. 2]. 

égettbor-áruló pálinkával kereskedő, pálinka-
árus ; care vinde rachiu; (die) Branntwein ver-
kaufendţe Person). 1774 Az Egetbor áruló kufar-
neknakis néinellyeknek egy egy Susták Taxájokat 
el szokták engedni [Mocs K ; KS. Conscr. 52 
Varró János (26) udvari kulcsár vall.]. 

égettbor-főzés 1. borpárlat-készítés; distilarea 
vinarsului; Weinbrandbrennerei | pálinkafőzés ; 
distilarea rachiului; Branntweinbrennerei. 1638: 
Serfeozeo Janos szekeli feoldreol jeótt veres 
drabant volt ide jeott ante annos 20 zolgallia 
eghetbor es Zalad ser feozessel [Km; GyU 28]. 
1679 : Eget bor főzeshez való őregh katlan nro 2 
[Uzdisztpéter K ; TL. Bajomi János lelt. 15]. 
7727 Vagyon . . éget bor fözesre destinaltatott 
. . . Kis Ház [Gyalu K ; GyU 248]. 1774 : égetbor 
főzésre fel fogott Venitze vagyis éget bor főző 
ház [Szászpéntek K ; Mk]. 

A vagylagos jel-re nézve 1. égettbor 4. után a jegyzetet. 
2. pálinkafőzés; distilarea rachiului; Brannt-

weinbrennerei. 1722 Sok rosz Circumstantiákat, 
és Consequentiakat tapasztalván a Gubernium, 
a minden felé ki terjed (I) gabonábol való eget 
bor főzésb(en) [Ks 83 gub.]. 

égettber-főzhetés égettbor-főzési lehetőség/jog; 
posibüitate/drept de distüare a rachiului; Möglich-
keit/Recht zu Weinbrand/Branntweinbrennerei. 
1843 ha az éget bor főzhetés vagy nem fŏz-
hetésrol . . . szóló tŏrvenyeink nincsenekis, vagyon 
általános tőrvény [Km; KmULev. 2. - A tel-
jesebb szöv. égettbor-árulhatás al.]. 

égettbor-főzö I. mn 1. borpárlat- v. pálinka-
főzésre való; pentru distüat vinars sau rachiu; 
für Weinbrand/Branntweinbrennerei geeignet/die-
nend. Szk : ~ (réz)fazék. 1629 az eget bor feözeö 
fazakat . . . Torda Martonnenak haggja [Mv; 
MvLt 290. 177b]. 1632: Uduar biro háza 
Egj Egetbor feözeö fazék Czebreuel es Czeőjeuel 

edgietemben [F.porumbák F ; UC 14/38. 177]. 
1647 Egy Egetbor feozeo fazék fedelesteol [M. 
királyivá K K ; BK 48 F. 16] | Három eget bor 
főző fazék [Marosülye H ; VLt 55/5415]. 1653: 
Eget bor fozo fazék [Fog.; Törzs]. 1656 : Ket Eget 
borfeozeő Rez fazék Czivostiul (!) sisakostul 
[Dob.; Mk Inv. 3]. 1658 Az mely győmòlczòt 
ez iden szettúnk, . . . azt hagyó (m) mind az en 
felesegemnek, Czinallya Egetet Borra az ket 
Eget bor feozeo fazakatis neki hagyom [Mv; 
Nagy Szabó Ferenc végr.]. 1677 Van egy három 
vedres égett bor főző fazék sisakostol mind(en) 
eszközivei [Kv; RDL I. 155b] | egy Eget bor 
főző fazék; esőstől; és egy Szivárvány [Mező-
madaras MT; Borb. II]. 1679 Eget bor főzeshez 
való őregh katlan nro 2. Ehez eghet bor főző réz 
fazék, egyik nagyub, másik kisebb, sisakostol, 
csűsz (!) Desastol nro 2 [Uzdisztpéter K ; TL. 
Bajomi János lelt. 15]. 1692 Egy Egetbor fŏzŏ 
ô Fazék, hozzavalo ket csŏjevel [Mezőbodon 
TA; BK]. 1699 Égett bor főző fazék Sisakjavai 
Csőjivei és Csős desajavai edgyütt jó Nro 1 [O. 
csesztve A F ; LLt Gyulafi László inv.]. 1708 
Spaczai Janos fateallya a Szék Szine előt hogy 
az Eget bor fŏzŏ fazokat maga rontotta ŏszve 
[Kv; T J k XV/1. 34]. 1715 edgy Sisak nélkül 
való eget bor főző fazék [Wass], 1732 az Szamos-
újvári űst Gyartonak édgy éget bor főző fazék 
csinalásáért Flor 10 [Szentbenedek SzD; Ks 70 
Szám. 51]. 1735 Égetbor főző fazakamat el ron-
totta [Dés; Jk]. 1739 meg kell tiltani a gabona 
pálinka főzést és az ilyent főzöktől, incolatól, 
idegentől s zsidótól is az égett borfőző fazakakot 
be kell szedni, ne szűkitsék meg ezzel is a gabonát 
[SzO VII, 401—2 gub.]. 1744 : pálinka főző katlan, 
benne lévő egetbor főző réz fazakával Sisakjával, 
csőjivel csebrivel és keverő kádgyával együtt 
[Szentdemeter U ; LLt Fasc. 67]. 1752 Az Éget 
bor fôzô fazakat Tisztarto vram Udvar szá-
mára pénzen vette meg [Gardánfva Sz; BK. 
— L. még ~ katlan] ~ ház. 1774 éget bor 
főzésre fel fogott Venitze vagyis égetbor főző 
ház [Szászpéntek K ; Mk]. 1777 különös sŭ tŏ , 
konyha, égetbor fŏzŏ házak nem tudom hogy 
lettenek volna azon Telken [Dés; Ks 79. 29. 
272] ~ katlan. 1694: eze(n) pitvarba(n) egy 
Kemeny alat tüzelŏ kis Konyhacskaja, melly 
mellett, egj Egetborfőző Katla(n) [Kővár J H b 
Inv.]. 1727 : égy nagy paraszt kemencze ; 
emellett égy éget bor fözö Katlan; éget bor fözö 
Réz fazék sisakjával és csüs csebrével edgyütt 
[Gyalu K ; GyU 241]. 1790: vagyon . 'egy 
paraszt kályhákból rakott Kemenize fűttőstől, 
a ' belső végibe égett bor főző katlan [Mv; MvLev. 
Cimbalmos Ferencné hagy. 1] ~ üst. 1680 
egy Egetbor főző Üst Sisakjavai es csős csebre vei 
edgyŭt [A.porumbák F ; Inv. 3]. 1692 Egy 
hitván eget bor főző űst [Szárhegy Cs; LLt]. 
7729 ; Eget bor főző ŭst minden apparatussaval 
[Petek K ; TK1 Petki Nagy cs. szám. 79]. 1732 
találtunk ezen kemenczéhez ragasztott egy katlan-
ban, edgj három vedres égett bor fŏzŏ üstét csŏs 
cseberrel edgjütt [Kóród K K ; Ks 12. I]. 1737 : 



égettbor-korcsma 582 

négy vedres Egét bor főző üst, ennek Sisakja 
és Csŏjei Correctiot kévánnak [Széplak K K ; CU 
Petrichevich Horváth Boldizsár conscr.]. 1747 
a romladozott Sütő Házban találtunk : Három 
vedres Égetbor főző űstet [Spring AF; J H b XXV/ 
88. 5]. 1752 : az Eget bor fŏzŏ ŭstyét . . . pénzen 
vŏtte meg Tisztarto uram tŏlle [Gardánfva Sz; 
BK]. 1753: magamnak pedig egy egetbor főző 
ustem akkor veszet el [Grohot H ; Ks 80. 40. 5 
Bota Juon (60) jb vall.]. 1756 : Egett Bor fŏzŏ 
ŭst 4. vedres [Piskinc H ; J H b XXXV/35. 37]. 
1758 Égetbor főző űst [Csegez TA; Borb. I]. 
1764 az Aszszony Geréb Elekné Aszszonyom . . . 
adott egy éget bor főző üstét is [Hidalmás K ; 
RLt O. 2]ę 1770 : két égetbor fŏzŏ űstek [Csekelaka 
AF; KCsl 6]. 1771 : Szentpált (!) van igetbor 
fözö régi réz űst [Kendilóna SzD; TL. Teleki 
Pál hagy. Cseh Benjámin de Miske vall.]. 1775 
Eget bor fŏzŏ ŭsthéz valo Csŏv logoban 2 [Szent-
demeter U; LLt Fasc. 153]. 1783/1834: Az eget 
bor főző űstet 15 forintal magához váltotta [Kö-
vend TA; Komjátszegi lev.]. 1790: Egy őtod fél 
vedres eget; bor fozo űst a ' Pitvarba lévő katlanba, 
a' Sisakja a' Hátulsó Házba égy szegre fel akasztva 
[Mv; MvLev. Cimbalmos Ferencné hagy. 3]. 
1801 Egy ujj égetbor főző űst [M.macskás K ; 
RLt. - L. még GyU 245] ~ üstbeli. 1720/1811 : 
az Egedborfőző ust béli résziről le monda, Szabó 
Mihálly Uramis [Szotyor Hsz; Borb. I I ] . * ~ 
venice pálinkafőző (ház). 1765 az eget bor főző 
Venyitzéjit is mind onnat az epűletre valo Csere-
fákból tartya tűzzel [Náznánfva MT; Berz. 13. 
V/12]. 

2. pálinka- v. borpárlat-főző; de distüare a 
rachiului sau a vinarsului; Branntwein od. Wein-
brand brennend. Szk: ~ mesterség. 1752 : János és 
Mihály innen . . . Szőkének ell . . . János Fellej-
társágból, Mihálly pedig . . . az udvarból Eget bor 
Çőző Mesterségből [Gyeke K ; Ks 5. XI. 9]. 

II. fn 1. borpárlat-főző (személy) ; persoană care 
distilează vinars, distüator de vinars; Weinbrand-
brenner | pálinkafőző ; distilator de rachiu; Brannt-
weinbrenner. 1642 : Czinder Antal . . . Egetbor 
feozeo [Szászfenes K ; GyU 91]. 1672 : Eget bor; 
es Aquauite Főzeok [Kv; Szám. 34/LI 1.]. 1708: 
vagyo(n) két hordo Seprűnk, mellyet nem Tudunk 
hova tenni, ha az Sarkanyi® eget bor fŏzŏk ne(m) 
assumallyak [Fog.; K J. Fogarasi János lev. — 
aSárká ny F]. 

2. égettborfőző üst ; cazan pentru distüarea 
vinarsului; Kessel für Weinbrandbrennen. 1771: 
egy három tsŏjŭ égetbor fŏzŏ [Nyárádsztlászló 
MT; Sár.]. 

égettbor-korcsma 1. crîşmă ín care se vinde 
vinars; Weinbrandschenke. 1735 senki is az 
Falusiak kŏzzŭl semminemű Bor, égetbor, ser, 
vagy Méser és Pálinka kortsomát akarmi szín 
és p(rae) textus alattis, titkon vagy nyüván Czégér 
alatt vagy Czégér nélkŭlis tar tani némérészellyen 
[Mezőcsán TA; Born. X. 7]. 1755 Bor, és Egétt-
bor kortsmám [Torockósztgyörgy TA; Berz. 3. 

1 .4 ] . 1756 Molduán Mikuláj . . . az Udvarban 
égettbor kortsomát tartott [Galac BN; WLt]. 

2. égettbor-korcsmárlás/kimérés; vînzarea vin-
arsului; Weinbrandausschank. 1727: Mind bor, 
mind éget bor Méh és szalad Ser s pályinka Kor-
csoma; Kis Karácsontol fogva szent Mihály napig 
az D(omi)nus Terrestrise; Szent Mihály naptol fog-
va Kis Karácsonig az Városé [Gyalu K ; GyU 277]. 
1759 azon Simény György Uram kortsoma házá-
nál az égettbor Kortsomais mindenkor meg szünés 
nélkül volt | az égett bor korcsoma a korcsomá-
ros Aszszonyé magájéé vagy az Urájé ? [Msz; Sár]. 

égettboros I. mn 1. borpárlatos; de/pentru 
vinars; Weinbrand- | pálinkás, de/pentru rachiu; 
Branntwein-. 1728 : a Pinczében . . vagyon Eget 
boros korso bokalj [Aranykút K ; Ks 55. 73]. 
1733 : Eget boros bokally korso 1 [Marossztki-
rály AF; Told. 2]. 1755 : Égettboros cseber [Lu-
desd H ; BK sub nr. 1020 Naláczi conscr.]. 1767 
azon potentiarius embertelenkedet, gazalkadatt az 
Egetboros Üvegeket, kantsokat az Asztalhoz 
ütvén [Majos MT; Told. 26]. 

Szk : ~ általag égettboros hordócska. 1630 k. : 
s ereössen haraguek hogi az egetboros altalagnak 
nytua talalta az aknajat [Mv; MvLt 290. 44a]. 
1745 : egy egett boros Atalag [Mihálcfva AF; 
Bál. 71] 1747 : Egett boros általag 2 [Borsa K ; 
Told. 24]. 1790 Három darab kisded égetboros 
általag [Mv; MvLev. Cimbalmos Ferencné hagy. 
2] ~ berbence. 1679 Szin eget bor, három 
Atalaggal, egi berbenczevel Nro 4. Eget bor allya, 
egi berbenczével nro 1 Eget boros, üres ber-
bencze nro. 3 [Uzdisztpéter K ; TL]. 

2. égettbor-áruló; de/pentru vînzarea vinarsu-
lui ; zum Weinbrandausschank dienend. 1699: 
Déési Fejervari Janosne az eő klme eget boros 
asztalat eldűjtőtte mely miat el omlot 3 ejtel 
seprű eget bora [Dés; Jk]. 1745: egy kufárnénak 
az egetboros asztalát ugy dŏltŏtek el [Tuson 
K ; Ks 5. X. 6]. 

3. égettbor-főző; care distilează vinars, disti-
lator de vinars; Weinbrand brennend(e Person). 
1592 : Az eget boros azzonis ott vala az zeoleoben 
[Kv; TJk V/l. 305]. 1732: hallotta . . . Soljom-
telken lakó egetboros Aszszonytul [Tűre K ; Told. 
21]. 1745 egy Brassai égetbóros embernél ittam 
[Mocs K ; Ks 5. X. 6]. 

II. fn égettbor-f őző; persoană care distilează 
vinars, distüator de vinars; Weinbrandbrenner. 
1586: Amely Egetborosok penig hazoknal p(rae)-
dicatio Alat Rezegeseket tartnak, es bort adnak 

megh bwntesse erette [Kv; T a n J k 1/1. 34]. 
1640 : Olayos Dragumir . . . Egetboros a ' Varhoz 
[Fog.; UC 14/48. Urb. 8]. 1645: az mely bort 
. . . Kannagyarto Marton eo nekie el adot volt 
bűdeos volt, . . . eget borosoknak kellet adnj [Kv; 
TJk VIII/4. 2]. 

O Szn. 1735: Pap alias Egetboros Joseph 
[Dés; Jk]. 

égettboros-forma égettboros-szerű; ca pentru 
vinars; wie für Weinbrand bestimmt. 1730: Sza-
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kács Máttyás az Válláig nyúlt vala bé az gödörbe, 
onnan ki vőn egy ejteles égett boros forma korsót, 
a' kiben Sárga forma Viz vala [Altorja Hsz; 
Borb. I Opra Istvánné Kata provida vall.]. 

égettboroz pálinkáztat; a face/a-i da să bea 
rachiu; schnapsen lassen. 1732: a Malomba a 
sákhoz támasztatták, a Molnár legény a bunda 
alá takarta, csokolta, csicsét kihúzta, hozzá járt 
éget borozta [Kv; TJk XV/9. 72]. 

égettborozás pálinkázás; băutul rachiului; 
Schnapstrinken. 1730 : Keresztes Gal vram mar 
. . . az eget borozasnak is beket kezdet hadnj 
[Szentgyörgy Cs; Ap. 2 Bochkor János Apor 
Péternéhez], 

égettborozik pálinkázik; a bea rachiu ; schnapsen. 
1718: András egy reggel hozzam jüven egetbo-
rozni [Kv; Told. 2]. 1745: láttam egy Gyekei 
magas embert, hogy egy kufárnénál éget borozot 
[Tuson K ; Ks 5. X. 6]. 1763: akkor is elsőben 
éget boroztunk, és azután a' Regiusokis meg nem 
eskettenek [Mv; Told. 33/25]. 

égettbor-szer pálinka-sor (pálinkaárusító piac-
sor); parte a pieţn unde se vinde rachiu; Reihe 
der Branntweinverkäufer auf dem Markt. 1592 : 
eggiwt ualanak az eget bor zerben [Kv; T J k 
V/l. 145]. 

égettbor-vevés pálinka vásári ás/vétel; cumpăra-
rea rachiului; Weinbrandankauf. 1774 : (Az égett-
boros kofánék közül) Horváthné nevezetűnek 
töbnyire el engedték mind Taxáját, mind az 
Udvarból valo Éget bor vévést [Mocs K ; KS 
Conscr. 52 Varró János (26) udvari kulcsár vall.]. 

égettes kiégett; ars; ausgebrannt. 1789 Egy 
égetes (!) kementze [JHb XXXV/65]. 

égettet (mész)égetést végeztet; a puné să ardă 
(var); (Kaik) brennen lassen. 1594 Ispoli (!)tt 

mesíer vramnak Nyreo Dauidnak megh hattak, 
hogi egettessen eo kegme ket eoreg kemencze 
mezet [Kv; TanJk 1/1. 232. — aTollvétség Ispo-
tali h.]. 1756: Meszet amenyi kivántattik lehet 
égettetni [Nagyrápolt H ; JHb XXXV/35. 29]. 

égiháború zivatar; fur tună; Gewitter. 7 724 : 
itt két nap éjjel nappal volt az nagy égi haboru, 
mégis I(ste)nn(e)k hálá az sulja eczczer sem jött 
erre, csattant edgy néhányat, de edgyen kivül 
nem közel . . a z estve penig oljan szél, es csapó 
esső villanlas volt i t t regen oljant nem ertem 
[Nyújtód Hsz; Ap. 2 Apor Péter feleségéhez]. 
1725 : Meg vallom bizony szomurán (I) ertem 
meg nagy felelemben voltatok az egi haburu (!) 
miatt Udvarheljszeken Betfalvanal oljan csat-
togás volt, soha oljat nem hallót [Ap. 2 ua. 
uahoz]. 1747: (A vádlottnak) ollyas tselekede-
titis importallyák melyekkel az I(sten)t vilipen-
dálni tsufohii, és tselekedetekb(en) magát Is(ten)-

hez hasonlová tenni comperialtatik, ugy mint égi 
háború dörgés és villámás alkalmatosságával 
köveket hányván fel a ' sendelyre, mások (na) k 
ditsekedett hogy ŏis tud ollyatén keppen tsele-
kedni [Torda; T J k III . 180]. 1853: Tűz, Viz 
Égi háború elleni Kármentesítő intézet [M. bikal 
K ; ÁLt]. 

égi-tűz mennykő, villámcsapás; trăsnet; Blitz-
(schlag). 1818j1820 : az égi tűztől, és gonosz ember 
gyujtogatása, vagy pedig a Falubelieknek vigyá-
zatlansága miatt támadott, 's házról házra el 
harapazatt égésből . . . kővetkező károkat . . az 
Árva tartozik szenvedni [Kv; Pk 4]. 1823 : 
az Groff Bánffi Udvara follyasoján álván, az égi 
tűz által vüági életétől meg fosztatott és el temet-
tetett [Gyalu K ; RAk 198]. 1836 : A Pavai Joseff 
Haza felet adom ki 35 Rfr Taxa mellett 
Pavai Mihálly (na) k Egi Tűz és a' Szomszéd-
ból harapózó Tűz nem lesz hibajok [Dés; Törzs. 
Dési taxalisták 5]. 

ég5 1. tüzes; încins; brennend, glühend. 1573 
Kowach Istwan Azt vallia hogy . tawaly hay-
taskor talalt volt az vton az Maiorok keozet az 
porban egeo ganet kyt eomaga darochy hwllatot 
ely mykor az Mas Maioraba vynne, eo oltotta 
meg [Kv; TJk III/3. 189]. 1783 : Gyulás a miatt 
a lőves miatt nem támadhatott volnae kőnyen 
a Faluban, ha mások azon égő foljtást el nem 
otották volna [Agárd MT; Told. 10]. 

2. világló; aprins; leuchtend. 1736 az nász-
nagy az menyasszonyt az vőfély kezire adta, az 
vőfély egyet került véle, azonban eleiben állot-
tak rendszerint hat forgós ifjú legények, kinek-
-kinek egy nagy égő szövétnek az keziben [MetTr 
387-8 ] . 

ćgreliató égbekiáltó, szörnyű; îngrozitor; him-
melsclireiend. 1826 : Muskátának égre hato károm-
kodásait száma nélkül hallottam, mely miatt a ' 
tsugulyáján nem volna vétek a' nyelvét ki húzni 
[K a ; KLev. — aA vall. M. légenben folyt, de 
máshonnan való volt a tanú]. 

égrekiáltó égbekiáltó, szörnyű; îngrozitor; him-
melschreiend. 1709 : az sok égre kiáltó vétek 
igen elhatalmazott [TT 1891. 269 SzZsN]. 1762 
Pétsi Pált . . . mindenféle Egre kiáltó külőmb 
kulŏmb féle Teremtettékkel káromolta s szidta 
vólna László Ferenc [Geges MT; BfR Joannes 
Molnár (60) jb vall.]. 1771 Tyiu Györgynek 
égre kiáltó káromkodásait nem hallottuk [Buku-
resd H ; Ks 114. 61. 140]. 1804 : előnkbe szök-
dösének Firtos Varollyai Jancsi Miklós Uram 
fiai, Egre kiáltó káromlással Szidalmozni, káro-
molni, tolvajozni kezdének hogy miért praedál-
totunk [Pálfva U; Pf Dömötör György (19) sza-
bad székely vall.]. 1814 : En pedig már többé 
felesége és tulajdon léánya égre kiáltó káromko-
dással ületŏ motskolodását nem szenvedhetvén, 
tovább a házomb(an) meg nem engedem lakását 
[M. gyerőrnonostor K ; GyLMiss.l. 1834 : a Tiszt 
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egyebeket elhalgatva illyen szókkal é l t : ŏ tŏ t 
egy Regius nem regulázza őszve káromolván 
égre kialto szókkal engemet nem néz tőbre mint 
egy Regiust [Bögöz U ; IB. Bentzedi Sándor ref. 
pap vall.]. 1840 : Ide való Darabont István . . . 
vala mely Dinnye vásárlás fe le t t : öszve veszvén 
feleségemmel, aztat Huntzfutnak, Kurvának, czaf-
rangnak mondotta; kűlömben czafrangos Krisz-
tussát, Szentyit, s minden égre kiáltó Szitkokkal 
motskolta [Dés; DLt 1008]. 1841 több szomszé-
daim hallattára magamat, Apámat minden hoz-
zam tartózó családimat égre kialto káromkadásai 
között Kurvának hoher Fegyverre valónak 
kialtvan [Dés; DLt 756]. 

egres1 1. éretlen szőlő; struguri necopţi; un-
reife Traube. 1568 Anna famula Joanni Borbély 

fassa est, hogy Mikor eo nalla lakoth András 
Katonai, kwldy volt ez nyarba hogy Egrest hozon 
az Mas Ember szoleyebol de o ne(m) hozot [Kv; 
T J k I I I / l . 235], 7606 / A z Hasongarti zŏleöreöl 
semmit ne(m) zedtwnk, mert mind le uezet uala 
rolla meg Egres korában [Kv ; Szám. 12a/I. 46]. 
1639: az uczabanis megh szollitotta eŏket, es 
mondotta eö nekiek hogy bizony bánom aszonj-
nepek hogj az szeŏleŏket kerestül kasul jártok 
(így!) . . . , es mindenik(ne)k egres vala az kez-
kenejeben [Mv; MvLt 291. 182a]. 1790 : Akkár 
kiis ezen Szőllő Hegyekből Se maga Se Tseledje 
egrest a Városba akár hováis, hordani és el adni 
Szabad ne legyen a ki p(e)d(ig) meg bizonyo-
sodik hogy Egrest vagy akar szőllőt hordott és 
el adat . . ollyatén Szemelly 3om Mforintig 
irremissibüiter meg büntettessék [Karácsonfva 
MT; Told. 76]. 

2. köszméte; agrişă; Stachelbeere. 1595 5. 
örög Tyukfiat Egressel . . . d 17 1/2 Egrest hozza 
p(er) d 5 [Kv; Szám. 6/XVIIa. 292 if j . Heltai 
Gáspár sp kezével]. 1596 : Estwere . . . 3 padoczot 
d 6. pipe varosé . . Chirke varosé, Egrest Apro-
lekiahoz f - d 3 [Kv; i.h. XXIX/6 73]. 1599: 
feózettem . 6 Tik fiat egressel d 36 [Kv; i.h. 
XII I /8 24], 

3. köszméte; agrişă; Stachelbeere | éretlen 
szőlő; struguri necopţi, aguridă; unreife Traube. 
1588 veottem . . . Ugorkat d. 16 Egrest d. 2 
[Kv; Szám. 4/1. 59]. 1594 Egressnek walo alta-
lagh No. 2 [Somlyó Sz; UC 78/7. 22, 2 5 - 6 ] . 
1637 Három Bodonka Egresnek való [Teremi 
K K ; Ks 69. 50. 44]. 1680 : Egres(ne)k való üres 
lyukas puttón nŏ 1 [A. porumbák F ; ÁLt Inv. 
16]. 1716 égy kévés egrest kűldőtem [Szent-
demeter U ; Ks 96]. 1735 : egressel, sóskával etc. 
gyengén savanyitott étkekből gondolom hogy 
ehetik Excellentiád [Nsz; K s Borosnyai N. Már-
ton lev.]. 

4. köszmétebokor; agriş ; Stachelbeerstrauch. 
1729: Vagyon . . . egy oldalos helyben egy 
jo nagj tagos kert mesgyein sóska, egres, és 
tengeri szŏlŏ fak vad(nak) felese (n) ültetve 
[Buza SzD; JHbK] . 1760: Vagyon . . . a . . . 
Curia contiguitásában egy jó extensioju Vetemé-
nyes kert, mellyben Egres, veress szőlő, és Megy 

fák vágynak, ez melett Gyűmőltsős kert . . . 
mely tsak szilva fakbol áll [Novoly K ; BLt]. 
1821: A veteményező táblák kőrűl lévő rosa 
egres és veross szőlő rendekis perjével el lévén 
telve Szorgalmatos kertész munkát kívánnak 
[Koronka MT; Told.]. 7879; Vannak egres ágyások 
is [Szentbenedek SzD; Ks. 73.55]. 

egres2 1. égeres 

egreságyás köszméteágy ás/táblácska; strat de 
agrişi; Stachelbeerbeet/schlägchen. 1849 A' Ve-
teményes . abban sok osztállyozott veteményes 
ágyások, virágokkalis ékesítve. Vannak egres 
ágyasok is [Szentbenedek SzD; Ks 73. 55]. 

egreses I. mn ? egresbogyó-mintás; cu modele 
ín formă de agrişe; mit Stachelbeermustern. 
1837 Vastag Egreses formájú® [Szentbenedek 
SzD; Ks 88 Oszt. 37. — aTi. abrosz]. 

II. fn egres/köszmétemártás; sos de agrişe; 
Stachelbeertunke. 7777/XVIII. sz. Tartazik . . 
ezekel az étkekel . . Hriskasas, velős kónczal 
Citromos nyakal . Tehénj husal Egresest 
Majarságal [Kv; FésűsCJk 16]. 

Nem zárható ki a 'majorságaprólékos egresleves' értelme-
zés sem. 

egresfa egres/köszmétebokor; tufă de agriş; 
Stachelbeerstrauch. 1699 első tablajában vagyon 
foghagyma, ennek egyik oldalát kerítik egres fak 
. . . harmadikot sallyja, negyediket veres szŏllŏ 
fák [Szentdemeter U ; LLt Inv. 28]. 1729 : Vagyon 

egy jo nagy tagos kert . mesgyein sóska, 
egres és tengeri szŏlŏ fak vadnak felesen ültetve 
Második kert vagyon . oldalos foldb(en) . a 
táblák mesgyéin, némely helyt, szép szőlő lúgo-
sok, nemely helyt egres fák vad (na) k [Buza SzD; 
J H b K V/2]. 1732: három rend egresfa [Kv; Ks 
40 Varia XXVIIIc] | edgy rend Egres fais vagyon 
ültetve [Szászsztjakab SzD; TSb 51]. 1736 ezen 
Sárpataki Curiaban van az Veteményes Gyűmől-
tsős kert . közbe, közbe Mesgyéin Egres és 
Tengeri szőlő fák vadnak [Sárpatak MT; 
CU XIII/1. 71]. 1782: Kőszmete azaz egres fa 
| Köszméte egres fa [Kisesküllő K ; SL]. 1810 
Vagyon ezen kertben hat Veteményes Táblák 
körül sorjába veres szőllő fák — ezeken kívül 
egres fákis [Dob.; Ks 76 Conscr. 47]. 1813 : A' 
virág ház előtt lévő két alsó veteményező Táblák 
kőrűl szép eleven Köszméte Egres fák (így I) 
[Koronka MT; Told. 18]. 1819 : A ker t hoszszába 
két sorjával apro veres szőllő fák, megént kereszt-
be az alsó részibe viszont veres szőllő két sorjával, 
e felett két tő Egres fa [M. köblös SzD; Torma]. 
1826 : Veres szőllő, és egres Fák [M. bölkény MT; 
Bora. G. XI I I . 40]. 1837 a ' Kertbe . . a ' bé 
meneteltől szembe eső kert mellett végig félig 
málna, félig egres fákkal vagyon bé ültetve [A. 
szőcs SzD; Bet. 5]. 1839 alma, Cseresnye, Dio, 
Körtve, megy, szüva, egres, és Veres szöllö fák 
[Mezőszilvás K ; TSb 2]. — L. még egres 4. 
al. 
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égresfa égerfa; arin; Erle. 7737/XVIII. sz. 
egy darabocska egres fagbol allo Szabados erdőcske 
[M.nemegye BN; Berz. 7.68/1]. 

egresié ? ecetes bor; vin oţet i t ; Wein mit 
Essigstich. 7632 Zöcz Mihalys ki jöue . . . az 
pinczeböl, s akkor dŏteöttek volt el az egres leuett 
[Mv; MvLt 290. 82/a]. 
£ 

?egreslevű ?ecetes ízű; cu gust de o ţe t ; nach 
Essig schmeckend. 1598 : Thawaly oh bor Vrn(a-
rum) 290 de igen zegeni egereslew [Kv; Szám. 
7/XVI 67]. 

egresrend egres/köszmétebokor-sor; şir de tufe 
de agriş; Reihe von Stachelbeersträuchen. 1821 : 
A Veteményező táblák kőrűl lévő rosa egres és 
veres szőllő rendekis perjével el lévén telve Szor-
galmatos kertész munkát kivánnak [Koronka 
MT; Told.]. 

egresszárasztó-deszka egres/köszméteaszaló táb-
la ; planşă pentru uscat agrişe; Brett zur Abdör-
rung der Stachelbeeren. 1698: ket Egres szaraszto 
deszka [Kóród K K ; LLt 72]. 

egri Egerből való; din Eger; Erlauer, aus Eger. 
Szk: ~ bor. 1732: Tokaji aszszu szŏlŏ bora 
Cub: 5 . . . Budai bor Vr. 16 Ugyan Budaj Ve-
resbor Vr. 6 Medgjes bor Vr. 12. Egri fejér bor 
Vr. 8 . . . Egri veres bor vjj Ur 14 [Kv; Ks 40 
XXVIIIc néhai gr. Kornis Zsigmond lelt.]. 1755 : 
(Vettem) Egri Veres ŏ bort [TL. Teleki Ádám 
költségnaplója 25a]. 

egri-hal halfaj ta ; un fel de peşte; Art Fisch. 
1680: Vagyon ez Falunak, pisztrangos, semljn-
ges, kövi és kophalos pa takja ; ezenkivül vágjon 
egy Liszkor nevŏ patak is mellyben egri halok 
és Rakok teremnek azis tilalmos [F. porumbák 
F ; Urb. 58]. 

égszakadás felhőszakadás; rupere de nori ; Wol-
kenbruch. 1653: Oly nagy égszakadás lött valaa, 
hogy a pap házát és az Hajdú Márton házát 
csaknem elvitte vala az árviz; a piaczon meg-
úszta volna a vizet a ló [ETA I, 51 NSz. — 
aMv-en 1598-ban]. 

égszín égszínkék; albastru deschis; himmel-
blau. 1672: Egzin habos keskenj kanavacz 
soknja egi rend aranj Gálon az allyan az val-
lais affele [SLt A. 52 Suky Krisztina lelt.]. 
1682 : Ket aranyas Gyólcs lepedő nro. 2. Egyik 
Szekfŭ szin, másik Eg szin [UtI]. 7686: Második 
Paplan veres aranyas bársony, Az kerületi Sima 
ég szén atlacz [BK. Bánfi Ferencné Bethlen 
Krisztina kel.]. 7688 ; Vétetett Aszszonyunk . . . 
Gomb kŏ tŏ Laczkó és Petér kezekb(e) egj nitra 
s hat lót ég szin sodratlan sellymet [Fog.; Törzs]. 
1692 : Egy ég szin allyába szőt arany virágokkal 
való szoknya, olyan materiabol való elő ruhával 
ſBilak BN; J H b K L. 36]. 1695 : Egh szin Kana-

egybekeveredik 

vácz Kanavácza Szoknya . . . Egy Égh Szin Ka-
navácz Mente [Hsz; LLt. — aIgy kétszer!]. 
1728 ; Egj eg szin selyemmel varrót kendő [Kis-
borosnyó Hsz; SVJk]. 1735: Vzoni Mihályné 
Aszszonyom is ada egy sellyem ég szin kesz-
kenyöt az Ur asztalara [Káinok Hsz; i.h.]. 1746 
Egy ég Szin hobos tafota velum, mellynek Szélin 
arany tsipke vagyon, a ' prédikállo Székre való, 
mellyet Istenes jo indulatjából p(ro)curalt Nzetes 
Donát Ferencz vr(am) Kedves hites társával 
Kövér Judit Aszszonnyal együtt, a ' közepin magok 
nevek arannyal vagyon felnyomtatva [Komolló 
Hsz; i.h.]. 1834: ajándékozá meg Sz. Ekl(ézsi)-
ánknak templomi szonoki székét özvegy Török 
Jánosné Kalo Kata égy ég-szin selyem takaróval 
[Nagykapus K ; RAk 41]. 
91 

égszínkék élénkkék; albastru deschis; hellblau. 
1683 : Kis ing Eg szin kék atlacz szkofium ara-
nyal Ezŭstel merón varva [UtI]. 1728: Egj eg 
szin kek sellyem kis keszkenő [Lisznyó Hsz; 
SVJk]. 1732 : Egj ék (!) szin kék sima bársony 
szoknya őt rend egj egj tenerni szelességü arany 
Csipke az allyán [Hr]. 1761 : (A szoba) oldalá-
ban bé vágva â Palotán levő kŏntŏs tartó Almá-
riumokhoz éppen hasonló u j Almárium, discor-
dálván ez éppen csak abb(an), hogy ez ég szin 
kék hobos festékkel festetett [Szászvessződ N K ; 
J H b K LXVIII/1. 206]. 1763: Edgy Egh szén 
kék drága szoknya . . . 1 Satiros kék Tafota 
szoknya | 3 Sing égh Szin kék aranyos 8. Sing 
viola szin ezüstes pándlika [Nsz; Szer. özv. 
Harsányi Sámuelné Tisza Ágnes lelt.]. 1793 
Ég-szin kék selyem sinor öv skofiumos gombok-
kal [TL Conscr.]. 

égszínű égszínkék, albastru deschis; himmel-
blau. 1658: Balpataki Uramnak Menteje ala 
vettem, hat singh Egh szinű dupla Bagaziat, 
pro fl. 3 / / - [Borberek A F ; Wass. Perc. 49]. 
1681 Eg szinű sima Atlacz [UtI]. 

egy1 I . számn. Jelzői haszn-ban; 1. numerái 
folosit ca atr ibut; Zahlwort in attributivem Geb-
rauch: un, o ; ein, eine, ein. 1570: az hazbely 
Rezekert . . . egy hordo Bort adot [Kv; T J k 
III/2. 133]. 1572 (Az asszony) varasawal elt 
Mynekeleote Eottues Janos ely veotte, egeb rw-
hayat sem twgia egi fekete zoknianal egeb ezwst 
mywet Nem latta egy horpadozot pohárnál es 
egi partha Eonel | semmy egeb Nem volt az 
hazban ky oda való volt volna egy aztal egi pad-
zek egi fogas [Kv; T J k III/3.42, 47]. 1586 
Arra kenzerit vala engemet hogy paraznasagot 
vallanek Rengeo Annara, egy zokniatis Ighir vala 
[Kv; T J k IV/1. 587]. 1597 égikor egy echaka 
vgimint egy orakor taiban hallót valami'vgatast 
az vdwaron [Kv; T J k VI/1. 5]. 1598: ada egy 
pénzt az chyuporert [Kv; T J k V/l. 269-70] . 
1599: Az en battia(m) . . . , weött wolt zolgalat-
tiawal egy gyermek lowat [UszT 15/188]. 1602 
vagion meg eggy keozelb való Attiafia Hozzw-
telky Borbaranak, Tholdalagy ferenczne [Kv; 
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T J k VI/1. 583], 1603 : egy nagyobbik fiays vagyon 
Mihály neúeo [UszT 17/15]. 1609 veottewnk 
eggy Sym vasat zegnek d 8 [Kv; Szám. 
126/IV. 33]. 1611 égi puszta órőkség . mé-
gyen a borjú kertre [Karácsonyfva MT; EHA]. 
1615 Egj feyr záros lada, es egy sokodolmos 
vassazatlan lada [Kv; RDL I. 97]. 1626: Vagion 
eggi Eotsem ki Hideluen lakik [Kv; i.h. 129]. 
1632 : Pattantius Lazlone edes Annia es Farkas 
Gasparnenak az szüle Annia egjek voltak, de 
Korlat Janosne egy izzell, hátrább valo vnokaja 
az Pattantius Lazlone Annianak [Mv; MvLt 
290. 108b]. 163711778 az Kalandosban égy darab 
új Szŏllŏ [Erdősztgyörgy MT; EHA]. 7644 Az 
solgalonak Hagiok igi on kannatt, s egi Eleö 
Ruhanak valo Giolczott [Kv; RDL I. 132]. 1676: 
az Viz mellet az molnon alol égy Föld Tanorak 
[Szentlászló MT; Told. 8]. 1682/1687 Attam egi 
hatt forintos Szőniegett . . . Attam tiz forintos 
egi Uy Paplant [Fog.; Borb. II]. 1683 Edgy 
arany amis marat volt [Kv; Sár.]. 1686 Edgj 
Ezüst kanna kivűl belőll Arannyas [BK. Bánfi 
Farkasné Bethlen Krisztina kel.]. 1705 égy 
Szüvás kertet . . . vettem [Altorja Hsz; Borb. 
II]. 1713: Más égj aranyas keszkenő [Zilah; 
SzVJk]. 1719 az uráról maradott volt réá égy 
fakó lo [Kszeg; BfN Bh-i cs.]. 1720 : édgy tűr-
keses Láncz bogláros ŏv [Kv; Pk 6]. 1722 A 
Minis ter tartozik a kaszasok (na) k edgy veder 
borral, edgy tál etekkel [Körtvélyfája MT; Görg-
Jk 121]. 1735 égj szekér veszszőt el vűn ezen 
erdőből [Mezőmadaras MT; Berz. 15. XXII . 10]. 
1737 : A Nagy Rétben égy nyil [Nagyiklód SzD ; 
EHA]. XVIII. sz. köz. : A Tsombordi réthez 
közel vagyon édgy tövisses rét [Ne; EHA]. 1754 : 
a kertek felett vagyon édgy Veteményes kert 
[Ördögkeresztúr K ; BHn 159]. 1756 Egy hosz-
szu ládában láttam égy sziranyos szép Szerszámot 
[Mv; TSb 21]. 1762: egj Ládátskánál, egy Derek-
ajnál, kétt párnánál, egy Festekésnél egyebb 
nintsen az Háznál [Oltszem Hsz; Mk RN. IX/109] 
| édgy Puszta Ház helly [Burjánosóbuda K ; 
BHn 48]. 1770 irtam Bakó V(ramnak) hogy 
külgyen onon égy hal hordozo hordot [Lekence 
BN; Ks 47. 67. 29 Simon Pál t t lev.]. 1771 
Igenpatakán vagyon igetbor fözö égy Nagy s 
égy kisdet réz üst [Kendilóna SzD; TL]. 1775 
Az Őrdő(n)gős To alatt égy heverő Pallag [Oklánd, 
U; EHA]. 1783: akkor éjei el veszett égy vég 
Czondra Posztoja [Faragó K ; GyL]. 1798/1821 : 
egy furu, égy Szekertze [Kv; Pk 5]. 1801 Hét 
évő Kalány. Édgy Leveses kalány. Edgy velő 
vájó Kalány [Mv; MvLev. Tóbiás Antal hagy. 
4]. 1803 égy Darab Erdő [Désfva K K ; EHA]. 
1809 bé kűldett hogy hozzak égy inget | édj 
Batalíon katonaság [Dés; DLt]. 1812 Vett edj 
Brülantos reszkető Tőt [Héderfája K K ; IB]. 
1818 Égy Klávir, vagy Forte Piano 500 Rf 
[Kv; Pk 5]. 1830 Vas Fogú Borona édgy, hasz-
nálható állapotban Nro 1 [Nagyikland TA; TLt 
Közig. ir. 1748]. 1842: Találtatik az udvaron 
égy Gémes Kut | a ' Csűrbe égy rongyos szél 
rosta [Oprakercisóra F ; TSb 51]. 1864: van 

égy két és egy három kövű lisztelő malom [Türe 
K ; KHn 265], 1869 igér égy inneplő szőr-
ruhát [Mv; Lokodi lev.]. 

Szk : ~ vagy két egy-két. 1598 hjzem az egiz 
orzagban talal kegd, egy uagj ket igaz Istenfilő 
iambort, az kjre rea bizhattja dolgokat az zeginj 
aruaknak [Bál. 51 Kowachoczy János lev.]. 

2. egyetlen; un singur; ein einzig. 1573 : (Az 
asszony) latia az lowakat zabadon Mond hogi 
Nem ez volna Io fiaim az ty dolgotok hogi Mar-
hamra gondot Nem viseltek ha lg akartok Zol-
galny Bátor Engem egi oraig seh zolgalyatok, 
ahwl az ayto [Kv; T J k III/3. 110]. 1578 az ket 
molnot egj malom hazban czenialljak [Hsz; Bál. 
1.]. 1585: Kezdettük az le dóit falnak keowet 
egy rakasban hordatny, es az meszet egy eowe 
(!) [Kv; Szám. 3/XIX. 34]. 1586: forgach Die-
nesne sem tazita sem Wthe, hane(m) chak zepen 
megh fogha a ' Molnarnet es el emele a ' Sakrol 
egy wtest sem myweltenek [Kv; T J k IV/1. 610]. 
1589/XVII. sz. Edgi Heti beres Legeni se vált-
hassa es hagihassa el Gazdaiat semmi egieb wdeo-
ben, hanem Kis Aszszoni napian | Edgy Mester 
se tarthasson nalla teőbbet három Inasnal [Kv; 
KőmCArt. 5—6, 20], 1592 Mert azt akarnam 
hog' egi Nehanj eztendeònek ennek eleòtte (így!) 
weztette volna el twzzel, mert poganok es Jsten-
telenek laknak ebbe az varosba egi kereztenj 
ember nem lakik [Kv; T J k V/l . 3 0 0 - 1 ] . 1594: 
en az utan ne(m) hallottam egj szotis, sem uram-
twl sem penigh az haz nepitwl [Kv; i.h. 463]. 
1598 Amiolta emlekezem azt az peres feoldet 
mindeltigh Coloswarhoz bekesegese(n) bírtak . . . 
soha monostorhoz chiak egi borozdat sem bír-
tak benne [Kv; i.h. 192]. 1604 minden marhaiat 
ki hordata oda hogi mikor el meggien meg agía, 
de sémit egi wiselö zoknianal Egiebet meg nem 
ada [Korond U ; UszT 18/167]. 1605 eo nekj 
egy penze sinch el keòltette [i.h. 20/133]. 1623: 
(A házhely) immár az eleóbeli Zálogos pinzel 
eggiwt, egi Summaban lezen zalogban huzon 
három forjntban [Mihályivá NK; J H b XXII/25]. 
1625 az mikor teòb dolgaink el igazodnak 
akkor ez is legitime azon az egj napo(n) fina-
li(ter) igazodgiek el [UszT 130c]. 1635 az Leányod 
kert arra, hogy hozás eget bort Anya, kire azt 
mondottak hogy egy penzedis ninczy [Mv; MvLt 
291. 50b/]. 1653 Die 21 januar. Szabó István 
öcsém meghala ., egy gyermeke is nem marada 
[ETA I, 152 NSz]. 1666 Eszkúszŏm azért az 
I(ste)nre hogy ez Tisztemben* semmi res-
pectusra nem nezven egy falutis az szedesben el 
nem kerülök [Utl. — aTi. éléshajtóságban]. 1673 ' 
az sok hamis az egy Igazat el nyomhattya [Kv; 
MészCLev.] 1714/1781 Gerend Lónán kétszer 
kellett pásinton épitteni, a mint most leg közelebb, 
tsak egy karó fark is az udvarház helyinn nem 
maradóit, s ugy kellett eo Nagyságának épittés-
hez kezdeni [Gerendlóna TA; J H b LXXI/3. 
469]. 1715: derék dolognak idején, néha két 
három hétigis nem tudtunk csak edgj lelketis ki 
hajtani az Ur dolgára [Fog.; Utl] . 1723 En 
Miszti Eŏtves Pál . . . erre az becsületes Városra 
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tsak egj Vres Turbával jöttem, meg gúnyám is 
jó nem volt [Kv; KvRLt VII. 28]. 1727 : Az 
birságot el nem engedhettyük ha egy ellenkező 
leszen [Szotyor Hsz; SzékFt 35]. 1747 Gyakrab-
ban ett, ivutt, vendégeskedett, és soha nem dol-
gozott, sok pénze volt, sŏ t ditsekedett vélle hogj 
más hát ökre után nem tud ugj élni, mint ŏ a 
kinek edgj marhája sintsen [Torda; T J k I I I . 
188]. 1759 : Fattyat vetett, kettősse lett egy alkal-
matossággal [Sár.]. 1763 : nincs nagjobb kurva 
édgyis nállánál [Nyárádsztlászló MT; i.h.] | Soha 
pedig potentiose egy tojás erŏnyijeket el nem 
vettem [Nsz; Told. 44/6]. 1774 : Csutak Uram 
az 1770dik beli Termést annyira el adta volt, 
hogy Csak égy asztag maradót volt csepletlen, 
mellynekis magját még Szalmájában el alkudta 
volt csepletlen' [Mocs K ; KS]. 1812 : nékem edgj 
Barna Tehénnél egyebet nem hoztál | tsak edj 
Hetet sem töltöttek csendességben békességben 
ngy annyira, hogy edj Hét sem tölt el a mellyen 
azt lehetett volna mondani, hogy ezen a Héten 
nem volt háborúság eŏ nsgok kőzött [Héderfája 
K K ; IB]. 1814 tsak azt mondom hogy én meg 
soha égy emberre se tettem kezemet [M. gyerő-
monostor K ; GyL. Varga Pál ub lev.]. 1823 
újra réám jött az ételembe . . belé pŏkdŏsŏt, 
hammúval meg töltötte, egy falatot sem éhettem 
[Radnótfája MT; TLt Praes. ir. 65/827-hez]. 
1853: én bezzeg szigorgok busulok eleget . . . 
mert egy xrom sints, sokat éjtszakázok a ' Lel-
kem Anyám mellett [Kv; Pk 6]. 

3. egyetlenegy; un singur; ein enzig. 1568 az 
bor egetó Matyas gyermekyt hozza fogya vala 
zygyarto balínt hogy Egy pénz fyzetes nekwl 
el tartya, es semyth tartasokra ne(m) tud [Kv; 
T J k i n / 1 . 175]. 

4. csupán/csak egy, egyetlenegy; numai unul 
singur, una singurä; nur ein, eine. 1586 en sen-
kinek egiebnek nem keozeóneom, hanem az egi 
eleó Istennek ki az mennyet feoldet teremtette, 
A' ki ennekem minden vgiemeth vyselte [Kv; 
TJk IV/1. 618 — 9]. 1653 Mint lészen és immár 
miben állapodnak meg, tudja csak az egy Isten 
[ETA I, 27 NSz]. 1692 Esküszöm az egj igaz 
Istenre [Bonchida K ; Törzs]. 1780: A' Szivemet 
pedig tsak az egy élő Isten tudja [Ne; Borb. I I 
Kováts Jósef rekt-prof. kezével.] 1813 egy Iste-
nem s egy Lelkem, ennél többet nem tudok [Dés; 
DLt 162]. 

Szk î azjez ~ a. az/ez az egyetlen 
1582 : Az mesterek megh hagiak hog senki egnel 
theobbet Ne leoyeon az zakalasokbol az egy 
Leowest(is) vgian az Mesterek teolteottek vala 
[Kv; TJk IV/1. 51]. 1592: De l m latom hogi 
el chendesedek dolga es teorueniel ne(m) keresek 
erette, de ha egiebert megh ne(m) bwntety Isten 
ez varost de chak ez egi emberert is ostorát bo-
chattia reaia, hogi ezt igi el zenuedek [Kv; T J k 
V/l. 211]. 1596: Az egy paplant megh vallja 
az egyik az harmadik bizonsagh hogy Andrásé 
volt [UszT 11/41]. 1618 tüduan fogiatkozot 
allapatiokat ez egj mostani 1618 Eztendeöbelj 
minden kęoztok es raitok leueö adaiokertt eő 

Ngnak zolgaltassanak az gonduiseleö kezeben 
Tizen eott Nestett [Kv; Törzs.]. 1635 az Warga 
Czeh igassagat eo felgnek declaraluan igen 
serio megh parancziolta, hogy az egy incorparalt 
unió jókban megh tartassanak [Kv; KvLt Céhir. 
I. 15]. 1636 Balo Georgynek ez egynek szabad-
sagot adok szolgalio(n) szazlo alat de az teobbit 
jobbagiomnak tartom [Usz; KaLt Apor István 
ir.]. 1646 ez mostani Pestisben mind fia, s mind 
penigh az egy Leanya megh holtanak [Bur-
jánosóbuda K ; JHb K XXII/29]. 1782 Néhai 
Mikola László Ur számára dolgoztam, hanem 
holta után építettünk mindeneket, az egj Csű-
rén ha nem dolgozhattamis [Dombó K K ; J H b 
XIX/22. 22]. - b . csak a/az 1641/1642 : en 
velem, sem egessegemben sem mostani halalos 
betegsegemb(en), semmi nemű Attjam fiaj jótt 
ne(m) tettek, es mostanis az egi Anja(m) az mos-
toha apam(ma)al ó kgmevel forgodik mellettem 
[Gyalu K ; JHbK XXV/4], 1722 : járján rendre 
az edgy Postálkodás kőztök a Faluban [Fog.; 
KJMiss.]. 1789 Ezen két Falunak® egy Proto-
colluma lévén . az egész accuratióval vitetett, 
éppen az egy Numerusoknak feltételiben tapasz-
taltatott fogyatkozás [UszLt XIII . 97. - aSzent-
péter és Szentpál U]. 1848 ők sem Juhát sem 
semmi eddigi praestatiokat többet nem adnak, 
szolgálatot sem tesznek mind addig mig u j tőr-
vény nem hozodik, az egy dézmát a' gabonábol 
meg adgyák [Podsága TA; TLt Praes. ir. 536] 

az ~ nél egyebet. 1775 : nem tapasztaltam 
az egj Jóságnál, Jámborságnál, Jozonságnál 
egyebet [Szentkatolna Hsz; HSzjP] az ~ 

(en) kívül. 1585: Minden Marhaia Daroczy 
Ianosnak Akik voltak Az egy fęl keohaz kiweól 
Daroczy Peter kezeheóz Jütanak [Kv; T J k IV/1. 
394]. 1629 mikor Czimbalmos István az lovat 
berben atta volt, es Zabo Istuan raita el ment, 
akkor az egy kapta tetemen kivűl semmi nyava-
lyaia nem volt [Kv; TJk VII/3. 60]. 1640 az 
ollian temerarius emberek czieledestol excludal-
tassanak, es az egy keresztelesen kiveöl az Minis-
terek semmiben zolgalni ne tartozzanak, se teme-
tesben, sem Copulalasba(n) [SzJk 4 8 - 9 ] . 1642 
megh haluan felesegeuel egyetemben Vayda 
Marton, marat ez három meg neuezet leanyra ez 
az Keo Banya . . . , ez három Atyafi mind vras-
tol megh haluan, az egy Vaczi Benedeken kiűül, 
ez az Vaczi Benedek marat ez megh neuezet 
Banyanak Birasaban [Abrudbánya; Törzs.]. 1731 
vágassák le a' Kertet, az egy Vdvar Ház kŏrŭl 
erigalt kerten kivül, mellyet az Atyafiak czédáltak 
az Vdvarházzal edgyütt [Kv; JHb XLII] . 1765 
s híjában panaszlottunk Regius Perceptor Uram-
nak, mivel eö kegyelmeis lábot adott alájja, az 
edgy verekedésenn kivül mindenre facultálta a 
szegénység ellen [Borbánd AF; Eszt-Mk Vall. 
187]. 1817 Járásomba az egy Gorgenyen kivül 
Árpát egy Faluba Sem vetnek, ot is Keveset, 
és az is Szegény [Oroszfalu MT; TLt 1470] 
azjez ~ úttal akkor/most az egyszer. 1600 Mind 
az altal adigh eskette(m) előtte mi(n)t hogy attiam-
fiaes, az egy vttal ne(m) bantoth, hane(m) beke-
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wel el bocsatot [Pálfva U ; UszT 15/105]. 1628 
(céhek) noha többet érdemlenének, de kegyelme-
sen akarván őket tractálni, többet ez egy úttal 
nem büntetjük [SzO VI/79 fej.] ^ ez ~ eszten-
dőben ebben az egyetlen évben. 1601 Az zeky 
Camaranak gondwiseleset myerthogy az varos is 
semminemeo keolcheget az Akna eppeoletyre 
Thorday Matenak kezehez nem adott, nagy puz-
tasagbol penigh megh epitette his itaq(ue) res-
pectibus meg ez egy eztendeoben egyedeol eo 
kgmen haggyak [Kv; TanJk 1/1. 379] # ez ~ 
idén, ebben az évben. 1637 ez egj iden nem 
adgja berbe senkinek . . . hanem el bontattia az 
hazat [Mv; MvLt 291. 78a] * ~ darabban/láb-
ban egyben, egy táblában/tagban. 1740: Vagyon 
égy Darabba puszta szŏlŏ [Algyógy H ; Ks 89 
Inv. 63]. 1716: azon Buza erdő kŏzŏtt levén 
vetve, és ne(m) égj lábba(n) va(n) hanem diribban 
darabb(an) [Pestes SzD; Ks 95] * ~ fillérig/ 
pénzig, az utolsó garasig/krajcárig. 1624 : annak 
az három ablaknak megh Czinaltatasat ueghez 
uizem az mit kgd io akarattiabol kúld en egy 
fülyerig rea költóm [Mv; Törzs. „Tordaj Pal 
Deák" lev.]. 1626 : Azért ha az az Eotsèm az 
giermekimet es gazdam azzont, ez hazbol ki akar-
naia tenni, mint hogi ezt az en Edes tarsommal 
gazdam aszszonniál kezwnk munkaiaual nagi 
faratsagunkal eppitettwk; Azért ez haz epwlet 
meg betswltetuen az az Eotsem az arrat eggi 
pénzig tegie le [Kv; RDL I. 129]. 1654: Ighen 
serio parantsollyuk hwseged(ne)k valamit az 
emiitett falubeli szegenseghtòl s biraioktol szokott 
adaiokon kiuwl el ueött uagy uetetett praedal-
tatott, egy fÜlerigh mind uissza adgya mindgya-
rast [EMLt fej.] ~ pénzt sem egy garast/ 
krajcárt sem. 1570: Jo vraym en Thwdomant 
Tezek kegek Elewt hogy Engemet fwzessy peter 
pénzért Nem fogadot, Egy penzet sem latta(m) 
sem veottem, hogy eo Mellette en azért vallot-
ta(m) volna | az myt Nekem attal egi pénzt sem 
fyzetek vyzza abban neked [Kv; T J k III/2. 
39, 136]. 1583 soha chak eg pénzt sem kwldeot 
Jgiarto Georgy az orwosnak az feiebe hogy fele-
seget valamy olj olayal meg Eolne [Kv; T J k 
IV/1. 142]. 1590 Egy pénzt sem ad mi nekeonk 
rea [UszT]. 1592 Az az kgtók itÜetibe(n) vagion, 
ha megh kelle venni az arrath raitok vagj nem, 
de ha az Zena Enim leóth volna, soha egj pénzt 
sem veónnek Érte raitok, mert amint iram mind 
el rothat volt [Kv; Szám. 5/XII . 3]. 1604: En 
ne(m) tudom sem lattam egi pinzetis hogi el wöt-
tek wolna [UszT 18/147]. 1653 azt a kutat Bor-
bély Lukács urammal a magunk költségén csi-
náltattuk minden munkáját, senki abban egy 
pénzt is nem adott [ETA I, 147 NSz]. 1713: 
kglmed nékem soha egy pénzt is nem adótt 
[JHb II / l gr. Mikes Mihályné Bethlen Druzsiána 
gr. Csáky Istvánhoz]. 1740 Szabó György . . . 
examináltatván ej uralta hogy ezen Kapitany(na)k 
functioja alat égy Pénztis nem adot [Torda; TJk 
I. 182]. 1763: én haszontalan herre tsak égj 
penzit sem költöttem Nstok(na)k [Kóród K K ; 
Ks CII. 18 Szarka József t t lev.] * mind ~ 

batkáig/fillérig az utolsó garasig/krajcárig. 1623: 
(Az) Eottuen forintot es az pohartjs, kézpénzül 
mjnd egi fülierig mégis ada Anna azzonj eo kemek-
nek vgia(n) mj eleottunk [Kv; RDL I. 120]. 
1653 Szép companiával mentem oda és nagy 
menyegzőt szerzénk, és minden költségnek két 
részét megfizettem kolosvári módra. Csak borért 
adtam 66 forintot, flor 66; egyéb költségeket is 
megfizettem mind egy batkáig, a mely te t t majd 
száz forintot [ETA I, 146 NSz] # mind ~ cseppig 
az utolsó darabig. 1637 megh az legeni a' Ta-
nierra akaria vala tenni a farkat Balogh Giórgjne 
el ragada a' taniert eleőle s megh monda hogj 
ha rea teszi bizoni a fejeben rontia mind egi 
czeppeg [Mv; MvLt 291. 117b]. 1656 Peczi 
Simon mind egy czepigh el vesztette vala az 
Joszagat, az Gyermekinek semmi sem marada 
[Kóródsztmárton K K ; Bál. 1] mind ~ falatig 
az utolsó falásig. 1721 : alazatoson még szolgalom 
az Mlgos Urnák ha nekem is ég sértesecskét küld 
ézen meszét le vivő talyigan tavaj ném busitotam 
az Mlgos Urat mivel vot de most égyecskét öle-
tem volt mind aprolikja mind szalonaja mind 
égy falatig el fogot (!) [Szentpál K ; TL- Mihály 
deák Teleki Pálhoz] # mind ~ pénzig. 1617: 
Mivel hogy Felwi(n)czj Martonnak modgya vá-
gyó (n) most az éppétésben, éppétesse megh, es 
valamit rayta éppétene, azt felregestalwan mind 
egy pénzigh meg téréczyék fizessék neki wdeőwel 
az Zikzaj Bor<bala> mostani ket arway [Gyf; 
Berz. 17]. 1627: az mit Testamentumaban legalt 
volt, Kanta Mihalj, tudnj Illik az templum Épü-
letire, az praedictoroknak (I) az ket Ispotalibelj 
szegenieknek es az Scolabelj deakoknak azokatt 
mind Egj pénzig az derek Jokbol, kinek kinek 
kezekhez szolgaitattuk [Kv; RDL I. 134] mind 
~ tőig. az utolsó tőig. 1763: az sohais jo föld 
nem leszen valamedig mind egj tŏjig el nem Ra-
kantyak (!) [Kóród K K ; Ks CII. 18 Szarka 
József t t lev.]. 

II. számn fn-i jell-ű haszn-ban. 1. egyetlenegy; 
un singur; einer, eine, eines. 1572 : ollyok Megh 
Ewketh Egget se Bochasswnk el benneok [Bh; 
KP]. 1573 : kerdette hogi ha latta az legenieket 
otth, Mond hogi ne(m) látott egetis [Kv; T J k 
III/3. 64—5]. 1574 Minden kapun Minden Nap 
egy egy tyzed Eoryzzen, Towaba senky keozzw-
lek keowetes nelkwl ely Ne tawozzek az kapurol 
Es egyzer eginel teob ely Ne Mehessen, hane(m) 
az Meg Ieowen vgy Mennyen Mas [Kv; TanJk 
V/3. 103a]. 1582: Mondek en Sophia Azzony: 
Nem veole (!) ki az Aranyban. Monda Nem veot-
tem eggetis | Az mesterek megh hagiak hog 
senki egnel theobbet Ne leoyeon az zakalasokbol 
[Kv; TJk IV/1. 48, 51]. 1604: Az sipos János 
diznayt be haytok wgian az En eletemrç: Az 
tizt tartó meg wttete Egiet benek felet anak be 
kyuana [UszT 18/129]. 1614: Jobbagy egyis 
ninczen [UszLt VI/56. 199]. 1750 Az mi illeti 
az Molnár dolgát, . . . nem tudok egjetis [Futás-
fva Hsz; Ap. 3]. 1751 I(ste)nnek hála Semmi 
meg vető bort nem kaptam az kiről gyanakottunk 
hogy meg változhotná(na)k tsak egy sincs . . . tsak 



589 

egyhez tért valami gyanúm, de az is inkáb hordo 
üz lehet az kitsid üze [Szentdemeter U, Ks 83 
Borbándi Szabó György lev.]. 7763 : Nevezet 
szerént nem tudok egyet is most uj jabban kik 
erdőitek [Zágon Hsz; Szentk.] | nincs nagjob 
kurva édgyis nállánál [Nyárádsztlászló MT; Sár.]. 
7792 Sajnoson kell mind azon által éreznünk, 
hogy ezen Szokásnak ellenére a Só Áruihatásnak 
Beneficiumával . . . Hazánk fiai kŏzzŭl égy is nem 
élhet [Zilah; Borb. I I . hiv.]. 7844: a hordok 
égygyen kivűl bélyegesek és édgyik ajtós | Még 
egyszer meg instállam a' Ngs grofnét tángyér 
törlőink nem léte iránt, . . mert most éppen égy 
sincs [Széplak K K ; SLt évr.]. 

Szk: együl-egyig egytől egyig, az elsőtől az 
utolsóig. 7566 : my ezt az felseged hozzánk walo 
nagy kegyelmessegeth lattwan, eggywl eggyyg az 
halainak keserwes woltatis kostolhasswk zeretet-
tel meg az felseged hywsege mellett [SzO II , 191 
a székely főemberek a fej-hez] ezeriben ~ ezer-
ből egyetlenegy. 7742 az kik meg Pestisednek, 
az (így I) tiz tizen két ora alatt még hal, ezeriben 
'égy ha még él harmad napig [Ap. 2 Apor Péter 
feleségéhez] mind ~ig az utolsóig, mind 
egy szálig, egytől egyig. 7647 : azután hogy kiment 
az borral, úgy mondották ot t kinn az több társai, 
hogy ők mind egyig megcselekedték az asszonnak, 
hanem ő is cselekedje meg, de ő nem cselekedte 
£Mv; MvLt 291. 288a átírásban!]. 7653 Ez t az 
ország népe acceptálá, mind egyig hűtőket béira-
ták a nevekkel együtt, és minden ember oda adá 
hitlevelét, és a ki béadta, tehát annak gratia-
levelet adtak helyette | Borsos Tamás . . . azon 
•a napon Bástát újabban megtalálja . . . azután az 
urakat is mind egyig [ETA I, 86, 88 NSz]. 1786 
A Nsgtok féle jobbágyai (így I) még a Czigányokis 
ki kŏlteztek a Nsgtok földéről mind egyig, s más 
vraság földére szállottak [Bencenc H ; BK. Bara 
Ferenc lev.]. 

2. belső tárgyként, ül. számhat-ként; unul, una ; 
•einer, eine, eines/eins. 7574 : Meg eggyet kerwltek 
Az Boronawal esmet ot t voltak [Kv; T J k III /3. 
359]. 1582 : Az Plébános Molnays az Gerende-
lyeyg mynd be fagyot vala tellyessegel, hogy egyet 
sem fordolhatot [Km; KvLt a km-i konvent 
oklevele] | Az legenys azt monda hog az Isten 
eotet Ne segÜlye, ha soha awal az fogol Azzon-
nial chak eggyet (is) zollot [Kv; T J k IV/1. 5]. 
1596 : (Csordapásztorunkat) meg feniegette s meg 
is zidogatta Hlyen zokkal, keöuetem az Kmetek 
zemelyeth es zekith besttyie kurua f j te to t Janos, 
ne őrizd az Janosj görgy teheneth mert ha örzeöd, 
ha az falun talallak wagy az mezeön addig el 
verlek az mig eggiet rughacz [UszT 11/70]. 7639 
Az rabokkal való mulatásokat láttam, hogy ettek 
s ittak, táncoltak is — talán még én is fordultam 
egyet vagy kettőt — de én semmi gonoszságot 
nem láttam hozzá [Mv; MvLt 291. 188a—91a 
átírásban I]. 1736 : a násznagy az menyasszonyt 
az vőfély kezire adta, az vőfély egyet kerül t véle 
[MetTr 3 8 7 - 8 ] . 1746 : az I . . . Tordai Borbély 
György vr(ama)t etzakanak idején tŏb társaival 
az o Tordai Kastélyban annak égyik bás tyajaban 
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bé húzta es ot t mind addig verte mig égyet szusz-
szant [Torda; T J k I I I . 44]. 

Szk : ~et sem szól. a. meg sem mukkan. 1585 : 
Azért ezt valhatom hogy Paxy Lukachnal semmi 
nemeó fegywer Ne(m) volt, Azért Az zuchakiak 
teowek a' tamadast. paxy lukach eggiet sem Zolt, 
hane(m) az ket zuchakiak Menenek reaiok [Kv; 
T J k IV/1. 449]. 1593 Ju ta ezembe hogy az en 
fiam Ruhaya ot t az Solymosi Matthiasne haza 
hyan volna . . . , ott talalam Baljntoth . . . , eggyet 
sem zola, chak el holt vala, en az haz hyara hágok 
ala vetem az gyermek chúlayath [UszT]. 1760 
monda Ágoston Mojses: Hallgass, hallgass. Ne 
szólj egyet es [Illyefva Hsz; HSzjP]. — b. meg 
sem nyekken. 1653: Die 7 januar(ii) a várban 
bort vettek vala ki, s a borvető egyik vala egy 
foldozó varga, Török István, ki ot t leesék és hir-
telen halállal meghala, egyet is nem szollott — 
és az nap eltemeték [ETA I, 152 NSz] * ~et 
sem szólhat, a. nem képes szólni, eláll a szava. 
1594: En az chattanastis halla(m) hogy vaghak; 
k j Menek, oda futama(m), fel veom Az feoldreol 
Nem zolhat vala elseoben eggietis, hane(m) Mutat 
vala arra hogy tentat papirossat Adnanak Neky 
hogy írna, veghezetre megh leowe egy ora múlva 
a ' szova [Kv; T J k V/l . 467]. — b. nincs joga 
szólni. 1573 ha mely fely megh nem allanaa, 
addeg egyet seh zollasson hane(m) fl 10 legiea 
leh az Byraie legen ket Reze harmada Az zerzeoke 
[Kv; T J k III/3. 73. - aAz egyezséget]. 

3. ugyanaz; acelaşi, aceeaşi; der, die, das glei-
che. Szk : ~ vkivel kb teljesen azonosul vkivel. 
1798 Az Aszszonyis egy volt az vrávala ő is 
nagyon körmölödzet [Déva; Ks 115 Vegyes ir. — 
aTi. a verekedésben] •)(• ~vmivel teljesen azonos 
helyzetben van vmivel. 1771 midőn az Erdő 
Pásztor tudakazta kinek engedelméből hord-
gyák a fákat Az mondották mi gondjak véllek, 
légyen gondja másakra, mert ők mind edgyek az 
Dévai Domínium Joszágival [Nagymuncsel H ; 
J H b 93. XIX. 6/ eggyé lesz vkivel össze/meg-
békél vkivel. 1584 : Danch Leorincz valtigh habor-
got a ' zomzedsaggal, de Esmeg latta(m) hogy 
eggyé leottenek [Kv; T J k IV/1. 361]. 

Sz s éjet-napot eggyé tesz. 1758 : Az Atyank(na)k 
gyamaltalan állapattyában életiben szegicséggel 
voltunk Ejjet, Napott edgye tettünk, szüntelen 
dolgaztu(n)k [Asz; Borb. I], 

III, névm. Jelzői haszn-ban: 1. ugyanazon, 
egyazon, ugyanegy; acelaşi, aceeaşi; derselbe, 
dieselbe, dasselbe. 7568 St. Mogioro, Tomas 
Jgyarto, Demetrius Chyzar . . fassi sunt in húnc 
modum. Monostoron ok egy Aztalnal wlnek volt 
| Marta Bwday otues Janosne iur(ata) fassa e(st), 
hogy o Tordan Egy szálláson volt, András Kato-
ual [Kv; T J k I I I / l . 214, 233]. 7570Cathalin 
byller Marthonne hity zerent vallya hogy az Zekel 
peterne es Nagy Barlabasne Thwgia hogi egy 
ember giermeky, Egy hazban vadnak es egi ke-
nyeren* . . . Orsolya Erzen Jar to Jacabne Azt 
vallya hogi Twgiak hogi Égiek, egy hazban laknak 
eggywt esnek yznak | Zenth Lazlay Gergel ez t 
vallya hogy mykor Sopronbol Eottwes Lwkach ez 
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varasba Jeot volt . . . , volt eois az haznal ven-
degzegbe egy aztalnal velek [Kv; T J k III/2. 16e, 
85. — aA három utolsó szó kihúzva]. 1573: 
Inkább lakna(m) egi hazba egi ebei hogi ne(m) 
weled mert annalis alab valo vagi horgas kĕrmed 
vagion | Magdolna Kiral Matene Azt vallia hogy 
eo latta kykelleo varat® Bertalan es gergel egi 
tarsasagba voltak es eggywt eottek Itak es haltak 
[Kv; T J k IIII3Ĕ 87, 282. - aKüküllővár KK]. 
1583 Senky keth fele bort egy czeger alath eg' 
mas Wthan Ne merezellien ky korchomarlany 
[Kv; KvLt Vegyes IH/2]. 1590: Kerikis varosul 
eo kgmeket hogy egy ertelemmel egy zywel, zere-
tettel f orgoggyanak Vrunk it letekorban, es mostis, 
óránként, a' Biro mellet [Kv; TanJk 1/1. 149 ]| 
ez Alperessel en vgj uagio(n) hogj Atiaúal egj uagiok, 
de Aniank kylen volt eók az mas eochenkel ket-
ten eggj Anjatol valók [UszT]. 1592: Saswari 
Lukach egi aztalnal eot, Iu t Niari Martonneűal 
Gaspar Katussal [Kv; T J k V/l . 197]. 1593 
Lattam hogi Kis Georgi Vadalma Gergelneuel az 
eo maga hazanal eggiwt eottek ebedeket vacho-
raiokat es egi hazba haltak, hűl az Azzoni haza-
nal, hul az Georgi hazanal [Kv; i.h. 353]. 1598 
(Az öcsém) halallalis feniegetet engemet . . . , az 
okokért nem akarta(m) uele lakni egy hazban es 
egy kenieret nem akarta(m) uele enni [i.h. 13/ 
117]. 1604: az Heasfalui Pal az en Attjammal 
Magjarosi Georgiel egj ozlason uolt az Lengiel-
falui iozagban [i.h. 18/69]. 1623 : Az Egez Jstal-
lokott zekerzentt vgy Czinaltassa hogy mind Egy 
vegb(en) legyen soholl azoknak heazattitt old<ala>-
yt t megh ne zagassak Egy fodell alatt legyen 
mind [SzU/Fog.; Törzs. Betlílen Gábor gazd. 
ut.]. 1632: lattam hog' eggiwt iartak óttek it tak 
giakorta egi tanyrrolis óttenek de gonossagokat 
en nem lattam [Mv; MvLt 290. 95a]. 1639: 
Borsaj Mihalnak noha egy napon uolt temetese 
az Ferencz Deáktól ualo kis gyermekkel Gecziuel, 
De egj nappal eleb holt meg Borsai [Kv; RDL 
I. 116]. 7640: Ez az fogoly Báthori Anna egy 
uton jött velünk, de ő más szekéren volt [Mv; 
MvLt 291. 233a—51a átírásban!]. 7647 : Fwzesi 
János . . . egj testuer Kamanczj Mihallyal Az 
Fogarasi Geőrgj Deakne szwle Apiaual egyenleo 
s egj ízen ualo Attyafiak uoltak [Kv; RDL 
I. 125]. 1642: Én egy háznál laktam Szává-
néval s egy tűzhelyen főztünk . . . vigadott, 
eleget, s táncolt is — de én egyéb gonoszságot 
soha nem láttam hozzá [Mv; MvLt 291. 352 
átírásban!]. 1656 Szaruadj Janossal edgywt 
uolt Szauay Peterne, miuel cziak ketten haltak 
egy hazba(n), paraznasagért, az uta(n) kezesség 
ala uetettek Director ur(am)ék [Kv; CartTr II, 
1017]. 1670 Gaszner Szabó Istvannet magha 
hazánál, maghavai edgy szobába(n), awagy külön 
valo kis hazáczkabannis azon magha házánál . . . 
el szenvedi, és ott eleteigh el ta r tya [Kv; TanJk II/ 
1. 768]. 1684: egiut eotek, itak, egj Asztalnal 
[Torockó; Pk 7]. 1730: mindeneket ugj tudok 
mint Bajko Sándor Uram min t hogj egj faluban 
laktunk es egj Üdösök vágjunk [Kurtapatak Hsz; 
HSz;P]. 1734 : Az uram Jószágát azt nem mon-

dom hogy valaki Pusztította volna, mert az nem 
volt, Se most nem Pusztább Se nem épeb mint 
akkor volt, hanem egy állapotban vagyon [Kő-
várhosszúfalu Szt; TKhf]. 1746 Keresztúri Krisz-
tina Kis Asszony vévé maga részére az mostani 
Curia(na)k Nap nyugot felöli valo részét az Egész 
raj ta lévő épületekkel; ugy mint az egy fedél 
alat levő őt házakkal [Náznánfva MT; Berz. IV. 
11]. 1791 : az Etfalvi Exponens Baktsi Famillia 
az Albísí Nemes Baktsi FamÜliaval egy Famülia 
[Borb. II]. 1798 : az vdvari Nyerges azt mondá 
egyben káromolván Tolvajozván Deluciot velem 
ma nem iszol egy Házban s véllem egy Portán 
nem lészesz [Déva; Ks 115 Vegyes ir.]. 1869: 
egészen föl csigáztad eszemet lakadalmadba valo 
hívásoddal de látom a násznépét s ebből meg 
tudtam, hogy a te lakadalmad is olyan mint az 
enyim; csak abban kölömbözhetik hogy meg lehet 
nem egy farsangba lesz a kettő [Kv; Pf]. 

Szk : ~ arántjiránt egy/azonos szinten, egy szín-
ben. 1732 : (A sütőkemence) Kürtője a ház fede-
livel edj iránt ki nyulo Kéményb(en) bocsáttya 
a füstöt [Erdőszengyei/Szentjakab SzD; TSb 51]. 
1770 két ízben vétette alább Groff Bethlen 
Susánna Aszszony eŏ Nsga a Királyfalvi Malmát 
. . . , ugy hogy lehetetlennek tartom, hogy a vizet 
fel tollya ezen Ujj Malom eŏ Excllja Malmára, 
mivel már a süipnek alsó vége egy aránt van a 
Küküllővel [Királyfva K K ; J H b L X V I I / 9 5 - 5 ] 

~ arányban egy irányban. 1810 : Vagyon ezen 
Malomnak a Vizén által a malommal egy Arány-
ban lévő 35 öl Hoszszuságu 4 öl szekességű 
veszszőből font Gáttya [Rákos Sz; Ks 76 Conscr. 
267] ^r ~ húron pendülő/pengő. 1754 : ezzel egy 
húron pengő Aniska nevü Leányukatis ismértem 
[Altorja Hsz; HSzjP]. 1820: Gán Iuonné és 
Székelly Rosns mind egy húron pendülő kurvák 
voltanak s most is Szava bé vehetetlen Személlyek; 
még Bása György is tsak Szohajto [Várfva T A ; 
J H b 48 Vargyas Tamás (55) nemes armalista 
vall.] ~ kenyéren vagyon/van vkivel egy asz-
talt tart . 1570: az Zekel peterne es Nagy Barla-
basne Thwgia hogi egy ember giermeky, Egy 
hazban vadnak es egi kenyerena [Kv; T J k III/2. 
16a. — a E három szó kihúzva]. 1579: ozlast 
kerenk Apor Myklos altal Apor Ferencztolis 
kerok myert hogy egy kenyeren vadnak [Karatna 
Hsz; HSzjP]. 1600: mikor azt en megj veőttem, 
tv akkoron Czoma Mártonnál egwt es egy kenye-
rein) voltattok az mit en erte attam eggyvt keól-
teottetek s haznat veóttetek [UszT 15/21]. 1638 
k. Fekete Peter az attia egi kenieren vagio(n) 
az fiaual ereotlen [Bogártelke k ; GyU 41]. 1640 : 
sok helieken az Hazassok az kik egy teleken lak-
nak es egy kenieren vadnak az orzagh vegezese 
es Feiedelem Uru(n)k visitatoriajaba kiadatot 
parancziolattia ellen, az Ministereknek Capitatim 
az Bert nem akarjak megh adni [SzJk 48—9]. 
1672 : Hallottam, hogy mondotta Barrabás György 
uram, hogy . . az Annya mellet lakik, hogy edgy 
kenyeren vadnak [Kvh; HSzjP]. 1759: Istók 
Gergelyne a mostoha, es édes fiaival együtt egy 
kenyéren létekben váltottak szántó földeket [Be-
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reck Hsz ; i.h.]. 7767 : a ' Ka ján András f i ja László 
egy házban egy kenyéren vagyon az Atyával 
[Hatolyka Hsz ; i.h.] ~ són, ~ kenyéren. 
1702 : idősbik Gyárfás Pállal edgjütt laktak egj 
son egj kenyeren [Sszgy; i.h.] * ~ són, kenyéren. 
1638; Czülag Giőrgj megh teötte Uarga Miklós-
áénak, s kŭleön kenierreis vetette volt Uarga 
Miklós akkor tajba(n) az feleségett, nem eöt vele, 
az uta(n) ismét egi son keniere(n) volt vele, s 
eggjütt lakot vele sok eztendeigh [Mv; MvLt 
291. 146a]. 1776: Már hatvan Esztendőket exs-
cedalt (l) Öreg ember Rádu j Nyikula nevű Szép-
laki Birám Vejét maga mellet tar tot ta , egy 
són Kenyeren éltenek [Széplak K K ; SLt 17 
P. Horváth Ferenc lev.] ~ test és vér. 1625 : 
nekwnk fel pereseknek az atianknak Barabas 
Jmrehnek az attia Antal Barabas Antal Pallal 
es Antal Georgel az Alpereseknek attiokkal es 
Antal Thamaszal egj test es ver [UszT 128]. 1646 : 
Az Aruak Annyaual Vida Judit tal Egj test suer 
attyafia Vida Istuan [Kv; RDL I. 123] * 
~ vason. 1598 : veghre onna(n) a ' Zúchuaj teóm-

leoczbeól vinek Zeret Vasarra*, ot t ta r to t tak vason, 
ketten egy uason voltunk [UszT 13/37. — •Mind-
két település Moldvában]. 

Sz i nem eszik ő vele ~ tálból. 1638 : néha el 
űzte az Aztaltul az feleseget Uarga Miklós, s azt 
mondotta hogi nem eszik eö uele egj talbol [Mv; 
MvLt 291. 146b]. 

2. köz-, közös; comun, într-un, într-o; gemein-
sam. Szk : ~ akaratból közakarattal, közös elha-
tározással. 1593: Hiuanak minket Rebeczej (!) 
András es Zaz Tamas egi akaratból az eo hazok-
hoz, hogi az ininemw seouent aza Tamas akarna 
fel chinalni, mi io lelki esmeretwnk zerent intezznwk 
el az seouennek heliet es hatarat [Kv; T J k V/ l . 
368]. 

IV. névm. Jelzői jell-ű haszn-ban: egyik; un, 
o; der, die, das eine. 1570: az Demetery feoldeon 
szabad wtaban eg' Jobagiomatth megh fogtak, 
kezett kett helyen keoteottek hattra, Jo falka 
feoldigh wg' wyttek [Nagysajó BN; BesztLt 72 
Christ. Hag'mas de Beregszó a beszt-i bíróhoz]. 
7580 az hozzasagat penyg ez lab feoldnek azért 
hat tuk Illyen hozzan hogy az Eggy wege ez Lab 
feoldnek keskonb es alab valo az Thob nyl Lab 
feoldeknel [Pókafva A F ; J H b XXVI/8] . 1584 : 
A.z Eozwezes penig ebbeól tamada hogy Andras-
uak egy thiukia zaladot volt Danch Lorincz vdwa-
rara Kiért erette kwldi egy giermeket András 
(Kv; T J k IV/1. 361]. 1591 ennek egi Tarsa 
Tiuadar ha t el meccette erzeniemet [ K v ; T J k 
V/ l . 138]. 7592 : gianakodom vala benne, hogi az 
daikanak nem igaz marhaia volna az ezwst, Azért 
«gi fiachkamat oda fu ta t tam, hogi megh lassa 
alattomba mit chinalnak [Kv; T J k VI/1. 457]. 
1604: az teorweny vgy Jtel te volt, hogy az meg 

newezet I r tást eztendeonkent valtokoslag ellyek, 
Egy Eztendeoben Petenye Myhaly kazallya, mas-
ban Petenye Balas, melyet vgy is b i r tunk sok 
eztendeigh hogy ha egy eztendeoben az I . kazalta, 
masikban my kazaltuk [UszT 18/3]. 1748 : edgj 
.Bátyánk, kit Gáli Jánosnak hittak, Lakatos Mester 

ember vólt, és az Mesterségére nézve neveztetett 
Lakatos Jánosnak [Hadad Sz; TK1 Martinus 
Lakatos (31) jb vall.]. 1783 maga othon nem 
lévén, hanem tsak égy Fiatskája [Faragó K ; 
GyL. Marsinyán János (50) zs vall.]. 1793 egy 
Esztendőb(en) a magáéval együt az Exponens 
Ur részit is le kaszáltatta [Makfva MT; DLev. 
3. XXXV. 2]. 

Szk s ~ és más üyen meg olyan. 1677 Nehay 
Nagy Tamas komanaia Udvarbiro lévén o t t 
Felső Venicén az el mult üdŏkbe(n), egy es más 
uton Pusztán maradót bizonyos számú ház helye-
ket kin eleitől fogva Fiscalis Jobbagjok 1 aktanak* 

házok helyeit cum pertinentys az fellyeb 
megh irt két házhelyek mellé applicálta [Szád. 
— a F. bKöv. a fels.] ~ eszével..., más eszé-
vei, egyik szavával . . . , a másik szavával. 1586 
Mikor kerdesznek Orsoliat, egy eszewel azt val-
lotta hogy eo Akarattiabol í r tak a ' feleletet, es 
mindé (n) dolgát az Attiara es Beregzaszira bizta, 
Mas eszewel megh tagat ta ezt Mert az porozlo, 
es a ' felesegeis valahonnat Indultatüa(n) kertek 
hogy tagaggya megh hogy Ne(m) eo hírewel í r t ak 
legie(n) az feleletet [Kv; T J k IV/1. 592] * ~ 
helyt..., más helyt. 1753 Az egész Udvar Ház 
kŏrŭ l való kertek . . 92 szám rúd . . . Considera-
tioban jővén a kertek(ne)k egj helyt job, más hellyt 
gyengéb vólta exurgál ad flor, ung. (!) 9 || 20 
[M. nádas K ; RLt] ~ szavával..., más sza-
vával egyik kijelentésével . . . , a másik kijelenté-
sével. 1648 ne(m) mondgia egy altalliaba(n) 
hogi eppen az adossagh megh fizeteodŏt hane(m) 
ambigal feleőlle, sŏ t egy szauaual azt mondgia 
hogi az Atya, s eŏ megh fizettek, mas szauaual 
mentest utanna vallia, hogi ha mi fizetetle(n) 
tolna is, az Attyak igazittasa [Kv; T J k VIII /4. 
322] hol hol más. 1850 Bencsik János . . 
remekje eddig elé . hol egy hol más segédjei 
által készültek [Kv; AsztCLev. Hat . Prot. 30] 
hol hol más helyen hol itt, hol másutt . 1769 : 
kegyelmetek, kik ado Terhe alatt vannak hol 
égy, hói más hellyen égybe Gyŭlŏkeznek, kŭ lŏnŏs 
Tanátskozásokot tartanának [UszLt XI I I . 97] 
* kí ki más úton. 1743 : eset értésére, az 
Protestáns Asz(szony)nak eŏ Nsg(na)k, hogj 
mind az Mltgs Mikola Familiarol, mind . Mltgs 
Kamuthi Jusrol, deveniált Joszágok, mind állok, 
mind ingok felesen distraháltatak, ki égj, ki más 
uton [ JHb XLVII/24] sem sem más sem 
ilyen, sem olyan. 1669 : Enjedi Mártó (n) Ur(am) 

sem egj sem más okokból gondolatoktul visel-
tetvén áruját megh nem másollja [Ne; Borb. I ] . 

V. névm fn-i jell-ű haszn-ban: 1. egyik; unul , 
u n a ; einer, eine, eines. 1572 E n penygh Boldisár 
gergel, hogi ot t Állok wala egj My keozwlwnk, 
az walkay Myklos wra(m) Gewytoth Nepe keozwl 
Megh peordete Az zekeorcheth Es kyalta de en 
Nem twdom Myth Mondoth | Es az Neomeos 
wraym, Az Monostoryak Egget keozwlok el kewl-
denek, hogj Megh mondana, Az keossegnek, hog j 
Azt Ne chelekeodnek [Bh; KP]. 1573: Azvtan 
eo adot volt valamy keolcheget Ételekre, es vgi 
ozlottak ely onnat az azzontwl egi puskáméhoz 
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Másik kalachsiteohez [Kv; T J k III/3. 110]. 1591 
mikor egibe találkoztunk volna, Monda egi keoz-
zwlleók Nagi Georgineka [Kv; T J k V/l. 162. — 
•Köv. a nyil.]. 1597 Chizar Peterne feleol azt 
mondhatom hogi lattam ezt hogi egi Chizar legeny 
kenegeti fogdossa wala giortia wilagnal, egieb 
legenyeketis elein lattam hogi hozza iartanak seot 
eggiet mellette fekwe es az hasannis lattam [Kv; 
TJk VI/1.]. 1630 Azt en szinte eszembe nem 
vehettem hogj miczoda szon veztenek egibe, czak 
hogj monda egj az masik(na)k . . . hogj az uiodat 
sem merned az szamba tenni [Mv; MvLt 290. 
195a]. 7653a: a süveget kiragadták a német 
fejéből és belé fúttak, és a földhöz puffantották ; 
és esmét egynek a nyalábot a hátán é, vagy a 
lova hátán felgyújtották, és azt nevették mint 
égett [ETA I, 61 NSz. - aAz 1601. évre von. 
közlés]. 1681 tegnap előt estuefele maid ecer-
smind feiruarat kőit ket rendbeli leuelit uŏttem 
uram kgd (ne) k ; egy kiben parancsol uram kgd 
az Török adaianak be szolgaltatasa felöl [Kozárvár 
SzD; GramTr XVIII, 644]. 1688 egj eo Felsege 
Vitézi kőzzűl a puskáját hozza csapontotta [Kv; 
UtI]. 1729 Festekes kettő egj a catedran másik 
az Asztalon [Erősd Hsz; SVJk]. 7774; adott el 
két meddő Tehenet égyet kilentz, másikat 
pedig Tizenkét forinton [Mocs K ; Ks Conscr. 
55 Varró János (26) udv. kulcsár és Soos Ferentz 
(30) jb vall.]. 1794: jóllehet egyis kŏzŭllŏk 
azon Hid nélkül el nem élhet, mégis annak dolga 
segittségire ki nem hajtathatom [Ádámos K K ; 
JHb XIX/40]. 1849: az anya kantzák közül 
égy el van békélve, a ' másik betsiiltetett 100 P. 
Frt. [Héjjasfva N K ; CsZ]. 

Szk : ~ is, más is egyik is, másik is. 1731 : 
zugattak és rebesgettek egyís másís afféle híreket 
hogy Fagarasi ura(m) a mostoha leányát élné és 
eztis beszélték nemelyek hogy meg is terhesitette 
volna [Mezőbánd MT; Born. XXXIX/16] 
eggyel is, mással is egyikkel is, másikkal is. 1787 : 
méltóztassék Nsgod valami üres désák iránt paran-
tsolni, mert már az i t t valókat egygyelis mássalis 
mind fel kŭldezgettem s mind oda maradnak 
[Bencenc H ; BK. Bara Ferenc lev.]. 1831 Szé-
kelly Farkasné . . . igén szájos, és lármászo (I), 
egyelis mássalis kotzodik [Torda, TVLt Közig, 
sztlan Metye Mária (30) vall. ] eggyel-mással 
egyre-másra. 1634: Marhakotys adott azon kyül 
edgiel massal [Récse F ; Szád.] -X* ~nßk is, más-
nak is egyiknek/ennek is, másiknak/ annak is. 
1724: Hallottam az edes Atyám mikor élt hogy 
beszéllette, egjnekis mas(na)kis [O. lápos SzD; 
BK. Koszta Simeon (50) vall.]. 1760: Vinter 
Juvon egynek is másnak is panaszolván, meg 
hallotta Sárpataki Uram, az ö Nga Malmánál 
belé akadván erössen meg pálczáztotta [Bethlen 
SzD; BK. Emericus Érsek (35) jb vall.] ~től 
is, mástól is ettől is, attól is. 1604 : Byro Vramis 
király biro Vrammal viseltessenek zorgalmatoson 
gondot rea, hogy lowokon es barmokon egyteolis 
mastolis kapdosas ne essek [Kv ; TanJk 1/1. 471]. 
1730: Hallottam az Faluban egjtul is mástul is 
[Mihálcfva AF; LLt Fasc. 127]. 1732: hallottam 

egytül is mástulis, hogj Johot lopott volna, De 
Nyílván nem tudom [Szásznyfres SzD; Ks 27. 
XVI]. 1736 : halatam a Falub(an) beszelleni egy-
tŭlis mástulis hogy beszelte volna az utrumb(an) 
forgo szemelya, hogy Elteto Ferencz Ur(am) 
Csinált volna nagj Hassat [Szentegyed SzD; 
TK1 Köteles Illés (50) ub vall. - aDuka Ersok]. 
1753/1781 Jósikának egy talpalatniis nem volt 
ezen Vizena; hanem hogy Gyógyra bé szállott, 
's Tutor vólt, ugy apprehendalt egytől is, mástól 
is a mit bir [Máda H ; J H b LXXI/3. 268. 
BA Gyógy vize völgyén]. 1761 Hallottam egy-
tőlis mástolis hogj meg járta volna M: Baro Jósika 
Imreh ur ő Nga az fel osztott két Udvarházakot 
[Branyicska H ; JHb XXXV/46. 18] | hallottuk 
egytűlis mástulis [Karácsonfva MT; Told. 76]. 
1779 Noha nem emlékezem arra hogy kitől, de 
sokszor hallottam edgytől, 's mástol is, hogy 
Székely Ferentz kérkedezett volna azzal, hogy 
Néhai Báró Kemény Miklós Ur az ŏ Gyermeke 
lett volna [Vécs MT; KS. „Maria Sütő providi 
Andreae Nagy rel. vidua" (50) vall.] se eggyel, 
se mássál se ezzel, se azzal. 1605 : az meli kett 
Vraink valaztatnak es el mennek azok eggiessek 
és egienleő ertelmwek legienek egyik az másik 
nelkwl se eggiel se massal ne tractalodgianak 
[Kv; TanJk 1/1. 512] sem sem más. 1610: 
Hadgiuk es Parancziolliukis, hogi ez Leweleönk 
latua ketek Azon Templomnak Aytaiatt zarol-
tasza be es my hireónk Nelkeol se egi se penigh 
mas Rendnek meg Ne Nyttassa [Gyf; J F 36 fej.]. 

2. szragozva: ~ i , ~ink, ~ itek, ~ i k : egyik, 
egyikünk, egyiktek, egyikük; unul/una dintre 
(noi, voi, ei/ele); der, die, das eine (von uns/euch/ 
ihnen). 1570: Es fogatya megh zekely petert 
Buzanak es Zabnak Arrayert, vasba vertek es 
sokaygh tartotak Myglen eo ez valló egyk veotte 
ky kezessegen | Es annak vthana Ados lewelet 
adot Neky az Theobyreol, Mellyet az Ambrosius-
falth Ez bizonsagoknak egyk vallya hogy ew J r t a 
volna | Azonba Megen volt azon eleh az kwt 
asonak egyk hogi megh latthya oda zolyttia \ 
Az Trombitás dolgát eo kegelmek az Zaz Vraim,. 
Byro uramra es az Thanachra hattak, ha az zwk-
segh azt Mwtathya hogy kettew legien, Bátor 
vgy legien, De ez Mostanyaknak az Eggyuk az. 
olah Theobe Neh legien [Kv; T J k III /2. 1 3 - 4 , 
84a, 194, TanJk V/3. 4a]. 1571 : mynden Them-
plumba ket predicator lewen ely viselhetyk annak 
terhet, Ezeknek egyk Zent peterbenis predicalhat 
[Kv; TanJk V/3. 34a]. 7572; la t tha hogi az. 
zenwcharol hajtottak Eleh ez Caspart egi Mezí-
telen zablia volt kezebe, Az kyk haytiak volt 
egyk Az kerekesne fia az teoby Haydu legenek 
voltak [Kv; TJk III/3. 25]. 1579: ezt penig 
Toldalagy ferenc es Theke gaspar Vg Vigeztiuk 
hog esküt embereket Vigenek reia kik egiuk Job-
bagy se legenek azokat ozak fel keozteok Igazan 
ket fele [Néma SzD; Told. 31/1]. 1581 ket attiok-
fiat kwlgie(n) Által az Thordayakhoz es erről a ' 
dologrola transigallianak hogy effele kichin boz-
zusagbol, az io zomzedsag ne haboroggyek megh, 
es eggink az masinknak ne igyekezzwk (I) bozzwt 
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wzny hane(m) az Regy io zomzedsag maraggyon 
megh koztwnk [Kv; TJk V/3. 244b. — aTi. a 
vásár vámról]. 1582: Attam aztalos Janosnak 
hog az firideo házhoz eott ablak ramatt Chinaltt 
eggikett p(er) d. 25 t t fl d 25 [Kv; Szám. 3/VIII. 
62]. 1584 : ily zowal ellenzette az Azzony, Mond-
wa(n) Kos Istwannak vagy Adod megh az Arrat 
az haznak vagy Nem de mind teged s mind a ' 
Torday embert (: az az engemet:) ellenzelek 
Adegh Amegh Vra(m) megh Ieó, mert egiteknek 
sem haggiuk a' hazat [Kv; TJk IV/1. 3 1 8 - 9 ] . 
1585 Monda a Katonaknak égik áky tauolb 
vala: kinek mondod azt, S monda, ugia(n) Neked 
Mondom, En az három Katonanak egikel bezellek 
vala Akoris kit esmerek, mert Buday Zabo Ianos 
Newe [Kv; T J k IV/1. 524]. 1588: meg eòklele 
Erdeótheleki Marthon chyan Jánost, es azon 
eóklelesseben el eyte Az kopiat, eggik vizha jeówe 
Az kathonaknak, es kiri wala az kopiat, de nem 
ada chyan János [Perecsen Sz; WLt] | mikor 
Jutottam volna az Galponyai feoldre Sombori 
Lazlo Jozagaba ahol az nyomáson meg vgarlottak 
vala az feoldet kiben meg soholt semi vetes nem 
vala eggyk az zekerem kerekenek hat beleöl ha-
goth az vágáson de azzal senkinek semi kart nem 
teottem mert vetese meg benne nem volth [Zsák-
fva Sz; WLt]. 1592: Nagi János v a l l i a . . . 
talala égikor engemet az Mihali felesege, es monda 
megh lad te János hogi eggitek el veze, de bizoni 
nekedis el kel vezned | Batiamnak is . . . ki aggia 
vala rezit, de . . . eggink sem viue el, hanem ott 
hagiuk | Mikor Hozzu Jstuannal Innánk Ieoue 
oda Simon. . . , es garázdálkodni kezde velwnk 
. . . Azonba kapa fel a kannat kibeol izünk vala, 
el akara vinni, eggink meg kapa kezebe [Kv; 
TJk V/l. 215 - 6 , 283, 367]. 1593: a t tam Ciehibea 

. . . Egy feli haz heliet . . . ket zanto földön kwòl 
melynek Égik vagion azb newó Niomasba [Pe-
recsen Sz; WLt. — aSomlyócsehi Sz. bUtólag 
beírva: kölesös odalon]. 1597: az zewksegnek 
ideie(n) hol woltatok, mikor Vicey Thamas sok 
adossagba hatta wolna maradekit eggytek sem 
wolt hane(m) en igazitotta(m) el Púlacher vram-
mal mindeneket [Kv; TJk VI/1. 6 5 - 6 ] . 1598: 
melliteknel vagion az kes akiwel altal vertek az 
legint mert bizony addig eggytekis ki nem megie(n) 
migh ne(m) megh kerese(m) | kertem m j okon 
vertek az zegenj legenieket mert azok eggjk sem 
volt haborgo legenj [Kv; TJk V/l . 159-60, 
243] | Miuel hol edgyink hol masink nemw nemw 
szwksegeinkre hozzayok folyamodvan kedwnketth 
nem szeghtek . . . [Kadicsfva U ; Törzs]. 1602: 
ferfy ingh úagio(n) tiz eggik gíolcz niolcz giolcz 
ingh aszony állatnak walo, kilencz felseo ingh 
s annakis az eggik giolcz es húz alsó ingh Aszony 
allatnak walo [UszT 19/53]. 1604 Aztis megh 
neuésze az az Istúan hogy az kettej az eŏkernek 
eggjt vagio(n), s megh az eggjk eggjtt [i.h. 18/164]. 
1610: Pal Geőrgj Balint . eleó ueőn egj dutkat, 
s monda hogy Swkey vraim, ezten oda ado(m) 
ha pedig teöb esik eggjtekre ennel, aztis megh 
adom [i.h. 37b]. 1629 ,ŝ ollian attiafiak vattok 
hogy az eggitek Magiar Orzagba(n) szart az hegien, 

az Masitok az hegy alatt volt Erdelyben es az 
uiz eòzue Mosta s arról ualo szomonczak vattok 
[Mv; MvLt 290. 32b]. 1633: az el mult kozelbik 
vasarnap, jóuenek ki eòstue fele az vra(m) házá-
ból szantaj János vra(m) jmmar el haladót uala, 
Sylagi András vra(m) az Vcza(n) leue(n) halla(m) 
hogi azt monda, ugi edes János vra(m) ugi, az 
egginket niuzzug (I) megh ugia(n) [Mv; i. h. 
135b]. 1637 Egykor hallá(m) az tolvay kiáltást 
es az harangotis felen verek es az Cziganiok edgyk 
az masikat Biroval meg fogtatta [Noszoly SzD ; 
Wass. Teótŏri János jb (60) vall.]. 1667 : eggytek 
maradgyo(n) it lássátok min (!) adhattyatok el 
minél jobban [Jobbágyivá MT; Bál. 50]. 1764/ 
1765: Feleségem Geréb Susannais Soha edgyi-
teknek is Sem véttett . . . soha károtokra nem 
volt igaz Lelkem úseretével (l) Írhatom [Kóród 
K K ; Ks 14. XLIIIa Kornis Ferenc végr.]. 1820 : 
egyitek a ' Pŭspŏknével, a' másik Nagy Mihályné 
Hugómmal mind a' ketten el jŭhettek [Kv; Pk 7]. 

3. (egy)valaki; cineva; jemand. 1572 : Mykoron 
wgymond Assoth kapath kezdenek kerny, leen 
Az walkayak keozwl Egy ky kyalta Ellyen zowal 
hw [Jákótelke K ; KP]. 

4. egy darab; o bucată; ein Stück. 1570 az 
Nagy Paine esthwefele egy Nap ez ely mwlt nyarba 
Menth volt az kenyerzerbe es ker volt egy füleren 
egy penzes kalachyot az leanthwl es hogy Nem 
akart adny, egyet az palazt ala Reyth benne 
es ely Indul vele [Kv; T J k III/2. 7]. 1759: a" 
három mellé még égyet vett [Marosludas T A ; 
TK1 Púja Thoador (40) jb vall.]. 

5. egy dolog; un lucru; eine Sache. Szk : ~ et 
is, mást is. 1783 Nanya Makavéjnak egész életi-
ről semmit sem tudok mondani egyebet hanem 
éggetis mástis halottam kőzőnségessen beszélleni 
felőlle [Faragó K ; GyL. Padurán Záharia (45) 
zs vall.] ~re és másra. 1756: discretiob(an) 
attam egyre s másra fl Rh 5 xr 30 [TL. Teleki 
Ádám költség-naplója 63b] -fc egyszer ~et, más-
szor mást. 1605 : de azért, eó egyszer eggiet, ma-
szor mast mondott haragiaban [UszT 20/133] 
ki ~et s ki mást. 1593 ky eggiet s ky mast szol 
feleollem [UszT] sem ~ben, se másban. 1590 : 
Eo kgmek vegeztek Myerthogy Nótárius vratrt 
az eo fogyatkozássá miath a' teorweny dolgatis. 
megh fogyatkoztattia hogy tarchyon zolgat olljat 
a' ky Jlljen beteges wdeobe supportalhassa, es biro 
Vramath se egybe se masba megh ne fogyatkoz-
tassa [Kv; TanJk 1/1. 132] sem ~et, sem-
mást. 1582 Krestel * Kelemen vallia, ot kor-
chomaltam de sem eggiet sem mast semmy zitkot. 
sem Borbély Tamasnak Ingerleo bezedet Eoth-
weos András ellen Nem hallottam [Kv; T J k 
IV/1. 56]. 

VI. hsz-i jell-ű haszn-ban: 1. egyedül; singur/ 
singură; alléin. 1584 ezen megh eskêggyek vas. 
András, egy eo maga, hogy eo nem a wegre ment. 
oda, es hogy Segitseggel nem volt Byro Gasparnak,. 
az el zeókesben, Sem marhayat nem hayto t ta 
[Bonchida K ; Ks 42. B. 21]. 

Szk : ~ egyedül egyes-egyedül. 1597 az súspi-
cioktol hitiwel egi egiedewl maga menche megh. 

3 8 — Erdélyi magyar szótörténeti tár II. 
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magat hogy az Eötwes legennel semmi vetekbe (n) 
nem fertezet [Kv; TJk V/l. 117]. 

2. pusztán, csupán; numai; lediglich, bloß. 
Szk : ~ imegben/ingben, gatyában. 1572 : Zattmary 
Balas eyel egi Ingbe gatiaba Ment Satoraba ott 
Mwlatota [Kv; TJk III/3. 30b. - aTi. Anna 
asszonynál]. 1573 fely tekint hat az legeny egy 
Ingbe gatiaba azkor Megen ky [Kv; TJk]. 1593 
Niari Martonne monda it hintaztam 
vrad egi Imeghbe gatiaba nezte [Kv; TJk V/l. 
331] -fc ~ ingaljban. 1631 az váras szolgája, 
Gáspár, ott vala Kálmány Gergelynél, s az az 
Börvei Istvánné — est ve vala immár — csak 
egy ingaljban vala, s az ölében ül vala Gáspárnak 
[Mv; MvLt 290. 4 4 b - 8 a átírásban!]. 1641 : Az 
asszont is látám hogy egy ingaljban jü elé az 
asszony s bejöve az házban, s mi kitaszigálók 
az házból [Mv; i.h. 291. 288a ua.] ~ ingben. 
1592 : Mosok vala Io reggel az Zamoson, es latam 
hogi Kotro Mihal egi Ingben hazatol ele ballagh 
[Kv; TJk V/l. 212-3] . 1770 (Előjött) égy Kap-
joni Udvari Cselédgye eŏ Nga libériás Cseledi 
kőzzűl égy ingbe hajadonfűvel [Dés; JHbB 
361] -X- ~ ingben, lábravalóban. 1673 Ac(tores) 
Director(es) C(ivi)t(atis) Colosvar c(on)tra 
Elisabetham Bogathi dicunt I t t Colos várban 
szolgálván az Colosvari nagy scholában ecza-
kanak ide jen talaltatva(n) egy deakkal ki edgy 
ingb(en) labra valóban, voltt, velle cohabitalodot, 
és paráználkodott [Kv; TJk VIII/11. 281]. 1812 
annyira fel ingerelte a néhai nagy Groff eŏ nsgát 
a ' Groffné és édes Annya, hogy az I f jú Grofot 
est ve késén levetkezése után Télnek idején edj 
ingbe, Lábravaloba, mezittelen Lábbal és haja-
don fővel ki kergetvén órákig kellet kűn kutzo-
rognia [Héderfája K K ; IB] ~ kapcában. 
1653 mind gyalog szállának a vajda hajdúi, csak 
egy kapcában, mert nagy sár vala a Móses tábora 
előtt [ETA I, 82 NSz] ~ lábravalóban. 1748 : 
Azon éjszaka . . . Szŏcs Andre hozzám jött, és azt 
mondja, a Szekere bé esett a hid alá, segiljek ki 
emelésibe (n), én égy lábra valób(an) ki menvén, 
ki emeltük a szekerét [Szentegyed SzD; Wass. 
Laboncz Gábor (40) zs vall.] ~ pendelyben. 
1671 Etzaka Egy pendeliben Iart az Vczan 
[Kvh; HSzjP]. 

3. mintegy, körülbelül, úgy; cam, aproximativ; 
etwa, so. 1578 : Az pechyne keonyeorgesset penig 
es kewansagat is ertettek eo kegmek, Azért eo 
kegmek Nagiob dolognak es galibanak el tawoz-
tatassaert wegeztek, hogy aggianak most egy 
50 forintigh keoltseget neky hogy fwhassa fia 
dolgát ne kenzerytessek mástul idegentwl pénzt 
fel venni [Kv; TanJk V/3. 176a]. 1591 : 9 Marty, 
Kadar Mihalj es az Harangeottheo, En magam, 
es zolgakis voltak, egy Nap estigh forgolottunk, 
az Tarazk Golyobis Eontesseben, akkor keolteot-
te(m) az vraymra Itekre l tokra f — d 32 [Kv; 
Szám. 5/X. 12]. 1597 egy etzaka vgimint egy 
tizen egy orakor tayba ment volt ki az udwar 
fele, latot valami feieres villamast [Kv; T J k 
VI/1. 15], 1600 Engemet az Almasiak pechettel 
hittak vala oda a ' Mochar neúu heljre, ot leonk 

egy ebedkorigh [UszT]. 1653 Végtére egy hajnal 
felé reájok találék nagy nehezen, és ott lőn nyugo-
vásunk azon éjjel [ETA I, 129 NSz]. 1735: a 
Tornátznál el mene, egj hat vagj hét lépésnig 
[Kézdikővár Hsz; HSzjP]. 

4. kb. úgy; aşa; so. Szk : ~ elébb j előbb úgy 
előbb, eleinte. 1831 Vas Mihály Fia Pista . . . 
elö adgya: hogy egyelébb magára vas Pistára 
akarta fogni a tolvajságot [Dés; DLt 338. 8]. 
1849 ha a' szem viz tsak gyengén is tsipné a ' 
szemet, egy előbb tiszta vizzel vegyítve lágyitando, 
a ' nem tsipésig [EMLt] Mr ~ hirtelen (csak) 
úgy hirtelenjében/sebtiben, nagy hirtelen. 1591 : 
Mikoron valami zayt hallottunk volna vrammal, 
azt tuduk egi hirtelen valami eges vagion [Kv; 
TJk V/l. 80]. 1753/1781 : Isten tudja hogy jöttek 
bé ezen Gyógy vizire a sok Possessor urak, azoknak 
számát egy hirtelen nehéz volna ki mondani 
[Máda H ; JHb LXXXI/3. 261]. 1784: Paran-
tsolja Ngod hogy minden pénzbeli Percep-
tumrol s erogatumrol demonstratiot készítvén 
kűldjem fel de ezt én kivált egy hirtelen ha 
meg feszitnének se tudnám lelki sérelem nélkül 
[Bencenc H ; BK. Bara Ferenc lev.]. 1814: ak-
koron midőn a' Viz égy hirtelen meg nőtt , már 
késő volt [Km; KmULev. 3 Hintyován Stéfán 
(53) molnár vall.] * ~ jókedvében. 1570 : Theob 
szok zo Bezedj keozbe az is vgian azont Montha 
Neky ez vallónak, Mert eo neky es az vra egy 
Jo kedweben Megh Bezellete volt az dolgoth 
[Kv; T J k III/2. 148-9 ] * ~ szerencsére. 1789 
MihaÜa Morár . referálya. . . , hogy . . . felment 
Gyalakutára a Mlgs Groff Arendátor Úrhoz, és 
jelentvén magát, hogy egy szerentsére hozzá fogna 
ezen . . malom meg ígazíttásához, ö Nsga egy 
elsőbben azt mondotta néki, hogy őt Nsgát a 
Gyalakuti malom mestere annak meg ígazíttásárol 
le verte, s neki sem commendálya, hogy hozzá 
fogjan [Désfva K K ; GyL] ~ vaktában. 1805 
ítéltetett, hogy fele rész légyen a' gazda kára 
azért, mivel nem kell vala tsak egy vaktáb(an) 
kitsapni, hanem ha ki hajtotta, a ' maga tsordá-
jához kell vala hajtani, fele kár pedig a pásztoré 
[F.rákos U; Falujk 3 - 4 ] . 

5. olyanképpen, úgy; astfel, ín aşa fe l ; in der 
Weise, so. 1646 Miuel az foglyok nem tagadgyak 
hogy az Anak szállásán hazaba(n) eczakanak ide-
jen eggyüt nem leottek volna, az A. kewan-
saga szerént tartoznak magokat egy eoneon magok 
hwteokkel expurgalni hogy egymástól eok tiszták 
es nem volt gonossul egymassal keozeoskődesek 
[Kv; TJk VIII/4. 141]. 

egy* htlan névelő 1. un, o ; ein, eine, ein. 1570 : 
lattha hogy zamosfalwa feleol Ieo volt zeoch 
myhal egy kochin Es esmet ket Embert lathot 
egy lowon [Kv; TJk III/2. 187]. 1572 be Ment 
Caspar az hazban, Azonba latta Massoris hogi 
Ieot kardiat ky vonta volt es hozzais vagot egy 
kekbelihez Bayra is hy volt egy gwbas legent, 
latta aztis hogy egi haydw legen az cegert kapta, 
es Caspar ely fwtamot eleote az kismester vchara 
[Kv; TJk III/3. 25]. 1573: Az lean ely Megen 
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az Bolthoz, es<met> Igen hamar vyzza Ieo egy 
azzonemberel egembe [Kv; i.h. 153]. | Frathay 
Janosnak egy Zolgaya volt ky vagdalta volt egy 
Zolgamat [Fráta K ; SLt S. 15]. 1579 í r tak 
vala nekem egy leűelet hog az marhat az zekeresre 
ne byznam, ha nem eg hozot emberemre byznam 
[Kv; Szám. 1/XVIII. 23]. 1583: Az malombol 
be therek, Engem Mingiarast ez Gergel kowachne 
eg zekre le wltete Az thwz elejbe [Kv; T J k IV/1. 
145 — 6]. 1584: Andrasnak egy thiukia zaladot 
volt Danch Lòrincz vdwarara kiért erette kwldi 
egy giermeket András [Kv; i.h. 361]. 7592 egi 
giermek . . . be meñe a Tot Istuanne zeoleieben, 
es zaggatni kezdi az gerezdeket Egi barazk 
farolis mind le zede az barazkot [Kv; T J k V/l . 
305]. 1597 de Keleme(n) egy villaúal úgy wte 
Bálintot hogy el teòrek az vüla raita [UszT 12/ 
79]. 1667 edgyik mindgyart egy lantsavai hoz-
zam ŏklele [F.köhér MT; Told. la]. 1688 : Gyŏrgy-
falván az Falu végin vagyon egy Malom az Urak 
számára való egy Patakon [Csicsógyörgyfva SzD; 
BK], 1752 : Valamely mester Ember, égy Jnast 
mesterségre bé akarna fogadni, az az mester Ember 
ne méreszelye azt égy Napnál toab az Házánál 
tartoni, Ché Atya hire nélkül [Kv; KCJk 16 ford. 
németből]. 1781 égy heljen által fog a Patakon, 
s ottan égj Hárs fára kereszt vagattaték [Csóka 
MT; Ks 66. 44. 17f]. 1800 : egy alkalmatossaggal 
kesŏ estve kerŭllŏ Társammal . . . l á t tam egy 
Aszszonyt egy Nagy atalaggal menni, kinek utanna 
eredvén utolis ertŭk el ervén réa esmertŭnk [Som-
kerék SzD; JHb] . 1810: latak égy embert lo 
hátán [K; KLev. 7]. 1837 : Képek . Égy aluvo 
léány égy madárral [Szentbenedek SzD; Ks 88 
Oszt. 13]. 1862 szivesen meg hívom a Tekintetes 
Asszonytis házi Családjaval együtt J an 11-én 10 
órakorra egy Templomi Czérémoniankra [? Simén-
fva U ; Pf Baka János pap lev.]. 

2. valami; ceva; irgendein. 1629 : o t t wte 
agjban egy bottal Varga Geörgy hogy min-
gyarth fel deöle minth egy eökeör [Kv ; T J k 
VII/3. 101]. 1766 kejfel Aszsz(onyom) s jere ki 
mert ugy meg utenek egy embert mintha egy mar-
hát ütöttek volna meg [Szilágycseh; BfR 104. 2]. 

3. egyik, valamelyik; într-un, în t r -o; einer, 
eine, eines. 1570 : egy Nap mykor az o varból 
Jeoue Latta hogy az Zabo Balint haza eleot szokan 
gywlekeztenek volt egybe [Kv; T J k I I I /2 . 57]. 
1576/1577: egy reggel Monta Ez vallónak, Az 
Mwstoha Annia Am megy hoztak vala az Jeg-
rwhat de Nem veowe(m) el [Torda/Kv; Thor. 
VI/4]. 1584 Egy vosarnap Ieuwe hozza (m) Ez 
Zabo Cato, es Arwa chalant ker vala teŏllem 
[Kv; T J k IV/1. 215]. 1653 a temetes előt való 
héten, egy reggel it az Nagy Enyedi Keő hidon 
állunk vala egy néhányan [Ne; KemLev. 1394]. 
1718 az ă Gonosz Molnár még i t thon létiben 
addig fársángolt Lakadalmozott Kálboron édgj 
éttzaka ŏszve fagyot ă Malom [Fog.; KJMiss.]. 
1729 egy éjjel 7 gyertyáját meg gyúj tván egj-
szer s mind à Gazdá(na)k hazában ugj ivut egj 
pajtásával [Sövényfva K K ; TSb 51]. 1793 egy 
Esztendőb(en) a magáéval egy üt az Exponens 

Ur részit is el kaszáltatta [Makfva MT; DLev. 
3. XXXV. 2.] 

4. egy bizonyos; un anumit, o anumită; ein 
gewisser, eine gewisse. 1584 : vala egy Faza-
kas Istwanne ellenwnkbe, Es zeornew Niaualia 
vala raita [Kv; T J k IV/1. 272]. 1594 gywltéonk 
wolna uylakraa . . . egy Ersebeth neweò Azzony-
allat twdni ülik Kelemen Istwanne es Zi-
lagy Borbara Azzony keózt walo Nemynemeó 
egyenetlensegnek el igazitasara [WLt. — aÚjlak, 
később: Szamosújlak Sz]. 1597: Egi Gieorgi 
neww Chizar legenys eginehanizor etzaka be 
ieot az hazba azzonyomhoz en arra ne(m) vigiaz-
ta(m) mit myeltek [Kv; T J k VI/1. 72]. 1599 
egj nagj Imre neúeo mikola pal vram zolgaia, 
az vra es mikola Ianos vram kepeben kardot 
vonuan mondaa [Pócsfva K K ; J H b K XIV/37. -
aKöv. az eltütó nyÜ.]. 1606 : eggikzer egj Czikj 
Peter neúy Keczetben lakó ember vala az Paztor 
[UszT 20/68]. 1639 egy Miklós nevű legény t a r t a 
szállást nála ugyan sokáig [Mv; MvLt 291, 188a 
— 191a átírásban!]. 1648 : egi Jonas neuő légin 
[Majszin Mm; BesztLt Miss. 82]. 1653 vala egy 
Borbély Kristóf, ki Radnóthon lakik vala, a 
húgomat, a Borsos Tamás leányát Ersébetet vet te 
vala, csak a háborúság előtt [ETA I, 93 NSz]. 
1672 : azon az helyen égy Erdős Borbára nevű 
nemes Asz(on)nak vala nemes udvarháza [Méra 
K ; EHA]. 1724: egy retecskét meg kaszáltatott 
volt edczer egy Vingárdi Uszkai János nevű 
Gondviselő [Gergelyfája A F ; J H b XXVII/2] . 
1737 Eggy Ónodi Mihály nevü nemes ember 
. . . sok Excessusokat . . . szokot vala patrálni 
[Vh; Ks 83]. 1752 : égy Serédi tar to t t égy Kamu-
ti árva Léányt tutorság alat [Aranyosgyéres T A ; 
BLt 11]. 1762 édgy régi Boso nevű Szent Lasz-
lai Ember [Hasadát TA; EHA]. 1764 : égy Jege-
nyei Fabjan István nevű öreg ember [Körösfő 
K ; KHn 66]. 1824: Egy Gyurka Máris nevü 
szolgálom meg fattyasodván . . . tőllem el szö-
kött [A.csernáton Hsz; HSzjP]. 1843 Vagyon 
égy Préluka nevü hely [Kisfalud A F ; EHA]. 

5. ? igazi, igazándi, valóságos; adevărat, veri-
tabÜ; wahrhaftig, richtig. 1568: chaky vram 
elottis Meg monttam neky hog Ez egy hazug 
ne(m) Jámbor lator [Kv; T J k I I I / l . 145]. 1570: 
Zabo Janos ky wzte hazabo (l) Mert az egy hyres 
kerytheo kwrwa volna [Kv; T J k III/2. 28]. 1573: 
(A trombitás) felesege egi gracias Bestie hires 
kwrwa Egybe keotettek eoket vgy vittek az To-
romba | valamibe Mostan Veres Thamas vagion 
mynd Veres Sigmondrol Marat, Mert egy zegen 
legen volt Tamasnak az attya hogi oda zallot 
volt [Kv; T J k III/3. 74, 165]. 1592 mierthogi 
nekiek annak eleotte valami Igenetlensegek volt, 
kezdek egimast rutulni monda fabianne . . . 
tuggiak hogi te egi fattias vagy | az legini Meg-
gyiesine mellet zinte ugi Jart , mint egi teorueni 
felesege mellet [Kv; T J k V/l . 232, 268]. 1593 : 
ez Azzoni igen faüalta giomrat . monda erre az 
Maiorne, Am ott vagion ez hituan kuruaneo, 
nagi hasa vagion, mert ferenczi Istuan vgi eli 
mint egi feleseget . . . ferenczi Jstuan zinte ugi 
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melleie fekzik az zolgalo azzoni embernek, mint 
egi felesegenek [Kv; i.h. 383]. 1595 az my ka-
punk elót kezemet foga en nekem Varga Thamas, 
es monda hogy mond megh hugD(m) Angiodnak 
hogy eò egy hyres kŭrŭa, en egy nehanzer ke-
re(m) ne mo(n)dgia de ugyan azt monda [UszT 
10/21]. 1625 az Attiam. fianak maradót uolt 
Aruaja az kinek neue Maghdona kinek ŏrŏksegitt 
en Tutorsaghnak neue allat Bírtam Birom mostis 

ehez az arua hazahoz cziak megh keuanom 
az ket anni Nylatt mint egh lo FeŎ ember haza-
hoz [i.h. 94b]. 1629 (A ló) mikor az Menesben 
jartis akkoris Czak ment egi fele mint egj ker-
geteges [Mv; MvLt 290. 163b]. 

6. (szn előtt) egy olyasvalaki, egy olyan ember, 
mint . . . ; un/o asemenea, un/o astfel de (per-
soană) ; ein solcher, eine solche, ein solches. 
1829 : egy Pekriért — olyan jo embert mind Dániel 
nem kéne meg bántani [Kv; Pk 6], 

O Szk : ~ cseppet sem. 1590 Hogi penigh az 
Malombol be nem zolgaltatot ez az oka hogi az 
el mült eztendeöbe az Zam adas vtan, az Viz el 
zakadoth vala, es küencz egez hetigh egi cheppeth 
sem iarth [Kv; Szám. 4/XIX. 1]. 1751 : az néme-
tek látván Vandornak rendetlen dolgait kiál-
tozásit, szüntelen intették, bestelen szavairól 
feddették, de ezeknek intésekkel egj cseppet sem 
gondolván azt felelte, nem gondolok senkivel mert 
egj véka pénztis tudok elé adni ha kévántatik 
[Balázstelke K K ; IB] ~ darab idő múlva bizo-
nyos idő múlva/múltával. 1737 Egj darab űdő 
múlva jöttek két ezeren, aztes gloriosĕ visz(sz)a 
vertek [Abosfva K K ; Ks 99 Bálintitt György 
lev.] ~ darabig. 1753 mü meg fogok el vivők 
az Ur(am) Udvaraban egj darabég az hajánál 
fogva [Marossztgyörgy MT; Ks 48. 67. 31]. 1761 
a ' nevezett Rétet . . . birta egy darabig egy Csula 
Ignát nevű ember [Illyésfva Sz; BfR 45/9]. 1779 
idejére való Gyermeket szült, elevenen, épen és 
egy darabig, élve lehetett el vinni [Km; KLev. 
5] ~ darabocskdig. 1783 : Megnyugodni látsza-
to t t égj darabotskáig az eo nyughatatlan elméjek 
[Torockó; Thor. XX/5. 42]. 1786 a ' közelebb 
el-mult télen egy darabotskáig Szappany Utzában 
Rés Therésiánál laktam [Kv; KLev.] * ~ fal-
káig egy darab ideig. 1590 : (A malom) akkoris 
egi egez holnapigh nem iarth, az vtan esmet egi 
falkaigh chak az eggik kerek iarth, egi ideigh 
esmeth chak kettej [Kv; Szám. 4/XIX. 1]. 1597 
az Elek Ianos hazat vesseleny Gaspar zamara 
foglaltak volt, es ew birtokaban wolt egi falkaigh 
[Kv; TJk VI/1. 13]. 1606 Egj forintot atta(m) 
erette s egj kenj eret es egy darab zalanat, Jgj 
veteòdenek egy falkaigh [UszT] ~ falka ideig-
len jó ideig. 1570 : Jo zeoleye Maradót volt Zent 
Georgh hegien Takach SÜuesternek, es Byro 
Myhal Elte egy faka (!) Jdeiglen [Kv; TJk III/2. 
163] ~ ideig. a. egy darabig, egy darab ideig. 
1590: (A malom) akkoris egi egez holnapigh nem 
iarth, az vtan esmet egi falkaigh chak az eggik 
kerek iarth, egi ideigh esmeth chak kettej [Kv; 
Szám. 4/XIX. 1]. 1640: Rácz Istvánnal mentem 
vala egyszer oda Bíró Pálnéhoz, s ot t mulatánk 

egy ideig [Mv; MvLt 291. 233a—51a átírásban 1]. 
1711 : az juhok rŭhben, s, himlőben erŏssen hol-
tak, igaz dolog, egy télen egy ideig Szalmát is 
ettek, Széna nem lévén, de azon télből ugyan 
csak kiteleltek, hanem tavasszal kezdettek erôssen 
halni [Buzásbesenyő K K ; BfR IV. 30/26 Szŏcs 
János (40) jb vall.]. 1731 : ezen Rotár Togyernek 

Fiai nékem Czimborásim Lévén, velem egyűt 
egy ideig Jobbágy képpęn szolgálták a néhai 
ifiu Apaffi Mihályné Fejedelem Aszszont [Katona 
K ; Born. XL- 79 Balog Juon (56) zs vall.]. 1766 : 
Egy ideig nem tapasztaltam hogy Enyedi Anna 
Asszony ezen Jószágát kívánta volna szánt szán-
dékkal pusztítani [Ákosfva MT; Told. 23]. — 
b. egy (bizonyos) időre. 1615 mentenek uolt az 
fòldés vrokhoz, hogy valamy segitséggél legye (n) 
nekiek, mert zegeny allapattal uoltanak, s mond 
az vrok, en nem adhatok, hane(m) inkab egy 
ideigh hergyetek (! ?) ualahol, az migh magatokat 
megh ualthattiatok, en el leszek addigh zolgala-
totok nelkŭl [Törzs]. 1641 : az Varadi romlás 
vtan, jeoue egy ideigh ide Eniedre az en hazam-
hoz az haborw wdeoben Varadi Gaspar deák lakni 
[Ne; RLt] * ~ ideiglen egy időre. 1570 Mond 
esmet ez valló neky, Jer haza chyak enis zolok 
neky Azt hyze(m) hogy megh ha fogsagba vol-
nalis. Az Jambortwl ky vehetnelek kezesegen 
Egy Ideiglen [Kv; T J k III/2. 16f] * - idén 
egy évben/esztendőben (egyszerre). 1570 palocky 
János . . . Monta hogy lm az chinek gergelnenek 
atta(m) ket hordo Bort ugi hogi enneke(m) zwrettbe 
Mast Teolchen Érette, ha penigh egy Iden ky 
Nem telyk Mas zwretennis teolchen [Kv; i.h. 
166h] & ~ időben egyszer. 1570 Egy Jdeobe 
Mykor Zabo János Kyral wchaba Lakyk volt, 
. . zalloth volt Kardos Myklos Zabo Jánosnál 
[Kv; TJk III/2. 33] * ~ idő korban 'ua. ' 1629 
egy parteöuett (I) atta(m) vala zalogba(n) Aszta-
los Janosnenak, es egy vdeökorba(n) mikoron 
uittem volna azt az pénzt az kit rea adot vala, 
nem adhata eleő az eöuett [Mv; MvLt 290. 35b] 

~ idő múlva idő múltával. 1592 Egi wdeo 
mulüa talala(m) Ambrust Bezterczen, tuduan 
gonozsagat akar a (m) megh fogtattni, de el zeok-
tetek eleollem [Kv; T J k V/l. 226] ~ időn 
egyszer. 1728 egi Üdőn ennek előtte fel fogadá 
ez az vén Sorbán az Torjai Csordát s én kezes 
lék erette [Altorja Hsz; HSzjP] ~ idő vártatva 
idő múltával. 1806 'a Sertések el zaklattatások 
után edgy Idő vártatva . . . kallyiba hellyhez jött 
édgy Aszszony [Dés; DLt 82/1810] * ~ Ízben 
egyszer. 1586 egy ízbe el zalaztak ez fogoly 
olahot de esmegh megh ragadak es oztan en keo-
teozem megh [Kv; TJk IV/1. 561] ~ kevés 
némi, valamennyi. 1686 : Imreh Jánostis láttam 
hogy a' hátán vűn el edgy kevés lent [Madaras 
Cs; BK]. 1722 A Szkutárt én elŏ hivatám min-
gjárt examinalam az Mak(na)k dolgárol; ő aszt 
feleié bizony imit amot van igy kevés az szélek-
ben az erdő (ne) k [Fog.; KJ . Rétyi Péter lev.] 
•fc ~ keveset, a. egy kissé. 1766/1770 Malmának 
kerekei ha egy kevessett bővül az Viz nem 
foroghatnak [Széplak K ; SLt Transm. 281]. — 



597 egybekeveredik 

t>. valamicskét. 1837 : itten székezésünk lévén 
egy toppat sem mozdulhatok — tsak anyi Űres 
orám mig egy keveset alszom és eszem [O-torda; 
TLT Praes. ir. 380/1844]. — c. egy kis ideig. 
1570 Zeoch Demeter az penthek kowachhoz Ment, 
•es otth egy keweset Mwlatot, Esmet alah Thartot 
Az Mayor feleh [Kv; TJk III/2. 79 -80 ] . 1638 
mondá Csillagh György az asszonnak, Varga 
-Miklosnénak: Feküdjünk le — s mondá az asszony : 
Vigadjunk csak még egy keveset [Mv; MvLt 
291. 142a—3b átírásban!]. - d. egy kis időre, 
egy cseppet. 1644 : Czizar Andrasne zolita Geo-
-reógh Thamasnet hogy Jezte te czifra egi keuest 
[Mv; i.h. 430b] ~ kevés ideig. 1783 : a ' Vete-
ményes kert még egy kevés ideig durálhato 
támaszos és Lészás Sövény kertel rekesztetett-el 
[Mocs K ; JHbK XXXI/1. 7] * ~ kevés idő 
múlva/múlván. 1599 Egy kewes ideő múlva ieö 
wolt egy ember egy lowu zano(n) [UszT 15/190]. 
1613 egy keves idő mulvan eszemben veőm hogy 
•az másik zolgalonakis azon képpen vagion dolga 
mint az elsőnek. [KJ] ~ kevés korig egy kis 
ideig. 1631 Énnálam lakik egy kevés korig Báczki 
Kata s láttam, hogy jött oda, láttam, hozzája 
ez az Szalontai, de én gonoszságot nem láttam 
hozzá [Mv; MvLt 290. 237a—40a átírásban!] 
-X- ~ kevéssé/kevésség. a. egy kis ideig, némi ideig. 
1596 Enge(m) megh lata Benedekfi János, monda 
ki úagj estez (!) lelek, en el fútek, futa egy keuesse 
utanna(m), de ne(m) túdhata hoúa leók [UszT 
11/53 „Lucas Damokos de Kaidichfalúa" jb vall.]. 
1604 zola alard matene hog' uarna egj keueseg 
es meg agja mert hat ŏkrŏchykey uagjon es ha 
^azt el uezj nem elhet el [i.h. 20/207]. 1606 : egi 
keuese mennek az niomon, égikor megh alnak 
touab semtnikeppen nem hihattiak eőket az Vy 
Szekeliek [i.h. 20/227]. 1638 : látám, hogy Csülagh 
ezt az vargánét az térdén táncoltatja vala, és 
mondá Csülagh György: Nosza lelkem, ha engem 
szeretsz, vess ágyat, feküdjünk le I De az asszon 
mondá: Nosza csak szerelmeskedjünk még egy 
kevéssé [Mv; MvLt 291. 142a—3b átírásban 1]. 
1642 lakék ithon egy keuessegh ismét ugy mene 
el innét Szolczuara ot holt oztan megh [Nagyoklos 
TA; Berz. 12. 92. 52]. 1670/1752: Had légjen 
tsak egj kevésség, el jű az üdő hogj meg tanity-
tyuk, szot fogadnak [Dedrád K ; LLt] — b. egy 
kis időre. 1570 Mond Zeoch Demeter az leannak 
Borbara, Jer el velem egy keweseh az Majorba 
[Kv; TJk III/2. 79 -80] . 1584: No l m en egj 
kewesse el megiek fiaym [Kv; TJk IV/1. 264]. 
1599 ieözte ki Balas egy kewesse [UszT 15/196]. 
7623 Vrkon Antal fia Istuan egy keuessegh az 
Drabontsagrays alott uala [Csekefva Cs; BLt]. 
1640 Úgy vagyon, hogy mintegy pünköst tájban 
jöve oda házam eleibe Asztalos Márton s mondá, 
hogy jöszte ki, fráter, egy kevésség [Mv; MvLt 
291. 349b—51a átírásban!]. 1687 Az Felső 
Rhonai malom oly rosz hogy csak Pokol ŭdŏben 
forog, mindenestől is Tizenket vagy Tize(n) három 
hetekett alig forgat, Tavasz elein mikor a ho meg 
indul akkor egy kevesség nyárban Szent Péter 
.nap tajban harmad negyed napig, késő ŏszszel 

esmet hogy az esők meg indultak [Máramaros-
sziget; Törzs]. 1740 : (Az alperes) meszsze lakik, 
. . . jelen nem lehetet ezen dolognak defensiojára, 
azért ha lehet még égj kévéssé dilatálodni . . . 
meg engedni méltóztassék a szék [Torda; T J k 
I. 185]. 1756 egykor a' Váras Patikájába men-
vén, egy kevéssé én el fordúltam onnat, 's megint 
viszsza mentem azon Patikába [Kv; Mk IX. 
Vall. 30 —1]. 7805 Bonis Ur bé hivutt egy kevéssé 
[Dés; Ks 87 Kornis Mihály naplója 99]. — c. egy 
kissé. 1591 : Mikor eggiwt indultunk volna hazunk-
hoz . . ., en egi keuesebb (I) hatrab maradék teol-
leok [Kv; TJk V/l. 163]. 1593 Mikoron másod-
szor minket András oda hit volna az seoueni 
látni, latuk hogi ahul az hatar fat mi inteztwk 
vala, attól fogua egi keuesse vgmint három vynira 
. . az karót nehul kwllieb verte fel [Kv; i.h. 
368]. 1716 A Tavaszbuza vetését ugj igjekezze 
vettetni . . . , hogj ha a szükség kiványa annak a 
Tarlójában ősz búzát vettethesse(n), mihelyt a 
marha egj kevéssé meg tapadgya [Szászerked K ; 
LLt Lázár Ferenc ut.]. 1738 Szamosfalván 
Feleségemis egy keveség meg unta magát ot tan 
[Gyeke K ; Ks 99 Kornis Antal lev.]. 1745: én 
kőszőnék néki de semmit sem felele hanem Csak 
az kalapját emelité egy kevéssé [Bálványos vár alj a 
SzD; Ks]. 1756 : Ezen Bolt hajtásnak észak felöl 
valo része egj kevéssé meg repedezett [Branyicska 
H ; JHb LXXI/2. 19-20] . 1772 : a ' süipnek alsó 
vége alá hal után bé jártunk, az holottis oly nagj 
üresség volt, hogj a ' Süip alatt egj kevéssé fejün-
ket meg hajtván el fértünk fenn álva [Ádámos 
K K ; JHb LXVII/286]. 1826 ottan öszve talál-
koztam . . . Ballo Borbárával és egy kevéssé Már 
pálinkás lévén enyelegni kezdettem vélle [Déva; 
Ks 116 Vegyes ir.] ^ ~ kevéssel valamivel. 1796 
(A meszet) egy kevessel oltsobban hoztak mint 
sem az elebbeni Leveleben méltoztatot volt Ngod 
irni [Banyica K ; IB] ~ kevés vártatva nemso-
kára, nem sokkal később. 1591 Egy keues var-
tatwa en teollem Jzene megh az biro eordeogh 
farkasnak hogy allatasso(n) teorwent à kiuel 
allatni akar [Szkr; UszT Berczikj (!) Mate fej. 
jb vall.] | Egi keues vartatva hat igen jw Kecz-
kemeti Georgi [Kv; T J k V/l. 116]. 1593 Mind 
az altal lefekűek egi keues vartattua ki menek, 
minthogi az zeorgetest haliam, es latam taha t 
egi leginniel bezel Safaritne [Kv; i.h. 362]. 1597 
egi kewes wartatwa az leanka nagi tambalwa 
ieowe hozza (m) monda hogi az azzony a egi ketre-
czet keret [Kv; T J k VI/1. 94]. 1631 : Mihály 
kóvaczy egy keves vartatva be jove(n) ragada 
tariznyajat, el mene [Mv; MvLt 290. 241b]. 1644 : 
Akkor el Mene ozta(n) Georeogne, Jsmet egj 
keues vartatua hat Georeogne Ereosse(n) Iw az 
Vraual [Mv; i.h. 291. 430a] ~ kicsinyég a. egy 
kissé/kevéssé. 1603 az Nemet . . . be mene vtan-
nok s azonba zergest hallek oda be . . . latom 
hogy ky toliak a ' Nemetet onnon s latam hogy 
az keozepseo vya egy kichinegh veres vala [Kv ; 
T J k VI/1. 707]. 1625 (A gyermekló) fel kólt 
egy hajtasnira eligh hozhatok cziak le erezkedek, 
es mindgiart . . . megh hala az ország utan [UszT 
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92a]. b. egy kevés ideig. 7776 Szöcs Péter 
Uram zörgetvén az aj tót én fel költém Szöcs 
Péternét és azt monda be ne ereszszem egy ki-
tsinyég [Kovászna Hsz; HSzjP] * ~ kicsinyt/ki-
csit egy keveset. 7633 (Az asszony) Eztis mongia 
uala hogi igiunk sziwuem egi kiczint mulassunk 
gióniórwsegesen [Mv; MvLt 291. 143a]. 7765 
Most három Esztendeje a Lengyel Sámuel Fia 
Pál nékem czimborám lévén egy kitsitt az alsó 
vegiben ezen főidnek az vegiben szántottam vélle 
[Kissolymos U ; Már kos]. 7770 mégis ismérszik, 
hogy a Silip, és a Malomnak alsó szegele ti egy 
kicsint süllyedett [Dombó K ; J H b LXVII/114] | 
ha a viz egy kitsint aradatt az utrizalt Adamosi 
malomnak alsó kereke hamar meg állott | mikor 
a viz egy kicsit áradatt mingyárt hibázat az Ada-
mosi malomnak két alsó kereke [Sövényfva KK ; 
JHb LXVII/112, 114/* ~ kis egy kevés. 1589 : 
egj kws penzeonk vagio(n) hozzad adom, vid el 
tarchiad el ne keoltsed [Máréfva U ; UszT]. 1759 
Az Aszonj eŏ Nga nem mért az Gyermeknek 
Semmit bé adni, hanem az étzaka, egj kis 
nyavalya tőres ellen való port adott eo Nga álker-
messel [M.csesztve AF; Ks Mikes Antal lev.]. 
1827 égy kis ho némelykor hiszem hulldagal, de 
azis a Lotsba mind el olvad, sár, fagy, olvadás, 
elegy belegy változnak, hideg nem akar lenni 
[Kv; Pk 7] ~ kisded ideiglen egy kevés ideig. 
1590 : Az Zam weweo vraim . eg' kisded ideigh-
len Walo Warakodast veottenek eleó, Aky towab 
Nem Niult eztendeonel, megh Warwan a' gyer-
meknek Zerencheyet [Kv; T a n J k 1/1. 28—9] 
* ~ kisség. a. egy cseppet /kevéssé. 1750 elébb 
menvén egy kisség jobb kéz fele találtatott egj 
alkalmas konyhátska [Szamosfva K ; J H b K 
LVIII/4.]. 1800 : Vaszi Halmáts . . . egy kisség 
görbe hátu, rés lábu [DLt nyomt. kl]. 1838 : e' biz 
egy kisség drága [Kv; Pk 7]. — b. egy kis időre. 
1750/1778 el kéré tŏllem a Lo szekeremet, hogy 
egy kisség adjam oda [Ilencfva MT; DLev. 6]. 
1761 a nevezett Tiszt csak neki ugrék kezebeli 
égy vékonka ostorménfa pálczával, és égyszer a 
nyakát, mászszor a jobb kar já t , harmadszor a 
bal karját meg ütvén, ekkor égy kisség a Verés-
től cessala a Tiszt ő kegyelme [BSz; Ks 25. 
III . 69]. 1800 : Te gyere ide égy kisség gyere 
[M.fráta K ; KLev.]. 1830 Edes Anyám szere-
dátol fogva fekvő beteg, ma égy kisség fel költ, 
de anyira erŏtelen hogy nem járhat [Kv; Pk 6] 

~ nyomra sem egy tapodtat sem. 1639 az 
en fiam, Gyurko igen fertelmes rútul meg szido-
gatta vala ezt az Kallainét s nem ere harmad 
napot ugi megh teŏrseölek az boszorkaniok hogy 
egj niomra sem mehetet [Mv; MvLt 291. 189a] 
* ~ szálat sem egy cseppet sem. 1568 Anto-
nius szoch uxor(que) eiusdem iur(ati) fassi sunt 
pariformiter*, Myth feltitek ty seres Annath, enis 
oth voltam az lesesbe akor Eyel bizon egy szalat 
sem aluttam akor eyel [Kv; T J k III/1. 226. - aTi. 
mint a megelőző tanú]. * ~ versen, a. egy ren-
den. 1753 egj öl Paczat elé hozata le vonata egj 
versen meg vereté [Marossztgyörgy MT; Ks 48. 
67. 31]. — b. egy ízben, egyszer. 1763 : Mányika 

Iliátol is hallattam egy versen veszekedvén az 
öttsivel Mányika Iuonnal mondani [Gálfva 
K K ; Mk V. VII/1. 51]. 1798 : mult szüreti alkal-
matossaggal egj versen velünk beszedbe ered-
vén azt Kérdé [Ádámos K K ; J H b XIX. 58]. 

egy3 1. testvér; soră, frate; Geschwister. 1555: 
Few keppen hattam az wr Istenre az Ew gond wyse-
leseket, Annak wtann (l) keeth Bathyamra kyk-
kel Eggy wagyok [JHbK XLIII/31 Mikola Fe-
rencné Melyk Anna végr.]. 1568 Petr(us) Kaytar, 
iur(atus)a, en es Kaytar istuan egek voltunk 
[Kv; T J k I I I / l . 191. - a Értsd : fassus est]. 
1570 Az kochys Myhal volt eo kochissa 
gyakorta hallotta hogy azt Montha hogy az 
Ew felesege es az Eotthwes Lwkache egyek vol-
nanak, Es egy attyatul anyatul valók volnanak f 
Erlew Myhal es Nagy palnak az Annya egyek voltak 
| Aztis hallotta hogy Montak hogy az felesegek 
egyek volnana(k) [Kv; TJk III/2. 84i, 85, 133]. 
1573: my harman Eggyek vagionk [Kv; T J k III /3. 
257]. 1577 Nierte meg Kyralyne Aszontŭl az 
barabasy resznek felet ugy mint ver, Merth Kendy 
Antalneual Eggy uolth [Alparét SzD; Ks]. 
1590: harma(n) voltanak akkor eggiek [UszT]. 
1596 Pwnkest utan ualo vasarnap mentem uala 
Thibold Antalnenj, mierth en egj úagiok úelle [UszT 
11/53]. 1597: Viczey András neww attiafiais wala 
egi kiwel egi wolt [Kv; T J K VI/1. 57]. 1598: az en 
zerelmes ura(m) Batyam kegdet io akaró at t jafia-
nak, es baratt janak tartót enís pedigh kegdet, miol-
ta esmerjük egj mast ugj tartottam mint ha eggjek 
lettvnk uolna [Bál. 51 Kowachoczy János lev.]. 
1600 Sima Marton ., es az en apam Második 
Sima Balas eggiek voltak ketten, egy atiatúl 
aniatúl valók [UszT 15/85] | Mi ez fellel megh 
newezet hazbol es eöreksigbol, az mi rezeönket 
kewaniwk megh, mierthogy negye (n) wagyunk mi 
eggiek, kik . . . Nagy Imreh leány wagyunk [i.h. 
85]. 1602 Vitéz Mihalinak az edes Annia, Gall 
Georginek a' iob attia eggiek voltak [Kv; T J k 
VI/1. 659]. 1604 : az al peres azonnak Vra Ger-
gelj kouacz en velem egj vala, en velem András 
kouaczal [UszT 20/175]. 1610 : Czyakany Ba-
lasne . . . Zelemery Judi t t . . egy volth Kendy 
Juditnak az Annyaual Zelemery Borbaraual 
[Szúv; Bál. 42]. 1617 Nagy Menyhartnak is 
az Annya egy volt Lazar Imrehneuel [Kará-
csonfva MT; BfN]. 1620 Kópczes Andras-
nak az Apia az en apa(mm)al mind eggjek vol-
tanak [Algyógy H ; RDL. I . 109]. 1625 : Mark 
es Ambaris egyek voltak [Telekfva U ; UszT 4] 
| ha pénzt adott, enis pénzt adok. mert nem 
tagodhattia az en batiam, hogi nem egi uolnek 
uelle [i.h. 93c]. 1629 Paxi Lukaczi Annya, 
Keouer Marton es Keouer Janos egyek [Kv; 
T J k 25]. 1631 Bradj Janosne es More Sig-
mondne egyek voltak [Abrudbánya; Törzs]. 
1637 : Vitalius Bernald es Vitalius Balint 
eggyek voltak, minor natu Balint volt [Ma-
défva Cs; Eszt-Mk]. 1638/1683 Bethlen János 
Uram Buni Tisztartaja monta nékem akkor 
hogy édes egy eŏ avval az Goja Péterrel . . . magam 
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is tudom hogy egy véle bizonjoson [Bál. 44]. 
1651 Esmértem Santa Istvánt ki egy volt 
Mathe Geőrgyel, Santa Janossal . . . Totörben la-
kot [Esztény SzD; Ks 90]. 1657 : Ez Ivan vajda 
pédig egy vala Gavrülas vajdával [Kemön. 214], 
1671 Daurert Giorgy az Daurert István Attya 
egy volt Posert Istvanneval [Kv; AsztC Jk 
GbJ. 1675 Banffi György egy volt Néhai Banffi 
Dienessel [Nagykapus K ; Born. II. 13]. 1688 
Gáspár Gyeőrgjnével egj volt az edes anyám 
[Kökös Hsz; BLt]. 1692 : az Filep Menyhárt 
Annya Banyai Janos(na)k leanya vala s Banyai 
Miklóssal egy volt [Keresed TA; Borb.]. 1700: 
Pap Istva(n) Pap Mihály es János Egyek valanak 
[Hsz; LLt]. 1701 Buga Dávid es Buga Gergely 
ketten egyek leven Moldvából ide Gyergyoba(n) 
iővenek mind ketten s magokat adák . . . Lázár 
Istva(n) Ur(am) keze alá Jobbágyul [Szárhegy 
Cs; LLt Fasc. 69]. 1713 Bozoka Máthé . az 
Felesegem Apjaval edgy voltt [Cege SzD; Wass. 
Oltyáu Sztojka (40) vall.]. 1726 mondám ő 
kg(ne)k mit cselekszik kgld, miért akarja a két 
urat őszve veszteni holot majd csak nem edgyek 
[Mezőbánd MT; Berz. XV/4. 4]. 7753/7787 
Togyer Tolonié édes Attya egy volt Togyer 
Szimionnal [Nagyaranyosa TA; J H b LII/4. 53. — 
*Vmelyik Felso-Aranyos menti település, de a 
szerk, nem tudja azonosítani]. — L. még MNy 
XXXVIII , 57. 

Szk : anyával ~ (anyáról) féltestvér. 1585: 
Zentkiraly Andrasnak az elseo felesegewel egi 
volta(m) Aniawal [Kv; TJk IV/1. 427]. 1623: 
Neb Marton cziak Anyawal egy Anna Asz-
szoninial [Kv; RDL I. 96b]. 1631 : Kádár Istuanis 

egj volt Aniaval az leanial Judittal, mi peniglen 
apaval [Mv; MvLt 290. 56b]. 1680 : (Bemard 
deák) Anyaval volt egy Conradus Istvánnál az 
eő keme job Attjaval [Kv; RDL I. 158]. 1735 : 
Budoni Giraszin . . . ezen Legény nem egj Apá-
tól valo Budoni Vasziliaval, hanem csak Anyával 
égjek, hanem más ember Jobbágiatol valo [Tóhát 
TA; JHb IX/9. 3 0 - 1 ] atyától-anyátóljatyával-
anyával v. (mind) atyul-anyulj(mind) atyával és 
anyával ~ édestestvér; frate dulce; Geschwister. 
1570 Az Klok vinche Annya es az János pap 
egyek voltak atthyawal Anyawal [Kv; T J k III/2. 
133]. 1573 hallottak Zaybol (I) eottwes Leorinz-
íiek hogy montha hogy egy volt eottwes 
Bálintal es teoreok Lazlonewal, es wweges Albert-
newal eottwes Imrenenek az Annyawal, mind 
attyatul es Anyatul | egy volt Aztalos Imrehne 
Annyawal Es az ket Arwanak az Annyokalis egi 
volt Anyawal atthyawal kywleon [Kv; T J k III/3. 
71, 241]. 1592 : Tudom ezt hogi eoteon Apaual 
Aniaual eggiek Zep Balint, Zep Istuan, Zep Gaspar, 
Zep Ilona, es zep Catus [Kv; T J k V/ l . 281]. 
1597 en Kozarwary Lazlo felesigivei nemai Mar-
taaszonnial egy woltham mynd attyawal es annya-
wal [Dés/Néma SzD; SLt BC. 7]. 1604 az en 
felesegem Galfy Mihalj liania, Galfy Peterrel mind 
atíaual aniaúal egi [UszT 20/127]. 1629 : Frataj 
Janosne, Suki Borbara Aszony . . . en magammal 
egi vala, mind Apaval Anyaval, az Apánk Suki 

egybekeveredik 

Benedek vala, az Anyánk Bogathi Katha vala, 
Bogathi Boldisarval egi vala [Zsuk K (melyik ?) ; 
SLt A. 44]. 1639 Váárffalvi Istuan, es Váárffalvi 
Dániel, mind Apaval Anyaval eggiek valanak 
[Fületelke K K ; Berz. LXVI/22]. 1641 Sűkősd 
Margit Sűkősd Gasparral mind atyul anyui egy 
volt [Gyf; JHb XX. 49] * atyával ~ (apáról) 
féltestvér. 1572: Hadriai Ferencz vram Sapfar 
(!) pallal atiaual egyek voltak [Gerend TA; BK]. 
1590 : ez Alperessel en vgj uagio(n) hogy Atiáual 
egj uagiok, de Aniank kylen volt eók az mas 
echenkel ketten eggj Anjatol valók [UszT]. 1618 : 
Vzdj Istuan . Vzdj Georgy vrammal Atyaual 
egj uolt [Kv; RDL I. 104]. 

egyáltalában 1 . általában; ín generál; im all-
gemeinen. 1634: Marhakotys adott azon kyűl 
edgiel massal, annyra egi altallyaban hogi min-
denekről contentalta Coman Raukat [Récse F ; 
Szád.]. 1792 A Közönséges Adorol égy átallyá-
b(an) Szó fordulván elŏ az Ország Gyűlésen, 
Követeink kötelesek lésznek az Ország előtt ki 
nyilatkoztatni11 [Züah; Borb. II. — aKöv. az ut.]. 
1815 a' Falusi Examinált Bábák azon tanult 
Mesterségeket, egy átalyában minden Aszszonyok-
nak szabad lévén bábáskodni, nem gyakorolhaty-
tyák [Kv; TVLt rtlen gub-i rend. 1393]. 1816: 
I t t az egész Határon az ŏsz Gabonák egy átollyá-
ban gyarlók [Somkerék SzD; Berz. 11. 75]. 
1821 : A Zápor tartó előtt valo strása fák egy 
atollyában hitványok [Koronka MT; Told.]. 1827 
öltözettyek egy átalyába durva, és piszkos volt 
[DLt 1261 nyomt. ki]. 1852 a ' lelkem Anyám 
egy átaljában gyenge ugyan, mind az által lábai 
eréjét mégis vissza kapta [Kv; Pk 7]. 

2. határozottan; hotärît; bestimmt, entschie-
den. 1648 ne(m) mondgia egy altalliaba(n) hogi 
eppen az adossagh megh fizeteodŏt, hane(m) 
ambigal feleòlle, Sŏ t egy szauaual azt mondgia 
hogi az Atya, s eŏ megh fizettek, mas szauaual 
mentest utanna vallia, hogi lia mi fizetetle(n) 
volna is, az Attyak igazittasa [Kv; TJk VIII/4. 
322]. 1823 égy átollyában hibázott a ' Nemes 
Magistratus [Dés; DLt]. 

3. kereken; categoric; glatt, rund. 1818 Petru 
Magár . . egy ataljában tagadta, hogy nemis 
látta [Petrilla H ; J F 36 Prot. 18]. 1826 Azt 
egy atalyáb(an) tagadom, nem igaz [Déva; Ks 
126 Vegyes ir.]. 1838 mindeneket tagad égy 
átolyába [Dés; DLt 8]. 

4. teljességgel, teljesen; cu tótul; völlig, ganz. 
1708 ha meg ne(m) orvosoltatik edgj altallyá-
b(an) az ŏ Herczegsege, i t t valo Korcsomainak 
nyaka szakad es hejjaba szállitatott ur(am) kgd 
ide annyi jo borokat, Eo kglmëa nem hogj à Ka-
tonakat ki bocsatana sőt inkãb annál nagyobb 
dologbanis opponallya magát [Fog.; K J . Foga-
rasi János lev. — aA kapitány]. XIX. sz. eleje : 
a' Juhoknak Határunkon való tartások (így!) 
egy átollyába meg nem engedtetni határozták 
közönségesen [Kv; Pk 1]. 1802 szükségesnek 
látta ezen királlyi Fö-Igazgato Tanács a ' Gaba-
nabéli Pálinka-Főzést annyivalis inkább egyáta-
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lyában el-tütani, mivel a' Pálinka-Fözés által 
a ' Gabona egy felöl felette igen meg-szokott drá-
godni, más felöli pedig nevezetes Gabona szükit 
szokott szülni [Borb. I I gub-i nyomt.]. 

5, éppenséggel; pur şi simplu; schlechthin, 
geradezu. 1645 Kamuthi Miklosnen es Jószágán 
ne hatalmaskodgyek, . . mert egy altalyaban az 
hatalmaskodast senkinekis megh ne(m) enged-
hettyük birodalmunkban [JHbK XXI/8. fej.]. 
1683 semmi némŭ respectusra Szombati szol-
gaság (na) k szine alatt magát senkys ne absentállya, 
mert egy átallyab(an) magok se(m) gondolnák 
meg mi követi az ollyanokat [UszLt IX. 76. 
19 fej.]. 1730 Enmagamis Köblös Peter Vice 
Ispány Vramhoz mégyek holnap, azon Jobbágy-
nak dolgában . . ha az Mlgos Vrert nem engedel-
meskedik Köblös Peter Vram egy átallyáb(an) 
fel akasztattya [TK1 Mohai Mózes Teleki Ádám-
hoz]. 1735 : ha az ház Gazdája hátul az Inek 
keziben lévő fejszéjét ki nem ragadta volna . . . 
égy átallyaban valakit halálra Sebhetett volna 
[Szentbenedek SzD; Ks 27. XVI]. 1763: (A) 
Jobbágyok oda j övének egy egy kapával, 
szándékok egy átallyában az lévén hogy belénk 
veszszenek [Udvarfva MT; Told. 44. 15]. 1820: 
Ezen Határnak minémüségit egy átaljában a ' 
Loksághoz® hasonlítani nem lehet [Sándorfva U ; 
MvÁLt Usz-i öszszeírások 352. 2. — aVagy a 
bihari Lakság nevű tájegységre (vö. MNy XXVI, 
258 — 60) vagy még inkább — a székely és 
szász székekkel szemben való elkülönítettségben 
az erdélyi régiségben a hét erdélyi vármegye 
összefoglaló megjelöléseként használt névalaku-
lásra von. (Vö. Jakó: EM L, 105-6)] . 1843: 
Egy átallyába semmit sem tudok vallani [Dés; 
DLt 586. 20]. 1849 réám egy átaljába semmi 
ősi vagyon nem szálván a fenn érintett vagyont, 
kedves nőmmel, kettőztetett iparral, 's fáradság-
gal együtt szereztem [Km; Végr. Tamás Bogdán 
végr.]. 

egyáltalán okvetlen; neapărat, necondiţionat; 
unbedingt, ganz gewiß. 1661 : csak legyen Csendes-
seghbe, varja el holtomat az levelek mind megh 
Vadnak s olly emberre biszta(m) hogy egy alta-
lya(n) ö kgme kezeben akadnak [Sófva BN; Ks 
41. K]. 

egyáltaljában 1. egyáltalában 

egyaránsú 1. egyarányosú 

egyaránsúlag 1. egyenlőképpen; ín mod egal; 
gleich. 1763 : a mi kévés Dézma jŭ t t . . . aztot 
Mlgs Groff Lázár Antalné Aszony eö Nga Baro 
Josinczi Mihály ur eö Ngaval egy aránsulag fel 
osztottak [Ruker AF; Born. XXIXa . 19 Néh. 
Hortobágyi Gergely György conscr. 76]. 

2. azonos módon; in acelaşi fe l ; auf gleiche 
Weise. 1825: a Rabot . . . mégis ölte volna ha 
Kozmutza Danila engedte volna, akivel tsak 
ugyan egy aránslag (I) kínoztatott meg [Köte-
lesmező SzD; TSb 47]. 

egyaránt 1. egyformán; la fel; auf gleiche 
Weise. 1568 az fyaual egyot eltenek, es mindent 
egy arant koltottenek | mind egy arant szigiak 
egmast [Kv; T J k I I I / l . 189, 225]. 7570: Aztis la t ta 
hogy az kertnek Epitesen az három attiafiak egy 
Aranth Munkalottanak [Kv; TJk III/2. 44]. 
7575 (Az kapuőrzők) fizetesek legien hóra ket 
forint Mind egy arant [Kv; TanJk V/3. 109a]. 
1577 Minket hittak wolna az ket fel . . hogy 
az mely Jozagok Anniok wtha(n) wagh at t jok 
wtha(n) wagyo(n) az aloll megh Irth falwkban 
. . . az kyket wgy thallalnank, Theorweny zerinth 
hogy egy aranth Jllet mind fyw agat es leány 
agath, azt keozeotthwk Igenessen megh ozwk„ 
három Rezre | az Wago Mihal kissebik fyawal„ 
Mihaljal es Wago borbara azzonnal ezeket teor-
weny zerinth Wgj Inteztwk hogj az hazak wtha(n) 
wallo Jaro feoldeket, egj arant ózzak [Vajda-
sztiván MT; BfN 71/19]. 1578 : mikor azok az 
keoueka es vasak el vasólodnak, mind ketten1* 
eggiara(n)t epithik, es egiarrant vezik haznat 
[Hsz; Bál. 1. — aMalomkövek. bA társtulajdono-
sok]. 1589jXVII. sz. eleje : Az Varosnak edgik 
reghi Torniat . . . , mind az ket fele mesterek egesz. 
Cehul egi arant való keolczeggel otalmazzák, 
epiczek, es hadi szer szamokkal . . . fel szerezzék 
[Kv; KőmCArt. 3] | Ha ualamellykunk az Pia-
czon barmot venne es az arrat ualami keppen 
megh nem adhatna, Az masiknak ne aliion aruiaban 
bozzusagbol, hanem inkab kegiessegre uigie magat 
es tartozzék neki anny pénzt adni keolczieon 
Touabba ualamy azon az Eőkreon Jeóne niere-
segul egyarant oztozzanak uele, hogy az Joert 
io legien [Kv; MészCLev.]. 1591 : En mind ket t 
felnek egj arant segítettem az haz czinalasban 
[Szentkirály U ; UszT]. 1592 mikoron Thamas. 
Janos el bwdosot volt . . . , akkor talalanak megh 
engemet az Thamas Janos attiafiay hogy valtanok 
meg ez Demeter Georgiotis kiuannek vala hogy 
egy arant fizessen (így!) vellek s az eoreoksegetis-
egy arant birnok [i.h.] | Az áz eòreksegh mynket 
egy Arant illet. Vas Boldisar fiay vagyunk [UszT 
10/79]. 1598 : Ezeket az Arany es ezwst marha-
kat igj hagiom, hogj az en giermekim egj 
Arant oztozzanak velle [Gerend TA; Törzs. Ge-
rendj Pál végr.]. 1599 Ez kwwl mind Araniam, 
mind Apro penzem az mi lezen mind Egj arant 
ozollion [Szava K ; JHbK XXI/7]. 1625 : erdeòt 
s mezeòt irtást az kett peres faluk egj arant 
keòzwl bírtak; mindeneket aequal(ite)r ózzanak 
es intezzenek el [UszT 137b]. 1630: az szitko-
zodasokat hallotta (m) hogj mind eggjarant szít-
tak, hogy Makakienak azt mondotta Timar Janosne 
hogj rongjos valagu, az másik megh azt mondotta,, 
hogj Aszú valagu bestie híres kurua [Mv; MvLt 
290. 225a]. 7632; eggiutt iartak laktak óttek 
ittak es az házhoz mindenik egy arant vasarlott 
az mi szwkseges uolt [Mv; i.h. 95a]. 1641 i t 
keoztwnk az teoruenj, hogy az verek egy arant 
osztoznak [Ne; RLt]. 1643: az haznak adaiat 
fizessek ketten egj arant, konyhaiat, vduarat, 
kertit, kut tyat , haszheat, vduarata egj arant 
biriak, ha mi Epites penigh az házon keuantatik„ 
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es minden szedeo vedeotis ketten egj arant Épít-
sek fizessek [Kv; RDL I. 131. - a így, má-
sodszor isi]. 1671 : Istennek ajjándeka nem egy 
aránt lévén eő kglmek* kőzőtt, nemelyek kiknek 
bővőn adatot Talentoma eo felségetűi ex tempor(e) 
szép imatsagokat szoktanak tenni [SzJk 118. — 
*Ti. az egyházi rendek]. 1696 A Nagy hegy beli 
Szőlók . . ősből állok lévén, Kovács István Ur(am) 
es Kovács Ersebet oztozzanak velle ketten, az 
Sajtó hellyetis ketten birjak egy aránt [Mv; 
MbK 80]. 1701 Mikor a Leányoknak mérnek, 
három vékát, akkor az Fiak(na)k mérjenek két 
vékát. Az Zaboth Árpát kölöst mérjék egy aránt 
[Pólyán TA; J H b XVI/7]. 1716 azon Buza . . . 
ne(m) égj lábba(n) va(n), hanem diribban darab-
ba(n) ., a mellyet is ne(m) remelhettŭnk ugj 
el osztani hogj mind a két részre egj áránt eshes-
sék subdividalása [Pestes SzD; Ks 95]. 1737 a 
Fiu ágon levő Onokái oszszák egy iránt [Szent-
lélek Hsz; HSzjP]. 1744 nem ugy lészen az 
Adózás, mint eddig, hogy csak az Erŏsse adgya 
az Adót, hanem füstre vettyuk fel egy aránt hogy 
ã Szegénnyeis anynyit adgyon mint a Tehetosse 
[Bölön Hsz; INyR]. 1750: mi olta meg tibejedett 
mindenkor csak egj iránt viselte s viseli magát 
[Altorja Hsz; HSzjP]. 1760 ezen borozdakatis 
az többivel edjütt ez elott 3. Esztendőkkel egy 
eránt usualtuk az Falusiakul(î) az Motsiakkal [No-
voly K ; BLt]. 1775 Néhai Nobilis Felső Cser-
natoni Kovats Péter Jakabbal egy testvér 
volt, nem kŭlŏmb(en) a Leánjok Kováts Péterné 
és Jakabné egj testverek voltanak, és Orbai szék-
ben Barátoson feles joszágok jutván egj aránt 
fel osztották és mind ez mái napigis ugj bírják 
[F.csernáton Hsz; Borb. II]. 1781 Szokásé az 
i t t ebbe a Helységbe®, hogy ha szintén Legény s 
Leány részéről egy háznál esik is meg a Lakadalmi 
vendégség de ugyan tsak mind a két részről egya-
ránt költenek [T; Bosla. — aTorockón]. 1822 
az kün valo Szánto és Kaszálo hellyjekett Czincus 
Vonás mellett egy aránt igassagason fel osztanák 
[Lisznyó Hsz; BLt II. 11]. 1844 (Szakmári 
Ferenc) most Vasárnap is ollyan gazlodást te t t 
le, hogy a' mikor a ' Templombol jöt tünk a ' nép 
csudájára állott, káronkado szok kőzött kurvának 
szidta Cseresnyés Danielnét, de az ő gazlodásának 
nints ideje, mert örökké részeg éjjel nappal egy 
aránt el szenvedhetetleniil [A.sófva U DLt 
1441]. - L. még GyU 123. 

2. együttesen; împreună; genieinsam. 1568 
Nicolaus Barbely . fass(us) e(st), hogy Eotole 
wottek volt 3 hordo bort szoch Balas es fenesy 
Mihal, egyot szakasztottak ' aruth vele(m), es 
egyarant wóttek [Kv; T J k I I I / l . 240]. 

3. egyképpen, egyként; la fel; gleich. 1572 : 
Nyarzoyak kyk Az Hataryarasban woltanak . . . 
Ezoka Mynden dolgoth Eggyaranth walnak [Nyár-
szó K ; KP. aOlv. ezök; értsd: ezek] | zaz 
keet bizonyság vallia egj arant mind, hogj soha 
az Drwllia neueo Erdeoben, Jakczj vraknak, 
Semmi birodalmok nem volth [Sz; WLt] . 1573 
Zabo Istwan, Boldis Pal, Es Zabo peter Egy 
Arant valliaka [Kv; TJk III/3. 78. - aKöv. a 

vall.]. 1600: Ezis azonkeppen egi arant valy 
Adamosy Balintal [Kisgörgény MT; KvAKt Mss 
343]. 1621 az Leiekkel valo szitkozodasnak is, 
noha tÜalma vagion, mindazon altal megh nem 
szűnik, hanem mindenfele rendek egj arant mond-
giak az Leiekkel valo szitkozodast [Kv; TanJk 
II/1. 311]. 1630: az elseöb(en) valloúal egierant 
(l) vall [Monor BN; Told. 17a Huszár lev.]. 
1631 Miuel my ketten eggjütt voltunk Tarczai 
Andrassal egj arant láttuk s tudgiuk az dolgott 
[Mv; MvLt 290. 256b]. 1653 Végtére soha el 
nem állhatták a magyar lövését, hogy mind nyíl, 
mind golyobis egyaránt megyen vala reájok, 
hanem végre megfutamodának [ETA I, 81—2 
NSz]. 7668 : a szekelyek egyebetis az mit kap-
hattanak mindeneket egyaránt praedáltak [Novaj 
K ; BfR 57/1 Paulus Sos (38) prov. vall.]. 1671 : 
mind harman mindé (n) megh kűlŏmbŏzesnelkűl 
egy iránt tudgyák-s- vallyak [Ne; Borb. I]. 1750: 
egy aránt járták az . . . béresek Faluba, Ferentz a 
Feleségihez Dani Fodor Mihályni [Kál MT; Berz. 
12. 92. 61]. 

4. egyenletesen; uniform; gleichmäßig. 1560 
A twznek Mogyarol. Mindenha egy arant kel a 
twznek eggny, es Ne legyen Igen Nagy, hogy 
az arany Meg ne oluagyon az cement porban, 
ollyan legyon, hogy Mindenkoron az fazakak es 
az kemenche veressek es twzessek legyenek . . 
Ha Echer Meg alozik, zinte vyonnan kel Mindenth* 
kezdeny vy cement porral [Nsz; MKSz 1896. 
351. — aTi. az aranyfinomítást]. 

5. egyfolytában; într-una, neîntrerupt; in ei-
nem fort, ununterbrochen. 1599 Hogi eiel egi 
arant gyerttiat egeteneka zenek nem lewen a t túnk 
egy eyelre d 3 [Kv; Szám. 8/XVI. 39. — Vesze-
delem idején a templom tornyán őrködök]. 

6. ugyanúgy; la fel; genauso. 1634 : hallotta (ni) 
az Legénytől hogy kér<ke>dett vele, hogy eo egy 
ara(n)t eli,a ezt az Azzont [Mv; MvLt 291. 32b. 
— aTi. mint az ura]. 1768 ot t által szökvén 
a ' Határ a ' szánto földekre . . . , i t t vadnak hányá-
sok, de ha az el bomolnék is Udvarfalva Benedek-
falva között égy aránt vágjon az Határ [Udvar-
fva MT; EHA]. 

O Szk : ~ való a. egyenlő jogú. 1680 az 
Gaszner famüia elucescala nyilva(n), hogy 
edgyaránt valo osztozo Atyafiak, és vehetik el 
az ket resznek ket reszet [Kv; RDL I. 158]. — 
b. azonos, egyenlő. 1572 az Malomnak fel épite-
sere es gattia tewltesere egy arant ualo terhet 
viselnenk [Szászzsombor SzD; Ks]. 1587 Vniowal 
az ket Nemzeta eozwe keoteolezwen magat ez 
varosban egy Arant valo igassaggal eelt, es mostis 
Eel, seótt azzal allot megh az ket Nemzetnek 
eggiessege ez oraiglan [Kv; TanJk 1/1. 57. — 
aA m. és a szász]. 1614 kívánniuk hógi ez v tan 
senki Jozaga semmi adozasbol Immúnis ne legien, 
hanem az mi Jozaginkal egiarant ualo terhet 
uisellienek [Ks 87 ogy-i végzés]. — c. ugyanazon, 
egyazon, ugyanegy. 1574 Weres benedek Jllyes 
Kyral Reghenbe lakozok ezt wallak eg a ran t 
walo zowalft [Erked K ; LLt FF. 29. - aKöv. a 
vall.]. — d. egyforma/azonos minőségű. 1627 : 6 
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bor Vagio(n) Vr. 140 ezt Kanta Mihalj es az ket 
Arua Soffika es Jstok keozeott nem ozthattuk 
meg miuel nem Egj Arant való borok, hanem 
Igj deliberaltunk az borok felöl, hogj korcho-
maltassak ki auuagj hordaiaba(n) Adgyiak el 
miuel nemellik Igen szegenj bor, es az arratt 
oszak fel harman Egj mas keozeott [Kv; RDL 
I. 134]. 

egyarányosú 1 . azonos nagyságú; de aceeaşi 
mărime; von gleicher Größe. 1686 Harmadik 
nyakra való, Negj rend kőzep szerű edgj aransu 
gjőngjőkből állo [BK. Bánfi Ferencné Bethlen 
Krisztina kel.]. 1692 : Egy arany homlokra való 
húsz boglár rayta, melyben is vadnak husz egy 
arányosu gyémántok [Büak B N ; J H b K L. 36]. 
1719 (Az erdőt) az Atyafiak ezen Nemes 
Varmegye Assessoraival oszszák négj egyenes egj 
aransu reszekre [Noşzoly SzD; EMLt]. 1732 : 
Szalonna majd egj aránsu [Buza SzD; LLt 244. 
B]. 1766 Mind szélességire s mind pedig Hosz-
szára égy aránysunak kél lenni a Diosi résznek 
a Fodoroczkiak részekkel edgyütt Tudniillik a 
menyi Rud az Fodoroczkiaké, anyi az Dio-
siakéis [M.köblös SzD; RLt]. 7775/7781 a más 
Méltoságos udvar is egy aránysu részt bir és nem 
többet vagy kévesebbet a másiknál [Algyógy 
H ; J H b LXXI/3. 363]. 1782 : Négy egy aránysu 
rakat kecske labu asztal | Más két egy aránysu 
rakatlan asztal kecskelábakra | Négy egy aránsu 
rakat köntösnek való almarium [Nalác H ; CsS]. 

2. egyforma; la fel; gleich. 1696 be jaro hellyet 
azon Udvar (na) k hátulsó resze szerént való rész-
ről csinallyon magá(na)k, mind hazra mind pin-
czere Lejárattyát egyaránt tarcsák, kemennjereis 
egy aransu gondot visellyenek [Mv; MbK 80]. 
1752 : eŏ Excellentiája bóráihoz nem tészŏm, de 
az eo Excellentiája bóraiis nem mind égy árán-
suak . . . ha meg kóstólóm Cedólája nélkŭltis al-
kalmásint meg tudóm mondani melyik észten-
dóbéli [Gagy U ; Ks 83]. 1802 : két egy aránysu 
törpe Léanyok [DLt nyomt. kl.]. 

egyarányosúlag 1. egyaránsúlag 

egy arányt egy irányban; ín aceeaşi direcţie; 
in gleicher Richtung. 1790 az o t t lévő Tó dugás-
nál vagy gatnal egyaranyt esvén, viszi a' Báldi 
hatart a ' gát közepére [Báld K ; BLt]. 

egyarányú 1 . azonos nagyságú; de aceeaşi 
mărime; von gleicher Größe. 1588 Ket egy 
Aranyu lada. Iratos égik Másik zeold | Negy egy 
Araniu Eoregh vy zabasu on talak [Kv; KvLt 
Vegyes 1/2. 24]. 1596: Ket eggyaranyw Bechy 
kannachkak drettelesek [Kv; RDL I. 65]. 1602 : 
Buzat merwe vegyenek eo kgmek kezekhez az 
Malom birak vraimtol mellyet megh eoreltetue(n) 
egy aranyw Apro keniereket seottessenek beleolle 
[Kv; TanJk]. 1615: Kett egy aranyu uerreses 
negy nwsteös feöualj hajók [Kv; RDL I. 97]. 
1637/1639 negj egj aranyú, magasab három 
dreteljes palazkok [Kv; i.h. 111]. 1676: Három 

középszerű tálak egy arányúak [Kv; i.h. 155a}. 
1694 : a rét béli földet is mérjék három egj 
arányú rézszekre [Gyula K ; SLt AH. 1]. XVIII, 
sz. eleje két egy arányú on fedeles bokály [LLt 
Fasc. 71]. 1750 : A cinteremben vagyon egy tisz-
tesseges fából épült fatorony, melyben vagyon két 
nagykorácska harang, mind kettő egy arányú 
[Marosvécs MT; E T F 107. 22]. 1755 vagyon 
két szépen fel nőt t egy arányú Megy fa [Ludesd 
H ; BK sub 1020 Naláczi conscr.]. 1765/1770: 
Exponens Vr Földe egyenlő rész a Tit. Pálffi 
Mihályné Jármi Judit Aszszony Főidével, és egy 
aranyajuaknak (!) is kell lenni [Széplak K K ; 
SLt Transm. 343]. 

2. egyforma; la fel; gleich. 1671 Erreis 
szemben hiuattatua(n) eo kglket mindkétt resz-
reól pro et contra ruminalua(n) az dolgott, az 
expositio wresnek nem talaltatott, nem leŭen mind 
egy aranyu az emberek (ne) k elmejek [Dés; Borb. 
I ogy-i biz. jel.]. 

3. egyenlő; egal; gleich. 1590 Miért hogy 
é fele Espanok kik eo kegmeok keozzwl voltak 
walaztattak, hantak vetettek hwteoket es az 
zabadsagba(n) egy aranyw voltokat az fogiatko-
zast de rigore Nem vehettek megh raytok Azért 
teczet varassul eo kegmeoknek, hogy Ennek vtanna 
zegeodet zolga legien egy, kinek I t a warasson 
zalagya legie(n) [Kv; TanJk 1/1. 133-4 ] . 1657 : 
Ha kik oltalom (na) k es még maradasnak okáért 
jouokkal edgywt be jeönek, my uelwnk edgywt 
eg araniu hwséggél szeretettel oltalmazzak ez 
uarost [Kv; PolgK 127]. 1711 : Interesbéli jus-
sais mindenek(ne)k egy irányú (l) légyen [Dés; 
DLt 489]. 1723: Hát azt tudgyaé a Tanú hogy 
azon Néhai Egregyi János Hazhellye sorában 
Észak felöl lévő paraszt ház hellyek mind egy 
arányú Szélességüek, de azon haz helly . . . jo 
darabbal Széleseb az több ház helyeknél [Dob.; 
RLt]. 1724 : (Az osztatlan vagyontárgyakhoz) eo 
kglmek(ne)k edgy aranyu jussok legyen [Asz; 
Borb. í j . 1736 : egy törpe, széle hoszsza egy aranyu 

Láda [Várhegy MT; CU XII I / l . 101]. 1769: 
mind edgyütt egy arányú széles főid [Mv ; MvLev.]. 
1775/1781 : Alakort vettetnek eő Nagyságok kü-
lön az egyik részen 30. 30 vékát ez éppen ollyan 
eresztŏs mint a Zab, egy arányú árron kél a Zab-
bal [Balsa H ; JHb LXXI/3. 403]. 1788: Ezen 
Föld nem lévén a' közepin niindenüt egy aránnyu 
sőt az Árak miatt Csorbaságok lévén az alsóbb 
oldalán. . . ; a Csorgonál való Csorbasága 11 ~ 
tizenegy ölnyinek . . . találtatott [Melegföldvár 
SzD; SLt XLI]. 1798 : az ország bŏ l ts Tŏrvé-
nyé(ne)k . . . a ' Négy bé vett Vallásra nézve egy 
arányú erejűnek kelletik lenni [M.bikal K ; RAk 
26]. 1810 : két ablakai . égy arányú szelességú 
és hoszszaságu fenyő fa rámákba foglalt négy 
Szegű üveg táblácskákból állnak [Pacal Sz; Ks 
76 Conscr. 383]. 

egyarányúlag egyenlőképpen; ín mod egal; 
gleich. 1849 : Szeretett Nőmnek Korbuly Anikó-
nak ki multával hagyom 's rendelem hogy pénz-
béli 's egyébb névvel nevezendő felkelhetoim egy 
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arányulag gyerekeim közt osztodjon (így!) [Km; 
Végr.]. 

egyátalában 1. egyáltalában 

egy-atyafi rokon ; rudă ; Verwandte. 7754 most 
is ezen Familia egyut való Joszágot biraak (így 1) 
szántó fŏ ldgyŏk kaszáló Rétyek mindenŭ t egjŭ t 
vagyon, mint más egy-Atyafiaknak, és egj Telekről 
portioznak [Halmágy N K ; Ks 101]. 

egybe 1. együvé; laolaltă; zusammen. 1736 : 
Hát aszt Tudgya é vagj hallottaé az Tanú, Hogj 
az kire kiáltott volt az meg nevezett szolgálo 
( : salva venia:) hogj eő csinálta az Gyermekit 
annak az embernek az Felesége el hadta é akkor, 
ha el hadta és külön lakott, miért had ta el, és 
annak utánna s mi formán mentenek egjben 
lakni? [Dob.; TK1 vk.]. 

Szk : ~ való kapás összeszólalkozás. 1762 : az 
edgjik A szóval beleje támadott , rutul egjben 
kurvázta, mondván az I(nct)a hogj mind az lator 
légjen, az mig Törvényesen az Kurva nevet reája 
nem rakja, . ezen egjben való kapást halván 
a ' más A házára menvén az I(nct)a Aszsz(ony)-
nak, minden ok nélkült egjben kurvazta [Torda; 
T J k V. 139]. 

2. egyben, egyszeriben, rögtön, rögvest; ime-
diat, numaidecît; sofort, im Nu. 7844 : bé jöve 
Szakmári Ferentz és Sebe Rákhelel (!) hogy hogy 
(így!) bé j övének, egybe kurvának kezdék szidni* 
[A.sófva U ; DLt 1441. — aCseresnyés Dánielnét]. 

egy bead kb. egybe/összeszámlál; a număra ; 
zusammenzählen. 1673 Beczűlletes ahoz értő 
embereket hivatvan es ŏ kegyelmekkel edgyŭ t 
az haznak minden szege lyukat el jarvan, es ultro 
citroq(ue) jol meg ruminalvan annak mostani 
ŭdŏ szerent való arrat, o kegyelmekkel edgyben 
adván voxunkat aestimalok az meg ir t hazat ad 
f. 300 [ K v ; RDL I. 154]. 

egybeadhat összeadhat/eskethet; a putea cu-
nuna ; trauen können. 1682 Causa Buzaiensis® 
Fejer Mihály agallya leanyia Fejer Annok dol-
gát5 Keszi Nohaj Péter ellen. Mert az leány a nem 
szereti es nem szerette annak elötteis, erővel neki 
nem adhattya. Deliberatum. Mivel matkasag 
dolgok, erővel egyben nem adhattyiuk őket ha-
ne(m) mind az ket felt absolvallyuk [SzJk 172. — 
ĂBuza SzD. bTi. a papiszék előtt]. 

«flybeágaskodik kb. szembeszáll; a se împotr ivi ; 
sich widersetzen. 1736 Rozgoni Mihálly ura(m) 

Veretett meg egy néhány embert . . . Szimion 
Mizgát, ezért hogy ö kglmével nyelveskedni egybe 
ágoskodat [Récse F ; JHbT] . 

egybeagyal agyba-főbe ver, összever; a bate 
măr, a ciomăgi; jn windelweich schlagen. 1779 : 
Gramma Todor . . fenyegetŏdzö szokal ezt mondá 
az halászoknak hogy mingyárt égybe vagj a az 
hálott . . . az egész Udvari Sokaságot fel lármá-

zott (így!) az Exponens Ur eŏ Nga Halász 
embereire, azokot égybe vervén agyalván 
Urszuly és Vaszüy halászokat égybe potyolvan . . . 
ugy verték ütötték ki t t mikéni érhetíenek vala 
hogy rettenetes volt tsak néznns [Záh TA; Mk 
V. VII/12]. 

egybeakad összeakaszkodik/kap; a se încăiera; 
aneinandergeraten. 1756 : a ' meg holtnak Teste 
nem találtatott azon hellyen hol Petikával egy-
ben akadott, hanem azon innen egy darabbal 
[Bencenc H ; BK Mise. 1143]. 

egybealkot összebékít, megbékéltet; a împăca; 
versöhnen. 1573 ez ely mwlt Napokban hy t t a 
volt Eotet, Aztalos Petert vitéz ferenchet es Seres 
Martont hogi egibe alkwtnak az Mustoha Lea-
nyawal, De veghez nem vihettek keoztek [Kv ; 
T J k III/3. 193-4 ] . 

egybealkudtat összebékít, megbékéltet; a îm-
păca; versöhnen. 1573 Az mynt egbe alkwtat-
tak eoket arról lewelet at tak pecetek alatt [Kv ; 
T J k III/3. 102]. 

egybeállít összeállít; a întoemi; zusamennstel-
len. 1845 Kolosvárat semmi nemű asztalos müvet 
felválolni megkészitteni égybe álíttani idegennek 
nem szabad nem lehet [Kv; AsztCLev.]. 

egybeállított összeállított/ácsolt; întoemit, în-
jghebat; zusammengestelt/gezimmert. 1755 vé-
kony négy tserefa lábokra bárdalatlan sokféle 
fákból egyben állított Szalmávalis roszszul fedet t 
három Sertésnek való ól [Ludesd H ; BK sub 
nr. 1020 Naláczi conscr.]. 

egybeaszalt (magvastul)aszalt; uscat (cu sîm-
buri, cu to t ) ; (mit Kern) gedörrt. 1841: visznek 

Zatskoba Nyomtatott aszalt Kőrtvét, egybe 
aszalt Medgyet, egybe aszalt Köménymagos Szil-
vát, egybe aszalt veres Szőllőtt [Hosszúaszó K K ; 
Born. I. I lh] . 

egybebarátkozik összebarátkozik; a se împrie-
teni ; sich befreunden. 1820 Totőri Ur(am) az 
a ' ki Papnéval 's Pappal hoszszas ideig versen-
gésbe volt . . . , miolta a ' Báróné ellen folyo Es-
kettetései tétettenek annyira egybe bárátkozták 
hogy az aszszonyságok Szint ugy egybe tsokolod-
nak [Aranyosrákos TA; J H b F. 48]. 

egybebasz összeszid, lehord; a înjura de ; an-
ranzen. 1771 : az Apja igen rutul veszekedett 
Tyiu Györgyei. egyik a ' másiknak annyokat 
Lelkeket egybe baszták [Bukuresd H*; Ks 114. 
61. 143]. 

egybebékél megbékélik, összebékül; a se împăca; 
sich mit jm versöhnen. 1597 Zekely Gergelne 
Frúsina wallia eginehany wttal ment el 
Sardine az vratol, mert ige(n) gonoszul t a r to t t a 
giakorta halallais (!) feniegette, de esmet egibe 
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bekeltenek [Kv; T J k VI/1. 96]. 1628: mivel 
semmi el valasra valo ok keózteók nincz: hat 
egiben bekelljenek es lakianak iol [SzJk 21]. 
1769 Bodovinszki Uram meg haragudván vesze-
kedni kezdett velem, de ismét egybe békéllettuk® 
[Déva; Ks 111 Vegyes ir. aTollvétség lehet 
békéilettünk h.]. 

egy bebékéltet összebékéltet; a împăca; ver-
söhnen. 1570 Borbei Myhal es Aztalgarto Myhal 
Ezt vallyak hogy hyt ta volt eoket More Amb-
rus felesege Nagy szok zowal hogy egybe Bekel-
tetnek az vrawal [Kv; T J k III /2 . 148]. 

egybebékéltetés összebékéltetés ; împăcare ; Ver-
söhnung. 1783 még kévánván békélleni Palffi 
Pista az Erdő Pásztorokkal, engemetis requiralt 
vala, hogj legjek Segéttséggel az egjben békélte-
tésekben [Kissáros K K ; J H b XX/8. 18]. 1812 
Domokos vagy Klára napjané bizonyoson nem 
emlékezem; mert mind a ' két nevezetes napon 
egyben jővések volt a ' tisztelt Feleknek . az 
edjik i t t az udvarnál nevezetes név napon, édgy-
ben békéltetés alkalmatosságával [Héderfája K K ; 
IB]. 

egybebeszélt összebeszélt; convenit ; verabredet. 
1618 hívata az kajmekám az maga házához . 
azmint ismerem® szava járásából, valóba egybe-
beszéllett emberek Görcsi Mehmet pasával és az 
többivel is [BTN 129. — a Ez toll vétség, olvasási 
v. sajtóhiba lehet ismerém h.]. 

egybebonyolódik egymásba akaszkodik; a se 
încăiera; aneindergeraten. 1761 lattam, hogy 
égyben bonyolodottak volt Blidár Vaszali és Gli-
gor, Krisán Von és Lupéj Vaszaliékkal [Illyésfva 
Sz; BfR 45. 9 Katona György (38) zs vall.] | 
az ut tzán holmi emberek egyben bonyalattanak 
volna [Torda; T J k V. 70]. 1763 : asztán egyben 
banyalodvána mit csináltak tovább nem vettem 
észre [Nagyida K ; Told. 9. — aKétszer így!] | 
az udvaron egybe bonyalodván, à tépelődés közbe 
a ' Both Andrásné inge a' nyakából ki szakadott 
[Mv; Told. 16/51]. 1765 azzal egyben bonyolod-
ván a Korodiak a cziganyokkal, ki melyik mi 
formáb(an) verte sebhette egy mást bizonyoson 
eszre nem vehettem [Zágor K K ; Ks 18. 
LXXXVII I . 8]. 1767 : eők ket ten a sok Magyar 
Legényektől el akarván venni az Hegedűst, . . . 
ebből kezdették eők a verekedést, melynek mond-
hatam hogy minden kezdő oka Kis Vaszilia volt, 
kinek segitsége Lévén Telegueza Juvonis ot t egy-
ben bonyaladvan Isten tudgya ki űtet te [Betlen-
sztmiklós K K ; BK]. 1793 égyben banyalodtak 
és rutul téptek [Dés; DLt az 1797. évi ir. közt]. 
1794 : én Szabó Mária lá t tam Gligort a Pappal 
egyben bonyolodva, egy más ha já t húzván az 
én Udvaromon, de az nem volt Verés [Déva; 
Ks]. 1798 : az udvari Nyerges, a Nyergesné . . . 
s azután tsak hamar Másokís kik el választásokon 
munkalkodtanak, ugy egyben bonyolodtak hogy 
azt se lehetett nézni jol, ki hogy ü t t egy máshoz 

[uo.; Ks 115 Vegyes ir.]. 1805 : lát tam hogy égybe 
banyalodtak tépelődtek [Farnos K ; KLev.]. 

egybecimborál összetársít; a alătura, a puné 
împreună:, paaren, verbinden. 7625 At tunk 
niolczj Lowatt, vgj mint Bakator János, es Szász. 
Simon Lowaitt Egib(en) cimborálván Karoligh 
[Kv; Szám. 16. XXXIV. 211]. 

egybecimborálódik összetársul; a se întovărăşi ; 
sich vergesellschaften. 1714 a meg nevezett Dia-
fal vy belső örökség után az Orbán Elek Ur(am) 
Attya Orbán Pal Uram es az ŏ kglme Nagy At tya 

maknak idején maga tulajdon sertessit, h a 
csak mással egyb(e) ne(m) szimborálodott a hava-
sokon az Oroszhegyiek(ne)k szabadoson j á r t a t t a 
[Diafva U ; Orb.]. 

egybecombolygat 1. egybecsombolygat 

egybecsap összecsap; a se lua la bătaie, a se 
încăiera; zusammenstoßen. 1573 Zabo ferench. 

Azt vallia hogy . . . Eois vtanna Indwl hogi 
Ne hadia egibe veznyek, De felesege es Lukach 
deakis meg zolitiak hogi Ne Menne, Azomba 
lat ta hogy egybe chiaptak Imre deák es Gergel, 
De eo towab Ne(m) Nezte hane(m) Beh ter t hazaba 
[Kv; T J k III/3. 232]. 1585 : Eua Birtalan Deakne 
vallia, Az vra . . le vethe az válláról A kender 
Magot, es oda Rea Mene a ' holt legenre Mikor 
egybe Akaranak chapny, eleob chapa mégis A 
legeny takach Kelemenheóz [Kv; T J k IV/1. 471]. 
7590 : ketzer uagj haro(m)zor chiapanak Egybe, 
mingiarast ell futamék Iango Gaspar [Gyerő-
monostor K ; KP.—L. még egybefutamik al.]. 
7597 Haczoki Thamas zabliat ragada, az 
Bonczidai birois zabliat vona hozza, es mikor 
egibe czaptak volna az elseo czapas semmibe 
mene, masodzor hogi eozue czapanak, vgi talala 
Haczoki Thamas az Biro kezet hogi czak az beo-
ren marada megh [Kv; T J k V/l . 87]. 

egybecsapott egybehajtott/terelt, összecsapott; 
együvé csapott ; împreunat, a pus împreună ; 
zusammengetrieben. 1795 a Falu Tu rmá jába 
egyben tsapott Iuh és Ketske Marhainknak az 
időtől fogva negy tejet el-vesztettűnk [Bőd S z D ; 
RLt]. 

egybecsatolja magát összetársul; a se întovă-
răşi; sich verbinden. 1743 : a ' Rűtsi Lakosok 
kŐzűl egj Néhány maga el hi t t nyakas emberek 
magokat egyben tsatolván . . . nem szegjenlették 
a ' Possessorokat a ' Falu közönséges ha tá rának 
. . . usussátol arcealni, exeludálni [Ks 14. X X X I I 
4.]. 

egy becserélés elcserélés, csere; schimbare; 
Tausch. 1845 : az Újlaki és Ippi Jok egybe Cse-
rélésekről irtam egy Contractust, ha te t tzeni fog 
ott(an) Újlakon meg egy exemplarba le lehet 
íratni dátálva és Coramitolvaa subscribalva és meg 
petsételve méltóztasson elküldeni [Ipp Sz ; 
Végr. — aSzokatlan alak coramisalva h . ] . 
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egybecserélődhetik kb. cserével egybe/összeke-
rülhet; a putea să ajungă prin schimb laolaltă; 
mit Tausch zusammengeraten können. 1701 : eŏ 
kegyelmek (ne) k mint Condivisionalis Attyafiak-
(na)k keves Joszágok imit amot Lévén, majd 
Semmi hasznát sem vehetik, . . akarván kevés 
joszagocskajok egy Corpusban lenne es kinek 
kinek keze ügyiben valo hasznos joszagocska egy-
ben cserŏlŏdhet(n)ek [Cege SzD; Wass]. 

Osztozáskor a különböző települések határában lévő családi 
egész- v. részjószágok mindenik település keretében megosz-
lottak az osztozó atyafiak között, és így egy-egy osztozó birtok-
részei sokfelé elaprózódva nehezen és kevéssé jövedelmezőn 
kezeltethettek. Az elaprózódott részbirtokokat éppen ezért 
cserével egy birtokközpontba, ill. ennek közelébe eső, olyan 
településekbe vonták össze, ahol a birtokosnak már más birtok-
része is volt. 

egybecsinál egybe/összeszerkeszt; a asambla; 
zusammenfügen/stellen. 7782: Ezen Áts Pallér . . . 
az [Nagy Palota s más házak fáit egybe csi-
nálja [Déva; Ks 107 Vegyes ir.]. 1840 vas 
lántzal egybefoglalt két részből állo kut Ostora 

. . a ' gémmel és vas lántzal vagyon egybe tsi-
nálva [HSzj kútgém al.] 

egybecsinálás kb. (le)becstelenítés; ocară, hulă; 
Schmähung, Lästerung. 1756 Molduán Vonya 

Lelkét, és Annyát egyb(e) Csinálással, és 
menykő ütéssel káromolya az embert [Galac 
BN; WLt Kelemen alias Székely István (35) jb 
vall.]. 

egybecsókolódik összecsókolózik; a se săruta; 
sich küssen. 1820 Totőri Ur(am) az a'ki Papnéval 
's Pappal hoszszas ideig versengésbe volt . . , 
miolta a' Báróné ellen folyo Eskettetései tétette-
nek annyira egybe bárátkozták (!) hogy az asz-
szonyságok Szint ugy egybe tsokolodnak [Ara-
nyosrákos TA; JHb F. 48]. 

egybeesokorodik összecsoportosul/csoportozik; a 
se strînge in grup; znsammenscharen. 1600 : tala-
lam eleól az vargiasiakot® egibe chokorodanak, 
es halla(m) hogy azt ielentek [UszT 15/17. — 
•Vargyas U], 

eg ybecsombolygat egybebónyál; a înfofoli; zu-
sammenwickeln 1730 a ' Keresztet egy Selyem 
keszkenőnek edgyik szegeletib(e) jól bé kŏ t te 
• . . a ' Keresztet a ' kŏzepin egjbe lehetett hajtani, 
és a' képekkel edgyütt egyben csombolygatván, 
ugy vitte Borbara Aszszony | Radics Borbára 
Aszszony . . . a ' Keszkenővel edgyŭt által at ta 
volna ă Keresztet a Varró aszszonynak egybe 
eombolygatva [Torda; MvRK]. 

egy becsomol yodik össze /egybebonyolódik; a se 
încăiera; sich vennengen. 1758 a Béresek 
fejszéket, és feszittŏ fát ragadozván, valami 
szitkozodás is volt, de . . . mit tsináltak edgymás 
kőzőtt egybe tsomolyodván, nem láthattam [Gál-
ivá K K ; Ks 66. 44. 17f]. - L, még egybeesőm-
polyodik és egybecsömpölyödik al. 

egybeesompolyodik egybebonyolódik; a se lua 
la harţă; sich verwickeln. 1585 : Monda Istua(n) 
kurwa lelek Curwaneó megh az Curwa Aniad sem 
vonna ky zambol Az konezot, Ezen eozwe Mene-
nek es egybe chompolodanak, valtigh vonak egy 
mast [Kv; TJk IV/1. 536]. — L. még egybecsöm-
pölyödik al. 

egybecsoportozhatik egybegyülekezhetik; a se 
putea aduna; sich versammeln können. 1734 : 
oly kességgel légyen comandoja alat levó Militiaja, 
hogy nyolcz orak alat egjb(e) csoportoszhassék 
[Gyeke K ; Ks 99]. 

egy becso portoz(ik) összecsoportosul/csoportozik; 
a se îngrămădi; sich zusammenscharen, sich (in 
Gruppén) ansammeln. 1573 : latta hogi Zekel 
Antal ky fwtamot az lesbeol, Teremy peterne is 
Eleybe Ment es egybe kapót vele otth ketten 
Twssakottak, Antal ely tazitotta teremynet teolle, 
oztan az felesegere Indul Antal, Antalra esmet 
teremyne ott harman egybe chiportoznak az kon-
tiais leh eset tereminenek hwztak vontak egimast 
[Kv; TJk III/3. 292]. 1574: Es vegre meg keor-
nyekezik az Inast ky leh esset volt, eok Nem 
Twgiak ha vertek vagi myt Myweltek Neky, 
chiak hogi lattak hogi egyben chioportoztak, E s 
egy Zorosra ala fwttanak [Kv; i.h. 350—1]. 
1598 Mikoron az Kosa Miklós hazaba be lepe(m) 
lata(m) hogi harmannis chioportoztak wala egibe 
kik az zappanos legent wonnyak wala ewsteoke-
nel fogwa, lata(m) hogi fel kele rut veres wala 
arczúl [Kv; TJk V/l. 161]. 1750 : ez Datzo Uram 
emberei egjben csoportozának [Sszgy; HSzjP]. 
1767 egj néhány embert láték távúiról hogj 
egybe csoportozva egjŭ t t valának [Kökös Hsz ; 
Kp IV. 248 Nic. Györgj Biro (60) lovas katona 
vall.]. 1784 : éczaka volt hallék nagy lármát a mi 
kapunknál s énis ki futék s látám hogy egy néhánj 
ember ot egybe tsuportozot [Bita Hsz; IB]. 1790 : 
egybe tsoportazva lévén az Balaia Lakosak mikor 
az Csordájakat bé tsapták volt ben az Rétben 
enni [Msz; LLt 10.2. - aBala MT]. 

egybecsoportozott összecsoportosult; adunat 
(laolaltă) ; versammelt. 1825 : a Gornyikok ,. . j a 
előre meg érezvén és látván egyben isoportozott 
praevaricatorokat el szaladtak [Kötelesmező SzD; 
TSb 47]. 

egybeesompolyodik kb. egymásba akaszkodik„ 
összeakaszkodik; a se încăiera; aneinandergeraten. 
1586 Latam hogy harma(n) ket chizar legeny es 
Grusz leorincz eg'be cheompeoleottek vala, de 
Ne(m) latta(m) ky wteotte, wtest se(m) latta(m) 
egikteolis [Kv; TJk IV/1. 547]. L - m é g egy-
beesompolyodik al. 

egybe darabol összedarabol/vagdal; a tăia ín 
bucăţi; zerhacken. 1804 : ingét el vetted, kezedbe 
lévő fejszével egybe vagdaltad, azt mondván 
nékie, hogy ugy mennyen el . . . hogy seholt ne 
találhasd őtett mert te Hegyi Tolvaj vagy és 
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ugy fogod egybe darabolni, mind az ingit [Déva; 
Ks 115 Vegyes ir.]. 

egy bedől összedől, beomlik; a se surpa; zusam-
menstürzen. 7595 : Foldoztat tam . . . az alsó ke-
menczet . . Lakatos Benedek czinalt . . . k j föz-
zite (!) rúdoczkat, mert egyben dölt vala . . . Az 
fözite was egy örög sing vas [Kv; Szám. 6/XVIIa. 
122 if j . Heltai Gáspár sp kezével]. 

egy bedűlendő összedőlendő ; pe cale de a se dărî-
ma; im Zusammensturz befindlich. Szk : ~jében le-
vő összedőlendőfélben levő. 1770: vagyon edgy 
régi romlondo sövény ház edgybe dőlendoib(en) 
lévő Csűr [Erdőalja K K Ks 66. 45 17d]. 

egybedugott összedugott; împreuna t ; zusam-
mengesteckt. 1779: elöl Talalván az Berest Ste-
phánt melyis még egybe duga t t kézel menyen 
vala szembe véllek . . . minden ok nélkül aztis 
Földig le agyalták [Záh; T a ; Mk V. VI. 12 
Szoporán Szimnjion (36) sz vall .] . 

egybeéget feléget; a incendia; niederbrennen. 
1785 eddigis egy néhány rendbéli katanaság ot t 
masírozván s meg szálván, mindent egybe égettek 
rontot tak [Szászváros; BK. Bara Ferenc lev.]. 

egybeegyenesít egybehangol; a puné de acord; 
zusammenstimmen. 1570 : Anak okaert . . aka-
rat jókat egybe Igenesithwen, Megh gondollyak 
eo K. Ez Ideiglenis Menye karok es gonoz dolgok 
az Igenetlensegbeol haborgasbol Ieottenek [Kv; 
TanJk V/3 21b]. 

egybeelegyedés összeelegyedés/keveredés; aines-
tecare; Vermengung. 1676 ezen Tutrixtol eö 
klménekis egy Fiaczkája lévén, javaiba(n) dualis-
tais javok(na)k egybe(n) egyeledése szerént per 
matrimonialem etia(m) nexu(m), s azok az jók 
ki mutatodvá(n) . . . , az Árvák javainak dissi-
palasa(na)k supplementumara ugy fordittatnanak 
[Kv; RDL I. 155a]. 1799 : az Ado pénznek, a ' falu 
szuksegire bészedet pénzel . semmi egybe elegye-
dése ne légyen [Kv; AszLt 207 gub-i nyomt.]. 

egybeelegyedik 1. egybebonyolódik; a se lua 
la bă ta ie ; sich verwickeln. 1573: Bort Eontet 
zellel az hazban, es hogi reyaiok hwlot volna az 
Bor zydny kezdyk egimast, es felis vgranak az 
Aztaltol egibe elegednek Es valaztig verik egimast 
| peter Megh zit ta kwrwazta Eoket es az 
Merteket Mind borostwl keozibe haitotta, Azok 
fel zeokelletek es egybe elegetek [Kv; T J k III/3. 
202]. 1667 edgyik mindgyart egy lantsavai hoz-
zam òklele, en ell vöm az l an t sa t tŏlle, maga el 
szalada, egybe (n) elegyedenk oszta(n) verekedtünk 
az Szalantsi Vr(am) jobbagyival [F.köhér MT; 
Told. la] . 

2. összeelegyedik/keveredik; a se amesteca; 
sich vermischen. 1649: i t az Colosuari teorveni 
szer(en)t a ' jók az Uraeual mind egyb(e) elegied-
(ne)k az Aszony harmados, az férfi ket reszes 

[Kv; T J k VIII/4. 368]. 1676: Mivel pedigle(n) 
az Al-Gyógy Vidéki joszágok ige(n) egybe ele-
gyedve vannak, mind addigis migle(n) nem dis-
tingválodnak, igerik az Atyafiakis köz akarattal, 
farátsággal, az vélek Közös Keresetekb(en) tehet-
ségek szerint Költségekkel is subleválni a ' Dota-
lista Aszont, és egyenlő költségekkel oltalmazni 
is ö Kglm(é)t [Sv; Törzs]. 1759 jelenis voltunk 
az Erdő fájának fel osztásáb(an) bizonyoson egy-
b(e) elegyedett a Grof UT resze fa ja a Pünkösdi 
György Ur(am) fajaval [Vaja MT; Ks 171. 
LXXXI . 16].17840 a ' Somkereki termés, a Szer-
zeménnyel egybe vagyon elegyedve [Kv ; Ks 100 
Nyilak könyve 25]. 

egybeelegyít 1. összeelegyít/kever; a amesteca; 
vermischen. 1808 : a ' Viz közt lévő földön 
termett Tőrőkbuzával edgyütt azon 2 'Sák Török 
buzát-is egybe elegyítve a Tktes Keresztes János 
Ur Udvarába vitték [Felőr SzD; Bet. 6]. 

2. ~ i magát vkivel összeáll vkivel; a se în-
hăita cu cineva; sich mit jm zusammentun. 7748 : 
Olly nagy Tolvaj az a ' Pap Mihály hogy ri tka 
mássá és azonn igen csudálkoznám, hogy 
mégis egybe egyvelitette volna magát az Eŏtsém® 
vélle [Nsz; Ks 27. XVIIb. - ftPap Vonka]. 

egybeelegyített összeelegyített; amestecat ; ver-
mischt. 1776 : Huszonhat sor jo féle, nagy sze-
mekkel egybe elegyített gyöngy [M.köblös SzD; 
RLt Sombori Klára és Sándor lelt.]. 

egybeenyvez összeenyvez; a încleia; zusam-
menleimen. 1625 Az Asztalos vra jm, három 
eőregh szabasu Taltokhoz való fa t faraghva(n), 
es Enyvezven egjbe(n) . . . At tam f 2 d. 60 [Kv; 
Szám. 16/XXXIV. 272]. 1781 : azon Gráditshoz 
való Paluszter kövek közül három közebben (l) 
el törőt, de ismét egyb(e) vadnak enyvezve [őral-
jaboldogfva H ; Kf]. 

egybeenyvezett (össze)enyvezett; încleiat ; zu-
sammengeleimt. 7692 Vagyon ezen házban fűrész 
deszkábol-való egyben enyvezett negy szegeletŭ 
Asztal, hozzavalo labaval egybe [Mezőbodon MT; 
BK Inv. 11]. 

egy beér összeér; a se lovi unul de a l tu l ; anein-
anderstoßen. 1573 Rea Indwl gergel, o t t h hogi 
egbe Érnek Ezebe sem vehety Imre vgy v t ty 
Njakon gergely hogi ky essik az Sweg feiebeol 
[Kv; T J k II I /3 . 2 3 0 - 1 ] . 

egybeereszkedik kb. összemelegedik/barátkozik; 
a se împrieteni; sich befreunden. 1805 : egy Török 
Tamás nevü béresekkel egyben ereszkedvén . . . 
együt elis szöktenek [F.csernáton Hsz ; HSzjP] . 

egybeeresztetlen egybe/össze nem r ó t t ; nea-
samblat ; nicht zusammengefügt. 7788 : Égy égybe 
eresztetlen rövid deszka lábu Tábla [Mv; TSb 47]. 

egybeeresztett összeeresztett, egybe/összerótt; 
asamblat ; zusammengefügt. 1732: vágjon edgj 
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jó Sendelj fedél alatt négj szegre egjbe eresztett 
talpokba rott cserefa labokon kötelezve állo Szin 
[Kóród K K ; Ks 12]. 

egybeérkezik összetalálkozik; a se întîlni; be-
gegnen, sich treffen. 7653: És így hamarsággal 
táborba szállának Szebenhez. Mihály vajda is 
megtartózván, a székelyeket és egyéb hadait is 
várván-várja vala, de a székelység későn indult 
vala el. Végtére a két had egybe érkezékB [ETA 
I, 52, NSz. — aMihály vajda és Báthory András 
fejedelem hadserege]. 

egybeesket összead/esket; a cununa; trauen. 
1591 az éghazi szek adotté libertást az ferhóz 
valo menesre Chatalinnak . . . Mert János pap 
holnap égben akarja esketny [Kv; KvLt I. 60]. 
1792j 1795 * a ' Marosszeki T. Esperest . . . kerdőbe 
tészi, hogy mikor a' Hazasulandok különböző 
hellysegből valók mellyik Pap eskesse egybe a' 
Vőlegény Papja, é vagy a' Meny Aszszonyé? 
[M.bikal K ; RAk 112]. 1843 Miszti Dánielt 

Budai Borbára Hajadonnal egyben esket-
tem [Bádok K ; RAk 60]. 

egybeeskettetik összeadatik/eskettetik; a fi cu-
nunat; getraut werden. 1776 : bátron, tisztán, 
meg érthető szókkal feleltek és egybeeskettet-
tek [Mv; GyL]. 1792/XIX. sz. köz.: egybees-
kettettek: ötves Jósi Adám Sárival [Bh; REAk 
3]. 1827 ; égybe eskettetett Tamas Gyurka 
Péntek Katival [Körösfő K ; RAk 121]. 

egybeesküszik 1. esküvel elkötelezi magát ; a se 
lega prin jurămînt; mit Schwur sich verpflichten. 
1591 : Lattam hogi az en korczomamon Kis Tha-
mas az ket olahal egi pohart hoztanak, borral 
megh teoltek, kinieret zeldelenek felliwl rea, es 
kezeket rea teuen egibe eskwuenek [Kv; TJk 
V/l. 71]. 

2. megesküszik; a se cununa; sich trauen. 1805.ŝ 

elszökés után tám három, vagy négy hetek-
kel költenek és esküdtenek egybe [Ikafva Hsz; 
HSzjP]. 

egybefelcl ' ?' 1636: Farkas Ferencz Ura(m| 
meg akaruan szabadittani Markosfalui Ur(am' 
jobbagsagabol Egyben feleluen hogy kun lettenek 
uolna® enis ot ualek [Usz; KaLt Apor István ir. — 
aTi. a haddal]. 

egybefelelés kb. kihallgatás/kérdezés; interoga-
toriu; Verhör. 1761 : a ' Falusiak egyben gyűlte-
nek, s engemet minden Citatio nélkül oda hivta-
nak, s a' Ház ajtajában Strášát alítottak, a ' Ház-
ból addig ki nem botsátottak, míg Rotyis Alék-
szának vádgyára minden egyben valo felelés 
nélkül hat Márjásig bŭntetőttem erőszakoson 
[Illyésfva Sz; BfR 45. 9 Katona György (38) 
zs vall.). 

egybeférkőződik összefekszik, együtthál; a se 
culca cu cineva; beischlafen. 1797 : Áztat pedig 

hogy edgyben férkeződtek é azon ejtzaka a ' 
Groff né Csernátoni Úrral nem tudom, igaz hogy 
én edgy Ágyot láttam megvetve a' Ház Főidén 
[Kolozs; Told. 42. 24]. 

egybefog 1 . összefog; a prinde laolaltă; zu-
sammenfassen. 1732: a ' Keresztet kezében 
vévén meg hajta, és a' Keszkenő(ne)k szegeletiben 
jol öszsze kötötte, még a Keszkenó kötésen felljül 
a ' Kereszt (ne) k . . . Sinor jávai meg tekerte, es 
égj ben foga eö kglnél lévő tób egjetmásokkal 
[Kv; MvRK]. 

2. átfog; a cuprinde; umfassen. 1823: Cserná-
toni Sámuel Uram réám is töb versekbe el 
jött, egyszer nevezetesen éppen a mikor dagasz-
tottam kinált egy Csomo pénzel, és kért hogy 
engedgyek néki, . . . hogy látta semmire velem 
nem méhet, tsak hirtelen kezeimet hátra kotsolta, 
és egybe fogta azon tisztáson, s le vert a földre 
[Radnótfája MT; TLt Praes. ir. 65/1827-hez 
Csorvási Györgyné Benedek Klára (26) ns vall.]. 

3. összehajtogat; a împături; zusammenfalten. 
1736 : A levélírásban is semmi ceremóniát nem 
tartottanak mint most, . . . az régi embernek,. 
akármely nagy embernek irt valaki levelet, egy 
arkosnak a negyedit egészben beirta, alig maradott 
egy kis tiszta papiros, mikor az levelet egyben 
fogták, az hová titulust írjanak [MetTr 360]. 

4. összeáll/fog, társul; a se întovărăşi; sich 
zusammengesellen. 1596 Harman fogtak egibe, 
kekessi Antalal, kik vrunk tarzekeret vizik Ke-
kesj Antal 12 Eokron f—d 75 perechi (!)a Jmre 
12. Eokreon f—d 75 Zabo Boldisár 10 Eokreon 
Baniabwkigh f—d 62 1/2 [Kv; Szám. 6/XXIX. 
49. — aTollvétség perecheni (olv. perecseni) h. ?} 

egybefoglaló összefoglaló; care prinde laolaltă 
(ceva); zusammenhaltend. 1730 k.j1770 k. Te-
kintetes Hegyesi Mihalyné Aszsz(ony)om Cserényi 
Kriska Aszszony Istenes indulatjából conferalt és 
adott a' Sárvária Ekl(ézsi)ának az Urnák aszta-
lára való abroszt, melly két szély közben a' szé-
lyek(ne)k egybe foglalója tsipke [SzConscr. — 
ftSajósárvár SzD]. 1803 : a ' . . . négy virágzat a ' 
Pohár szárához a' virágokot felyül és aloll égyben 
foglaló tsőtskéken áll [Nagyteremi K K ; UnVJk 
203]. 

egybefoglalt 1. összefoglalt/fogott; prins laolaltă; 
zusammengefaßt. 1789 : Három Szélly két rend-
béli kötéssel egyb(en) foglalt két végin Tótt Csip-
kés gyapott gyólts Abrosz [Bölön Hsz; Palotay 
18]. 1803 : Egy sáhos, két szélyből álló Tot kötés-
sel égyb(en) foglalt széles Tóth tsipke széllyü és 
végű jó Len gyolts Abrosz [Dicsősztmárton; i.h. 
20] | két szélyből öszve varrással égyb(en) fog-
lalt Len gyolts Abrosz [Ádámos K K ; i.h.] | 
Sáhos kotzkáson szőtt, két szélyből állo, a' kőze-
pin Tóth kötéssel égyben foglalt Abrosz Len 
gyoltsbol valo [Szőkefva KK ; i.h.] | gyapot gyolts, 
két széljből, a' kŏzepin szökés varrással égyben 
foglalt és egészen széles Tóth Tsipkével kŏrnyŭ l 
vétetett szép nagy Abrosz [Dombó K K ; U n V J k 
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56]. 7876/7877 Vagyon egy 3 szèlybŏl tó t köté-
sekkel egybe foglalt kotzkás kender Abrosz [Szent-
gerice MT; Palotay 21]. 7847 ; egy két szélből 
állo Tót csipkével egybe foglalt és szélin és végin 
Tót csipkés lengyolts abrosz [Dicsősztmárton; 
i.h. 22]. 

2. egybe/összekötött; legát împreună; zusam-
men/verbimden. 7840: vas lántzal egybefoglalt 
két részből állo kut Ostora . . a ' gémmel es 
vas lantzal vagyon egybe tsinálva [HSzj kút-
gém al.] 

3. egybe/összeépített; clădit laolaltă/împreună ; 
zusammengebaut. 7874 a ' Groff Ur ő Nagysaga 
. . . A' virág házán és azzal egyben foglalt epüle-

tekhez lévő fedeleket meg igazít tat ta [Banyica 
K ; BfR 117/1 Andr. Csatt (58) nb vall.]. 

egybefoglaltatik egybevétetik; a lua împreună; 
zusammengenommen werden. 1757: Vágjon a 
Csűrös Kert a régi végiből ki szakasztatott Akoly 
kerttel, mely most a Csŭrŏs Kertel egjben foglal-
ta tvan egj Contiguitásban vágjon, nem lévén 
semmi Kert közötte [Nagyernye MT; LLt Fasc. 
129]. 

egybefoglaltatott összefoglal t á to t t /foglalt; prins 
laolaltă; zusammengefaßt. 1789 : Len gyolts két 
szélyből állo a ' közepin Tóth kötéssel egyb(en) 
foglal tatott Abrosz [Nagyajta Hsz ; Palotay 19]. 
1803 Harmad fél szélyből Agyon varrással égy-
ben foglaltatott Házi vászon Abrosz [Désfva K K ; 
UnVJk 187]. 

egybefolyik egybetalálkozik/rúg; a se întî lni; 
angrenzen. 1724: a ' meg i r t betűről meg tér 
ezen ŏ nagok erdeje széle, a délre fel menő er-
dői ŏ úton fel felé, s mind addig megjen mig két 
u t vége egjben foly [Ménes M T ; BK]. 1741 k. 
Gyeke nevű egész Falum és Légen* nevű 
falunak határai egyben fo l jnak [Ks K. 79. — 
aMindkét település : K]. 1751 : A ' Batzka Mada-
rasi ha tár t tudom, hogy a ' Vátzmány nevü Prae-
diumnak Határával is egyben foly de hogy valaha 
Gyepű t a r t a to t t volna 's t a r t a tnék ezen két hatá-
rok kőzőtt nem tudom [Koronka MT; EHA]. 
1762: az Utrizált két he lységbél i . . Határok 
ezen Aranyos Fö te tőn rúgnak és folynak 
ügyben [Szentlászló TA; EHA] . 

egybefolyó összeérő/rugó, egybetalálkozó; care 
se íntîlnesc; angrenzend. 1724: Minémŭ Commis-
sioját vettem ă . . . Gubernium(na)k ã . . . Gyekéi 
és Légéni egyben folyo Határok(na)k Métái 
felett Suboriált Contro versiák (na) k révisiojárol ex 
acclusa Commissionis Copia Nsgtok Kglmetek 
bővebben meg lá that tya [Kelementelke MT; Ks 
K . 66]. 1746 : a ' Kŭkŭ l lőbŏ l ki szakadott ér viz 
a ' két t Méltoságos urak . . . széna füveinek egjbe 
follyo kőz határán folly le [Dombó K K . ; J H b 
X I X . 6]. 1752: az Ákosfalvi Határ , és Vatzmán 
nevű Praedium egyben folyó Territóriumok kőzőtt 
erigalando határ Gyepűk [Koronka MT; EHA]. 
1766/1809: bizonyas állandó, és meg esmertet-
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hető halmokkal métáztassák ki, és distingvalják 
s distingváltassákis a két egyben folyo határ t 
egymástol [BSz; J H b LXVII/3. 13]. 1815/1817 : 
Az Egei és Dállyai egyben folyó Határok kőzőtt 

egész Láb egyenetlen allasa mia t t két 
figurába méretétt meg [Ége U ; EHA]. 

egybeforrad összeforrad; a se pr inde; vernar-
ben. 1753: menék Kószta Juonhoz s, lá tám hogy 
meg vala vagdalva az álla, és edgyik ujja, úgj 
hogj csak a bőr t a r t a t t a . . . már most látom hogy 
bogason egybe Forrat [Erdőalja K K ; Ks 38. X. 9]. 

egybeforraszt ? be/kitölt; a umple; füllen. 1782 
azon viz . . . az gáton feljül a lisztelŏ Dévai Mal-
mokra Szolgálo árkokot annyira bé iszopolta, s 
az árkotis egybe forrasztotta, hogy . . . annyi 
vizet azon régi árok el nem Szenved [Déva; Ks 
111 Vegyes ir.]. 

egybefutamik egymásba fu t / ron t ; a se repezi 
unul la al tul ; aneinder rennen. 1590: mind az 
ketteo Egibe futamanak, chak gíorson megh Esek 
az dologh, ketzer uagj haro(m)zor chiapanak Egybe 
[Gyerőmonostor K ; KP]. 

egybefututál összebecstelenít/basz; a bruf tu lui ; 
anranzen, schműhen. 1774: azután hallottam, 
Lelkit é vagy Anyát, hogy oláh modon egybe 
Fututá l ta [Bábahalma K K ; Ks 19. VII . Moga 
Vasüia (20) jb vall.]. 

egybefügg'összeér/függ ; a se întî lni /uni; angren-
zen, sich berühren. 1852 Lisznyofalva Uzon-
falvával csaknem egytestvér falu lévén, 's határai 
egybefügvén, ezen okbol a ' bé birtokossági jogot 
magunknak fentartyuk [Uzon Hsz; K p V. 386]. 

egybefüggés összefüggés; coerenţă; Zusammen-
hang. 1854 Hanyatló éveim, honom s nemzetem 
jelen búskomor helyhezete, lehetetlenné teszik 
soraimban azon- rendet és egybefüggést, mi t fiatal 
éveimben, kedvezőbb körülmények közt t án ké-
pesebb lehettem volna tenni [ÚjfE 5]. 

egy befügg őleg kb. egyértelműleg, vmivel meg-
egyezően ; ín concordanţă (cu); eindeutig, über-
einstimmend. 1845 A Tekintetes Tanácsnak idei 
478. Tanácsi számok alat t tisztelt határozása 
következéséül meg jelenvén egyben függöleg 
az idei 472 Tanacsi számmal; foj tatolag a Szelid 
vallatást és Szembesittést az alább i r t ak szerént 
vi t tük véghez [Dés; DLt 845]. 1846 (A) ki ren-
delt nyomozo Biztosok a ' nyomozást bé adják 
véleményekkel 's a panaszlo és bé panaszlottak 
felelettyeikkel együtt, egybenfüggöleg idei 968— 
976. és 1139 szamokkal [Dés; DLt 530/1847. 
•Köv. a nevek fels.]. 

egybefŭllik össze/megfüllik; a se încinge; dump-
fig werden. 1785: Meg érvén a Muskotály kŏr t-
vély . . . ezen ferslagb(an) szároz széna kőzi rak-
ván fel küldettem, mert szŏllö levél k ő z ő t t mind 
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egybe fűlt volna [Bencenc H ; BK. Bara Ferenc 
lev.]. 

egy befűz összefűz, egybefog; a prinde laolaltă; 
zusammenfassen, verketten. 1804 : hét szem elast-
ris veres gyöngy aranyba foglalva és arany lántzal 
egybe fűzbe (1) [Koronka MT; Told. 19]. 

egybefűzött 1. összefűzött; prins laolaltă; zu-
sammengeschnürt. 1800: adot áltól . . Uj modi 
fejér gyöngyei egybe fűzött Arany lántzot [O. 
fenes K ; J H b LXVI/46]. 

2. egybe/összezagyvált; întocmit de-a-valmă; 
einen Stiefel zusammengeredet. 1814: Amint 
értettem . . . Testvérem égy semmire valo besze-
dekből egyben fűzött instántiaval alkalmatlan-
kodik ngodnak [M.gyerőmonostor K ; GyLMiss.]. 

egybegazol legazol/mocskol; a ocărî, a face 
cu ou şi oţet ; beschimpfen, anknallen. 7 729: 
hallottam, hogj mondotta aszt hogj egjben gazolta 
Jankó Ferentz uram Vaj na Istvánné Aszszonyo-
mat [Szotyor Hsz; HSzjP]. 

egybegázol egybe/összetapod, összepocsékol; a 
călca/strica; zusamenntreten, zerstampfen. 7777 
találtuk az általa le aratott és kalangyákbais 
rakott zabját széllyel hányva, és egybe gázolva 
[Grohot H ; Ks 80. XL. 12]. 1821 a' Béres ök-
röktől a' mi meg maradott fű, azt ugy egybe 
gázolva . . . által adta [A.detrehem TA; Born. 
IX. 69 Csákián Lup (58) ns vall.]. 

egybegomolyít kb. gomolyává/golyóvá gyúr ; a 
face cocoloş; Knäuel formen. 1775 : Rápolti Sán-
dor Uram a' Désábol a turot ki koppantotta egjben 
gomollyítván laptát tsinált belőlle [Kézdikővár 
Hsz; HSzjP]. 

egybegomolyodik egybebonyolódik; a se încur-
ca/încăiera; sich verwickeln. 1740 Pap Janczi 
szüntelen karomkodót teremtettével.. ., azt ki 
akarván vetni Falukőzi György nem engedte s 
igy egybe gomolyodván az túzhéllyre esének s 
nagy tepelŏdéssel ugyan csak ki veték az házból 
I (Falukőzi György) teremtettezét (!), mellyet 
nem szemvedhetvén ismét egyb(e) gomolyodának 
[Körtvélyfája MT; JHb Bálintitt lev.]. 

©flybegörbed összegörnyed ; a se aduna/încovoia ; 
sich (zusammen)krümmen. 1779 oda futamodek 
égy Josi nevű Inaskája az mostani Tisztünknek 
az kia égy bottal ugy meg ŭ tŏ t t hogy mingyárt 
egybe gŏrbett [Záh TA; Mk VII. 12. aToll-
vétség az kit h.]. 

egybegyalulódhatik egybe/összecsiszolódhatik, 
összeszokhat; a se putea obişnui; sich aneinder 
gewöhnen können. 1797 Szilágy Csehi I f j ú Szé-
kely András a mult télen meg házasodván, mind 
maga, mind pedig Apja és egész ház tselédjek' 
rósz szokások és erkőltstelenségek miatt Felesé-
gével valo keresztyén házassági életre egybe nem 

gyalulodhatott; a honnan Felesége részéről elő 
fordulhato minden igaz ok nélkül szüntelen ver-
sengett, és már mintegy két honapoktol fogva 
Felesége hitetlenül el is hagyta [IB. Dombi János 
szüágycsehi ref. pap kezével]. 

egybegyöngyörlött ? összegöngyölített; învălătu-
cit ; zusammengerollt. 1628: Egy darab kek 
Vureczki karazia egibe gieőngeőrleőt [Gyalu/Kv; 
JHbK XII/44. 9]. 

egybegyűjt 1 . összegyűjt; a aduna; sammeln. 
1570: Byro vram Intezen egy Reowyd Alkolmas 
Napot az Leweleknek egybe hozasara, Es azkorra 
az zaz vraimat gywche egybe [Kv; TanJk V/3. 
22a]. 1573 Nyreo János Azt vallia hogy 
Mond eo . . . Im egbe gywtĕm az Ides Mestereket, 
ha Eok Mongiak megh lezen az k. Marhaia [Kv; 
T J k III/3. 77]. 1583 : Azért vegeztek matul foghwa 
mindé (n) wdeobe(n) obserualny hogy Biro vram, 
es keowetkezendeo Birakis mindé(n) Negy hetben 
egszer az cédulát el iartassa es eo kmeket varosul 
egybe gywche | Vegeztuk, hogy akar Mester legien, 
akar legeni akar tanuló Inas legien Valaki az eó 
Vra hazat meg kissebitene Mingiarast az 
Ceh Mester az Cehet egibegiwyczie, Es . . . a ' 
Cehbol ki rekeztessek [Kv i.h. 275b, MészCLev.] 
1588 2. January Elseobe Byro Vram az Varast 
hogy egybe gywte attam Boldisarnak Cédula hor-
dozásért d. 10 [Kv; Szám. 4/1. 15]. 1591 En 
az falut egybe gywtem, az falw monda Mennyeonk 
rea, az Ferenczj Kouaczy nylayra lassúk ha teob-
bet bire egy Embernel vagy nem [UszT]. 1597 
hiwa engemetis Marton deák az atiafiak keozze 
kiket egibe gyewteot wolt [Kv; T J k VI/1. 65]. 
1639 menek Kolosuarra; holot az Attiafiakot 
egyben gywtuen ki tetczik uala hogy igen 
sokkal maradott uolna adossa [Kv; RDL I. 117]. 
1653 Báthori Sigmond akaratjából Székely 
Móses Fejérvár tá ja t t a katonákat, valahol mi 
volt, kik azokban Bástához nem mentek vala, 
egybegyűjté [ETA I, 67 NSz]. 1745 amidőn 
minket aszszony emberekül égybe gyűjtettek 
volt ., akkor hallottam [Szentbenedek SzD; 
Ks]. 1829 Egy eskütnek a ki az Idegeny embe-
reket az udvarb(a) egybe gyűjtette . . . 30 xr 
[Hoszszúaszó K K ; Born. F. Ia Bod László t t 
szám.]. 

2. begyűjt, összeszed; a strînge/aduna; ein-
sammeln. 1723 edgy néhányszor hol az Maros-
(na)k ki ütése hol az Buni patak (na) k aràdasa 
ugy eltőltette az egesz Folti mezőt, hogy az szőlők 
alatt valo utig csolnakokan jártunk, és midőn 
az viz szállott fel fasztazodva (l), székett hor-
dozván utánnunk ugy kellett aratnunk és egyben 
gyŭjtenünkis az mái le aratatt gabonát, [Folt H ; 
BK ad nro 144]. 

3* összehord; a aduna laolaltă; zusammentra-
gen. 1794 : most kevéssel repáraltathatnéka, min-
den Naturálék meg hordva egybe gyűjtve vadnak 
[Ádámos K K ; J H b XIX/40. - aA híd]. 1809: 
a mi Esztendei Vám gyűl bé belolle rá lehet vetni 
Circit. 250 vékára minden féle gabonábol egybe 
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gyűjtve [Csicsógyörgyfva SzD; Ks 76/56 Conscr. 
15]. 

4. egybe/össze terel; a mîna laolaltă; zusam-
mentreiben. 1821 az Uram eŏ Nga Vágott Erde-
jeben meg tanálvan a Mlgos Széplakiné Aszony 
eő Nga Tehén Csordáját . azonnal egyben gyűj-
tettem s a faluba béis haj tot tam [Noszoly SzD; 
Matskási. Noszolyi lev.]. 1831 egyszer se nyu-
gadtam oly roszszul a Guja mellett mind az ejt-
zaka, le se szenderedhettem, mivel valami Lovas 
Emberek a Guja körül járkáltak, s a miatt nem 
győztem egész éjtszaka a Guját egybe gyűjteni 
[Dés; DLt 332. 14]. 

5. együvé gyűj t ; a aduna; sammeln. 1595: 
Dizno barom hogi minden feleol egiben giwteotek 
wagion waros zamara három [Kv; Szám. 6/XV. 
108]. 

«flybegyűjtet' összegyűjtet; a dispune să fie 
adunat; sammeln lassen. 1765 Regius Perceptor 
Uram . minden Contributio alá való Facul-
tassainkat egybe gyűjtette, s deprehendáltais 
celatiokat, mellyet mű észre vévén instálni kez-
dettük falustol a celansokert eő kegyelmének 
[Ompoicaa; Eszt-Mk Vall. 1 4 - 5 . - aKésőbb: 
Kisompoly AF]. 

egybegyűjthet 1. összegyűjthet; a putea aduna; 
sammeln können. 1796 : Ha az Báróné Aszszony 
le akar mondani a Kortsoma Limita(ti)orol ugy 
igen is egyben gyüjtheti az . . . Ádámosi Posses-
soratust egyezésre [Ádámos K K ; JHb XIX/55]. 

2. összehordhat, begyűjthet/takaríthat; a putea 
strînge/aduna; einsammeln können. 1840: édgy 
Szekeretskénél több Sarjút édgybe nem gyűjt-
hettem [Dés; DLt 983], 

egybegyűjtött összegyűjtött, egybe/összehor-
dott; adunat, strîns; (ein)gesammelt. 1804: meny-
nyit érő lehetett azonn egybe gyűjtött ágbog? 
[Csapó K K ; Bert. 17b vk]. 

egybegyűl 1. összegyűl; a se aduna; sich ver-
sammeln. 1561 mynden ezthendöben pynkesth 
Innepiben egimassal egybe gywlwin . . . minde-
neketh nygy Rizre Intizzenek es azokra Nilat 
hannyanak [Fráta K ; SLt U. 28]. 1568: My 
koron my egybe gywltunk wolna, Wethenek 
my Eleonkbe . . . egy nehany rendbeli dolgokat 
[Gyf; JHbK XII/8]. 1583: profigalliatok egy 
bizonios rouid napoth, kire egybe giulwen, mennie-
tek el es iariatok megh mind az három falunak 
hatarath [Wass. fej.]. 1585 : Amikor Az Varos 
egibe giwl fel Ieoyeón ez ülien zemely eo kgmek 
eleibe [Kv; TanJk 1/1. 14]. 1589/XVII. sz. eleje : 
Valamikoron az egesz Ceh edgiben giwl tisztesseges 
lakasnak okaert, szwksegh hogi minden szemely 
az szeretetnek es kegiessegnek lelketŏl uiseltessek 
[Kv; KőmCArt. 2 6 - 7 ] . 1590: Egyezer az falw 
egybe gyűlt vala hogy az Chywtor Benedek feol-
det es Janchio Peteret fel Igazichak [UszT]. 
1591 Az Erdély három Nemzetnek bekeseg 
lewele melliet egibe giwlwen, Erdély Orzagnak 
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vgmint patriaioknak megh maradasara a ' conuent 
eleot chinaltanak articulusokban Meggiesen [Kv; 
Diósylnd. 43] | mikor egy teorwen nap az biro 
hazanal egybe gyltek vala, enis ott valek [Szkr; 
UszT Ambrus Thamas jb vall.]. 1594 ş- mi Cehwl 
egibe giwltwnk volna hogi Zent iuuani Tamas 
es Lakatos Istuan megh bekellienek [Kv; T J k 
V/l . 455]. 1643 senki Cziurben, avagi korczio-
man egiben giulven ne tancziollianak (így I) [H-
Szj csűr al.] | Műdön a ' B. Céh égyben gyűlt 
volna Lŏrinczi Boldisár Tarsunknak illyen dolga 
vegetta [Kv; AsztC Jk 16a. aKöv. az ügy 
ismertetése]. 1739 azt láttam mikor az Legé-
njek egjbé gyűltek és Tanczoltanak, hogj Koztin 
Joanavalis tánczolt [Kóród K K ; MvRK]. 1741 
Szombáton gyűljünk egybe(n) 's írassunk Con-
tractust [Torockó; Bosla. Móréh János (36) jb 
vall.]. 1744: mikor az Adózó Rend egyben gyűlt 
Kŏpeczre azon Adozo Rend Gyűlesekben vetettek 
Pénzt fel felesetskén [Középajta Hsz; INyR 9]. 
1761 a ' Falusiak egyben gyűltenek s engemet 
minden Citatio nélkül oda hivtanak [Illyésfva 
Sz; BfR 45/9 Katona György (48) zs vall.]. 1769 
Mivel az orszagba Isten kegyelmességéböl már a 
Pestis annyira meg szűnt ., Kegyesen meg 
engedte a Mlgos K. Gubernium, hogy . . . az osko-
lákbol el széllyedet Iffjusag tanulásának follyta-
tására egybe gyűllyön [UszLt XIII/97a]. 1790 
az a parantsolat adodot ki, hogy a Nemesség 
egybe gyűljön a jövő Hétfűn fegyveresen, hogy 
Loger formát tartsanak [Bencenc H ; BK. Bara 
Ferenc lev.]. 1819 ott egyben gyűlve minden a 
ki meg tudhatta a dolgot el ment . kevesen 
voltak hivataloson Tisztek által citalva [Kővár 
vid.; Ks 67. 47. 28]. 

2. meggyűlik; a (se) coace, a colecta; sich 
vereitern. XVIII. sz. eleje : Az melly lovat a ' 
follyŏ keh háborgat, az fen meg irt . . . praxissal 
kell elejt venni, de ha a' torkan gyűlt egybe . . . 
bellĕ kel az orrába tölteni, az orvossághot mind 
a ' kett orra lyukába [JHb 17/10 lótart. ut.]. 

3. összeáll; a se întovărăşi; sich zusammenntun. 
1589jXVII. sz. eleje : Ha peniglen ualamely 
Faragó, uagi Rakó Mester ez tiztesseges Cehet 
el hadná uakmerŏsegbeol; auagy tudatlansag 
miat, . . . mindenek az Cehen kwuwl leendeők 

eőszsze tarsolkoduan, semminemw miuet fel 
ne fogadhassanak, egibe giwluen, ne miuelhesse-
nek, magokat egibe ne verhessék [Kv; Kőm-
CArt. 22]. 

egybegyülekezik 1. összegyülekezik; a se în-
truni/aduna; sich versammeln. 1769 : kegyelmetek, 
kik ado Terhe alat vannak hol égy, hói más 
hellyen égybe Gyűlŏkeznek, különös Tanátskozá-
sokot tartanának [UszLt XIII/97]. 

2. összecsődül; a se îngrămădi/strînge; sich 
ansammeln. 1570 egy Nap mykor az o varból 
Jeoue Latta hogy az Zabo Balint haza eleott 
szokan gywlekeztenek volt egybe eoys hogy oda 
ment volna. Latta hogy ez Kowach Kalara otth 
wl volt veztegh es Igen Jaygat volt | Mykor 
az Besterchey Zokadalomba Jar volt, Es egywt 
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Lattha hogy egybe gywlekeztek es zayganak . . . 
hallotta azt hogy f ir tathatyak volt chigan esth-
wannet hogy Te hasitad megh az pap keonteset 
[Kv; T J k I l l / a . 57, 59]. 

egy begy ülés 1. gyűlés; adunare; Versammlung. 
1570 : Az predicatorok dolga feleol eo kegek varoswl 
Mosthanis vgian Azont Mongyak, Mint Ennek 
eleotte való egybe gywlesekben, hogy Minden 
Templumba ket predicator legien [Kv; T a n J k 
V/3. 5a]. 1575 Az fazakasok dolgatis az Inne-
pekben való egybe gywlesre halaztottak [Kv; 
i.h. 116b]. 1576: Towaba arrais kérik eo keget 
Biro vramat hogi Az Mynemw Igentelenseg vagion 
Az varos penze feleol herceg gaspar Es hwzar 
ferencz keozet, Ince eoket hogi ez Ieowendeo 
Másik egibe gwlesig ely Igazicak dolgokat [Kv; 
i.h. 137a]. 1583 kérik azért erre is eo kgmet 
Biro vramat hogy ez Ieoweo zombatra Iartassa 
el esmegh Az czedulat az egbe gywlesre [Kv; 
i.h. 272a]. 1722 ezen választott embereknek* 
egybe gyűlések [Hagymásbodon MT; RAk. — 
*A presbitereknek]. 1774 : a ' Tktes M(a)g(ist)-
r(at)us es Electa Centum Viralis Communitas égy-
ben gyűlésekor [Kv; MészCLev.]. 1790: Ezen 
már meg írt Contractus és punctumak minden 
Tavaszon, a Szőllős Gazdák (na) k jelen létekb(en) 
egybe Gyűlésekb(en) fel olvastassanak egy versen 
leggalabb is [Karácsonfva MT; Told. 176]. 

2. összejövetel; întrunire ; Zusammenkunft, Ver-
sammlung. 1587 : sok feleol érték panazolkodasok 
eo kgmeket varosul, Mynemeó zertelen Izonyw 
Tormezlasok (!) kezdettenek megh Indu ln j feo-
keppen az Iffiusagtol (így l) Zekeres leghenieknek 
es Zolgalo leanioknak egybe giwlesek Es Éktelen 
zabadsagok myath, kik sem Zolgalnj Nem Akar-
nak, sem egieb keozeonseges varossy terhet Visselnj 
[Kv; TanJk 1/1. 42]. 

egybegyűlt 1. be/összegyűlt; adunat, strîns, în-
casat; (ein)gesammelt. 1820 : A Sz. Ujjfalusi 
Határban páscualt Moldvai ökrök egyben gyűlt 
Taxája [Szászújfalu N K ; BfN]. 

2. összeverődött; adunat, s tr îns; angesammelt, 
zusammengefunden. 1607 Neminemeó lezzegeó 
egjbe(n) gjwlt latrok ocultè Mentek louara es 
kaptak el [Mv; MvLt 290. 7b]. 

egybeháborodás összeveszés; cea r tă ; Ent -
zweiung. 1755 miképpen esett más izbéli egyben 
háborodások nem tudom, mert mig mű elé érkez-
tünk, addig vége szakadott verekedéseknek [Ribice 
H ; Ks 112 Vegyes ir.]. 1759: Huitz Dumitru 
özvegye Fiát . . . Faus Tornának Fiai, egy-
ben lőtt háborodások alkalmával . . . ugy meg 
sebhették, hogy 14 napok múlva halála tőr-
tént [Vályebrád H ; Ks LVII/5]. 1841 : egybe 
háborodásak okát nem tudom [Dés; D L t 109]. 

egybeháborodik összevész; a se c e r t a ; sich 
entzweien. 1570: Mykor az felesege ky Menth 
volna az hazbol Zabo Janos vtanna Menth, Es 
az felesegewel Egybe haborodot, vgy Annyera 

hogy mégis very az azzont | Balassy Lazlo . . . 
azt vallya, hogy Mykor Eotthwes Lwkacz be 
Jeot volna az varosra, Kadas Myhal hozta beh, 
Es ew Mellette való hazat fogattak volt megh 
berbe, . . . gyakorta egybe haborottak, az Kadas 
Myhal ely keolteozet Theole [Kv; T J k I I I /2 . 
33, 85]. 1573: Eo ne(m) hallotta mynt Indwlt 
volt az haborw paxy Tamas es Tamas deák keozet 
chiak hogi az vduaron leteben hallota, hogi egybe 
haborotak volna | Ez elymwlt Zwretkor mykor 
Zabo lenart az Saytolas veget Egybe haborodot 
volt Barbel Janosal halotak hogi zytkozodik volt 
Zabo lenart Iliién Zowal Hazwd esseh kwrwafiawl 
valaky azt Mongia hogi I t ez feold varosé volna 
[Kv; T J k III /3. 300a]. 1574: Mykor egymass 
mellet Ieonek volt, Eok hallotak, valamj feddeo-
dest keoztek vgy veotthek ezekbe hogi egybe 
haborotak [Kv; i.h. 345]. 1726: Egjebet nem 
tudok mondani ha nem egyben háborodván velem 
Molnár Mihályné illy bestelen szokot vetet t sze-
memre mondván te is olly két Istenŭ Papista 
kutya vagy mint Urad [Ne; Ks 90]. 1731 Foga-
rasi . . . Feleségével Fekete Ersebeth Asszanyal 
egyb(e) háborodot vala [Sövényfva K K ; Bora. 
X X X I X . 16]. 1744: Détsei Sigmond és Janos 
Uraimek Somlyon néha egjb(e) háborodván némely 
emberekkel mondották eo kglmek(ne)k, az N 
Atyátokat is ismertük . . Mlgs Lonyai Anna 
Aszszony Jobagya volt nálluuknál jobb emberek 
t i nem vagytok [Szécs Sz; TK1]. 1754: Lá t t am, 
hogy a ' mig egybe nem háborodának betsül-
lötte Feleségét [Altorja Hsz; HSzjP]. 1761: 
Oláh Rákosi Hűdre Gligornak Lázár Juonnal 
egy bunda kŏdmen felett volt egy más kőze t t 
valo koezodások ., egyben haborodtanak, s az 
házból kotzodva ki mentenek az udvaran 
lármáztak [Torda; T J k V. 50]. 1765 az én 
Juhaim ã Szabaszlai uram juhaival edgyütt lévén, 
az tejibŏl többet praetendált, mintsem kelletett 
volna, én hogy nem adtam, azért egyb(e) hábo-
rodtunk [Szépkenyerűsztmárton SzD; Eszt-Mk 
V/11. 44]. 1769 : Embertelenebb emberek falunk-
ban nintsenek az utrizált személyeknél, kik minden 
emberrel egyben háborodnak s verekednek-is 
[Bukuresd H ; Ks]. 1777 mondöta a ' Feleségem, 
hogy mennénk haza, azal a ' nálam lévő pénzt-
is el vette, mellyért vélle egybe háborodván, az 
Ik mint Atyafiai mellete föl tamadtának engem 
anyira vertenek hogy holtom napjáig épp ember 
nem lészek, s kenyerem keresesire elégtelen [ H ; 
Ks 114 Vegyes ir.]. 

egybehajigál össze-visszahajigál; a arunca claie 
peste grămadă; durcheinander werfen. 1572: 
Lat t am hogy Az paraztsagh Égben hagygalth 
De E n Nem Lat tam hogy Senky a z ' Mesteorth 
Ewtote Sem hagitotta wolna sem Ewzte wolna 
[Zentelke K ; K P „Zegedy Caspar Bannfy Farkas 
wra(m) Zolgaya" vall.]. 

egybehajol összehajol; a se apleca una spre 
a l t a ; sich zusammenneigen. 1671: eő vitte vezette 
oda azon házhoz azt a kar teveő szemely szolgálot 
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ismeretes volt vélle ezen captiva őregh Aszs(zon)y 
mint hogy suttogottis . . . vélle égybe hajolván 
ackor mikor el szeokeőt [Kv; T J k VIII/11. 153]. 

egybehajt 1. összehajt; a împături; zusammen-
faltén. 1570 Besterchey Gĕrgh es Kappa Antal 
Tylalmat Tezneka az vrbéger fyay kepeben, Es 
azonnal az Nótárius Egybe haytia az Leueletb 

es Ky Indul onnath [Kv; T J k III/2. 3. - "Ik-
tatás megkísérlésekor te t t tilalomra von. bAz 
ítéletlevelet]. 1730 a ' Keresztet a ' kŏzepin egjbe 
lehetett hajtani, és a ' képekkel edgyütt egyben 
csombolygatván, ugy vitte Borbara Aszszony 
[Torda; MvRk]. 

2. összeterel; a mîna la un loc; zusammen-
treiben. 1831 a' Gyertyános szélibe . Guja 
béli marhák éjszakai hálásra voltak egybe hajtva 
| késő idŏ lévén, a' Guját haj tot tam, és 9 oratáj-
ban éjszakára a' Gyertyánosra teritettem [Dés; 
DLt 332. 8. 10]. 

3. behajt/szed; a percepe/încasa; einsammeln. 
1769 : Keményen porontsoltatik mind a Cont. 
Tablának hogy Regius Perceptor Atyánkfiainak 
assistentiaval légyen az Adónak haladék nélkül 
valo fel szedésében s Regius Perceptor Atyánk 
fiainak is igen keményen porontsoltatik hogy 
minden igyekezeteket arra fordítsák, hogy az Adot 
hova hamaréb égybe hajtsák [UszLt XIII . 97 gub.]. 

egybeharapdos összeharapdál; a muşca; zer-
beißen. 1842 : A' Jobb keze és Jobb Lába fejéta 

ujjaival egyettemben égybe martzongolva 's ha-
rapdosva, Úgy a' bal Lába szárát a' Térdin aloll 
harapás által le szakadva annak héjjánozásával 
találtuk [Dés; DLt 85-höz. — aAz állítólag halva 
született, eltemetett, majd disznók által kitúrt, 
összemarcangolt csecsemőét]. 

egybehasonlft összehasonlít/vet; a asemăna; 
vergleichen. 1570 : az Meg holth Banffy Menyhar 
(!) Jozagy keozwl Mynden falwbol Newezetes 
Zemelyeket Be hyttwnk Azokat Ereos hytre 
Meg Eskettwk es azoknak vállasok wthan hason-
lokath hasonlokkal gazdagot gazdagal Zegenth 
zegennyel Eghbe hasonlythwan Nylath wetettwnk 
czedulankent [Bh; Eszt-Mk Mogyoró cs.]. 

egybehatározódik határolódik; a se mărgini; 
sich (an)grenzen. 1777 Nem igen régen egyezett 
meg az Utrizált két Falu Udvari Tisztyekkel 
edjŭ t t hogy a Sztrinturába amint addig is volt 
határozódjék a két Falu Határa egybe [Ködmönös 
SzD; JHbK LVIII/28]. 

? egybeházasodás összeházasodás; căsătorie; 
Vermählung. 1769: amiképpen a Reformata, és 
Lutherana Valláson lévòk Negyedik, harmadik, 
és Második izen lévő Atyafiaknak eo Felsége a 
Jegybe Házasodást (I)a bizonyos taxát Le tévén 
dispensalni Méltóztatik, Ugy az Unitaria Religion 
Lévŏknekis azon móddal kegyelmesen meg engedi 
[UszLt XIII/97 gub. - aMerő tollvétség egybe 
Házasodást h. ?]. 
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egybehitel megesküszik, házasságot kŏt; a se 
cununa; sich trauen. 1852: Gál György nőtelen 24 
éves, 26 éves Kováts Kisoval egybe hűtői-
tek az Imaházba [Mákó K ; RAk 32]. 

egybehív összehív; a convoca; zusammenrufen. 
1594: Vgyan en hittam egybe az eskeotteket 
[Dés; DLt 246]. 

egybehivat összehívat; a dispune să fie convo-
caţi; zusammenrufen lassen. 1713 : midőn Aranyra® 
érkeztünk volna, és ottan a falut egyben hivaituk 
volna, kérdeztük hűtek szerint referállyák, hogy 
ki, mellyik résznek, hány sessioi lehetnének ezen 
faluban [JHb XXXI/5. - aH]. 1838 A Czéh 
Mester a Czéh öregeit ezen hiba el látá-
sáért . . . égyben hivátta [Kv; AsztCLev. Hat. 
Prot. 8]. 

egybehívató összehívó; convocator; Einberu-
fungs. — 1800/1801 Intő, Idéző, Egybehívató, 
Bizonyossá tévő, El, és meg tiltó Eskető Pecsét, 
Mlgos Groff Kendeffi Eleknè Aszszony eŏ Nga 
nevére [Erdősztgyörgy MT; WLt]. 

egybehívott összehívott; convocat; einberufen. 
1777 a ' közelebb lévő Falukból egyben hivutt 
Commetaneusoknak jelen létekbena ki men-
tünk az emiitett Falunakb alsó végin la Parou 
Szurdokuluj nevezetű helyre [Ks 89. — aKöv. a 
tanúk fels. Magura TA]. 

egybehord átv összehord/szid/lehord; a mustra, 
a face cu ou şi cu oţet ; heruntermachen. 1771 : 
hallottam . . . mint mi parasztokul Szoktunk va-
lakire való indulatosságokbol Szitkozodni lelkit, 
apját, annyát egybe hordani [Bukuresd H ; Ks 
114. 61. 132]. 

egybehordat össze/behordat; a dispune să fie 
adunat; eintragen lassen. 1690 Zabról valló 
E x t r : Az csürfiában és két Asztagotskaban van 
zab jellen gelli No 588// — I t t az ta t tárok az 
mezőn el csipelvén az jovában őszve szedegetvén 
lbe hordatván gell: No 215 [Almakerék N K ; 
Utl]. 1816 : i t t s más meszsze levő terhes Hatá-
rokon feles jo Szénákot tsináltattam, és azon 
kitsiny erővel égybe hordattam és betsületesen 
mind be is kerteltettem [Hídalmás K ; IB. Tanko 
Josef t t lev.]. 

egybehordhat összeszidhat, lehordhat; a putea 
mustra/ocări; heruntermachen können. 1777 a ' 
mint mi Olahokul Szoktuk indulatosságbol apját 
annyát egybe Szidni mások(na)k indulatosságabul 
egybe hordhatta (így!)a [Bukuresd H ; Ks 114. 
61. 129. — aLehet merő elírás is hordatta h.]. 

egybehorgódott horgas; încovoiat; krumni,. 
1765 Két négy esztendőre menendő Téhén 
mind kettejeknek szarvak egyben horgodott, mint 
a vad ketskének [Szászsztjakab SzD; Told. 8]. 

egy behozás összegyűjtés/szedés; adunare, strîn-
gere; Einsammlung. 1570: Byro vram Intezen 
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egy Reowyd Alkolmas Napot az Leweleknek egybe 
hozasara, Es azkorra az zaz vraimat gywche egybe 
[Kv; T a n J k V/3. 22a]. 

egybehuncutoz le/összegazemberez; a face (pe 
cineva) ştrengar; (jn) beschimpfen/Hundsfott 
nennen. 7765 : volté azért arra eo kgylmének* 
oka, hogy egybe szidgya, kurvanyázza, Hunczfu-
tozza Varga Györgyöt, és rosz Embernek mondgya ? 
[Dob.; Eszt-Mk Vall. 8 vk. — aTi. a szb-nak]. 

egybehurcol együvé hurcol; a căra laolal tă; 
zusammenschleppen/tragen. 7746: É te tő Ferencz 
ur(am) foglalta el magának azon . . . darab helyet, 
de oly hitvány és Semmire kellő kertelessel tar-
to t ta némely helyeire Tőkéket, némelyekre kevés 
agokat egyben hurczalván, hogy az hol az Falu 
márhája Sokszor Csordájais, kivánt belé menni 
ót mehetet t belé [Szentegyed SzD; Wass. Kis 
Pavel (79) zs vall.]. 

egy beillik összeülik; a se potrivi; zusammen-
passen. 1776 hallottam midőn Gróff Kornis 
Ferentzné Aszszony ŏ Nga, nem kűlőmbe(n) 
Annikó Kis Aszszony Szembe mondot ták B. 
Henternek: Hadgyon békét, mert nem az Annikó 
Kis Aszszony humorához való, se nem is illenek 
egybe [Szentdemeter U ; GyL. br. Lud. Révai 
(40) vall.]. 

egybeinkorporáltatott egy testületbe té te te t t ; 
încorporat; inkorporiert. 1629: tarcza az egy 
Cehbeli unió alatt eőkeöt, és mind magok Cehek-
nek szabadságának praeiudiciumára, s mind pe-
diglen tŏb hasonló illyen rendbeli egybenincor-
poraltatott mestereknek Ceheknek gonosz pél-
daiára ., hogy effele scissio és, szakadozás 
kőzeőtteők végbe mehessen, ennek utánnais semmi 
úton megh ne engedgye [Kv; Céhir. I fej-i rend. 

aTi. a csizmadia- és varga-céhbelieket]. 

egybeintéz kb. egybevesz; a lua împreună ; 
zusammennehmen. 1561 mynden ezthendöben 
pynkesth Innepiben egimassal egybe gywlwin ky 
mennyenek, awagi Embereketh Bocsássanak az 
Zenafiweknek szinekre, es az wolgieketh Igazan 
egibe Inthizwin, mindeneketh nygy Rizre Intiz-
zenek es azokra Nilat hannyanak [Fráta K ; SLt 
U. 28]. 

egybeiszaposodott el/összeiszapolódott/iszaposo-
do t t ; înnămoli t ; verschlammt. 1821 ezenn rét-
nek . . a ' Sátés, és posványos részéből, adott 
. . . fél-Szekérre való Sátés, és egybe iszoposodott 
füvet Továbbá Botos Ursznak . . . ado t t 
egy darab iszapos Sátés Füvet [A.detrehem TA; 
Born. IX. 69 Csákián Szimion (40) ns vall.]. 

eflyk®jár bekalandoz, kalandozva b e j á r ; a cu-
treiera, a străbate ín lung şi ín l a t ; durchstrei-
chen/streifen. 1736 után : mikor a szegény atyám-
hoza ál tal jött Bölönbőlb Káinoki Farkas Ürmös-
ről® Maurer Mihály, i t t i t tanak, estve zekében, 

harisnyában öltöztenek, csuklyát a nyakokban, 
botot a kezekben, szánban tizenkét ökröt befog-
tanak, bele ültek, a cigány hegedűsökkel egjütt , 
a szán közepin egy öreg cseber bor volt edények-
kel egjütt , megindultak s ivással egyben járták a 
falut, általmentek Ürmösre, ot t is ugy kalandoztak 
a falun szerteszélyel viradtig, onnan Bölönbe, 
ot t is simüiter cselekedtenek [MetTrCs 458. — 
aAz emlékíró Cserei Mihály atyja. bHsz. CNK]. 

egy bejáró 1 . egymásba rakható; care se poate 
băga unul într-altul; inéinander legbar. 1573 az 
twrbat fely vizy neky hogi megh Nythia Eomaga 
az Twrba lakatiat rak ky beleole, ket egybe Iaro 
ezwst pohart [Kv; T J k III /3. 93]. 1583 : No Io 
Orbán vram am lassa De my ezzel akit Acz meg 
Ne(m) elegzewnk seot amely kupát meg tartazzys 
azis keteós az az egbe Iaro vala, valahol vagion 
a ' masíkia [Kv; T J k IV/1. 190]. 1595 Egy Nagy 
eoregh eozwe Jaro Aranias kwpa M. 7. p. 15. 
Mas kis Aranjas Egybe Jaro kupa M 2 p. 38 
[Zsombor K ; SL. Sombory László reg.]. 1600 
Öreg Egibe Jaro kuba (!) 2 [Gyalu K ; Sennyei 
11/47]. 1627 Eg j bokor eozue iaro aran(n)ias 
kup<a> . . Ha t feier egjben iaro pohár [BLt 1 
Béldi Kelemen lelt.]. 1628 Ha t Musketa. He t 
egybe iaro fa Poharok [Gyalu/Kv; J H b K XII/44. 
13]. 1628/1635 Ha t uiseleo egjbe Jaro pohár, 
het t gjrat niomnak [Bodola Hsz; BLt 5 Béldi 
Kelemen lelt.]. 1637/1639 3. csyerleueles kalan 
ket t uillaual három teoreok forma Egibe(n) Ja ro 
kalan ket sodrott nyelű kalan [Kv ; RDL I. 111]. 
1645 : három egjbe iaro czapa pohár uala, azon 
kyuul hat czapa pohart tudok egjbe iarot [Gyszm ; 
LLt Fasc. 120] | egyben iaro kalanokokot (l) 
. . hauas el földebői hozot uolt [Szárhegy Cs; 
i.h.]. 1652 Tiz egyb(e) járó kŏzep on talak [Nsz; 
IB. X. 2 Bethlen István lelt.]. 1673 : Az ezüst 
marhaban azért jutanak Betlen Drusianna asz-
szonjnak tizenket egjben jaro pohárokat (így!) 
egj mosdo korsó medenczestől [Marossztkirály A F ; 
BfR], 1679 Égiben járó sima uvegh pohár nro. 2 
[Uzdisztpéter K ; TL. Bajomi János lelt. 24] | 
Becsi egyben járó szelyes szelŭ onn Tál nro 4 
[Szentmargita SzD; KGy]. 1681 Égiben jaro 
hoszszas réz csesze Nro 6 [Vh; VhU 541], 1683 
Két sima égybe jaro aranyas Pohár [Utl]. 1685 
Egybe jaro onas rez kondér Nro 4 [Borberek 
A F ; MvRK Urb. 5]. 1686 Tizenket égybe jaro 
ezüst pohár aranyas az szellyi czapas Három 
kŭs edgybé járó czapa pohárok aranyas az széllyi 
[BK. Bánfi Farkasné Bethlen Krisztina jegyaj.]. 
1698 Nígy edgybe jaro Ezüst Pohár [M.légen 
K ; Klobusitzky lev.]. 1728 Kűldvé(n) hozzá(m) 
a Méltóság(os) Aszony Vas Danielné Asz(o)n ő 
kglme . . . ŏ t czapás pohárt, mellyek quondam 
egybe járó pohárok voltak; de vérek közöt t az 
előtt meg osztvá(n), meg oszlottak [Wass]. 1760 
Három egyben járó Ezüst aranyas Czapás Pohár 
[Mv; TGsz]. 1776 micsoda nével nevezendő 
bonumokot ezüst Arannyas egybe járó Czapa, és 
Arannyas széllyű más ezüst arannyas Czapás 
pohárokot azokon ki neve volt fel irva . . . t ud a 
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Tanú? [Hr vk]. 7784; Szebenbe az Arany és 
Ezüst váltónak bé a t tam a Famüia Ezüstyiből 

Tizenkét egybe járó aranyas Ezüst Czapa 
munkás Poharak [Ks 38. V Clenodia fam.]. 7792 ; 
Egybe járó kerek kasztro 12 Darabb . . . Egybe 
járó hoszu kásztro fedelével együt t [TL Conscr.]. 

2. összecsukható; pl iant ; zusammenklappbar. 
1748 Egybe járó, s egy formájú tábori bőrős 
Székek [Ks XXVII I . 5]. 1752; (A) Házakban 
találtat (na) k illyen egyébb aprolékosb portékák. 
Közönséges Asztal nro. 6. más kissebb tábori 
egybe járó asztal nro 1 [Pókafva A F ; J H b XXV/ 
73], 

3. kihúzós; extensibü; Auszieh-, ausziehbar. 
1679 Ebédlő Palota . . Egiben járó rakott , 
festett, három darabba(n) lévő, Ebédlő hosszú 
asztal lábastol nro 1 [Uzdisztpéter K ; TL. Bajomi 
János lelt. 16]. 1753 (A palotában) ta lá l ta ta t t 
ki vono vagy egybe járó nagy kerek asztal tolda-
lékokkal edgyütt nro 1 [Záh; T A ; Told. 18 gr. 
Toldalagi Ferenc lelt.]. 

4. '?' 1790: Kitsin egyben járó Diófa Almá-
rium [Sv; Ks]. 

egybejő összefolyik; a se un i ; zusatnmenfließen. 
1701 a Sz. Anna felöl alá jŭvŏ vizis ŏszve ütköz-
vén és egjben jŭven mind az három ága az Maros 
vizének az Vámos hid mellyékére, az ártott , és 
az rontotta szaggatta ezen földet [Mv; Berz. 
13. 11/21]. 

egybejöhető felmerülhető; care se poate ivi ; 
was sichereignen kann. 1681 a ' Connumera(ti)o 
és Inventálás alkalmatosságaval a ' sok féle egiben 
jőhetó dolgok ebben a ' formab(an) nem Compor-
t a l t a t t ak [ÁLt Fog. Urb. 2]. 

egybejött kb. felvetődött ; i v i t ; aufgeworfen. 
1800 Possesoratus O-Budaiensisa, Colonistaikkal 
és fel fegyverkezett némelly Cselédjeikkel elé álat-
tanak, holott öszve zördülvén, tsak ugyan az 
egyben jöt t sok féle atyafiságtalan szobéli versen-
gések, s vetélkedéseik után, az ké t Inclytus Posses-
soratusnak0 végre az egyenes atyafiságra álta-
lunk biratattván, tőnek egy más között illyetén 
In violabilis Compositiot [K ; J H b LXVII/4. 15. 
- aBurjánosóbuda, később: Bodonkút (K).bTi. 
a diósinak és burjánosóbudainak]. 

egybejő vés összekapás/különbözés/zördülés ; cear-
tă, vra jbă ; Entzweiung. 1812 Domokos vagy 
Klára napjáné bizonyoson nem emlékezem; mert 
mind a ' két nevezetes napon egyben jő vések volt 
a’ tisztelt Feleknek [Héderfája K K ; IB]. 1813: 
Ezen égybe jövés közben az Exponens és Baratosi 
Joseffné közzűl mellyik ü tö t t édgyik a ' másik-
hoz elébb ? és mellyiknek lá t tzo t t leg elsöbbenis 
ott hellybe mindgyárt a’ szinbe az Ortzáján a ' 
szeme körűi a ' körmölések(ne)k véres helyei és 
az ütéseknek is? [Dés; DLt 56. 3 vk]. 1819 
Kretsun Josziv . . . halála tö r t én t a ' kérdésben 
elé fordulo pappiros legénnyel való egybejövése 
után [Déva; Ks 116 Vegyes ir.]. 1820 : Hallottam 
másoktol, hogy az EskettetŐ Bárónénak valami 

egyben jövése lett volna Dregán Juonnal és Fele-
ségével [Várfva TA; J H b F. 48 ifj . Pálffi Tamás 
(39) ns vall.]. 1840 : a ' méltatlan gyanút Rosália 
Leányomra kiáltatták, melyért égyben jövés lévén 
ránkorossa házam népének [Dés; DLt 277]. 

egybekap 1 . ha jba kap, összekap/verekedik; a 
se bate, a se lua de păr, a se încăiera; in Streit 
geraten. 1573: Mond gergelya Bestie kwrwa Meg 
I t t ad az Arwaket de meg azt sem Emezted meg 

meg fordwl Imre deák, Mond hogi te gergel 
meg Emlekezel Erreol Mert az en felesege (m) Nem 
bestie kwrwa, erre meg rea kereslek, Azomba ger-
gel vgj v t ty archwl hogi az Syweg ki Essik feye-
beol o t th egibe kapnak es az vchan leh vonzak 
egimast az feoldre hwztak vontak egimast | Zekel 
Antal ky fwtamot az lesbeol, Teremy peterne is 
Eleybe Ment es egybe kapót vele o t th ketten 
Twssakottak, Antal ely tazitotta teremynet teolle 
[Kv; T J k III/3. 230, 292. - aTi. Imre deák fele-
ségének]. 1582 Igen kialthia vala leorincz a ' 
legennek hog: Ne Jeoy vthannam, De vgian 
vthan (l) Mene az Sebes legeny es keczeris kapa-
nak egbe [Kv; T J k IV/1. 27]. 1598 : az Zappanos 
legeny az hegedwssel egibe kapót wala lata(m) 
hogi az Czimbalmossal vonznak wala westeokeot, 
de ne(m) lat tam ki verte bele az kest [Kv ; T J k 
V/l . 161]. 1604: ot kwn kaptak wolt egibe wala 
mint latam hogi werös az sipos Janos keze, de 
nem tudom meliktol esött [UszT 18/129 „warga 
András nagi Solymosj" l b vall.]. 1755 Az alatt 
látván én, hogy mind csak huzakodnak, ele halat-
t am vala haza fele jővén . . . , kik az u t án ú j ra 
egyben kapván, hallom előre, hogy rú tu l vereked-
nek [Ribice H ; Ks 112 Vegyes ir.]. 1765: Imre 
György . . . maga vallya, hogy az pi tvar a j tóban 
állott midőn Murvai be jö t t ă Tornátzban s még 
elŏlle a ' Tornátz fá ja alat t bu t t el, hogy velle 
egyben ne találkozzék, s ketten kaptakegyben, 
mások az u tán supervenialtanak [Torda; T J k V. 
260]. 1798 Feleségeis Segitvén férjének egyben 
kaptak bonyolodtak s . . . Deluciot ru tu l el kör-
mölték [Déva; Ks 115 Vegyes ir.]. 

2. összeszólalkozik; a avea un schimb de vorbe; 
in Wortwechsel geraten. 1766 : a Deutral t Eszten-
dőben) napnak Etzakáján az Utzán egybekapot 
Damokos Ferentz Székelly Janossal, de minthogy 
tavolatska voltam inivefelett (!) veszekedtek nem 
hallottam [Szüágycseh; BfR 104. 2]. 1767 : Lat-
tóm hogy Csenteri Miháj meg űte egyszer Udvar 
Andrást azért hogy a Hegedűs felett egyben kaptak 
vol(t) [Betlensztmiklós K K ; BK. Musnai Márton 
„Érsek András conventiós szolgája" (22) vall.]. 
1794 Muntyán Gligort jol esmérem éppen 
távol vagyon attól, hogy roszra való hajlandóság 
volna ö benne, hanem minthogy Szomszédjai is 
Nyelvesetskék, az Felesége pedig Annál nagyobb 
ördög, nem enged ö senkinek, akármi bakatellért 
kész mindenekkel egyben kapni, t rágár és tsufos 
szókkal ületni [Déva; Ks]. 

egybekapcsol össze/egybeépít; a construi lao-
lal tă ; zusaminenbauen. 1857 : Kisszerű fa templom 
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a fatoronnyal egybekapcsolva, . . . Torony zsin-
delyfedéllel [Völcsök Sz; E T F 107. 28]. 

egybekapcsolás összekapcsolás; unire, legare; 
Verbindung. 1816 Az ujjonnan Fából fel állitando 
Kardosfalvia Hidnak . . 146 darab Padlás Fák 
. . . ezen Padlás fáknak két felől való egybe kap-
tsolására 24 öl [KmULev. 2. — EKardosfalva 
ma Kv-nak egyik külvárosa]. 

egybekapcsolt összekapcsolt; unit, legát ; ver-
bunden. 1798 Az Uttzára ki járó Kapuja ezen 
Fundusnak tsak most ujjontában erigált három 
sas fákból és egy fejül egyben kapsoltt tölgy fa 
gerendából vágjon fell tsinálva [Vályebrád H ; 
Ks 76. IX. 27]. 

egybekarcol összekarcol/karmol; a zgîria; zer-
kratzen. 1802 az iff ju Deluciot is artzal egybe 
kartzolva láttam, de a’ mikor esett nem tudom 

a’ Nagy Udvari Szattlerné veszekedések közbe 
kartzolta egybe [Déva; Ks 1Í5 Vegyes ir.]. 

egybekáromol összekáromol; a blestema; lästern. 
1737 : Egy Ónodi Mihály nevű nemes ember 
meg értvén hogy a testvér bát tyát is meg eskették 
ellene . . a báttyának Lelkét egyb(e) szidta, 
káromolta fenyegetven publicè [Vh; Ks 83]. 
1769 Popa Danila beszéllette nékem, hogy ŏ 
nékie az Istenit egyben káromolta volna . Tyu 
György [Bukuresd H ; Ks]. 1798 : az vdvari Nyer-
ges azt mondá egyben káromolván Tolvajozván 
Deluciot velem ma nem iszol egy Házban s véllem 
egy Portán nem lészesz [Déva; Ks 115 Vegyes ir.]. 

egybekel összeházasodik; a se căsători; sich 
vermählen. 1757 : Ifiu Legény korában Sipos 
János, néhai Székelj Sámuel uramnál szolgálván 
a szolgálója mellé férkezet s meg nevelte a hasát 

s el szőktenek volt együtt vándorlásokban 
egyben is kőitek, s egybe kelések után ide esmet 
visza jöttek [M.bölkény MT; Ks 4. VII. 8]. 
1758 halottam . hogj egj aranjott adtanak 
Ferencz (ne) k mejetis jegjbe adott az felesegenek 
midőn egjbe költe(ne)k [Asz; Borb. I I Pető György 
(31) ns vall.]. 1805 : elszökés után tám három vagy 
négy hetekkel költenek és esküdtenek egybe 
[Ikafva Hsz; HSzjP]. 1812 : Boszszus és panaszos 
szókra fokadott a Groff Ur eŏ Nsga . nékem 
edj Barna Tehénnél egyebet nem hoztál. Melly 
Tehenet tudom mihellyt egybe kőitek eŏ Nsgok 
tsak hamar viszszais haj ta to t t volt . az Asz-
szony eŏ Nsga édes Annya [Héderfája K K ; IB. 
Tordai Mihály (67) jb vall.] | Mi hellyt egybe 
költenek egész elmenetele ideéig tapasztaltam hogy 
a Groffné hidegséggel viseltetett a Groffhoz [uo.; 
IB], 7820 Moga Dregán János s a Feleségeis ml 
olta egybe kőitek betsŭletesen viselik magakat 
[Aranyosrákos TA; J H b F. 48]. 1838 Midőn 
Tekintetes Hodor Károly Ur égybe akar t kelni 
Tktetes Ferentzi Mária Aszonyal én . voltam 
meg kérve a mutuus consensus végre haj tására 
[Bet. 1. Antonius Czicziri (72) vall.]. 

egybekelés összeházasodás; căsătorire; Vermäh-
lung/heiratung. 1582 (A kézfogón) monda az 
Eotweos Mihalj Az Abrahamnak es Jakobnak 
Istene Algia meg az thy hazassagtokat es egbe 
kelésteóket [Kv; T J k IV/1. 66]. 1657 egybe 
kelesünk haszassagunk nem lŏ t I(ste)nes uton 
modon, hanem kŏrpiczeles, őrdőgh practicalas 
altal [SzJk 8 4 - 5 ] . 1757 egybe kelések után ide 
esmet visza jöttek [M.bölkény MT; Ks 4. VII. 
8. — A teljesebb szöv. egybekel al.] 1770 kéré-
nek bennünket hogy kérnők . . . Sombori Gá-
bor Uramat arra, hogy a melly belső felkelhető 
portékákat egyben kelésekkel Néhai Salanki 
Rachel Aszszony Tit Sombori Gábor Uramhaz 
hozott azokat . . . adja ki conservatiora az 
Aszszonynak Salanki Josefne Makrai Susánna 
Aszszonynak [Kisesküllő K ; RLt O. 4]. 1784 
(A) fiú az egyben kelések epochajatol számláltatva 
a rendes idö előtt ã vÜagra eló jöttnek lenni prae-
sumáltatván voltis bajaskadások [AF; BK. 
ad nr. 465]. 1812 Melly Tehenet egybe kelé-
sek után eö Nsgoknak viszszais haj ta tot t volt 
Kelementelkére az Aszszony eő Nsga édes Annya 
[Héderfája K K ; IB. Tordai Mihály (67) jb vall.]. 
1832 egybe kelésekbe magam jártam [Dés; DLt 
38]. 1852 Kelemen István 24 éves, Both 
Kata 18 évessel ki kérdeztettek és semmi okok 
egybe keléseket nem gátolta [Mákó K ; RAk 32]. 
1856 (A) kihirdetés mind két részről megtör-
tént, 's ezen idő folyta alatt semmi, egybekelést 
gátolható akadály fel nem merült [Bádok K; RAk 
68]. 

egybekelhetés összeházasodási lehetőség; posi-
büitatea de a se căsători; Möglichkeit zur Ver-
heiratung. 1843 Miszti Dánielt Budai Borbára 
Hajadonnal, minek utánna égyben kelheté-
sekre nézve semmi akadály magát nem adta elő 

egyben eskettem [Bádok K ; RAk 60]. 

egybekelő összeházasodó; care se căsătoresc; 
vermählend/heiratend. 1792 K. Vásárhellyen 
tar tot t Generális Sz. Synodus végezte hogy a ' 
Meny aszszony Papja eskesse meg az égybe kelő 
Személlyeket [Hagymásbodon MT; RAk]. 

egybekéregetés összekéregetés; adunare prin 
cerşire; Zusammenbettelei. 1595 Biro Wramek 
és ö kmek Tanáczul faradúan, Azzcnnyúnk ö fge 
hazaj fel szerszesere egyben keregetesere Min-
denfele hazy ezkeszt: És ö magok az Wraim min-
de(n) az falra padra etc. szegeszúen (így !) [Kv ; 
Szám. 6/XVIIa. 18 I f j . Heltai Gáspár sp kezével]. 

egybekever összekever; a amesteca; vermischen. 
XVIII. sz. eleje ha a torkan gyűlt egybe, ó há j a t 
tyúk mony fejérel, eczettel, foghagymával egybe 
kell keverni . . . s bellĕ kel az orrába tölteni a 

[JHb 17/10 Lótart. ut. - aA kehes lónak]. 

egybekeveredik egybeelegyedik/kavarcdik; a se 
amesteca; sich (ver)mengen. 1766: Kispál Ura-
mék meg rugaszkodának Uzon felé, Pűnkősti 
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Uraimék űzni kezdék s csak hamar el érik nagy 
riaszkodással, ekkoris látám hogy Kispál Bálint 
Ur(am) Pistollyal viszsza lőve. ., azonban tőbb 
Puska roppanások is esének hét vagy nyóltzis 
amint egybe keveredének . . , kard villogásis látt-
zott [Kökös Hsz; Kp I. 234 Paullus Serester 
(46) mües equ. vall.]. 

egybekocódik átv összekoccan; a se ciondăni; 
sich entzweien. 1583 hegedws Ianosne es Igiartho 
Georgnek ez Mostany felesege égbe kochiottanak 
en váltig zerzettem bekesseget keózteók [Kv; 
TJk IV/1. 137]. 

egybekomputál összead/számol; a aduna laolaltă; 
zusammenrechnen. 1585 : Az Tawaly esztendeobeli 
Summa Zalagul keesz penzwl es Restantiaul volt 
Az Egyház fiáknál in vniüersali Summa egieb 
fele Inuentarium kyweol ky teòt igazan f 392/59 
Mely tawaly Summát egyben c(om)putalwan az 
harmincz Negy forintal . . Lezen es vagionis Az 
egyház fiáknál f 427/43 [Kv; Szám. 3/XXIII. 
20]. 1595 Az borokat az elmúlt údeohoz kepest 
a' mint iarassa volt el attam, Aroltam azokbol 
egybe computalwan tezen egy Summaba f 100/ 
- [Kv; i.h. 6/XV. 38]. 1596 : Egibe computal-
wan mind ezeket az keoltsegeket tezen az exitus 
mindenesteol f 38 d 79 [Kv; i.h. 6/XIX. 16]. 
1599 Az eot Fertaliban egiben computaluan az 
Dicacat, egy Summában tezen Vonast 1067 3/4 
[Kv; Szám. 8/15. 6]. 1625 : Szikszai Mathias 
vacziorarais megh maradva(n), at tam . . egiben 
computalvan . f 1 d 16 [Kv; i.h. 16/XXXIV. 
47]. 1695 Szabó Jánosnak etzeris mászoris fel 
rakodott Kováts István Ur(amna)k tartózó kész 
pénz adósságát Bor árrát egybe computálván 
tőtt . . tartozik és maga is vallja magát adósnak 
lenni florenos Hungaricales küentzven negj magjar 
forintokkal és ötven pénzel [Mezőbánd MT; 
MbK 78]. 1767 : Az őt Vonás forintot egyben 
komputálván a ben meg irt tizen egy Vonás forin-
tal e szerint Vagyon imar Birtalan ferentz Uram-
nál azon két hold fold . . . tizen hat Vonás forin-
tokba [Pólyán TA; J H b XVI. 32]. 

egybekörmöl összekörmöl/karmol; a zgîria; zer-
kratzen. 1820 még azt is kérdem tŏlle tréfából: 
hogy kivel verekedett egybe; mert nagyon egybe 
körmölve láttzott az ortzája [Vályebrád H ; Ks 
111 Vegyes ir. Genczy Aloysius krajnik vall.]. 

egybeköt 1 . összekötöz; a lega împreună/unul 
de altul; zusammenbinden. 1573 twgiak eo 
kichoda mind felesegestwl ., Az felesege egi 
gracias Bestie hires kwrwa Egybe keotettek eoket 
vgy vitték az Toromba [Kv; T J k III/3. 74]. 
7586 A leweleket egybe keotem es egy tallérral 
egyetembe Gazda(m) Azzontol oda kwldem [Kv; 
TJk IV/1. 583]. 1621 Az Mezőre Lato vrajmek 
penigh zwntelen az mezeőn forgolodgjanak es 
vigiazzanak, es az Apro kewekben ketteõtis egiben 
keőssenek, hogj igj az keőssege(n) feletteb valo 
Exactio megh zwnniek [Kv; T a n J k II/1. 236-7 ] . 

1801 : Egy Papirosban égybe kötve bizonyos Páltza 
kötők, Portupék, Ora kötők, égy darab Ezüst 
Poszamánt [Medgyes; CsS]. 

2. összeesket/ad ; a cununa; trauen. 1670 a ' 
rendes hitlesnek tellyes formáját el ne(m) mondotta 
. . . Azért kellessekké (!) ujjolagh valo hittel eo 
kglmeket egyben kötni [SzJk 107 — 8]. 

egybekötelez egybe/összekapcsol; a lega/uni ; 
verbinden, zusammenknüpfen. 1576 Az varosnak 
Minden Ieowedelmenek haznanak Byrodalmat es 
Beszedeszet Talalyak az vnioban, hogi Az ket 
Nemzetsegnek egenleo keppen engettek az feie-
delmek . . . Egenleokeppen Ez dologbanis Mikep-
pen Egieb keozeonseges dologban valo Byroda-
lomba az ket Nemzetseget egiben keotelezik [Kv; 
TanJk V/3. 131b]. 1588 Vrunknak penigh expo-
nalliak . Beregzazy Lukach, felesege es Vrbe-
gerne Minemeo per foliassal vadnak egybe keote-
lezwe [Kv; i.h. 1/1. 67]. 

egy bekötés kapcsolat; legătură; Verbindung. 
Szk : atyafiságos ~ rokoni kapcsolat. 1813 Az 
ezen ötödik kérdésbe felirt szeméjek min-
nyájon eszem iszomért örömest el adják Lelkeket, 
azomba Soros, Tolvaj, gyanús Emberek vágynák 
közöttök 's Atyafiságos edgybe kötéssel is vágy-
nák Kozma Kosztánhoz [F.berekszó Sz; BfR 
III . 12/9 Borián Nutz (48) col. vall.]. 1840 oly 
Investigátorok rendeltessenek a'kik az irt peres 
Társaimhoz és annak Attyafiáihoz és barátjaihoz 
Attyafiságos égybe kötések ne légyen [Dés; 
DLt 277]. 

egybekötött 1. egybekötözött; legát laolaltă; 
zusammengebunden. 1736: Viseltek® kalapot is 
nyárban annak az elein csukroson fennállólag egy-
benkötött fekete strucz tollakat [MetTr 349. — 
RA férfiak]. 

2. egybeeresztett/rótt; încheiat, asamblat; zu-
sammengefügt. 1732 a kertnek kőzepiben vagyon 
a Csűr, . Mely négy szál faragott edgyben kŏ tŏ t t , 
Csűr kapu láb fakra, és fel ásott, 6, vastag talp-
nak köziben, földben eresztett ágasokra, hoszszan 
botsátott koszorú fákban, kötöt t 6. pár nyárfa 
szarufákkal, elegyes léczekkel szarvazott, s nád 
suppal fedett [Szászsztjakab SzD; TSb 51]. 

3. ? (kötéssel) egybefoglalt; prins laolaltă; 
zusammengestrickt. 1628/1635 : Egi seljemmel var-
rót es egjbe-kotot gallos gjolcz lepedeo [Bodola 
Hsz; BLt 5 néhai Béldi Kelemen inv.]. 

egybekötöz a lega cu lesă; mit Leinen zusam-
mengebunden. 1599: mikor az en hozzam tar-
tózó negy zemíly Alparetrol ki indultak volna 
Agaraimmal es kopoimmal, kyket annak modgia 
zerint egybe keoteoztek volt . . . Az Actrixnak 
megh holt Vra, es Vranak velle valo zolgai az 
en Alparethi hataromon zabadon Jarwan es Nyu-
lazvan kopoymat, Agaraimath fel hoyzogattak, 
kyaltottak, es megh fogtak el akartak vinni [Dés; 
Eszt-Mk]. 
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egybekötözés összekötés/kötözés; legare; Zu-
sammenbindung. 7595 Az keoleos Aratasra zara-
zasra (!), es egibe keoteozessere keoltetemf — /96 
[Kv; Szám. 6/XIII . 11]. 

egybekötöztet összeeresztet/rovat; a dispune să 
fie încheiat asamblat ; zusammenfügen lassen. 
1623 Az Istálló fay t t foragtassa bordoltassa megh 
es keóteőztesse mi(n)d Egyb(e) az Aytokkal Ezen 
az telen igen zepen hogy tauazzall Rakhassak 
mind feli [Fog.; Törzs. Bethlen Gábor gazd. ut.]. 

egybeköttetés kapcsolat, összefüggés ; legătură; 
Verbindung. 1772: mit i tü a ' Tanú ezen haj lot t 
állapottya a’ Malom háznak okozta é s okozhattaé 
az . . két alsó kerekek meg állását; vagy lassú 
forgását; vagy ennek aval nem lévén egyben 
kőttetése tellyességgel nem okozta? [Kük ; J H b 
XX/27. 5 vk]. 

egybeköttetik 1 . összeeskettetik, egybe/összea-
datik; a fi cununat ; getraut werden. 1821 : Az 
Házassági életre Hüttel égybe köttettek az 182lik 
Esztendőbe [Gyalu K ; RAk 1]. 

2. vmi vmivel jár, vmihez vmi társul ; a trage 
după sine; verbunden sein mit etw. 1803 ha a 
fenn forgo osztálly a Tavaszon újra ki mégyen, 
az sok kárral és u j j Confusiokkal lészen egybe 
köttetve [Mv; J H b XLVI/6 Cserei Farkas kezével]. 

egybekurvaanyáz le/összekurvaanyáz; a face 
(pe cineva) curvă; Hure nennen. 1765 volté 
azért arra eo kgylmének® oka, hogy egybe szidgya, 
kurvanyázza, Hunczfutozza Varga Györgyöt, és 
rosz Embernek mondgya ? [Dob.; Eszt-Mk Vall. 
8 vk. aTi. a szbnak], 

egybekurváz le/összekurváz; a face (pe cineva) 
eurvă; Hure nennen. 1762 : az edgjik A . . . semmi 
szava nem lévén az I(nct)ához szóval beléje táma-
dott, rutul egjben kurvázta, mondván az I(nct)a 
hogj mind az lator légjen, az mig Törvényesen 
az Kurva nevet reája nem rakja, ezen egjben való 
kapást halván a ' más A házára menvén az 
la Aszsz(ony)nak, minden ok nélkült egjben kur-
vazta ablakjat a j t a já t be rontotta, két spárga do-
hányát egjben szaggatta [Torda; T J k V. 139]. 
1782 Mostoha Fiam Szilágyi Sándor Malom-
falván Gróff Redainé (!) Aszszony ŏ Ngsát 
egybe Kurvázta [Mezőbánd MT; MbK X I . 67]. 

egy belelhet előkeríthet/teremthet; a pu tea găsi 
Şi aduna laolaltă; auffinden/treiben können. 
1560 Azért ezek rnynd Jgy leuen az m y n t megy 
monttwk kyket myndeneket megy byzonytwnk 
leueleinkel es elew byzonsaginkal Chak t y kegyel 
(l) az vdenek es az dolognak myuoltahoz kepest 
aggyon alkolmas napot az byzonytasra Mert az 
byzonsagokban Sokan el ozolua vadnak es hamar 
Ewket egybe ne(m) lelhettywk [Kv; SLt ST. 6]. 

egybemarcangol összemarcangol/tépdes; a muş-
ca/sfîşia; zerbeißen, in Stücke reißen. 1842: A’ 
Jobb keze és Jobb Lába fejét a ujjaival egyettem-

ben égybe martzongolva 's harapdosva, Űgy a’ 
bal Lába szárát a’ Térdin aloll harapás által le 
szakadva annak héjjánozásával találtuk [Dés; 
DLt 85-höz. — aAz állítólag halva született, 
elásott és disznó által kitúrt, összeharapdált cse-
csemőét]. 

egybemegy 1. egymásnak megy, összekap; a 
se încăiera; zusammengeraten. 1573 mykor ely 
bwchusnak Mate esmet hosza vteot Georgihez, 
De Meg fogtak kezet Nem hat tak teobszer wtny 
es egibe Menny [Kv; T J k III/3. 289]. 7583 
Esthwe kesen ez Santa kowach zolgaia es Georg 
kowachie Treffaba dulakodnak vala Ki leowe 
Azonba Istwa(n) kowach, es monda, Mit zaio(n)g-
tok esseh kurwafiak Mihály kowach vizza 
Monda, es Egbe Menenek [Kv; T J k IV/1. 133]. 
1600 Amikor megh werekettenek zinte(n) akkor 
ot t ne(m) wolt a (m) de hogy oda menek hat esmegh 
egybe akarnak menni, en waltigh oltalmaztam 
eöket hogy eözwe ne mennienek [UszT 15/122 
Mathe Ambrusne Barbara vall.]. 

2. egybekel, összeházasodik; a se căsători; sich 
verheiraten. 7597 Monda az nezeo, vgi vagion 
hogi egi zepleos azzoni, ellentis ta r t az Annia benne, 
hogi egibe ne mehessenek, sok ellenkezeoys vad-
nak, de soha el nem kerwlhetik, hanem egibe 
mennek [Kv; T J k V/l . 133] | monda Anjam nek j 
hogy az azzony Jzoniodnek az Adósság feleol 
hogy az Borbély Martontol marath Jawaj t oda 
Kellene Ieowendeoben fizetnj ha hozza menne 
Az vthan thwdom hogy egiben menenek es eggyeott 
eltek [Kv; i.h. 259]. 

3. összeér; a se întîlni; angrenzen, sich berüh-
ren. 1569 az gherebenesyeknek, Zabad volt, az 
gyalog uttol fogwa Zantanyok kazalnyok, mynd 
az chyereig Es az to gátig, Melyneel az bandi ha t a r 
az feketewel egybe Megyen [Mezőbánd MT; VLt 
7/692]. 1692 Kgldet édes sogor ura(m) kérem az 
én boltaimot Kgld az maga kómivessivel rakassa 
és boltoztassa ugj hogy had kószónhessem meg 
Kgld (ne) k most menyen jol egybe az bolt 
[Kece TA; Ap. 6 Apor István Káinoki Sámuelhez]. 

4. egybeömlik, egyesül; a se un i ; zusammen-
fließen, sich vereinigen. 1777 attól fogva a mi t 
a Patakba és a Patak (na) k egj Szigetetskéjébe 
bé menyen a határ szél azon Szigetetskének a 
Felső szélitől fogva mindenütt a Vále Kodmi-
nisuluj Választya két felé az Utrizált két Falu 
Határá t addig a hol két Patak a Vále Kődminisu-
luj és a Vále Kretsun Vaszij egybe menyen [Köd-
mönös SzD; J H b K LVIII . 28]. 

egybemehet ? egészben maradhat ; a putea ră-
mîne întreg; in einem Stück/zusammenbleiben 
können. 1782 : az eddig való, 's ez u tán téendő 
kőlcségeket is magunkra veszűk; de azon fellyül 
valamit még Superaddalunk-is csak a Jószág 
egybe mehessen [Dés; Ks 21. VI. 33 gr. Kornis 
Zsigmond gr. K. Istvánhoz]. 

egybemenő összeérő/futó; caie se întî lnesc; 
angrenzend. 1764 : a ' kŏrtvélyfáji és V. Sz. Iványi 
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egybe menő Határokat mindenütt a ' Maros vize 
régi árka választotta-el egy más tol [Vajdasztiván 
MT; J H b IX. 46]. 

cjybemér együtt mér; a cîntări laolaltă; zu-
sa:n n^nwiegen. 1589 : Ket giwreòt eggikbe Carniol, 
miiikba czíiner Keò egibe merwen Niom Araniat 
2 1/2 Megh Ear Eòrèomest f 6 [Kv ; KvLt Vegyes 
1/2. 46]. 

egybamsred megnured/marevedik; a înţepsni; 
erstarren. 1784 a legényemet ugy elvérték, . . 
hogy a teste mind egybsmeredett [Vízakna A F ; 
Halmágyi NIr. 672 Bogáthy János lev.]. 

egy beméretés együvé méretes; măsurare lao-
la l tă ; Ziisatnmsnm^ssung. 1784 hogy eset égybe 
méretess ez3ii h*lly(ne)k, a ' Vintzi nevezet alatt 
lévő Telekkel, nem tudom [Salamon SzD; J H b K 
LIX. 4. 64]. 

egybemosolyog ts rámosolyog; a-şi zimbi unul 
altuia; jn anlächeln. 1574 : Darochy Thamas 
hity vtan semmyt Nam latot sem twd byzoniost 
hallotta hogi szok Iffiak Iar tak hozza de eo Nem 
lattot egîebet hane(m) Darochy Bálintot egybe 
Mosolgotta az ablakból [ K v ; T J k III/3. 394a]. 

A megadott maiţ elentés nem ts, az eredeti ts jelenté3 kb. 
'megmosolyog vkit', azaz 'rámosolyog vkire' lehetett. Az itt 
adott szövegösszefüggésben nem zárható azonban ki a 'folyton 
rámosolyog', ill. az 'összemosolyog' jelentés lehetősége sem. 

egyben I. hsz i . egészen, teljesen, mindenestül; 
cu tótul, complet; völlig. 1735: A Szőlőkben 
esett és esendő károk aestimatioja iránt t e t t illyen 
determinatio. l m o : egyben ki t ő r t szőlőnek az 
arra denar(orum) 12. Kar iká ja t le tő r t szőlőnek 
az arra denar(orum) 6. Egy oltovánnak két esz-
tendŏs(ne)k is fellyül valónak denar(orum) idest 
100 [Torda; T J k I. 83]. 

2. nyomban, mindjárt, íziben; imediat, numai-
decît; sofort. 1802 a ' kotsist a ' kapuba álva i t ta-
son hagyám, 's még meg mondám hogy ne igyék 
többet, 's házul el ne mennyen, mert egyben indu-
lunk [Mv; Born. XXXIX/53. Ios. Bakó de Siklód 
(30) táblai seriba vall.]. 1821 : egybe viszi és kifi-
zeti kész a pénz [Aranyosrákos T A ; Borb.]. 

3. egyszerre, egyidejűleg; deodată, concomitent, 
ín acelaşi t imp ; gleichzeitig, zur gleichen Zeit. 
1585 Mikor ketzer Vonzak meg egibe az haran-
gokat, Az Warosse legie(n) f. 1 Az Harangozoye 
legien ezen kiwaol d. 40 [ K v ; Szám. 3/XIX. 6]. 
1653 A két had a árpa-aratásig egybe ére a Szi-
lágyban Czigánihoz, és Básta okosabb lévén a 
hadakozásban, msgveré Sigmondot Czigáninál0 

[ETA I, 6D NSz. - al601-ban a Bástáé és a Bátho-
ry Zsigmondé. bZilah közeléban]. 

4. együt t ; laolaltă; zusammen. 1752 Anno 
1752 Die 15 Novembr(is) égyben lévén az betsul-
letes Ché, s discuralvan az Articulussak felől 
hasznosaknak üsmerteka [ K v ; KádCJk 16a — 
aTi. az artikulusokat]. 

II. nu-szerűen: egyetemben, együ t t ; împreună, 
laolaltă; mitsamt. 7692: Vagyon ezen házban 

fűrész deszkából-való egyben enyvezett negy 
szegeletŭ Asztal, hozzavalo labaval egybe nŏ 1 
[Mezőbodon TA; BK Inv. 11]. 1729: adá és kôte 

Gerébb István uram(na)k Semesnyén egész 
rész portioját, minden mostanis ra j ta levő jobba-
gyakkal égybe [Császári SzD; Wass]. 1753/1781 
Ezen kérdésben elŏ fordúlt Pojána és Nádastia 
nevű faluk, a több sok falukbéli portiokkal egy-
b(en) miképpen estenek ki a Mlgs Osdolai Kun 
famüia kezéből nem hallottuk [Renget H ; J H b 
LXXI/3. 233]. 1761 Alkalmas Deszkás szanocs-
ka kassával s Rudgyaval égybe [Kéménd H ; 
J H b XXXV/39. 34]. 

egybenyomott nyomott, alacsony; teşit, în-
gust ; niedrig. 1807: Fridrich Vühelm Frantz 
. . termetére nézve törpe izmos, gesztenye szinŭ 
haja, szemöldöke 's szakálla, himlöhellyes, egybe 
nyomott a ' kát vak szeménél bé-esett homloka 
[Kv; DLt 63/1808 gub-i nyomt. klj . 

egybeomlandó szétesőfélben levő; in desfacere; 
im Zustand des Zerfalls befindlich. 1784: Két 
vizhordo nagy Csebrek, egyik egyb(e) omlando 
rosz [Rücs MT; Ks 21. XV. 22]. 

egybeöt összeönt; a vărsa laolaltă; zusammen-
gießsn. 1580 vegy három peseta borköuet es 
3 peseta feier soot, Törd tyztan egyben, es Mikor 
Meg fözöd, ösd bele, es oluagion Meg, hogy vyzze 
lezen, Annak vtanna ösd egyben [Msz; MKsz 
1896. 369 vasaranyozó receptből]. — L. még 
egybetör al. 

egybepárosodik összepárosodik/rokonosodik; a 
se înrudi prin alianţă, a deveni rude ; sich (zusam-
men) paaren. 1818 : Első Köteles Levelünk ez a ' 
miolta ä Gál Ház a Pákéi Házzal égyben pároso-
dot t s éggyé lőtt [Kv; Pk 7]. 

egybepenészedik összepenészedik; a se mucegăi; 
verschimmeln. 1774 a szénát esős udŏben hor-
dot ta az kalangyaban égyb(en) penyeszedvén ŏ t 
szekernyit ha nem többet el kelletett hannunk | 
Tisztarto Antal Miháj Uram a Szénát esős Udŏben 
hordatta s annyi Szekérre valoa égyben pényé-
szedett ha nem több [Mocs K ; Ks Conscr. 78— 
9. — aTi. három szekér]. 

egybepenészesedik össze/elpenészesedik; a se 
mucegăi; verschimmeln. 1759 20. 22 Esztendős 
Tőrőkbuzais vólt, de azokat annyira meg emész-
te t te vólt a Buza Féreg, Egér, régiség és rothadt-
ság hogj még feléje sem lehetett menni sok(na)k, 
egjbe penészesede t t és pogátsásúlt vólt egész-
szen Korpává és Liszté váltak vólt [M.orbó A F ; 
TSb 2]. 

egybepogácsásul megpogácsásodik, pogácsává áll 
össze; a se face tur tă , a se presa; zum Plätzchen/ 
zur Pogatsche werden. 1759 : 20. 22 Esztendős 
Tőrőkbuzais vólt, de . . . , egjbe penészesedett és 
pogátsásúlt vólt [M.orbó A F ; TSb 2. - A tel-
jesebb szöv. egybepenészesedik al.]. 
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egybepotyol megagyabugyál; a bate m ă r ; ver-
prügeln. 1779 Urszuly és Vaszüy halászokat 
égybe potyolvan meg is kötöztenek, és rabulis 
vertenek [Záh TA; Mk V. VII. 12 Gramma Pu j 
(60) jb vall.]. 

egyberagad összeragad; a se lipi laolaltă; zu-
sammenkleben. 1817 : (A) Csős Málét fel méret-
tetvén Ugy hordottam bé a Csűrbe . . . , olyan 
volt, hogy kapával is alig vágottam és húzattam 
ki a kasból tíz és tízen két Csők is meg rothadva 
égybe lévén ragadva [Szászzsombor SzD; IB. 
Szentmiklósi István ref. pap lev.]. 

egyberagadhat összeragadhat; a putea lipi lao-
laltă; zusammenkleben können. XVIII. sz. eleje : 
A mikor pok indul a' lovon, igy orvosold, egy 
diót hasitsd (!) kétt felé, feliül vedel ki (!) ă 
bélét, ductilis viaszszal kend meg a’ Diónak kerü-
letit, hogy megint egybe ragadhasson [ JHb 17/10 
lótart. instr.]. 

egyberagaszt 1. egybe/hozzáépít; a zidi lipit 
(de ceva); zusammenbauen. 1767 A régi harang-
láb helyébe épített a nemes eklézsia egyberagasztva 
a templommal egy szép tornyot [Feldoboly Hsz; 
ETF 107. 7]. 

2, egybefoglal; a prinde laolaltă; zusammen-
fügen/legen. 1683: Majorsag Szŏlŏ vagyo(n) 
a felyeb emlitet szőlővel egyb(e) ragasztva [Pre-
száka AF; Incz. V. 25a]. 

egyberak összerak; a aduna, a face claie; zu-
sammentragen. 1710 vagyon az Ur(na)k jo 30 
széker széna ja melyet minden essőbeli kára nélkül 
még annak ideibé egybéraktuk (így!) bé is ker-
teltük [Újfalu (Kászon-) Cs; BCs]. 

egyberakat összerakat; a puné să se adune (ín 
stog); zusammenlegen lassen. 1717 : 600 kalongja 
búzát hordattam bĕ magnak, a többit a mezőn 
rakatom egjb(e) [O.csesztve AF; Ks 96]. 

egyberakattatik összerakattatik; a fi adunat 
(ín stog); zusammengelegt werden. 1758 90 ka-
langja köles gondviseletlensége miá nyersen egybe 
rakattatvan el rothadott [Torda; T J k I I I . 275]. 

egyberakhat összerakhatí a putea fi adunat (ín 
cläi); zusammenlegen können. 1711: (A szénát) 
mind eddég elé is a marhaim séndesé (!)B és dog-
leletessége mián egybé nem rakhatak [Vacsárcsi 
Cs; BCs. — aVö. sindik 'sinlődik']. 

egyberakott összeállított; înjghebat, alcătuit; 
zusammengestellt. 1736: Dib Dáb tűzi fából nem 
állandóképpen egybe rakott Disznó hizlaló Szal-
mával fedett Lábos ol [A.idecs MT; CU XIII/1. 

egyberekeszt összezár; a închide împreună; 
zusammensperren. 1585: Zekely Georgy al(ia)s 
Ach Zeniemmel lattam hogy Markos Mihály az 

Mostany fogoly Azzony hasan volt es raita lipicz-
kedett es erossen bánt velle Lukachne kinek 
az Vra kochis ez chelekedet (!) tudta, mert 
eó rekesztette egybe eoket, seót Nekwnkis eo 
jelentete meg [Kv; T J k IV/1. 448]. 

egyberódalt egyberótt; încheiat/asamblat lao-
laltă; zusammenfügt. 1774 Egy Sertés olatska 
Vastag Cserefákbol egybe rodalt Szalma fedél 
alatt [Hosszútelke AF ; Kath.]. 

egyberódaltatik egybe/összerovatik; a se în-
cheia/asambla; zusammengefügt sein. 1694 Sin-
delyezese, ezen Haznak . . feleteb el Sorvadot, 
Oldalai ezen Haz heja(na)k faragot fakkal vad-
(na)k egyben rodaltatva [Kővár; JHb Inv.]. 

egyberogy összeomlik; a se surpa; zusammen/ 
einstürzen. 1840 épületek rogynak égybe, bár 
müy erőssek [Kv; PkMiss.]. 

egyberohan összefut /szalad ; a se aduna/strîngc 
ín fugă; zusammenlaufen. 1572 Nagy Marthon 
Banfy Pal vr(am) tyztartoya . azt walla hogy 
ott Állottam Mykoron az hatar hanast el 
kezdek Lupsa Megh Reazkodek . . Ezt Mond-
wan hozza wgymond ez essezeőkheőz Es ollyok 
Megh Ewket Egyet se Bochasswnk el benneok, 
Es Ezonben Az Paraztsag Égben Rohana, Lat tam 
hogj Az Neomeos wraym forogtanak hogy 
hattra weryek Ewketh [Bh; KP]. 1802 mint-
hogy a' lármára sokan rohantak egybe, a vere-
kedő és veszekedő Személlyeket nem láthat tam 
[Déva; Ks 115 Vegyes ir.]. 

egyberomlik 1. összeroncsolódik/zúzódik; a f i 
zdrobit; zerquetschen. 1759: Soka Vonyiszima . . 
Puskájának Sutuja ki szakadván homlokát egybe 
rontotta el mentenek az 'Soka Vonyiszima 
Kalibájához és ottan vonyiszimát a’ főidre le 
borulva találtuk, és fel kőltven láttuk, hogy hom-
loka egybe romolva volt [F.szászújfalu BN; BK]. 

2. elromlik; a se striga; verderben. 1755 B. 
Bálintot ide hozzá a ' Tatár, mikor asztalnál vagyon, 
nem nagy győnyőrüségh, kivált az illyen szőrű 
szegény Légénynek, mint énis ottan ülni, mivel 
anyit kutyáikodig (!), hogy a’ katzagom már 
mind egybe romlott [Nsz; Ks 96 Baló Antal lev.]. 

egyberomlott elromladozott; stricat; verdorben. 
1823 'A Praetoriumnál lévő egyben romlott 
kupanak (l)a igazittására 60 Létz Szeg [Déva; 
Ks 106. 154. - aNyilvánvaló tollvétség kapu-
nak h.]. 

egyberont 1. összetör; a distruge; zerstören. 
1571 Panazolkodanak vraim keozwl sokan hogy 
vadnak kyk Eyel fegweres kezzel doro(n)gokal 
Iarnak Ala s fel chebreket es egyeb vyzhez walo 
zerzamokat Egbe Rontanak [Kv; TanJk V/3. 
38a]. 1584 : Ágota Varga Leorinczne vallia, . . . 
mikor Eyel effely kortis ot dolgozna(m) hallek, 
egykor Nagy Ropogast mintha keowes vton Ieone 
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Zaguldwa egy zeker . . . , ez Pitwarba be Ieowenek, 
de Nem Merem Nezny Mert ige(n) felek vala . . 
Ne(m) Mere(m) Nezny hogy michodak volnanak, 
hogy az pitwarba be Iuta (így!) Nagy zeorgesel 
ottis vgy zeorgeóttek mintha minde(n) hordokat 
kadakat egbe rontottak volnaa [Kv; T J k IV/1. 
264 — 5. — aRészlet boszorkányperben te t t váll-
ból]. 1724 Pataki Sámuel Uram . . . Dobai Peter-
nek . . . Magjar Köblösön lakó Marosán Szávul 
nevü jobbágjanak lakó házára menvén, aj tóját 
bé rontotta valami egjetmassát házi eszközeit 
kaphatta egjbe rontotta [Dob.; RLt]. 1802 
ha verekedni akarnak, mennyenek ki onnét, mert 
Üvegeit egybe rontyák [Déva; Ks 115 Vegyes ir.]. 

2. bezúz ; a sparge ; einschlagen. 1822 az Üveg 
Házhoz tartózó üvegablakokot a jég essŏ mind 
egybe rontota [Szászvessződ N K ; Told. 6]. 

3. összeroncsol/zúz; a zdrobi; zerquetschen. 
7759 Soka Vonyiszima Puskájának Sutuja 
ki szakadván homlokát egybe rontotta | Soka 
Vonyiszima . a’ Kantzárol le esett és Abra-
zattyát mind egybe rontotta [F.szászújfalu BN; 
BK]. 1772 Idősb Lőrintzi István . . . Igen Be-
teges nyomorék ember, fél lábát az Fa égybe ron-
totta [Szászfenes K ; BKt Mikes conscr.]. 1774 
Serbán Dávidot Thoma Győrgj társaival egjűt 
űttőték, s taglaták mig a feit bétőrték és az egyik 
kezének kisebik uját egjben rontván, mely miá 
egj darab része el is szakadat [Nándorvállya H ; 
EMLt Serbán Lászk (40) jb vall.]. 1820 Danyüla 

egy darabb fával az edgyik karomat is 
egybe rontotta [Déva; Ks 118 Vegyes ir.]. 

4. összever; a bate măr ; durchprügeln. 1754: 
Ezen follyó 1754dik esztendőben Húsvéti Böjt 
hagjáson furullyával mulatni menvén Uj-
bór Péter az fiaival edgjütt reám támadott, 

véremet ki ontotta, testemet, csontaimat 
fejszékkel egybé rontotta [Vályebrád H ; Ks 62. 
22]. 1755 hallottam a' régiektől: hogy régentén 
egy szegény uton járó szász meg szálván azon 
forásnál, valami gonosz emberek réá találván 
erŏssen egyben rontatták [Nagygyeke K ; Ks K. 
80]. 1767 ha opponáltuk volna magunkat, mün-
ketis égybe rontattak volna [Mocs K ; JHbK 
XLVIII/1. 40]. 1798 egy Szász Rokontza vas-
tagsagu darab fával ütötte és verte . . . Vaszilia 
ezen Asszonyt; és minek utánna másnap ujab-
banis mutagatta volna meg vert Testét magam 
is meg győződtem, hogy lehetetlen volna csupa 
ostor verésnek lenni hanem fával vagy páltzával 
kelletett kezeit ugy egyben rontani [A.árpás H ; 
TL. Bukurá conjunx Michaelis Gráma (45) vall.]. 
1826 Mihály István Urat i t ten Lisznyoban az 
Eklésia házinál elsőbben egy mustyával az után 
kaptával egybe rontotta [Lisznyó Hsz; HSzjP]. 

ejjyberonthat agyba-főbe verhet ; a putea bate 
măr ; durchprügeln können. 1798 az vdvari 
Nyerges Nagy indulatban volt, s erősebbis volt 
mindeniknél egyb(e) ronthatta volna mind Dalu-
ciot mind a Legényit ha mások nem tartották 
volna [Déva; Ks 115 Vegyes ir.]. 

egyberontott összerontott; str ivit ; zertrümmert. 
1604: egy ezwst Vdúary módra valo pohár 
egyben rontott fedeleuel eggywt niom m, 3 p. 
22 [Kv; RDL I. 77 Inv. Eccl.]. 

egyberoppan összecsap; a se ciocni; zusammen-
stoßen. 1653 Mikor azért már a Mósesa hada 
meglátta volna Rácz György hadát, sereget ren-
dele, a más fél is hasonlóképpen cselekedék, és a 
két had nagy vakmerőképpen egybe roppana, és 
oly erőss viadalt tőnek, hogy annak mássát nem 
gyakor helyen láthatni [ETA I, 81 NSz. — aA 
fejedelmi székbe törekvő Székely Mózes]. 

egyberótatott egybe/összerótt; încheiat, asam-
blat ; zusammengefügt. 1694 : va(gyo)n . negy 
egyenlő páros So őrlő vagy Rosnicza Kő, Tölgy 
fabol egyben rottatott fa Talpa [Kővár; J H b 
Inv.]. 

egyberothad elrothad; a se putrezi; verfaulen. 
1752 (A) régi Udvarház haszonra való fájai 
kárba ne' mennének, értene egyet ãz tőbb Atya-
fiak részin lévő Bírákkal, és szednék ki, s tennék 
jo hejre', hogy egybe ne rothadnának [Buzd AF; 
Ks 22. XXIa]. 

egyberótt összerótt; încheiat, asamblat; zusam-
mengefügt. 1771/1780 : Vagyon . . . egy Udvaron 
Sendelly fedelű egybe rott Barana fákból készült, 
kivűl belül tapaszos oldalú alkalmas Statusban 
lévő Takáts Ház [Alparét SzD; J H b K LII/3. 
26]. 1777/1780 : Vagyon a Pálinka Fŏzŏ, és 
egyszersmind Árendás Zsidónak, benn a Faluban 
egy nem régiben egybe rott Barana fákbul ké-
szült Háza [Vád SzD; i.h. 279]. 

egy berúg összeütközik/ér; a se întîlni ; aneinan-
derstoßen/reichen. 1757 (A) deciarait Szánto 
föld az eŏ Nga részére tartózandó föld és 
ez előtt circiter hat esztendőkkel kezdették Ke-
czestyek involalni egyb(e) rúgván véggel egy 
szánto főldgyek az deciarait földdel [Galgó Sz; 
JHbK LIV. 4.9] 1762 az Utrizált két helység-
belia Határok ezen Aranyos Fŏ tetőn, Verŏfeny 
Árka Főben az Kerek Tonal lévő Sáros útban 
rúgnak és folynak égyben [Szentlászló T A ; E H A 
— aA hesdáti és szentlászlói (TA)]. 

egyberúgó összeütköző/érő; care se întîlnesc; 
zusammenstoßend, aneinanderreichend. XIX. sz. 
köz.: A Bádoki és Poklos telki égyben rugó Határ 
szélek [Bádok K ; BHn 32]. 

egyberŭhösödlk el/megrühösödik; a deveni rîios; 
räudig werden. 1746 Szekeres Lovaim egjben 
rŭhősŎdtenek el vesztenek [Nagyajta Hsz ; Told. 
18 Cserei Mihály lev.]. 

egybesereglett összesereglett; adunat, strîns la-
olaltă; zusammengeschart. 1812 észre vettem 
azt is, hogy maga a Groffis az uttza közepén van 
edj néhány egyben sereglett ember kőzt [Héder-
fája K K ; IB. Molnár György (58) ref. esperes vall.]. 
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egybesodrott (össze)sodort; răsucit; zusammen-
gedreht. 1736 u. donatio formára in patente 
vagyon a levél . . . , az pecsétje a közepin a levél-
nek akkora mint egy három sustákos lengyel 
pénz, szintén ugy kétféle színű egybesodrott 
selyem vagyon két felől rácsinálva a pecsét alatt 
[MetTrCs 446]. 

egybesummál összead, összegez; a aduna/în-
suma; zusammenrechnen, summieren. 7739 az 
eddig valo Condescensorok Quietantiájit egyben 
summálván tsalhatatlanul ment eddig valo expen-
sánk ad florenos Rss 5342 [Pálos N K ; Ks 99]. 

egybeszaggat 1. elszaggat; a rupe/distruge; zer-
reißen. 1746 Mint hogj a' viz egjbe szaggatta 
a ' Méltóságos Gróff Csáki Sigmondné Aszszonyom 

és a ' Méltóságos Gróff Zabolai Mikes Is tván 
ur széna füvek egjbe follyó kŏzhatárát , bizo-
nyossan nem mondhatom, hogy azon ér viz egész-
szen mostan jár a . . Mikola rész széna füven 
[Dombó K K ; J H b XIX. 6]. 

2. szétszaggat/tépdes; a sfîşia; in Stücke reißen. 
1762 a ' más Á házára menvén az l a Asz-
sz(ony)nak, minden ok nélkült egjben kurvazta 
ablakjat a j t a ja t be rontotta, két spárga dohányát 
egjben szaggatta [Torda; T J k V. 139]. 

egybeszakad 1. összeér, egyberúg/ütközik; a se 
întîlni; zusammenstoßen, angrenzen. 1572 Iw-
thank oda Ahol az Somkwthy hathar egybe zakad 
•az pestesywela bal kez feleol es Job kez feleol az 
Chatany hatarralb [Dés; DLt 184. - a~ bCsatány 
-és Somkút Déssel, Pestes az előbbi kettővel tő-
szomszédos település]. 

2. egybe/összefolyik, egyesül; a se uni, a se 
vărsa unul ín altul; zusammenfließen. 1623 az 
hul az kikelleo egybe szakad megyen fel az Maros-
szeki hauasnak az szele [Kibéd MT; J H b rtlen]. 
1830 a meggyes pataka fenekébe ahol a falu 
patakával egybe szakadnak [Hídvég Hsz ; EHA]. 

3. kb. egybehasad, eggyé szakad; a rupe ; 
ineinander spalten. 1796 : a Rovásokat a kezem-
ben vévén, mikor újra visgálatra vétetòdet igaz 
az hogj a Buza Rovás a Házalattal nem edgjezett, 
mer t két Rovázat egjb(en) szakadva ta lá l ta ta t t 
Fodor Sigmond Uram egjnek olvastat ta még is 
fenn maradatt egj véka Dificultásb(an) [Aranyos-
rákos TA; Borb.]. 

4. össze-visszaszakad; a se sfîşia; zerreißen. 
7 783 : monda . . meg verlek meg rugodlak, hogy 
seged valagod mind egybe szakad [Uzon Hsz; 
HSzjP]. 

^egybeszakadás egybe/összefolyás, egyesülés; con-
ſfluenţă, unire; Zusammenfluß. 1801 a Nagy és 
Kitsi patak egybe szakadásán féljél a ké t patak 
között (sz) [A.üvegcsűr Hsz; EHA]. 1811 Lisz-
telő Malmát is tudjuk lenni . . . a ' Springi és 
Vingárdi kis Patakatskák egy be Szakadásokon 
[Spring A F ; KvAKt Mss. hung. 6]. 

egybeszakadott ? egybe/összefutó; în t î ln i t ; zu-
. sammenlaufen. 1803 : Pap Erdeje nevezetű hely-

ben in vicin(itatibus) nap keletr(ől) a' Völtsre 
járó Ország u t tya Északról az égyb(e) szaka-
dot t két u t [Ádámos K K ; EHA]. 

egybeszakaszt összeszakít; a sfîşia/rupe; zer-
reißen. 1802 az Konyha Ajtajában tanáltam a ' 
Nagy Udvari Szattlerné Fŏkŏ tŏ jét , Másliját és 
Keszkenyŏjét egybe szakasztva a ' Fŏ ldŏn [Déva; 
Ks 115 Vegyes ir.]. 

egybeszakasztatik egybevágattatik; a se un i ; 
zusammengebaut werden. 1626 Vrunk eo felge 
. . . parancholvan keglsen hogy az Eotues András 
fel haza Sámuel Deakéual egyben szakasztassék; 
. . egy keoz falt le kelletett rontani es fen az 
helyeben gerendakat kelletet vonatnj, Es miuel 
az Eotues András háza alachonnyob volt alat 
fellyeb kellet czinalni [Kv; Szám. 24/XXVII. 24]. 

egybeszámlál összeszámlál; a socoti laolaltă; 
zusammenrechnen. 1508 Az Zwky Isthwan az 
ew hwgayual egetembe, az Ew Mwsthoha annokot, 
az Báthory Annath ky wolt az Zwky János fele-
sege meg elegytette, az fellywl meg mondoth 
Zwky Jsthwan mynd Ieg rwhayarwl, mynd ke-
deglen egebektwl walamy wola, mynd rwhabol 
mynd egeb Jngo byngo morhayabol, es Atyanak 
penzebewl, vg myth, adda, Egbe zamlalwan, 
hetwen foryntoth, my eleutwka [Kv; EM X X I X , 
261, 263. — aTollvétség, olvasási v. saj tóhiba 
eleutwnk h . ; alább a közlés következő és azutáni 
sorában valóban így és elewtunk alakban]. 1582 
Mind az Eoth fertalban az vonasokath egbe Zam-
lalwan tezen egy Summaban [Kv; Szám. 
3/VI. 6]. 1584 Az feliwl megh irt penzbeli sum-
makat mind egybe vetwen es Zamlalua(n) teo t 
ez eztendej Ado Summa zerent f 6566/50 [ K v ; 
i.h. 3/XIV. 8]. 1588 Mind ez eott fertalyban az 
vonasokat egyben Zamlalwan egy eghez Summa-
ban tezen vonást 1030 3/4 [Kv; i.h. 4/II . 6]. 
1609 Tiukot zedtem be Nro 84 melliet zorgal-
matosan igazan egibe zamlaluan kit mint vehet-
tem megh Regestomo(m) tartasa zerenth tezen 
egi Computusban az arra f 9 d 46 [Kv; i.h. 
126/IV. 327]. 1625 : Volt penig Ez a Lo eggjwtt 
egibe(n) szamlalva(n) Nro. 31 [Kv; i.h. 16/XXXIV. 
132]. 

egybeszánt összeszánt (két v. több földet eggyé 
szánt össze); a ara laolaltă; zusammenpflügen. 
1718 ugja(n) azon Lábban Kosa Máté földe féle 
mellyet az edes Attya zállogositott volt Szántot-
tak öszve magok ős főidőkkel ennek az Külső 
része is ŏs földből áll, az p(e)d(ig)h két Láb fold 
lévén egjbe Szántották az belső részének az felső 
fele ős fold az alsó Zállagos [Szentmihály Cs; 
Borb. II . Kosa Péter (65) pp vall.].' 

egybeszed összeszed; a aduna/strînge; zusam-
mentragen/nehmen. 1574: mykor vachoraltak 
volna, Az talat talnert fazakat Niassat egybe 
zettenek (így!) ky hoztak meg Moztak E s Be 
vyttek [Kv; T J k III/3. 329]. 1777 : Vévén ezen 



egybeszedet 622 

levelemet . . . Productionalis Causajáb(an) . . . 
mind maga literaleit, mind pedig Gubernalis Com-
missio Copiait . . . egyben szedvén . . . a’ közelebb 
jövő héten szerdán vagy inkább kedden virattkor 
tűstént Szt Ivánba nálam legyen [Szentiván 
Hsz; BLev.]. 

egybeszedet összeszedet; a puné să se adune/ 
strîngă; zusammentragen lassen. 7874 ; a’ Groff 
Ur ő Nagysaga . a régi Istálonak senyvedő 
félben lévő fáit egybe szedette [Banyica K ; BfR 
117/1]. 

egybeszedettetett egybeszedetett, egybe/össze-
gyűjtöt t ; adunat, strîns; (ein)gesammelt. 1678— 
1684 Mivel I(ste)n ke(gye)lmeből volt edgyűn-
nen is masunnanis egybe szedettetet pénz, de az 
Tsehi szép Templomnak sendelyeztetesere . . ero-
galtatot az pénz [Szilágycseh; SzVJk 127]. 

egybeszerez 1. összebékéltet/hoz; a împăca; 
sich aussöhnen. 1570: Thakacz Antal ezt vallya, 
hogy Egy korba hytak volt eothet sos Mathene 
hazahoz, hat otth vagion More Ambrus felesege-
wel, Mondanak eo neky ez vallónak, hogy lm Azért 
hywatank, hogy Ezek sok Jdeie hogy egymastwl 
kywlĕn laknak, Jm vgy zerzettwk eoket egybe 
hogy Minden vetthkeket ky Eddegh volt Megh 
engettek egy Masnak es ez vthan Jamborwl es 
Thyztesegel Thartyak egy Mast [Kv; TJk III/2. 
147]. 

2. összeszerez/hoz; a strînge; zusammenbrin-
gen, erwerben. 1595 : Az Nemet fegyúeresek bö 
(!) Iöuenek Rosas Ianos tarsam szerzette egyben 
az ajandekot adatot Biro Wram, Az Co(m)-
missarîus Wramnak Élest es Abrakot kj, mind 
estwe mind penig regwell [Kv; Szám. 6/XVIIa. 
185 ifj . Heltai Gáspár sp kezével]. 

egybeszerezhet összeszedhet; a putea aduna/ 
strînge; zusammenbringen können. 1790: A mult 
napokb(an) fel indított Jantso ur Guraszádárol 
három űrmős átalag és holmi konyhára valókat. . ., 
nagy bajjal eddig el jöttek, most azért azok-
kal egygyŭtt, melyeket énis egybe szerezhettem 
fel inditám [Bencenc H ; BK. Bara Ferenc lev.]. 

egybeszerkesztetik összeadatik/eskettetik; a f i 
cununaţi; getraut werden. 1673 mintha a’ Fel-
segés mindenható Istennék parancsolattya, és az 
Anyaszentegyháznak éz iránt be vett réghi jo 
rend tartása szerént eo kglmek, az szent házas-
ságnak alkalmatosságával egyben szérkésztétték 

megh tapasztalvan eo kglme . . . kedves urának 
eŏ kglmehez való affectusit adá fateala 
obligala, es legala azon Borzasi Portioját Sol-
nai Dániel Deák Ur(amna)k [Ks L. 4]. 1699 : 
az en kedves Felesegem Kapi Anna, az üdőtől 
fogva, az mi últa, az nagj Istennek bőlts rende-
léséből, a szent házasságai egybe szérkésztettünk, 
az en hozzam való eő kötelességé (ne) k . . . meg 
felelt [Mk. Macskásy Boldizsár végr.]. 

egybeszid 1. le/összeszid, lehord; a face pe 
cineva cu ou şi oţe t ; ausschimpfen. 1736 u. : 
szegény Teleki Mihály, úgy bánék vele, bizony 
fel nem vettem volna száz aranyért . . A végi-
ben farkában egyben is szidá [MetTrCs 463]. 
1765: volté azért arra eo kgylméneka oka, hogy 
egyben szidgya, kurvanyázza, Hunczfutozza Varga 
Györgyöt, és rosz Embernek mondgya ? [Dob.; 
Eszt-Mk Vall. 8 vk. — aTi. a szb-nak]. 7769: 
minek utánna egybe szidót, el hagyat, és el ment 
onnan [Bukuresd H ; Ks]. 7777 : Szentpáli László 
Ur(am) erőssen meg haragudván égybe Szitta 
rutul Gyenjenszkit, és Nád páltzájával ütni verni 
kezdet feléje [Girbó AF; J H b György Czitzu 
(50) zs vall.]. 7796 Ros Mária az Istáloba volt 
Szénáról egy felé Metyéj Nutz más felé 
le szöktenek melyért mind az kettőt rutul egybe 
Szidtam az Feleségéhez bé mentem s meg 
mondottam hogy többe azt az bestelen Szolgá-
lóját az marhákhoz ne küldje [Déva; Ks 101]. 

2. szid, gyaláz; a ocărî; schimpfen, schmähen. 
1736 Nagy csendesség volt asztalnál is, az szín-
ben is ., az mig megittasodtanak, de azután 
elég zajgás volt és kiáltozás; eléggé csitolták 
hallgassanak, mert az császár-képea i t t vagyon, 
semmi haszna nem volt, kivált az fenn udvarló 
szolgák megrészegülvén egybeszidták az császárt 
[MetTr 395. — aGr. Rabutin, a császár személyes 
képviselője 1702-ben Gyaluban gr. Székely Ádám 
és gr. Bánffy Anna lakodalmán]. 1737 : Egy Ónodi 
Mihály nevű nemes ember . . meg értvén hogy 
a testvér báttyát is meg eskették ellene a 
báttyának Lelkét egyb(e) szidta, káromolta fenye-
get ven publice hogy vagy le vágja vagy meg 
lövi, s leste is hogy ki jűjőn az útzára, hogy meg 
lője [Vh; Ks 83]. 1744: Flóra Lup . . e g y b e 
szidá a Lelkeket [Ks]. 1771 a ' mint mi Olahokul 
Szoktuk indulatosságbol apját annyát egybe 
Szidni mások(na)k indulatosságbol egybe hord-
hatta [Bukuresd H ; Ks 114. 61. 129]. 1799 : 
lelkét edgybe szidta, és müliomteremtettézte 
[Dés; DLt]. 

egybeszól összebeszél; a se înţelege, a cădea de 
acord; sich verabreden. 1636: Tudom azt hogy 
az Commissariusok elot mikor Farkas Ferencz 
Uram Markosfalui Urammal perelnek vala Balo 
Pal és fiaj ueget Farkas Ferencz Ur(am) meg 
akarua(n) szabadittani, Balo Palt es f ia j t egybe 
szolua(n) hogy be jeottenek volna monda Markos-
faluj Ur(am) az Farkas Ferencz Ura(m) szolgáját 
az eò kglme tekentetiert meg engedtem. Tudni 
illik Balo Georgiot de az teobbit soha bizo<n> 
meg nem engedem hanem mindenkor jobbagiom-
nak tartom [Usz; KaLt Apor István ir. „Fran-
(ciscus) L(ite)rati nobüis de Farczad" (80) vall.]. 

egybeszólaíkodás összeszólalkozás; ciondrăneală; 
Wortwechsel. 1570 : Eotthwes Imreh hyty zerent 
ezt vallya hogy . . . Eoneky volt ez Eleot Zygarto 
Gĕrgel gyermekek myat való háborgások es egybe 
való zolalkodasok De ez azbol Bekesseges Teole. 
[Kv; TJk III/2. 75]. 
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egybeszólalkodik összeszólalkozik; a se ciorovăi ; 
in Wortwechsel geraten. 7573: Kowach Lwkach 
Azt vallia . . . Eois teobekis Az kapw eleot arwl-
nak volt kasat, Az kowachok ely veottek volt 
benne Es hogi az Birohoz Mentenek Erte, Az 
Biro . . . Meg adatta velek, De hogi eo egybe 
zolalkodot volt az kowachokal mostis oda vagon 
eot kasaia [Kv; T J k III/3. 178]. 

cg ybeszólalkozás összeszólalkozás; ciorovăială; 
Wortwechsel. 1843: láttam hogy volt Gazdám 
Pekárikkal egybe szollalkozásba vágynák [Dés; 
DLt 586. 19]. 1845 Mi egybe szollalkozástok 
volt Madarasi Adámnéval vagy háza népével 
néked, leányadnak avagy nejednek? [Dés; DLt 
502. 2 vk]. 

egybeszólalkozik összeszólalkozik; a se ciorovăi; 
in Wortwechsel geraten. 1570: mykor Bornemizzane 
hazanal korchoman volna, theob kayantaykal (!)a 

egetembe, hallotta hogy Mas aztalnal chyuka 
Lazlo Bakmyhalial (I) egybe zolalkoztanak, De 
myth zolt legien egyk Masiknak Nem erthette 
[Kv; T J k III/2. 45. - a Értsd: kajántaiakkal, 
azaz a Kv-ral tőszomszédos Kajántóról valókkal]. 
1572 : az korchoma haznal hallota hogi ez Caspar 
azt Monta az Antal New haydw legennek tene-
ked chiak egi pénz Emberseged. Ez zon egybe 
zolalkoznak . . . hwzny vonny kezdy gaspart [Kv; 
TJk III/3. 2 5 - 6 ] . 1584: Osuald Gergelj vallia 
ot valek az korchoman, Ne(m) lat tam Azt hogj 
k j wteotte Zabo Gal a' Syweget Danch Leorincz 
feiebeol de Azért halla(in) teob zo keozt mégis 
hazuttatak egmast, Akkor egy kewesse meg chen-
deszedenek, es esmeg hamar egbe zolalkozanak 
[Kv; T J k IV/1. 200]. 1585: Horwat Miklós 
Drabant vallia . . . Egybe zolalkozanak Monda 
Te tizedes . . . Hazuch, Es Arulo, hamis es tiztes-
segem Arulo bestie Curwafy vagy mind Adegh 
Amegh Ream nem bizonitod, Az tizedes kar-
giahoz Akara Menny, de en megh In tem hogj 
legie(n) veztegsegel [Kv; i.h. 463]. 1762: égyben 
szolalkazváíi derekasint ŏszve kapának [A.kosály 
SzD; EMLt]. 1766 Domokos Ferentz . . . Pataki 
Lászlóval . . egybe szolalkozvan holmi tréfa bo-
lonságbol (!) a' Lábát meg löve Pataki Lász-
lónak | En minthogy tavulotska voltam hallám 
hogy egybe szolalkozta(na)k, Annak u tanna ugyan 
tsak meg vállá (na) k egy mástol [Szüágycseh ; 
BfR 104/2 Jos. Szabó (26) jb vall.]. 1767 a Hege-
dűs felett egyben szololkozek Udvar András, 
Csenteri Mihajjal [Betlensztmiklós K K ; BK] | 
midőn a korcsomarol ki mentünk az útszán Udvar 
András egy felé akar vala vinni Liányos házhoz 
musikalni, Csenteri Mihály pedig más felé, mely 
mián egyben szolalkozván Csenteri egyszer mégis 
ííté Udvar Andrást [uo.; BK. Rádu j Gyurka 
(40) vall.]. 1782 Sáfrányos Palkó Gáborral valami 
.marha bé hajtás iránt egybe szolalkozván Ször-
nyű részeg lévén s belém bojtorkodván Kéntelen-
ségből két izbé rá ŭ tettem [Koronka MT; Told. 
4]. 1838—1845: öszvezándorul — zándorodik, 
egybeszólalkozik, egybevesz valakivel, leginkább 
.házasfelekről [MNyTK 107]. 

egybeszólalkozó veszekedős; certăreţ; streit-
süchtig. 1746 Szászán Dávid . . nem lopo, veren-
gező vagi tűzzel fenyegető ember hanem szajjal 
csácsogo edgiel s massal, egib(en) szollalkozo [Brád 
H ; Ks 112 Vegyes ir.]. 

egybeszorít 1. összeszorít; a strînge; zusam-
mendrücken. 1771 : annan Le felé indulván a 
Kűkűllő vize mellet, tapasztaltuk, hogy a viz 
meg dugult, és semmi Sebessége nincsen a Silipen 
alol nagy darabig mely mián erŏssen mind fene-
két fel töltette, mind pedig Dél felól való par tyát 
porondal nagyon meg hánta, és a vizet egybe szo-
rította [Kük.; J H b LXVII/27]. 

2. elszűkít; a îngusta; verengen. 1771 mitől 
fogya a Királyfalvi Malom épült a viznek állása 
és fel tajult volta mián mind meg töltette poron-
dol az Partnak színéig, és ugy egybe szaritotta 
az Árkát, hogy . Csak kentelensegből kell az 
viznek alább Nyamulni [Ádámos K K ; J H b 
XX/26. 12]. 

egybeszorító összeszorító; cu care se strînge; 
verklammernd. 1784: Két Tésaja, ezeken két 
jo Sikatyu, karikával egyűt, egy kőtő Lántz, 
más a Lajtorját egyb(e) szorito tekert szemű 
tsatlo Lántz [Rücs MT; Ks 21. XV. 22]. 

egybeszorul összeszorul; a se îngusta; zusam-
mendrängen. 1772 a ' Kűkűllő árka keskenyebb 
. . . follyása tekervényesebb . . . melj szerént in-
kább egyben szorul a ' Viz, és fel tojul, oly kőny-
nyen ki nem üthetvén magát [Désfva K K ; J H b 
XX/27. 21]. 

egybeszűr. Csak e szk-ban: ~í a levet össze-
szűri a levet vkivel, (tisztességtelen célból) ösz-
szejátszik vkivel; a se înţelege cu cineva despre 
ceva; mit jm etw. abkarten. 1763: Nem t u d j a 

a’ Groff Exp(onen)s Aszsz(on)y ö Nga a ' te 
tselekedeteidet, de ha én ö Ngávál beszélhetnék, 
s a ' dolgot meg jelenthetném, meg tanítona menyit 
vendégeskedel és torbézolsz a ' vendegfogadossal 
Táksa Mihailával egyben szűrvén vélle a’ Levet 
[Gálfva K K ; Mk V. VII/1. 51 Antal Mihály 
(34) jb vall.] 

egybetagol agyba-főbe ver, összever; a bate m a r ; 
verprügeln. 1779 égy Gramuca Ursuly névŭ 
halászatta ugy anyira le agyaltak s tagiattak, . . . 
és a testinek egyébb reszeitis ugy égybe taglották, 
hogy annak épség testében nem volt [Záh T A ; 
Mk V. R. VII. 12 Senyile Pintyüia (40) jb vall. 

aOlv. halászát]. 

egybetakar 1 . egybetesz/köt; a pune/lega lao-
laltă ; zusammenlegen/binden. 1592 : -Layos Con-
firmallia a ' Caroly Originál lewelet mely Carol* 
akkori Hada Jdeien, Dichiri ez varosnak hywseget. 
Donalta ezzel, hogy Coloswart chak a’ felseö feie-
delem itilhesse megh . . . Erreol teőb kiraliok 
leweleys vadnak ezzel egibe takarva, ezen Nro 
alath [Kv; Diósylnd. 31]. 
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2. betakargat; a acoperi/înveli; verhüllen, zu-
decken. 1787 (A) Leánynak Surtzában egybe 
takarva találtam mint egy három fontnyi Sza-
lannát [Backamadaras MT; CsS]. 

egybetakarít begyűjt/takarít; a aduna/strînge; 
einsammeln. 1788 : Borsonk s Lentsénk ittenis 
jo lett, . . . mikor aztatis egybe takarittyuk, arrolis 
fogom Nsgtokat alázatoson tudósítani [Bencenc 
H ; BK. Bara Ferenc lev.]. 

egy betakarítás begyűjtés/takarítás; adunare, 
strîngere; Einbringung. 1756 : tartoznak. .Széna 
és Gabona egjbe takarittására midőn Krájnik 
ur(am) kiványa concurrálni [Mihalyesd H ; Ks 
101]. 

egybetalál összetalálkozik; a se întîlni; sich 
begegnen, zusammentreffen. 1655 Viszont az 
nimely nap it t az Kolos vari piaczon egyben találván 
velem, monda, nem tudom hol vagyon az, az én 
Sogorom [Kv; CartTr II. 888]. 

egybetalálkozik 1 . összetalálkozik; a se întîlni; 
sich begegnen. 1570 : Zabo Ambrus hithy zerent 
vallya Aztis hallota ugyan zekely petertwl 
hogy az pyachon mykor egybe Talalkoztanak 
zabo vinchewel azt Monta nek j a [Kv; T J k III/2. 
15. aKöv. a nyü.]. 1574 : Orsolia Iacab Swllerne 
azt vallia hogi . . . ket Inas egyk kywl (I) Ieo 
Másik az varosból Ieo volt egybe talalkoznak az 
hidon [Kv ; T J k III/3. 355]. 1591 : harman megiwnk 
vala Ceklas Mihallial es Nagi Georgiel, tékintwnk 
hat eoteon Jwnek mas feleol eleonkbe mikor egibe 
találkoztunk volna, Monda egi keozzwlleók Nagi 
Georginek, ha te ezekel nem volnál, ezennel eze-
ket konczrol konczra hannuk [Kv ; T J k V/l . 162]. 
1765 Imre György maga vallya, hogy az 
pitvar ajtóban állott midőn Murvai be jö t t a 
Tornátzban s még elŏlle a ' Tornátz fája alatt 
but t el, hogy velle egyben ne találkozzék, s ketten 
kaptak egyben, mások az u t án supervenialtanak 
[Torda; T J k V. 260]. 1766: egybe találkozám 
Nagy Ajtai Henter Mihály Urammal, és edgyütt 
jődögéltünk le a Kokosi u ton Kŏkŏs a fele [Kp 
I. 231. aHsz]. 1769 midőn onnan viszá jöt 
volna, egybe tanálkozot Tyiu Győrgyei, és egy 
Moczczal [Bukuresd H ; Ks]. 7777 az . . Szur-
duki károssal egyb(e) tanálkozván monda Mun-
tyán Peternek miért tsonkitatad s tsufitatad meg 
a lovamat [Roskány H ; Ks 113 Vegyes ir.]. 1846 : 
én tudva már hogy az előtt Viraggala egybe vesz-
tek gondoltam hogy ha egybe találkoznak 
ujbol verekedés lesz [Dés; D L t 530/1847. 6—7. 
— aDarvas János Virág Lászlóval]. 

2. összefolyik/találkozik, egyesül; a se uni ; 
zusammenfließen. 1772: Igazé az is; hogy a' 
hol . . . a' süipről és Gátról lej ővő Vizek égyben 
találkoznak; nagy darabig le olly sebeségel ment 
és follyt a ' Kűkőllő Vize, hogy nagy messze le 
égy darabig nagy Hálóval halászni nem lehetett? 
[Kük.; J H b LXVII. 277 vk]. 1777 a Vale Kod-
minisuluj és a Válé Kretsun Vaszij Nevezetű 

Patakok egybe találkoznak [Konkolyfva SzD; 
J H b K LVIII. 28]. 

3. összeér, egyberúg; a se întîlni; zusammen-
stoßen, aneinanderreichen. 1805 : a Fátze Tyjszi-
lor nevezetű oldalon fel kapva a Vurvu Rétyi-
tzélor nevezetű hegyre, az holott a Poltingáni, 
Vákai, és Vállye Brádi határok egyben találkoz-
ván a Ductust elvégeztetik [Brád H ; Ks 116 
Vegyes ir.]. 

egybetársalkodik összecimborál vkivel; a se 
întovărăşi; mit jm fraternisieren. 1570 Zekel 
Barlabas . . vallya hogy Eo azkor varos zol-
gaya volt Es Thwgia hogy Zekely peter Zabo 
vinchewel egybe Tharsolkodot volt, es zekel peter 
Bwzat Zabot Zalonnat egiebetis az myt hozot 
Mindent Zabo vinche hazahoz Thakart [Kv ; 
T J k III/2. 13 —4b]. 

egybetépelődik hajba kap ; a se lua de pă r ; 
sich in die Haare fahren. 1793 néhai Barátosi 
János Uram, és Őttse Barátosi Joseff irt Horváth 
Joseff Urammal egybe tépelődtenek [Dés; DLt 
az 1799. évi iratok közt]. 1794 ekkor nem tudom 
mi felett egyben kaptanak, és egyben tépelődte-
nek, meg fogván Gligor a Papnak szakállát, a 
Pap pedig Gligornak az Üstökit [Déva; Ks]. 

egybeteremtettéz össze teremt/teremte t t éz ; a face 
cu ou şi cu o ţe t ; jn abkanzeln. 1794: az nálla 
Quartélyban volt Katona rutul öszve szidalmozta, 
s egyben teremtettézte őket [Déva; Ks]. 

egybetérít összeterel; a strînge laolaltă; zusam-
mentreiben. 1831 : nem győztem az egész ejtzaka 
a Guját egybe téritteni [Dés; DLt 332. 15]. 

egybetoldatik összetoldatik; a se alipi la, a se 
adăuga; angestoßen werden. 1779 egy régi Csűr 

a régiségnek miatta, a le szakadástol tartván, 
meg támogattatott , épület fái is alkalmatlanok, 
koszorú fái is gussal toldatván egybe [Galambod 
MT; Told. 29]. 

egybetolvajoz letolvajoz; a face pe cineva h o ţ ; 
jn Dieb nennen. 1798 az udvari Nyerges azt 
mondá egyben káromolván Tolvajozván Deluciot 
velem ma nem iszol egy Házban s vélem egy Por-
tán nem lészesz [Déva; Ks 115 Vegyes ir.]. 

? egybetolyódó összetorlódó; care se adună 
laolaltă; aufstauend, anlaufend. 1820 : a hegyek-
ről égyben tollyodo árvizek szinte minden Eszten-
dőben elborittyák Rétünket [Jegenye K ; KmU-
Lev. 2]. 

egybetöltöget összetöltöget; a túrna laolaltă; 
nach und nach zusammengießen. 1827 : A hordok 
tsapja ki huzatalakor zavaroson szökvén ki a 
Bor minden hordobol az iljen zavart egyben töl-
tegettvén lett 15 veder [Csapó K K ; RLt] . 

egy betör összetör; a zdrobi; zerstoßen. 1580 
Egy zep vizet Chinalny vas Aranyazny Wegy 
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három lot vizet, 2 lot timsot, 1 peseta vitroliomot, 
1 peseta aury pigmentomot, 1 peseta grispant, 
Azt törd iol egyben, az utan vegy három peseta 
borköuet es 3 peseta feier soot, Törd tyztan egy-
ben, es Mikor Meg fözöd, ösd bele, es oluagion 
Meg, hogy vyzze lezen | Az arany<n>ak zep zint 
adny vegy 1 lot zalamiakot, 1 lo<t> galichköuet, 
1 lot grispant, 2 lot salétromot, Törd egyben. 
Jo lezen [Nsz; MKsz 1896. 369]. 

egy betud egybeszámít/vesz; a socoti/lua lao-
laltă; in einein nehmen. 1625 Ezen Teőreőkeők-
nek Ebedre, kinek kinek a' mint kewa(n)tattva(n), 
Attam mind egibe (n) tudva (n) Szaladsert E y t t : 
23 [Kv; Szám. 16/XXXIV. 166]. 

«flybetűrt egybegöngyölt, egymásba t ű r t ; făcut 
sul laolaltă; ineinanderrollen/ballen. 1799 Két 
égybe tűrt, s varrott Háj [F.zsuk K ; SLt Vegyes 
perir.]. 

egybeütközés 1. összeérés/találkozás; întîlnire; 
Aneinanderreichen, Angrenzung. 7769/7802 : egy 
Bükfában vagatott keresztet mutagattanak . . 
de a Convocalt Fatensek nem ott mondották 
az nevezett Határaknak egyben ütkezeséket [BSz; 
JHb LXVII/3. 47], 1843 : (A határvonal) a ' Pre-
luka nevü helytől az élen jön le, Kisfalud, Sárd, 
és Totfalud Erdőik (!) egybeütközésetől kezdve 
le fele la Curmature onnan le tsap la funtine 
Krejászke [Kisfalud AF; EHA]. 

2. egybe/összefolyás, találkozás; unire, conflu-
enţă; Zusammenfluß. 1772 a ' silipről és Gátról 
le follyó Vizeknek égyben ütkőzésin alóli; le jó 
darabig a' Kűkűllő Fenekén valami Nagy Kövek 
száraz időben jól láttzottak [Dombó K K ; J H b 
XX. 27. 29]. 

egybeütközik 1, összeütközik; a se ciocni; sich 
zusammenstoßen. 1776: Providus Igna Ursz gon-
datlanságból más szekerekkel egybe ütközvén, 
a' Kanczájára hajtotta szekerét, s lábához érvén, 
a' Kancza meg jedet, lába köziis akadván a ' sze-
kér által annyiba eszve rontatot hogy gyavulásá-
hoz reménység nincsen [Déva; Ks 111 Vegyes ir]. 

2. megütközik, összecsap; a se ciocni; zusam-
menstoßen. 1779 én azt bizonyoson nem tudom 
hogy ki mejik masikat ütötte mivel örŏg rend 
ember lévén s távul eszet létem az verekedés 
heljétŏl nem szemléltem ŏkett, hanem az Vér 
állott azan három helyen az hol égybe ŭttkesz-
tek mintha valami Barmaknak vették volna 
véreket [Záh TA; Mk V. VII. 12 Gramma Puj 
(60) jb vall.]. 

3. összeér, egyberúg; a se întîlni; aneinanderrei-
chen, angrenzen. 1720 : vagyon . . . azon heljben 
ket szanto főid veggel ütköznek egyben [Pósa 
Sz; Ks 15. XLVII. 1]. 1748 az N : Oklasi Alsó 
Szilvasi Csolnakosi és F : Nadosi határak mind 
á meg irt négy falu(na)k Hatari ŭtkŏz(ne)k edgybe, 
és terminaltatnak la Krucsa luj Istók nevezetű 
helyben [H; J H b XXXII/29]. 1769/1802: In 

Turku Perouluj holott Szakatura Burgyirol, és 
Fintina Nyikitirol deflualo árkok egyben útköz-
nek, egy udvas bükfában tanáltatott kereszt 
forma vágás J La Teu Csamán nevű prétendalt 
Erdő közepére praetendalván az Actorak az hogy 
ottan űtkeznék egyben a Nagy Kristolczi, Zálkai, 
Hoszszumezei, és Bezdédi Határak, de ot t prae-
tensiojakat nem stábüialhatták [BSz; J H b 
LXVII/3. 49]. 1801 : az Uradalmi Határ mindenütt 
a Topánfalvi, és Vidrai Nemes Alsó Fejér Várme-
gyében a' Nemes Zalathnai Fiscale Domínium 
Faluinak Határaival egyben ütközik [Lunka H ; 
Ks 80. XL. 26]. 

egybevág összevág; a tăia bucăţi; zerschneiden. 
1779 fenyegetŏdzŏ szokal ezt mondá az halá-
szoknak hogy mingyart égybe vagj a az hálott 
[Záh TA; Mk V. VII/12 Gramma Puj (60) jb 
vall.]. 

egybevagdal 1 . össze vagdal/vagdos; a ciopîrti, 
a tăia ín bucăţi; zerhauen, in Stücke schneiden. 
1764 Vén Disznó teremtette s.v. az Házadnak 
ablakát bé vertem, mert a Fiadra haraguttam, 
es engem is ha hadgyák vala egybe vagdal vala 
[Oltszem Hsz; Mk II. 12. 6 5 - 6 ] . 1773 néhai 
Nagy Márton ä míg élt, azon Csikászo Désa Sára 
nevű Tónak felibe Csikászot Varsáit ottan tar-
tot ta midőn mások varsáit ot t tanálta k ihán t a 
onnan egybe is vagdalta [Szentsimon Cs; EHA]. 
1804: az Alperes Rab . . egy ingit fejszéjével 
egybe vagdolta | Szimulyészk Juon neked sze-
medbe mongya, hogy ingét el vetted, kezedbe 
lévő fejszével egybe vagdaltad [Hs 115 Vegyes 
ir.]. 

2. megvagdos; a tă ia ; zerhacken, zerhauen. 
1796 : Gitzi Iósi nevezetű Czigány Abel Ká-
roly Ur(amna)k egy Magyar Kotsissát ugy egyb(e) 
vagdalta, hogy szinte meg hólt minden részét 
Fejszével egyb(e) vagdalta [Mocs K ; Eszt-Mk]. 

egy be varrott összevarrt; cusut laolaltă ; zusam-
mengenäht. 1799 Két égybe túrt, s varrott H á j 
[F.zsuk K ; SLt Vegyes perir.]. 

egybever 1 . összeüt/ver; a bate/lovi unul de 
altul; zusammenschlagen. 1572 hallota hogi 
fatywnak Mondya volt lakatos Peterne leorincet, 
Megh az eoklet egbe very volt, Azt Mondwan 
Nem En Mondom az te Matthkad Mongia [ K v ; 
T J k III/3. 26]. 

2. agyba-főbe ver, összever; a bate măr; ver-
prügeln, windelweich schlagen. 1779 : az egesz 
Udvari Sokasagot fel lármázott (így!) . . . az Ex-
ponens Ur eŏ Nga Halász embereire, azokot égybe 
vervén, agyalván [Záh TA; Mk V. VII/12 Gramma 
Puj (60) jb vall.]. 

3. egymáshoz csapkod; a se lovi unul pe a l tu l ; 
aufeinanderstoßen/schlagen. 1696 enis ugj lá tám 
hogy Kovács János, s az Pásztor keményen ver-
nek vala egjben s az pásztor csak az vas villával 
döföl [Mikháza MT; Berz. 17. XII ] . 

4 0 — Erdélyi magyar szótörténeti tár II. 
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egybeverekedik összeverekedik; a se ba te ; 
-aneinandergeraten. 7765 az Kornis uram Béres-
sei egyben verekedtenek az Erdő Pásztorokkal, 
-s egynek a kézit ugy el rontot ták volt, hogy tavally 
nyáron a nyakához kötve hordozta [M.igen A F ; 
Eszt-Mk Vall. 51]. 7807 Nagy Dániel gazdám-
mal egyben verekedvén, ot t 25 páltzával a Szék 
Bironál meg büntet tek [Déva; Ks 116 Vegyes 
ir.]. 7820 ; még azt is kérdem tŏlle tréfából: hogy 
kivel verekedett egybe; mert nagyon egybe kör-
mölve lát tzott az ortzája [Vályebrád H ; Ks 111 
Vegyes ir. Genczy Aloysius krajnik vall.]. 

egy be verheti magát egybeverődhetik, összetár-
sulhat ; a se putea întovărăşi ; sich zusammen-
gesellen können. 1589jX VII. sz. eleje : (A céhen 
kívül levők) eőszsze ne tarsolkodhassanak se 
ketten, se teőbben eőszsze tarsolkoduan, semmi-
nemw miuet fel ne fogadhassanak, egibe giwluen, 
ne miuelhessenek, magokat egibe ne verhessék, 
hanem eggienkent minden társ nelkwl es egiesegie-
dwl, saiát kezek munkaiaual keressek eleteket 
[Kv ; KőmCArt. 22]. 

egybe vész össze vész; a se cer ta ; sich verzan-
ken. 1572 : Katalin Sala Imrehne hi ty vtan vallia 
hogy vduarara hallya volt hogi Az vchan vala-
kyk egibe veztek es Igen zytkozodnak [Kv; T J k 
III /3. 30]. 1573: az Bor Iwok keozet Zeoch gĕrgy, 
s fekete Matté Azkar tya Iaczason Egbe veztek 
hallotta a hogi chigannak chalardnak hamisnak 
Monta Zeoch gěrgy Matet . . ., Az keozbe Archu-
lis v ty vsteokenis Ragadya az Aztalfeore vonta 
es Nyakon verte, ez keozbe Zyt tak eg imas t . . . , 
es Mateis hozza wt gĕrgyhez, az Sywek ky essyk 
feyebeol [Kv; i.h. 224. - ftTi. a tanú]. 1574: 
Az Eottwes Myhal Inassa es az eotwes András 
Inassa . . . Mondanak eo neky hogi mi egibe 
veztwnk az zasokkal | l a t ta hogi valaztig dol-
gozod, Eo Nem twgia Myert veztek egiben [Kv; 
i.h. 355, 362. — aEgy Borbara nevű leány]. 
1582 : Danchak Ianos es Dabo Leorincz a ' Borne-
miza fiawal Thamassal egbe vezwen keowel hai-
gallia vala [Kv; T J k IV/1. 12]. 1590 : Latam hogy 
az vczaban egibe veztenek wala egi Zurbeliwel 
. . . , tehát az Bernad Antal rea tamada vgj uteo 
(l) hogj mingiarth el weresedek az feie [Kv; 
T J k V/l . 37]. 1597 Vadalma Jakab vallia . . . 
chiak ackor wolt az zomzedsagnak nyugodalma 
teolleok mikoron eomagok egimas keozeot egibe 
veztenek [Kv; i.h. 108]. 1598 Giúlay Miklosne 
Margit Azzony wallya: L a t a m azt hogy . . .be 
Iú ta az zapanios es veze ismét egibe az hege-
dwseokkel, Latam azt hogy az hegedwseok ereos-
se(n) megh vonak, cziapdosak, húrcolak az feol-
deon [Kv; i.h. 162]. 7630 ; Az t en szinte eszembe 
nem vehettem hogj miczoda szon veztenek egibe, 
czak hogj halla(m) azt hogj monda egj az masik-
(na)k . . . hogj az uiodat sem merned az szamba 
tenni [Mv; MvLt 290. 195a]. 1654: az Tarsaim 
midőn egyb(en) vesztek, en is nem tudva(n) 
kőzzűllők el jűni, azo(n) Kirá ly Janos szolgaia-
nak . . . megh őletesebe(n) jele(n) volta(m) [Fog.; 

KemLev. 1430]. 1752: Moritz István egykor 
egybe(n) veszvén Janos Istvánnál . . . azt veté 
néki Móricz I s tván : csak halgass te mivel te csak 
egy rosz . . . jobbágy vagy [Désháza Sz; Ks 101]. 
1760: Bágyi Ferentz Uram . . . az Ura mellett 
egy kaszáló felett, amint hallatták, egybén vesz-
vén egy Posta Mesterrel, a ' kihez is hozzá lőtt, 
melly tselekedetitől meg ijjedvén el bujdasot t 
[Árpástó SzD; BK]. 1761: Ferentz Lörintz . . . 
Az el múlt esztendőben az öcsivel Andrással 
tántz közben egyben veszvén, kést ragada reá, 
's a hasába üte [Szászsztiván K K ; BK]. 1762: 
az Vramis oda jöve, és egjben veszének [Kóród 
K K ; Ks 17. XXXI] . 1774 : hallottam . . . egykor 
hogy Jánosi Márton . . Fülöp Demeterrel egyben 
veszet volna, és hánytak volna egymásnak sze-
mekre tolvajságokot . . . ; sok egyébb ocsmány-
ságokot is [Szentdemeter U ; LLt Vall. 51]. 1779: 
valami sertések félétt egybe veszvén . . . bé hozta 
maga udvarára és o t t Lántzra té t té [Bh; BfN 
Bh-i cs.]. 1789 : egybe veszvén bé mentek ă ház-
b(a) [Dés; DLt]. 1794: Juána felettébb Nyel-
ves lévén, mindenekkel kész egyben veszni, és 
az Urát is mindenekre ülteti, s hogy beléjek kap-
jon, arra nagyon ingerli | Muntyán Gligor . . . 
szomszédival ot tan ot tan egyben vész, s tzivodás 
vagyon közöttök [Déva; Ks] | Muntyán Zaharia 
az Ipjávai egyben veszet [uo.; Ks 79. XXVI . 
10]. XIX. sz. eleje : Most pedig az Ányosommal 
egybe veszvén az házból ki igazit tottam hogy 
velem ha kenyeremet észi s ruházat tyára van 
tsak magának gondja ne veszekedjék, engem ne 
szidjon ne gazollyon [BfR 88. 18 O. Horváthi 
Sülé Szimion kérése gr. I. Bethlen Sámuelhez]. 
1819 Kretsun Josziv a ' pappiros legénnyel 
Müller Jánossal egybe veszett [H; Ks 116 Vegyes 
ir.]. 1838 : hol egyik, hol a másik nyer t s mégis 
soha égybe nem vesztünk [Dés; DLt] . 1846 
én tudva már hogy az előtt Virággala egybe vesz-
tek . . . gondoltam hogy ha egybe találkoznak 
ujbol verekedés lesz, visszais tértem s mentem 
Darvas u tán hogy lam mi fog történni [Dés; DLt 
530/1847. 6 - 7 . - aDarvas János Virág László-
val]. 

egybeveszés összeveszés; ceartă; Zank. 1765 
leg elsőbbenis Imre György veszett Murvaiban, 
és nem ez ă másikban, mely ezenn egyben veszé-
sek után esett a Verekedés [Torda; T J k V. 261]. 

egybevet 1. összead, egybeszámít; a aduna, a 
socoti laolaltă; zusammenzählen/rechnen. 1582: 
Az feliwl megh irt derek pénz Summakath mind 
Egbe vethwen Theót ez eztendey Adónak Sum-
maia f. 3 7 4 3 / - [Kv; Szám. 3/VI. 6]. 1584: 
Az felliwl megh irt penzbeli summakat mind egibe 
vetwen es Zamlalua(n) teot ez eztendej Ado Sum-
ma Zerent f 6566/50 [Kv; i.h. 3 /XII . 8]. 1794 
kivánák a Mlgs Testvérek, hogy ezen . . . sum-
mákot, mellyekkel edgyik a másiknak tartozik, 
egybe vessük a végre, hogy ki mennyi t tartozik 
fizetni meg álitván, mü előttünk a ki fizetés meg 
eshessék [Kv; J H b XX/40. 10]. 
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2. összevet/hasonlít; a compara/asemäna; ver-
gleichen. 1701 : egyb(en) vetvén az két eorekségen 
lévő epületeket, ha az nagj Balasi Boldisár és 
Feleséghe resze tob lészen annál, mellyet az Relicta 
részén épitettek refundallya az Relicta(na)k [Kis-
solymos U ; BLev.]. 1761 melljeket osztajra 
valok(na)k mondottak lenni ă ket Curiaban 
azakat egjbe vetvén, ugj tapasztaltam égj aránt 
kévantak fel osztani [Branyicska H ; J H b XXXV/ 
45. 9]. 1765 : Melly ezenn Ratiokat fel vévén s az 
mostan producált Inquisitoriát az elébbeniekkel 
egybe vetvén ugy jŏ ki hogy Imre György 
és Pál Ferkŏ verték Murvait [Torda; T J k V. 
260]. 1772 : ha azért ezen factumát az I. Groffné-
aak Malmom állapottjávai egyben veti valaki, 
hogy mig Malmát az I. Groffné nem építette volt, 
mostan állo két alsó kerekeim forgattak jobban 
. . . , ki jö ellene mondhatatlanul maga factumabol, 
hogj molmom veszedelme egjedtil malmától vágjon 
[Kük. J H b LXVII. 228]. 

egybevetés összevetés/hasonlítás; comparare, a-
semănare; Vergleich. 1791 (Egy bizonyos oszto-
zást) az előnkbe adott Conscriptióknok értelme, 
meg visgálása, egyben vetése, meg edgyeztetése, 
és akadállyok el igazítása után kedvezés nél-
ktilt vittünk Légyen végbe [Szászsztlászlóa; J H b K 
XXVI/10. - aKésőbb: Tordasztlászló TA]. 1799 : 
a Quietantionalis Könyveknek édgjbe vetése után 
azis meg valosittatott, hogj . . . (a) Szász Régeni 
Communitás . 180 f. 33 1/2 xrokat superflue 
administralt [Kv; TLt 662]. 

egybevetett egyesült; uni t ; vereinigt. Szk s 
^ erővel. 1799 : A Deszka Fűrész . . . egeszlen el 
romlott ha tsak egybe vetett erővel ú j ra Nem 
Epittik [Bogártelke K ; Born. III . 11]. 

egy be visz kb. megegyeztet; a face să se înţeleag ă/ 
să cadă de acord; vereinbaren lassen. 1570 Es 
eo eleotekis azon keppen vallast Theottek, Annak 
felette kezeketis Beh attak hogy megh allyakes 
wgy Mentenek haza, Az vtan eok hozza keztek 
az Zerzeodeshez es vgy vyttek egybe a ket felt 
[Kv; TJk III/2. 173]. 

egybevon 1* összehúz; a împreună; zusammen-
ziehen/schieben. 1595 Ezkor annyen valanak az 
Wr körül hogy hírem nélkül 2 Azt alt vontak vala 
egyben [Kv; Szám. 6/XVIIa. 163 ifj . Heltai 
Gáspár sp kezével]. 

2. (harangokat) összehúz; a trage laolaltă (clo-
potele); (Glocken) zusammen ertönen lassen. 1604: 
Mikor az nagy harangot az teob harangokkal ketczer 
vonzak eozze, akkor varosé f. 1/— Az harangozoe 
f — /40. Mikor az eoregh harangh kyweol az teobbit 
egybe vonniak chak ket vttal fizessenek in toto 
f —/60 [Kv; RDL I. 77 Inv. Eccl.]. 

3. kihúz/von; a scoate; ausziehen. X VIII. sz. 
eleje : A melly lo vagy Kancza fel borzadva vagyon, 
bágyatul viseli maghat, vony kégyŏ f ŭ gyökeret 
á mellye hegyesibe annak minden részeibul egybe 
vonnya a rut genetséghet, és mind ă Szugyin 
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folyik ki, de negyed napra ă gyŭkeret ki kell 
vonni a Szugyibŭl [JHb 17/10 lótart. ut.]. 

egybezajdul felzajdul; a se turbura; zu lärmen 
beginnen, aufbrausen. 1572: Mykoron wgymond 
Assoth kapath kezdenek kerny . . . , egben, zaydu-
lanak Es az walkay keossegoth& három fele zakaz-
tak [Jákótelke K ; KP. - aM.valkó (K) falut]. 

egybezándorodik összezördül; a se ciorovăi ; 
sich verzanken. 1812 : mig az Exp(one)ns Groff 
ur eŏ nsga a' Groff né jávai lakott a Groffné 
Édesem kialtásában zengett a palota, a Groffis 
mikor az Asztaltol felkölt az Aszszonyt meg tsokol-
ta. Meg esett azis a mint hallottam néha, néha, 
hogy edgyben zándorodván a' Groffné a' Grofot 
idő közben motskos szókkal illette [Héderfája 
K K ; IB. Molnár György (58) ref. esperes vall.]. 

egybezavarodik összekeveredik/zavarodik; a se 
încurca; sich vermengen. 1769; Donatiok addig 
nem adatnak mig a praetensio nem decidaltatik, 
hogy a Jussok égybe ne Zavaradgjanak [UszLt 
XIII . 97]. 

egybezavarodott összekeveredett/zavarodott; a -
mestecat; vermengt. 1 766 : ez a ' szollásnak for-
mája11 . . . , ollyane a' mely (ne) k Fundamentoma 
vágjon a' Tőrvényb(en), avagj penig a ' Bábel 
Tornyánál egjbezavaradatt Nyelvek(ne)k gyümöltse 
[Torda; TJk V. 326. - ftKöv. egy latin nyelvű 
jogi idézet]. 

egybezűr-zavar összekavar/zavar; a încurca; 
verwirren/mischen. 1763: egy átallyában a ' teli 
éjtzákai Executio alkalmatosságával egybe zűrve 
zavarva találván Leveleim haza menetelemkor 
[Nsz; Told. 33/22]. 

egybezsugorodik összezsugorodik; a se închirci; 
sich zusammenschrumpfen. 1776: Andris Iuon 
. . . labai egybe sugorodtanak ugy hogy koldulásra 
is alkalmatlan [Bujtor H ; Szer.]. 

egybezsugorodott összezsugorodott; închircit; 
zusammengeschrumpft. 1776: Andris Iuon egybe 
sugorodott nyomorék [Bujtor H ; Szer.]. 

egyéb névm I. mn-i haszn-ban: más; alt, a l t ä ; 
ander. 1508 : Az Zwky Isthwan az ew hwgayual 
egetembe, az Ew Mwsthoha annokot, az Báthory 
Annath . . . meg elegytette, az fellywl meg mon-
doth Zwky Jsthwan mynd Ieg rwhayarwl, mynd 
kedeglen egebekrwl walamy wola, mynd rwhabol 
mynd egeb Jngo byngo marhayabol es Atyanak 
penzebewl [Kv; EM XXIX, 261, 263]. 1546: 
az Egyéb apro thehenekbeel, Banffy bernaldnak, 
agyanak, keeth thvlok thehent, Esmeeg adyanak 
keeth yzee thehent es az thawaly boryvkbool 
adyanak neky hatoth [Radnót K K ; J H b K 
XXXVIII . 19]. 1553 : Az mynemy perek wolnanak 
Az Zent martony haz es Egyéb Eorókseg felól 
Azt Az dolgoth halaztottak vyz kerezt vthan 
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való vasarnapra wasarhelyre [Kv; BfN II . VI. 
295. 1]. 1559 : Mind az Notariusnak es az Egieb 
deakoknak Attam harminch Nyolch Jarasban f 4 
[Kv; Szám. V/l. 182]. 7568 ; ez leanna(k) Annya 
nalam lakyk vala, tudny illik zanto lőrincne, 
akkor az azzyonnak Egyéb marhayat ne(m) 
latta(m) hane(m) egy agyat, es egy zoknyat es 
egy palastot [Kv; T J k I I I / l , 159]. 1572 : semy 
kazdagsagat Nem latta Bonchoknenak, Twgia 
hogi varrasawal elt Mynekeleote Eottues Janos 
ely veotte, egeb rwhayat sem twgia egi fekete 
zoknianal egeb ezwst mywet Nem latta egy horpa-
dozot pohárnál es egi partha Eonel azt sem twgia 
howa teotte [Kv; T J k III/3. 42]. 1578 hozak 
mynekwnk az Nagod parancholattyat . hogy 
my el Mennenk az wytezlw Tholdalagy ferenczhez 
es Meg kernwk az Jklodrwl Panadrwl Peter 
falwarwl es Kundrwl ky Kykellw varmegyebe 
vagion azokrwl walo donatio Statutio es Egyéb 
ok leweleket myndeneket es Egieb p(er) foltha 
leweleket akar myrwl walokat [Póka MT; Thor. 
VII/4]. 1585 monda Neke(m) Danch Leorincz, 
hol Jaral Ianos vram, ez Meniegzeós Andorral 
ezt zot (így!) András feleól monda, De egieb 
gonoz zitkoth Nem hallottam, akkor [Kv; T J k 
IV/1. 515]. 1590 : megh kel mondanod kiteól 
hallottad azt az szôth ha pedigle(n) az teòrúenj 
ezt mútattya hogy az te feleletedre egieb Valazt 
kel tenne(m) ne legie(n) kesŏ [UszT]. 1591 : â 
diofaknak haznatt, Es egeob (I) giômôlchôket, 
Birnik (!) nem Engette . három eztendòttől 
fogua, Egieb idegen Emberekkel Birtatta minde-
nestől foguaa [i.h. — aA telket]. 1594: Egeb apró-
lék Eggeth masra keoltheot Ennith [Kv; Szám. 
6/1V. 95]. 7596 : az drabant j eòreksegh drabantra 
ne(m) egieb emberre zallyon [UszT 11/79]. 1614 
Hallottam ezt az feyedelem* zayabol, Jsten eötett 
vgy segellye senki egyeb felesege neki nem lezen 
Dengheleghine Azzoniomnál [Nsz; VLt 53/5267 
Franciscus Rathoni vicemagister curiae (45) vall. 
— aBáthory Gábor]. 1615 : minde(n) ember, vagj 
eoregh, vagj iffiu maga szemellie szerent el jeoieon, 
mert ha fizetesert, auagj egieb uton valakiket 
adomaniert, keduert, baratsagert hon hadni tapaz-
taltatik, Kegtek bwntetes nelkwl nem marad 
£Gyf; Törzs. - A fej. Usz-hez]. 7627 Egieb 
Dib, Dáb, Vgi mint Vas, Réz, fa, szerszám [Kv; 
RDL I. 133]. 1629 egieb aprólék Antiquitas elegi 
ŭelegi pensz [Kv; PLPr 1612-1615. 150]. 1664: 
Vagyon égy kis vonos fedelű feier láda, az kiben 
A Z B. Czéhnek Armálissa, Articulussi és egyéb 
hasznos levelei vadnak [ K v ; SzCLev.]. 1735: 
másoktol hallottam hogj az urffi Teleki Sámuel 
Ur(am) sokszor hivutt Deák s egyéb vendégeket, 
vigadozott néha tantzolt is az urffi [Kendilóna 
SzD; TK1 Ios. Cseh de Akna (40) nb vall.]. 1739 
egyéb és nagyubb honoráriummal nem lehettünk, 
Vármegyénk Territoriumáb(an) termett egy hor-
docska borral kívántunk Excellenciád Méltoságos 
asztalára kedveskednünk [KSz ; Ks 99]. 1747 
En egjeb fenyegetődzesit nem hallottam [Aranyos-
rákos TA; Borb. II]. 1765 az Executorokat egy, 
•agy más faluba bé szállítván, maga . . . Samuka 

a Falukra excurrált, s magát insinuálván hogy ha 
discretizállyák, az Executorokat oda nem vinné, 
a szegénység discretizálta pénz s egyébb naturá-
lékkal [Vajasd A F ; Eszt-Mk Vall. 202]. 1767 
Szalonnák, 's egyéb afféle apróság Élések voltak 
s maradtak [Szentmargita SzD; Ks 19. I. 8]. 
7 777 ; eŏ Nga pénzének egyébb hasznát, és hasznos 
jo helyre való elocatiojat tehette volna [JHb 
XXXV/58]. 1794 : küldött . . . egyéb ajándékat 
[Koronka MT; Told. 42/1]. 1796 : a Buzat,Zabot 
és egjéb termést a Nagjságod Totházi Birája 
a mult Vasárnap megdézmálta [IB. Szent Gerlitzei 
Nagy Sigmond mezőújlaki ref. pap lev.]. 

Szk : ~ teste teste más része. 1634 az karjan 
es egieb testen, nagy kekek voltanak . ., volt 
tiz, avagy 12 seb az leanzon az zava is ket út tal 
allot megh, azt tu t tuk hogy ugia(n) megh hal 
[Mv; MvLt 291. 6b]. 1765: nem annyiban fá j 
néki ă feje mint egyébb teste [Torda; T J k V. 260]. 
1767 edgyik keze, és edgyik lába ket té tőrőtt, 
s egyéb testeis mind őszve van rontva, el annyira 
hogy soha ép ember belőlle nem lészen [Majos 
MT; Told. 26]. 

II. fn-i haszn-ban: 1. más dolog; alt lucru, 
altceva; anderer, andere, anderes. 1508 : az Báthory 
Annath meg elegytette, Az fellywl meg mon-
doth Zwky Jsthwan mynd Ieg rwhayarwl, mynd 
kedeglen egebekrwl [Kv; EM XXIX, 261, 263]. 
1568 : Ezt szememel lattam Mikor szoch Carspar 
(!) Kadar Markosnak, 30 forintot adot volt 
Egyebeth valamy akor az vegezesbe volt, Mynd 
meg at ta Kadar Markosnak | egyebeketh hallottam 
eleget de en bizonal sémit ezen kwl ne(m) tudok 
[Kv; T J k I I I / l . 194, 200]. 1569 : az ladabol vezet 
el, szász hetuenoth pénz, . . . de sémit egyebet 
El nem vittek [Kv; i.h. 246]. 1570: egy kep 
volt az hatar keozeott az dombon, Mellyet hatar 
kepnek hyttak de azt nem tuggya, ha hatarnak 
chynaltake vagy egyebert [Gyalakuta MT; Bál. 
1]. 1572 : semmy egeb Nem volt az hazban ky oda 
való volt volna egy aztal, egi padzek [Kv; T J k 
III/3. 47]. 1577 Mynd Ezeket és egyebeketys kyk 
ez tyzt dolgát Nezyk Es az ew Nags. haznath 
hat ta es byzta ew Nags az ew kegyelme hywsegere 
es gondwiselesere [Ks]. 1581 mindetlekben Enge-
delmesseknek akarunk lennj mind adónk be 
zolgaltatasaban mind egyebben [Gyf; Törzs. 
Szentpáli Kornis Mihály a fej-hez]. 1584 Netfi 
tartozik egiebel hane(m), Az vtolszori oztasrol 
kel zamot Adnj [Kv; Szám. 3/XIII . 11]. 1585 
23 May Hozanak az Gubernátor zamara 
Vradrol (I) egy Zeker keczhyeget Egy altalagban 
esmet czhyereznyet egyebys vala ray ta [Kv; i.h. 
3/XXII. 7]. 1597 : Lat tam hogy Nagy Bodo Janos 
hazok népe altal hagtak az Kis Bodo Gergely 
kertibe az mehet megh foghtak, de egyebet az 
dologhba ne(m) túdok [UszT 12/38 Elizabet cons. 
agilis Paulj Istúa(n) de S. Királj ppix. vall.]. 
1601 Mostan penigh az hws Arranak Newelesere 
egyeb semmy Annyera nem vitte az varost, minth 
az hadaknak es zantalan sok Nepeknek az varoson 
léte [Kv; TanJk 1/1. 383]. 1629: E n semmit 
dolgokba (n) egjebet nem tudok hanem az sok 
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Czetet patet t hallotta(m) [Mv; MvLt 290. 146a]. 
7653 Mostan sok szükségeink vágynák, mert 
hadunkra sok pénz kell és mégyen. Egyébbel 
nem lehetek, hanem azt a dézmát usque ad bene-
placitum néktek conferálom [ETA I, 95—6 NSz]. 
7689 Tuttomra egjebbe(n) eŏ kigjelmeket megh 
ue(m) bántot tam hane(m) edgykbe(n) (!), hogj 
az én földemre hire(m) nélkől epittetet Maimotel 
hanyattam [Szőkefva K K ; Szád. Sárosi János 
lev.]. 1697 : Had vegyék jo valaszt Ngdtul Vajda 
János iránt . . ., egyebert nem kapok r a j t a csak 
az szőlőben valo ekeczeleséért [Apáti SzD; WLt 
In<cze> (?) Ferenc lev.]. 1708 : Egyéb semmi 
uints, valami dib-dab fazeknal, s, petsenye tan-
gyërnäl egyéb [Kv; KvRLt VII. 11 Zambó 
Mihály végr.]. 1723 bé méntem az Timofi házá-
ban s pirongattam ököt mit bolondoskodtok, 
kaczagtok ollyan rutul de én égyébét sém edgyikhéz 
sém másikhoz gonosz végre valo dolgot ném lá t tam 
[Szásznyíres SzD; Ks 27. XVI] | minemű nagy 
kŏlcseggel bajjal epitetünk volt az magam ős Föl-
demre egy jo Maimat az Kűkűllö Vizén az Söveny-
íalvi határon Isten tudgya; mely Malmatis irig-
ységből es nem egjebböl az Sovenyfalvána biro 
Possessor Atyámfiai igyekeznének el rontani 
ÍMbK 163. - aKK]. 1748 Lát tam az házban 

bokályokot, egyebeketis [Torda; Borb.]. 
7767 : nem egyebért, hanem Garáználkodni valo 
szándékkol jött vala ada mert az Asztalt mind 
csak veri vala az őklivel [Betlensztmiklós K K ; 
BK]. 1772 : Mivel hogj mi ide közel lakunk mint 
-Molnárok ha nem egyébért de leg alább csak 
pajtásságért itten gjakor izben meg fordulni 
•szoktunk | ha szintén valaki ülyen szinű beszédet 
tőlle hallottis, ezt kéttség kivül nem egyébre, hanem 
arra mondotta, hogj . . . a ' két alsó kerekeket 
feljűl tenni javallatta [Ádámos K K ; J H b LXVII/2. 
289, 342]. 1779 az Hóróga név csak csúfságból 
ragadot reájok nem egjébbül [Orbó SzD; GyL]. 
7789: mint hogy tsak kofasággal kereste kenyeréi, 
egyeben nem törte a fejit, szereti a jol lakást, és 
az italbéli liig áldazatot pereputtyostol egygyütt 
{Bencenc H ; BK. Bara Ferenc lev.]. 1793 Erre 
gyebet (!) mondani nem tudok [Koronka MT; 
Told.]. 1816 Finta Annának . . Férjétől Tövissi 
Gergelytől vagyon egy Léánykája Tövissi 
Juliska ez ha el halaloznekis és mégis Senki Tövissi 
Gergelyt az Finta Anna édes Attyárol maradot t 
jókban Joszágokban szánto földekben s egyebek-
ben, . meg ne háboríthassa [Asz; Borb. I]. 
1833 k. : Férjem a Kezén levő jovaimat, Két 
borjus Tehenemet 7 darab Sertésemet . . . s 
még égyebeket is . . . Fizesse ki [Usz; i.h. I I] . 
1844 Miért állitattál elömbe érzed é, vagy 
gondolodé valami bűnodöt t? a Nem égyebet, ha-
nem hogy Al : Sofalvi Cseresnyés Dánielnével 
valamely bizonyos oszve jövetelünk lévén abban 
el vagyok vádolva, hogy holmi Törvénytelenségeket 
követtem | Szakmári Ferentz a Cseresnyés 
Mihálly kertyibe bé ment, a ' Veteményezö közül 
valamit hozogatott ki, de nem tudom, hogy hagy-
mát é vagy egyebet szedett ki [A.sófva U ; DLt 
1441. — a ^ddig vk, utána a vallatott felelete]. 

Szk s ~re való. 1681 Egi Bányáb(an) egy hetre 
adatik széna . . . 120 tereh ; hogi penig mostan 
többet enged (ne) k es usualnak . . . ez nem egyebre 
valo, hanem à Lopásra [Vh; VhU 67. — aA kohó 
számára] annál f ennél jvminél egyebet nem tud 
annál/ennél többet nem tud. 1570 egebet ennel 
Nem Twd a | egebet ennel Nem latot sem Thwdb 

[Kv; T J k III/2. 53, 105. - a " b A vall. befejező 
mondata]. 1588: Ennel egyebet nem tudok a [Pere-
csen Sz; WLt. — aUa.]. 1593 Miholcz János 
vallia hogi az cherge lopásnál egiebet ne(m) tűd 
[Kv ; T J k V/l . 447]. 1596 : Mert en soha eletemben 
Kegd feleol . Jonal egiebet nem tudtam mon-
dany [Radnotfája MT; Bál. 1]. 1597 Takach 
Jstwan vgian azont vallia kit az mas felnek 
citatioiara wallot, most sem thud annal egiebet 
wallany [Kv; T J k VI/1. 69]. 1606 Ennel egyebet 
az kerdesbe(n) ne(m) tudok, hane(m) Zolok-
maban . ualamj Eoroksege(n) alkozunk uala | 
Foldzenj (l) János vagiok huz Eztendos az ker-
desbe(n) ennel egyebet ne(m) tudok, hane(m) . . 
halla(m)a [UszT 20/125. - aKöv. a hallomásból 
mondott vall.]. 1639 Énvelem lakott azelőtt, 
majd közel két esztendeig, de akkor is semmi 
bűjös-bájosságát nem láttam. Én ennél egyebet 
nem tudok mondani [Mv; MvLt 291. 1 8 2 - 9 1 a 
átírásban!]. 1667 : ezeknél egyebet nem tudok a 

[Kv; RDL I. 148e. — aVall. berekesztéseként]. 
2. szr-os alakban; cu sufix posesival; mi t 

Possesivendung: a szóban forgón kívül más tulaj-
don/holmi ; alte bunuri pe lîngă cele amin t i te; 
sonstiges von jm. 1702: En Csicso Keresztúri 
Torma Clára Mioltátol fogva edgyütt vagyok 
én az én édes Vrammal eő kglme én tőllem, és az 
én kevés Jószágomból, és egyebemből se költségit, 
se fáratságát nem szánta, és másokis tudgyák 
aszt mennyi pénzit költötte el, az enyim és az én 
Gyermekeimé mellett [Hosszúaszó K K ; MbK, 
97]. 1747 : lá t tam Pap Mihály nevű Katonát 
Kőntősinek szénit, mivel Lóháton kőppenyeggel 
jol bétakarozva lévén Veres kalpagjánál egyebit 
nem láthat tam [Csicsópoján SzD; Ks 27. XVII ] . 
1766 a kurutz vüágban ezen Falu közönséges 
kis hellyetskéjin Pásztor ház volt . . . az holott 
az Pásztorok Szénájokat és egyebeket t a r t á t t ák 
[Szentegyed SzD; EMLt öreg Pop Iuon (76) zs 
vall.]. 

3. más (személy); altă persoană; jemand ande-
rer. 1568 : ez Kalara en nalla(m) lakik vala, es 

veze el hazamnal 18 ozpora, es io oh pénz, 
en nekem bizon o rea volt gyanosagom, merth 
senky egyeb hazamnal ne(m) lakoth [Kv; T J k 
I I I / l . 199]. 1570: Sofia Zita peterne Ezt vallya 

eweleis szok haborwzaga volt, es egyebekelis 
o t th az kyk az Satorokban arwlnak [Kv; T J k 
III /2. 27]. 1571 vannak ollyakis kykot egyebek 
epiiettek eo engedelmebeol hol soha az eleott 
molnok nem voltak [SzO II , 330 a székelység 
panasza az ogy-hez]. 1573: Kereztwry Peter 
halala feleol eo semyt Nem hallót sem K a p a 
Myhaltwl sem felesegetwl sem szolgaiatwl Mint 
leot volna, Egiebek Bezelletek neky | Katalin deák 
Adamne azt vallia hogy eo fekete Katót az m y 
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Ideotwl fogwa esmerte semy gonoz eletit Nem 
latta Egibektwl eleg zok zott hallót feleole [Kv; 
T J k III/3. 62, 86c]. 1574 Angalit Azzony Zeoch 
Martonne ., vallya hogy egiebet ne(m) twd 
Mondany, hanem Az myt meg vallót az eo 
Annya eo ciak Azt hallotta feleole vgian az Annya-
twl egiebtwl Nem | halomast egiebektwl eleget 
hallót [Kv; i.h. 309, 362b]. 7575 Egiebeknekis 
kyktwl pénzt veottek fely agiak mega [Kv; TanJk 
V/3. 19b. — °A sáfárpolgárok]. 1585 a ' leányhoz 
varbely zekeres legeniek es egiebeket(is) lattam 
hogy Iartak [Kv; T J k IV/1. 503]. 1586 : magara 
mwtata Igiarto Gieorgi azi se keozeónd egiebnek 
hanem nekem, En azt felelem reaia en senkinek 
egiebnek nem keozeŏneom, hanem az egi eleó 
Istennek [Kv; i.h. 6 1 8 - 9 ] . 1590: vgy mongyak 
vala hogy senki egyeb e Jánosnál ot ne(m) Volt 
[Kv; TJk V/l. 27]. 1593 Anna, wueges Andrasne 
zolgaloia vallia Mikor en Caspar deák zolgaloia 
voltam, kwldeot oda kertiben es . . lattam hogi 
boriuk Iartanak benne mind Zabo Gieorgie s mind 
egiebeke [Kv; i.h. 435]. 1596 Pal Ferench . . . 
mondotta egyebek kerdesere hogy Eö neki vagio(n) 
75. esztendeje de azúltatúl fogúa oda az 
Georgifj Mateh hazahoz birtak azt az eórekseget 
[Sófva U ; UszT 12/123]. 1598 egyebteolis 
hallottam hogy Borgyasne rwt zidalommal 
illette Gergely Antalnet, es az chyprott fejeben 
verte [Kv; T J k V/l. 269]. 1599; Pálffy Isth-
wa(n) Tarchafalui, nemes Zemely wallot (l) 
p(ro)katorul eleötte(m) Bogardfalui Mihalt, Antal-
ffi Thamast, Zentkiraly Gyeörgiet, egyebeketis 
valakik mellettek Zolnak [UszT 15/185]. 1602: 
Mindeneknek eleotte penigh Keonyeorgeok ez 
orzagnak vranak Es feyedelmenek, hogy az en 
kjchin Jauaymbol valaminemew testamentomot 
tezek Az Colosuariaknak, Mind penigh egyebek-
nek, hogy eo Naga megh confirmallia [Kv; RDL 
I. 73]. 1603 : Jo f ja im az gonossagot ne(m) 
chyak Magatokban de egjebekbennjs vtaljátok 
[Csapó K K ; J H b XXV/23]. 1605 Zakacznetúl 
hallotta(m) mo(n)dotta hogy soha en nekem oly 
Atiamfia ne(m) lehet hogy en egiebnek hadnam 
az m j en neke(m) vagyo(n), hane(m) en az ket 
gyermekemnek hagio(m), Catanak s Borbaranak 
[UszT 20/134 „Sophia R(e)l(i)cta quonda(m) 
Ste(ph)ani chikj de Bethlenfalúa" vall.]. 1631 : 
Asztis tudo(m) hogy Valaszutj Laszlo wteotte 
megh i t t az piaczon Abrugy Banya(n) Varga 
Mathet, Mely mia vgy montak egyebek hogy 
esett volna halala [Abrudbánya; Törzs. „Clara 
Vayda rel. vid. quondam Nicolai Vayda de Abrugy 
Banya" (80) vall.]. 1665 egjebeketis senkit nem 
itütünk, hogy oda malmot epithetet volna [Hr 
1/14]. 1670 : Diószegi Istua(n) vétkes tseleke-
detiről Istenétis Tanítóját egyebeketis kövessen 
megh [SzJk 110]. 1761 Pá l Sámuel Uram in 
facie sedriae azt mondotta tudgyuk hogj jöt t 
ki kend Bihar Vármegyéből onnatis azért lapadál-
ták ki hogy rosszul viselte magát Papokkal, s 
egyebekkel [Kv; PolgK 46]. 

4. Tagadó mondatban: vkin kívül más(valaki), 
más, mint (akiről szó van). 1568 : My es ala szallank 
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az var fokrol hozayok, es hogy senkith ne(m) latha-
tank az orizoknel egebet my haza menenk [Kv; T J k 
I I I / l . 228]. 1578 : wegeztek . . . , hogy senky zabados. 
ez contributiobol vgy mint ostoradobol ne legie(n) 
egieb biro vramnal Tanachyawal egietembe, esmeg 
az eget emberek es az kiknek feriek az bekes 
hadakor el weztek es kik meg vrok Neweket 
vysselyk [Kv; TanJk V/3. 167b]. 1600 Hogy 
walaki birta wolna azth az eöreöksigeth Bartha 
Mathiasnal es fiainal egyeb, soha nem emlekeze(in) 
[UszT 15/89]. 

Szk: senki nem ~ senki más. 1570: The veotted 
ely senky nem egeb | En Teged Igen zerettlilek 
teys engemet, azért Teged veszlek ely senkyt Nem 
vezek egebet | Eotet sem zodsedya (!) sem egieb 
senky onneth ely nem hytette, hane(m) zabad 
akaratyon (!) ha t ta ely [Kv; T J k III /2. 59, 83. 
128]. 1585: es vgia(n) Rea mutatot a ' leány 
lazlora hogy ez az a’ essez Aky engem megh 
terhesitett senky Nem egieb [Kv; T J k IV/1. 415]. 

egyébaránt 1. egyébként, különben; altfel, alt-
minteri; sonst. 1597 : azt veottem ezembe hogy 
az ew legenyt akit kedwelt keozzewleok az vranal 
inkább bechewlleotte mind etelbeol s mind egieb-
arant [Kv; T J k VI/1. 72]. 1599 Razman Istwan 
az fia az mezarlas dolgabolis es egyeb Arantis. 
segítette az Ven Annyat [Kv; i.h. 381]. 1602 r 
Ez Farkas Mihály az eo tizedeben lakot . . . 
lowawal zekereweí zolgalt az varosnak egyet> 
arantis Ado fizeteo ember [Kv; i.h. 622]. 7605 
minden ember labas marhaynak paztort tarchion 
senky az kertek keozeot zabadon ne Jártássá, 
mert valaky ot t talalya megh leohessek es egyeb-
arantis el eolhessek affele kar teweo marhakat 
[Kv; TanJk 1/1. 525]. 1653 1586 esztendőben, 
volt igen nagy pestis, melyben sok ember holt 
meg. Egyébaránt nagy jó békesség volt | Zolyomi 
Dávid . . . egyébaránt is igen kevély, felfuvalkodott, 
istentelen, magamegesmeretlen esztelenséggel való-
ember vala* [ETA I, 40, 145 NSz. — aZólyominak 
1633-ban történt elfogatásával és életfogytiglani 
fogságával kapcsolatos megjegyzés]. 1655 bizo-
nyos légy benne ha a ' szegenséget contentatiojok-
kal eppen helybe nem szállitod s nem szolgai-
tatod, a’ Nemes embert nem bánta t tyuk ugyan, 
de egyeb arant a’ szegenseg méltatlan satztzolta-
toján oly esik, másokis tanulhatnak róla [BfR 
fej-i parancs I. Bethlen Domokoshoz]. 1659: 
assecuruszok lehetnek abban, hogy hová hamarel> 
az az nyolczvan ezer Adó Tallér supplealtatnek . . 
hogy megh csendesednenek, de egyeb arant h a 
megh indulnak az Hadak, bizony keseo lészen, 
mert egeszen, s, nem czak resz szerent veszünk, 
el [Borb. I Konstantinápolyi követjel.]. 1661 : 
serio paraczollyuk, ugy keszŭllyŏn mindgyarast 

hogy . . . mellenk jŏni el ne mulassa, egyeb-
arant hidgye bizonyossa(n) valaki elmarad s kopiaia 
nem leze(n) fel akasztatik erette [UszLt IX. 75. 
37 fej.]. 1666: neki megh kegjelmeztŭnk, ugj 
hogj . . . Jeddi Pál szolgánkat es ke t ágon levő 
maradekit . . . örökös jobbágjul szolgallya, el ne 
szökjék, bujdossék, egjebiránt . . . azon elebb* 
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sententia maradgjon fejen [Szád. fej.]. 1671 : 
egyéb arant ha ki my irtouant; vagy szeőleó 
hegyett akar fel foghni, az magha szabadsaghaba(n) 
all [Dés; Borb. I ogy-i bizottság jel.]. 1673/1681 : 
Az régi Urbariomat roszul olvasta, mert az Vásár 
Vám az Várban szolgaltatot, egyebarant az Vartwl 
valo fizetését micsoda igassággal vették eddigh 
az Hunyadi Birák, mutassa megh arról való igas-
ságokat, ha tovab is venni akarjak az Tizenhat 
kalongya Buzat, es az Tiz forintot [VhU 449 
Thökölyi Imre válasza a vh-i városbírónak]. 
7676/1681 (A rabokra) oly gondot visellyenek 
mind ejjel nappal, hog vigiazatlanságok miatt 
el ne szaladgia(na)k; egyebarant az Orszagnak 
•arról irat Tórvenje szerint a büntetést el nem kerü-
lik (VhU 663]. 1680 Az en Gyermekem . . . nem 
voltt ollya(n) erŏtlenseggel avagy ferfisagtalansag-
gal annak előtte hogy meg hazasodot tagadom 
egyebarant meg sem hazasodot volna [SzJk 150]. 
7682 Egyebarant esztendeje szolgaltam is Sinka 
Georgy Uramat, egyebarantis sokszor járok ide 
alá [Kibéd MT; DLev. 5. 1]. 1694: (A szőlőnek) 
eddig való mindé(n) műve, karozasa, hajtasa, 
kapalasa, homolitasa meg adatott jól: egjebarant 
is ezen szőlő szép, épp [Sebesel AF; BfR néhai ifj. 
Bálpataki János urb.]. 1748 edgj Bátyánk, kit 
Gáli Jánosnak hittak, Lakatos Mester ember vólt, 
•és az Mesterségére nézve neveztetett Lakatos 
Jánosnak, és az után ugy maradót ra j tunk az 
Lakatos név, de egjébiránt az igaz Vezeték nevünk 
Gáli vólna [Hadad Sz; TK1 Martinus Lakatos 
<31) jb vall.]. 1771 egyebarant, ha a ' szénabéli 
kostat fa rüggyel nem potoltak volna, a Marhajok-
nak el kellett volna veszni [Redulesty H ; Ks 93. 
XIX. 6]. 1800 Mig el nem öregedett es betegese-
•dett egyéb aránt hogy marhával kereskedett 
volna nem tudom [Msz; DLev. 3. XXXV. 6]. 
1807 beszédjét ugy ejti, mint a' vastag nyelvűek 

egyéb aránt folytában 's akadozás nélkül, 
bátron beszéliŏ [DLt 674 nyomt. kl]. 1821 (A 
medve) homlokán ís kitsi fejérség volt egyébb 
aránt Tiszta fekete de rettenetes Nagy állat volt 
[A.porumbák F ; RLt Kállay János lev.]. 1825 
minthogy az Emberi Nemzet el-annyéra meg-soka-
sult, és csoportosodatt, — hogy az egyéb aránt 
is keskeny Piatzunk, a Városunkban Országos 
Vásárokra jőni szokott Vásárosok(na)k illendő 
bé-fogadására tsak nem elégtelen, — gondoskodott 
városunk az aránt is — az egyébaránt nem széle-
sedett Piatzunk miként azokat magába bé-foglal-
liassa [Torda; TLt Közig. ir. 252]. 1844 egyéb 
aránt irni fogok SzMfalvi Tisztemnek, hogy engem 
volta képpen tudósítson [Kv; Bosla. Nagy Elek 
lev.] | a . bizonyitványbeli „Lovag" egyéb 
aránt elég tiszta Magyarságú ki fejezés alat t nem 
más mint „primipillus" rend értetik [UszLt XI. 
•85/1. 8]. 1867 : A kukuk hegybe egy 16 vékás ez 
gyepű — egyébaránt szánto [Marossztkirály AF ; 
EHA]. 

2. másként, másképpen; altfel, al tcum; anders, 
anderswie. 1580 Az idege(n) neotelennek penig 
senkinek zabad ne legien kereskedny vagy boltot 
nytny se egieb arant kereskedny [Kv; TanJk 

V/3. 210a]. 1590 ha lehetseges penigh I th valo 
fiat tarchon, ky ennek utannais zolgalhasson I th 
hazajaban, Azt penigh mégis elegyche vagy portio-
bol vagy egyeb aranth, hogy mégis maragyon a' 
zolga nalla [Kv; i.h. 1/1. 132]. 1654 eő Kglme 
ne pereilyen velle hanem egyeb arant Convenj-
allyon [Komána F ; Szád.]. 1769 Tóbiás Györ-
gyön egyéb aránt boszszumot nem tölthettem, 
hanem azzal ki kaptam raj ta hogy a feleségivei 
közösködtem mint egy tréfából lát tatott 
mondani [Bukuresd H ; Ks]. 

egyebekben 1. más vonatkozásban; ín alte 
probleme; in anderer Beziehung. 1678/1681 
Szent Királyon11 lakó Novak Mihály valasza . . . 
megh engedtem esztendőnkint adgyon Taxat 
Husz forintot, egyebekbenis alkalmaztassa magat 
az tőb Hunyadi Taxas Jobbágyim rendihez [VhU 
468 Thökölyi Imre vál. - »H]. 

2. egyébként, máskülönben; de altfel, altmin-
teri; sonst. 1868: Egyebekben áltolános örökösöm-
nek ki nevezem Ügyvéd Simon Elek öcsémet s fel-
kérem végrendeletem végre hajtására [Kv; Végr.]. 

egyébféle I. mn-i haszn-ban: másféle; altfel 
de; andersartig. 1564: lepseny Mate Marhaya, 
Arania ezustj es egyeb fele Ingó marhaya felöl, 
Indultatot volt per pathwar kozotthok [SLt A. 
35]. 1568 vg monda otues orban hogy mas biraia 
vagion neky halotta(m) az protestalast otues 
orbantul, de ne(m) tudo(m) bizonial mieri, es 
hogy Egyeb fele vetkeyth mongyak vala otues or-
bannak, ezeket mind ozue tudua(n) vgy vetetek az 
bírságot rea [Kv; T J k I I I / 1 . 179]. 1571: Ez elymwlt 
gywlesbenis vegeztek volt eo K. Dyzno hwznak Jwh 
hwznak es egieb fele halnakis fontai valo Meresse 
feleol [Kv; TanJk V/3. 51a]. 1573 Biro vram 
az eleby Themetteo helieket Zaroltassa ereossen 
Be legen Bekessegel senky oda Neh Iarion seh 
drabant se egeb fele Ember [Kv; i.h. 79a]. 1578 
mykor my az Ngod paranczyolattya tartasa 
Zerynth Lazar Leorinczetth Alard Ferencz 
rez Iozagaban Bozzazegben, es ahoz Thartozokban, 
Myndenekben, Tudny Illik zanto feoldekbe(n) 
kazallo retekben, Irtwanyokban, Erdeokben, es 
egyeb fele hozza tartózó haznos Eoreoksegekben, 
bele akartuk volna Statualnya [Jobbágyivá MT; 
Bál. 79. — aKöv. az iktatás lefolyásának részlete-
zése]. 1584 : Hoztanak esmegh be az Ado Zedeo 
vraim amyt budoso es egieb fele lakosokon Selle-
reken Zedtenek f. 23 [Kv; Szám. 3/XIV. 11]. 
1586 : az eo Zam Ado Regestumaban az Pasyt t 
es egieb fele dezma disznók Introitussarol Irast 
Mutasson [Kv; KvLt Vegyes III . 20]. 1594 
(Az) Ispotal Mester percipialt Ez estendonek forga-
saban mind Borbol Buzabol es Egyeb fele Major-
sagbol Tezen f 511 d 96 [Kv; Szám. V/13. 6]. 
1596 Egieb fele halnak zeret nem tehettwk, 
potikaknal es karazoknal [Kv; i.h. 6 /XXIX. 
127]. 1613 : Ezen kiviil szanto feoldet széna Retet, 
es egieb fele Eòreokseget . . . Georfi Marthon 
megh engede Geôrfi Agothanak hogi biria mlgh 
Georfi Marthon megh valthattia [Lozsád H ; Törzs.]. 
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1621 hazam az twz miat ell eget telliessegesen, 
egjeb fele sok karomis leue(n), telliesseggel 

el fogiatkoztam wgyannyra, hogy ez hazamnak 
megh epitesere elegtelen uagiok [Kv; RDL I. 
112]. 1653 kérdi a fejedelem a körülié lévőket: 
„Ha kell-é félni valamit azoktól az árulóktól?" 
Mely szóra mondának némelyek: Kegyelmes fel-
séges uram, semmit ne azoktól bátor, mert a ki 
szőcs; ki szabó, ki ötves, ki pedig egyébféle míves 
emberek [ETA I, 32 NSz]. 1681 Egyeb féle 
adóval nem tartoznak, hanem . minden ember 
tartozik kaposzta fűvel, per nro 25 [Lunkány H ; 
VhU 114]. 1710 Vacsárcsib(an) felényire 
eximálta(m) a portiotol; egyéb fele szolgálattól 
egeszen® [Ksz; BCs. — aHárom kivételezett 
(exemptus) neve után írt megjegyzés]. 1746 
mégis engedtetett olly conditioval hogy à 
berekből egy újni veszszŏtis, nem hogy egyéb féle 
fát le vágni mérészellyen [Torda; TJk III . 23]. 
1774 Sokadalmak alkalmatosságával Véreng-
zésért, Tolvajságért, és egyéb féle Roszaságakért 
akiket el fogtanak a Tisztekkel vagy meg 
egyesztenek, vagy Erdemek Szerént meg bŭnteték 
tőrvényesen [Szépkenyerűsztmárton SzD; Ks 
Conscr. 110]. 1778 eo Nsga Tisztartoját és udvari 
Bíráját, a Váradi Moses Ur emberei kápákkal (!) 
és más egyébb féle szerszámokkal meg támadták 
[Kéménd H ; J H b XXXI/51. 77]. 1789 Buzat 
Rosot, és kevés Zabot szoktak vetni . ., egyéb 
féle Gabona pedig a Földnek soványsága miatt 
nem teremhet [Kénos U; UszLt XII I . 97]. 1793 
az őszi vetésekben . az Búzák meg borsosodtak, 
de egyébb féli gaz, és rózs nintsen anyira [Hadad 
Sz; J H b LevK 242 Vintze István lev.]. 1862 
kész pénz, status és magány kötelezvények, egyéb 
féle drágaságok, házi bútorok, ágy- és fehérneműk 

halálam után egyenesen és kizárólag Wessely 
Maria . . . tulajdonává váljanak [Kv; Végr.]. 

II. fn-i jell-ű haszn-ban: másféle holmi; alt 
lucru, altceva; sonstiges. 1582 soha én Nekem 
ez ember Borsos Mihal semmy Marhat sem ezwsteót 
sem Araniast sem egiebffelçt Nem Adot [Kv; 
T J k IV/1. 29]. 

egyébforma másforma; de altă formă; anders-
artig. 1653 Azok a választott szép ifjak mind jó 
lován, aranyos szerszámban s kamuka bársony 
és vont aranyban valának öltözve; de csak egy 
dolmányban valának, aranyos nyergek és kengye-
lek vala, nem patyolatjok hanem egyéb-forma 
vala a fejekbéli süvegek [ETA I, 134 NSz]. 

egyébha máskor; al tădatä; ein andermal. 1581 : 
Megh ertettek eo kegmek varasul Az vrunk 
eo Naga paranchiolattiat es kewansagat Az dra-
bantok felól Emlekezyk erről az wensegh hogy 
mykor egieb ha effele kewansagok volt az feyedel-
meknek Tanachywl megh tanal tak vrainkat 
es a’ mint iòb móddal lehetet zalytottak az zamat 

eo Naga ne kenzerychíe Az varassy nepet ky 
kwldeny Innét, Elegeggiek megh fogadot 
neppel a kit zerezhetnek [Kv; TanJk V/3. 
241b]. 

egyébhai régi; vechi; alt. 1571 mykor chyaky 
uram ky ada, az articulosokath, haih egyebhay 
zokasa zerynt mynth hogy egyebkoris az orzag 
wegezeseth másképén formaltha, mostis egy hettel 
tewe towaba [BesztLt 42 „Paulus Banfi lossonchy 
de mogyoro" a beszt-i tanácsnak — aTi. a kelte-
zést]. 1580 az egieb hay mod es rendtartas zerent 
az Capitanokat erezzek el eo kegmek tellyes hata-
lommal hogy a' hol bontany kel bonchyak . . 
az teremj ferencz suppal keotet heazattiat penig 
mingiart le bonchiak [Kv; TanJk V/3. 231b]. 
1587 egieb hay Mod es Rendtartas zerent ez 
zamwetelbe vgj Jarianak el hogy az warasnak 
hazna semmibe el ne mar agyon [Kv; i.h. 1/1. 
56]. 1595 Ezen Eztendeoben az egiebhai mod 
zerint Az boltok es kamaraktol tellies prouentussa 
es iéowedelme teszen Uniúersal(iter) f 200 d — 
[Kv; Szám. 6/XIII. 29]. 1598 az Twzeleo helye-
ket iol megh lassak minden heljeken Az kapvkrais, 
es kis Aytokrais egyebhaj zokas zerent zorgalmatos-
vigiazasok legyenek [Kv; TanJk J/1. 314]. 1599 
az zamweweo Vraymnak az egiebhai mod zerint 
gazdalkatŭnk Vettunka [Kv; Szám. 8/XVI. 
2 1 - 2 . - aKöv. a fels.]. 

egyébiránt 1. egyébaránt 

egyébképpen 1. másként/képpen; altfel, altcum ; 
anders. 1584 My el Menenk es meg Mutatwa(n) 
a ' Regestumot Veres Thamasnak, Meg valla hogy 
a’ Regestum írassa eo kezeteól leót volna De Azt 
monda hogy lattia hogy egy nehany helie(n) meg 
változtattak az eo Irasat a ' Cotakba(n) mert hol 
az ketteobeol Negiet chinaltak, hol egieb kepe(n) 
valtozgattak kith eo ne(m) chelekedet volna es-
ky hyrewelis Ne(m) volna [Kv; T J k IV/1. 292]. 
1585 J m vgmond perelnek velem es egiebkeppen 
Nem Akarnak velem Megh egienesedny [Kv; i.h. 
395]. 1586 Hogy penig egieb keppennis eo kgmek 
varosul magokat es az eo Iffiayt chemeteyt otal-
mazhassak . . Vegesztek varosul hogy egy Eleo-
ben Niolcz keozeonseges emberek valaztassanak 

es eok hordozzak a holt testeket [Kv; T a n J k 
1/1. 33—4]. 1597 értik ew kegmek hogy az fele-
kiekis ige(n) el fogiatkoztanak mind halai miat 
s mind egiebkeppen [Kv; i.h. 289]. 1598 Az 
minemeű buzat, zabott, es egieb akarmyfele terhe-
ket Cykbol my zamunkra zoktak ky zallytani, 
miuelhogy Seghesuarzek Cyhktol tauol uágion, 
es egiebkeppenis sok kwleömba kwleömbfele tereh 
uiseles uagion giakorta raitok, megengedtük keö-
niörgesekre, hogy affele terheknek kyzallytasara 
ne kenzerytessenek, holott annak eleötte sem volt 
zokasok [SzO IV, 133 fej. — aA nyüvánvaló 
sajtóhibát a szerk. javította]. 1598jXVII. sz. 
eleje Ha penigh vagy Mester, uagy Tars, vagy 
szolgai rend, szidalmazasaual, vagy egişbkeppen 
háborúságot indítana, az lakásnak6 beőcziwien 
maradgion [Kv; KőmCArt. 2 6 - 7 . - aA lakomá-
nak]. 1653 : A kiket osztán megfoghattak, kötözve 
bévitték székes helyekre, és ott öltek meg szegény 
ártatlanokban nagysokat, kit felakasztottak, kit 
felnyársaltònak, kit pedig egyébképpen kínoztanak 
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és vesztegettek, orrát-fülit elmetszették szegények-
nek rútul, kit esmét fel piricskoltanak bennek, úgy 
hogy megholtak [ETA I, 46 NSz. — A székely 
főembereknek a közszékelység ellen 1596-ban 
elkövetett kegyetlensége leírásából]. 1693 Kérem 
Kgld(e)t ha egyebképpen nem adhattya ide kid 

transsummáltassa azon levelet [Küküllővár 
KK; Born. I. 10 II. Apafi Mihály Gyerőfi György-
höz]. 1783 en nem olly régen Serdülvén fel régi 
dolgaitt ezen kérdet Nanya Makavéjnak egyéb-
képpen nem tudom hanem másoktol hallottam® 
[Faragó K ; LLt Báts Pétre (30) jb vall. - aKöv. 
a vall. érdemi része]. 

2. (más)különben; de altfel; sonst. 1572 
semmy egeb Nem volt az hazban ky oda valo 
volt volna egy aztal egi padzek egi fogas egeb 
keppen elegh zemetes volt [Kv; TJk III/3. 47]. 
1586 eggywttis masuttis haliam hogy buzamat 
Árulta, es beortis lopot egyebkepen bizionara 
hogy ighen gonoz Nielwes leány [Kv; T J k IV/1. 
569]. 1592 : chak niolcz forint marada hatra 
Ezekielnel . . . de egiebkeppen az oztozas dolgabol 
mindenek veghez mentenek [Kv; TJk V/l . 285]. 
1653 Ide a mi városunkra három szekeret veté-
nek a ; melyet niikoron elkészítettek volna, a tanács 
engem rendele hogy elmenjek vélle. Melyet hogy 
megjelentének — noha egyébképpen búsultam 
rajta — de másképpen semmiképpen nem mente-
gettem magamat, mert szégyennek tar to t tam | 
Ez az esztendő0 telék el egyébképpen elég békes-
ségben, de énnékem elég sok keserves búkkal 
volt özvegységemben [ETA I, 125, 153 NSz. 
— a 162l-ben Bethlen Gábor rendeletére a töröknek 
küldendő élelmiszer vitele céljából. bAz 1621. év]. 
1774 Ezen Ioszag mostis ollyan állapotban, és 
statusb(an) vagyan egyéb képpen mint Néhai 
Groff Eszterházi Dániel Ur eŏ Naga idejében 
volt [Mocs K ; Ks Conscr. 44]. 1806 'a ménes 
pásztor ő maga vett ki édgy Sertést a kutyája 
szájából, mert egyébképpen meg ölte volna [Dés ; 
DLt 82/1810]. 

egyébkor máskor; cu altă ocazie, altă da tă ; 
ein anderes Mai. 1568 Ezt tudom hogy Egy wy 
szoneget adot vala ez Cristina azzyony Vaczy 
Peternenek es tudom hogy Egyebkoris adot hol 
szász pénzt s hul Myth, valamikor kert mindenkor 
adoth [Kv; T J k I I I / l . 242]. 1570 : Io Att iam fia 
Eoremest adnék Minth Egebkor is hogy attam, 
Be lm az haz Arraba kely fyzetne(m) az my 
vagion [Kv; T J k III/2. 203]. 1571 : mykor chyaky 
wrama ky ada, az articulosokath, hath egyebhay 
zokasa zerynt mynth hogy egyebkoris az orzag 
vregezeseth másképén formaltha, mostis egy hettel 
tewe towab az az palmarumhozb [BesztLt 42 
.,Paulus Banfi lossonchy de mogyoro" a beszt-i 
tanácshoz. — aCsáky Mihály gr., János Zsigmond 
nevelője, majd erdélyi kancellár, politikus. bTi. a 
keltezést virág vasárnapra]. 1573 hazwch Kolikas 
kwrwa lelek Mert Egebkort sem Etettem en senkyt 
meg [Kv; T J k III/3. 114]. 1585 : Annak felettea 

tartoznak1* három chergewel kitt egiebkor az 
Ispánok wettenek el [Kv; Szám. 3/XVI. 26. 
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— aTi. a Szent Márton adóján kívül. bA város 
három jb-falujának: A. és F.füle és Asszonyivá 
(TA) lakosai]. 1596 Mert en soha eletemben 
Kegd feleol sem Bor Italomban sem egiebkor 
Jonal egiebet nem tudtam mondany [Radnótfája 
MT; Bál. 1]. 1600 Egyebkoris sokzor latta(m) 
hogy a kapu anira nithwa wolt, hogy az dizno 
be mehetett wolna [Hodgya U ; UszT 15/122] | 
En birta(m) őt az zena fube(n), de mind oda 
niomaskor mind egjebkor paztor nalkŭl (!) volt 
zabadon birtak [i.h. 15/99]. 1632 Hamar Istók 
rutul megh szidogata Niuzo Giurkat s feniegeteis, 
amazis monda hogi megh lad azt hogi bizonj el 
nem szenuedein egjebkor en nem hatta(m) el az 
oldalamrol a vaskot, de bizonj nem hagjom ez 
utan [Mv; MvLt 290. 71b]. 1640 Hasonlokeppen 
sokodolmoknak ideien s egiebkoris az Korchio-
marlasban negiedes lezen az d(omi)nus A [Mv; 
DLev. 5]. 1688 vagyon egy malom ., mely-
(ne)k mikor esős ŭdŏ vagyo(n) akkor vagyon 
haszna, egyéb kor inkáb szárazon áll [Csicsógyörgy-
fva SZD ; BK]. 1697 a' Sokadalomkor es egyebkor 
indifferenter bejünek az ollyan bortol meg részegül-
nek [Dés; Jk]. 1790 A Kik(ne)k a' nevezet Szőllő 
Hegyekben Szőllőjek vagyon, egyebkor Szőllő 
karót Házához vinni ne mérészellyen hanem tsak 
mikor Szőllőjét karozza [Karácsonfva MT Told. 
76]. 1798 a Trágyának illendő arrát tartazzék 
a ki valto meg fizetni . egjébkor Se tartazzék 
ki botsátani hanem tsak mikor Ugarb(an) lészena 

[Asz; Borb. I. — aTi. a zálogos föld]. 

egyébnemű másféle; altfel de; andersartig. 
1606 Az A. Zolitattia az J t Az Actio pedigh 
fl. 600 meg lo, es egyeb nemy ezúst nemy marha 
[UszT 20/131]. 166611793 Tölgy fán kivűl szabad 
légyen egyéb némű le fekűvő holt fát az Falu 
tilalmas Erdeiből vinni tűzre [SzékFt 20]. 1713 
néhai Tekénts Nzts Sebessi Benjámin Uramhoz 
ki lőtt légjen kőzelyeb valo vér s Attyafi, és kire 
devenialt volna, minden né vei nevezendő Bonumja; 
ugjmint! Ezüst, Aranyas Portéka, Fegjver, és 
egjéb némű kontesei ? [Ribice H ; J H b XXXVII/4]. 

? egyebül ? egyébként; de altfel; sonst. 1570 
Marthon Nyreo Josa zolgaya Ezt vallia hogi zol-
galta Kys myhalt Ez eleot Minth három Ezten-
deowel, Eztendeigh volt Zegeodwe, De Thowab 
Nem zolgalhatta fely Eztenděnel Mert Jgen zytta 
egebeol (!) sem tartotta Mynth Jllet volna [Kv 
TJk III/2. 128]. 

egyebünnen máshonnan/honnat; de altundeva ; 
von anderswo. 1580 Az my az Coloswary ember 
Jwhat illety . meg engettek, hogy It maraggio(n) 
Az kayanto volgyebe de ily ok alatt hogy Idegen 
Jwhot se felekyt se egiebonne(n) valot keozte ne 
Iartassanak az Jwhnak elweztesse alat [Kv; 
TanJk V/3. 217b]. 1596 Ment ezen kywwl keze-
hez Zab arra, puska por ara es egiebewnnen f 
25Ö//66 1/2 [Kv; Szám. 6/XIX. 11]. 1737 : Igenis, 
tartozunk velle hogy ŏ kegyelmit ebben a Causajá-
ban Segittsŭk magunk költségünkéi, sőt ha ebben 
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kárt vallanais, ŏ kegyimit egyebünnen exconte(n)-
tallyuk [Kövend TA; Borb. I]. 7739 nem lévén 
egyebűnnenis semmi fundussa szegény városunk-
(na)k [Dés; Jk], 7757 . egyebünnen Marháimat 
nyomásbol soha is bé nem haj ta t ta t ta eŏ Nga 
[Koronka MT; Told. 14/46. - L. még i.h. 78] | 
Réti Pável egyébŭnnen gazdagodott én azt 
nem tudom [Szépkenyerúsztmárton SzD; Ks]. 
1754 : Temes Togyer egyebünnen is Szénáját 
mindenkor ezen helyre rakta [M.goroszló Sz; 
WLt Román János (38) jb vall.]. 1763: onnan 
's egyebűnnenis . . . Marhájokot bé haj ta t ta 
[Udvarfva MT; Told. 44. 15]. 1778 az Váradi 
Móses Ur Vormágai Kéméndi és egyebünen volo 
feles emberei ki jővén meg támadták . . . eo 
Nsga Naddal meg rakott Jobbágy szekereit [Ké-
ménd H ; JHb XXXI/51. 71]. 1814 semmit 
nem tudok, Fizetéséből szerzette e a'mije van, 
vagy pedig egyebünnen [BfR 117. 1 Andr. Csatt 
(58) nb vall.]. 1819 innen vágjuk a Gát agat nem 
eröltettyük egyebünnen való hozásra hanem a 
Szigetből vágunk [Kökös Hsz; Kp V. 323]. 1821 
egyebünnen hajtották bé a morhát [K; KLev.]. 
7830 : sohunnan egyebünnen a Convictio Summá-
ját ki nem tsinálhattya [Dob.; Mk III . XVIII. 
308]. 

egyebünnet máshonnan/honnat; de altundeva ; 
anderswoher. 1555 k. Egyebewnnetys Mynden 
felewl azt iryak [LLt]. 1570 : Mywel ez Mostany 
Nótáriust zwkseghnek Jdeyen hyttak es Eztendŏre 
keoteleztek, Azt akaryak hogy vgian azon Legien 
Nótárius es eztendeyet ky Theolchye, Es az Nota-
riussagot Nem egyebwnnet hane(m) az varostwl 
kĕwesse [Kv; TanJk V/3. 4b]. 1587 Kérik Biro 
vramoth hogy eo kgWie az Q(ua)rtasokat Inche 
megh hogy az tarlót zabadichak megh . . . feo-
keppen Az lomb Alath WreswllÍ£on a tarló, hogy 
az Iuh az Mostany zantast Boronalast Ne Iaria, 
mert a ' feiedelemnek is teob kara leze(n) ez Nio-
mottatasbol, hogy Nem mint egiebwnneth, azon-
keppe(n) az keŏsseghnekis nagy kara leze(n) [Kv; 
i.h. 1/1. 55]. 1590 : meg keúaniuk hogy meg mon-
giad hogy mith hoztúnk magúnknak feiedel-
mwnkteöl vagy egyebwnneth [Szu; UszT]. 1593 
Az en vramnak az Malomba való mestersegebe 
giakorta teortent ez, hogi hul az zuzekbol, hol 
egiebwnnet vezet el buza [Kv; TJk V/l. 326] | 
eo kegmek . . . az Zam veueo vraimtol, es egiebwn-
netis keolcheonezzenek [Kv; TanJk 1/1. 208]. 
7598 ezek feoleott, az minemeo zab feoldeket 
zerzamarul4 es egiebeonet idegen kezteol meg 
ualtogatot azon keozep falui hataron telliesigel 
Chiereni lazlo vrunknak ada es engede azon kipen 
czierebe birni [Törzs. — ftSzeszárma SzD] | Nemis 
c(on)stal az theorweny eleott sem az Tanuknak 
vallasabol se egyebeonet hogy effele feniegeteset 
valaha valakin veghez vitte volna [Kv; TJk V/l. 
233—4]. 1620: Vagion panazolkodás az kadar 
mesterekre, hogj az keőzseghnek nagj karara Nem 
akarnak megh keőtnj az ollian hordokat, az mellie-
ket egiebwnnet vagj Cehes helliekreől hoztanak 
[Kv; TanJk I I / l . 300]. 1658 : Rákóczi fejedelem* 
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méne Gyaluba, és a katonáit Vásárhelyről 
s egyebünnet is oda quartélyoztatá [ETA I, 166 
NSz. - »II. Rákóczi György]. 1733 a Kővesdiek 
egyebünnet füvet nem hordottak [Erősd Hsz; 
BLt 7]. 1735 a Kővesdiek el jöttek negyen 
egyebünnet meg nem jöttek [Ap. 4]. 1754 valami 
igen szép nagj széljes Sáhos Asztal Keszkenjoket 
szegtenek bé, meljekis bizonjoson Abroszbol vagy 
pedig egjebŭnnét vágattanak ki [Felfalu MT; 
TGSz 33] | sok vasat vásároltatott mind 
Toroczkorol, mind pedig Hunjadrol, vgy egyebűn-
nétis [Gernyeszeg MT; i.h.]. 1829 ha i t t nem 
találtatott oh bor Samsondrol Szabedrol s egye-
bŭnnét hoztak [Mezőkölpény MT; TSb]. 

egyebünt 1. egyebütt 

egyebütt máshol, másutt ; ín altă parte, altunde-
va ; anderswo. 1560 : (A) hazat es egyeb ewreksege-
ket mynd yt mind egyebwt sok apellaciok vtan 
minekwnk Itwlte az terueny [Kv; SLt ST. 6]. 
1569 Az leweleknek Eleo Adasarwl Jgy Igyenese-
denek, hogy Kwn ferench Ew maga Ezen megh 
Eskedgyek, hogy Minden leweleketh kik Iztrigj 
Janosth Jllethnek, kik Ew nala wolnanak, Awagy 
Egyebwth Ew birtokaban, megh Adna Jztr igj 
Janosnak [Mányik SzD; IB. VI. 225/13]. 1570: 
eoneky Almás Myhalnak az Atthya Montha hogy 
Neh feien egebwt hane(m) chyak az ew zereken 
az zomzedsagban [Kv; T J k III/2. 170]. 1573: 
Ieot Leorinch Az Korchomara ott Bezellette eoneky 
hogy Molnár Marton Nem Eleg Ember volna sem 
kalandosba sem egebwt | az Kapura való Draban-
tok . . . Az Kapuban legienek Nem egebwt. Mint 
Ezeleot is ritkán talaltattak Mynnyayan az kapu-
ban [Kv; T J k III/3. 261; TanJk V/3. 125b]. 
1577 : a ' my Eos Joszagok vagyon . . . azokatys 
myndeneketh myndenwtt kette osztnak: de az 
megh holt Nemes Beldy Kelemen lelemese Ioszagh 
kywől a’ kyk vadnak: mynd vzonban, Bykfalwan 
. . . es egyebwttys myndenwtt [Uzon Hsz ; BLt 7]. 
1585 : Az Zekeresek . valamikor az Waros zolga-
lattiaba ninchienek, hanem Sokadalomba vagj 
egiebwt, wagy Ithon vadnak mindenki egienleo 
terhet visellienek mindenekben az teob keossegel 
az megh irt bewtetes (!) alath [Kv; PolgK 16]. 
1587: hozattam ket szeker veszeót az kemenjhez 
es egiebwtis az hol szwkseg volt a t tam — /50 
[Kv; Szám. 3/XXX. 23]. 1590 Zabad wolt 
mindennek az k j akart J r tanj otth es egyebwttis 
az hol az fele Irto helyek woltanak [Szu; UszT]. 
1592 : En annak vtanna soha ne(m) lat tam raita, 
sem egiebwtt az mentet [Kv; T J k V/ l . 2 4 4 - 5 ] . 
1594: Az Pasitt disznott azon keppen fizetik, 
mint egjebeőtt [Kárásztelek Sz; UC 113/5. 82] j 
Az keozteök ualo Papp az varhoz tartozik egi 
lasnakkal egjebeőttis aholl az vaida tisztiben 
Papp uagion Mindenjk egi lasnakkal tartozik 
[Kerestelek Sz; i.h. 60]. 1595 : En ne(m) tudo(m) 
egyebitt (I) ualo lakasokat Konthy Janosnak es 
az Attianak hanem chak ottogio(n) az hannagyék 
íeòldeken | Tudom hogj meg'h ieott uala Geórgj 
De azt en ne(m) tudo(m) hol iart, egiebitt (I) 
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hane(m) en hozzam jeótt wala [Szu; UszT 10/8, 
40]. 1598 valamiben kegdet megh talallja mind 
fejedelemnel, mind egebòt, ahun kjuanta t ik [Bál. 
51 Kowachoczy János lev.]. 1600 : megh kowettek 
egy mast, kezeketis nekem a t tak be hogy sem 
vton, sem mezeön sem egyebot ne(m) bantiak 
egymás t [UszT 15/130]. 1602: ezen küuülis valami-
uemü ezüsteös Arannias zerzamim vadnak 
az kik geŏrginibe es eggiebüttis volnanak hagiom 
az en giermekemnek bogati katanak [Márkod 
MT; Bál. 93]. 1613 ennek útanna az mely 
kereskedő Emberekhez suspicio leszen, az regy 
usus szerent zazlonk alat s égebüttis az hún keuan-
tat ik, Marhaiokat reuidealhassa és . mi sza- -
munkra confiscalya [Kv; PLPr 35 — 6 fej.]. 1619: 
XJgy vagyon hogy bírom azon resz eőreőkseget, 
mind Recze(n) s mind egiebwt [Fog.; Szád]. 
7626/7687 ; Hadgyuk azért es serio parancsolyok 
is hŭsegteknek . . . szabad ősink . . . t axa jaka t 
bé szolgaltatva(n) őket sem hazokb(an), sem 
egyeb ŭ t magok szemelyekben, marhaj okban 
ne haborgassák, háborgattassák, sarczoltassak 
[VhU 227 fej.]. 1631 : ne lialy te egjebött, hanem 
az hol ágiad vagio(n) ott haly [Mv; MvLt 290. 
48a]. 1646: minden egyebütt léuő acquisitumi 
haro(m) gyermeki kőzőtí egyenessen oszollyanak 
feli [Erdőszengyei MT; Told. 27]. 1650 k. : lehetet-
len hogy valamiben vagy magam viseleseben 
vagy szómban is Tőruenyben es egyeb ŭtis gyarlo-
sagom szerent megh ne tantorodtam volna, mert 
az el eses az embereke kegyelmes Uram [Ks 42. 
C. 5 Cseffei László kérése a fej-hez]. 1652 : Egye-
bőttis együtt masut van affele faragot kű műben 
valo az Várban [Görgény MT; Törzs.]. 1670 
Fogarasi boérok székin s egyebütt esett bírságota, 
fl. 48 [Fog.; AUt 13. - aTi. szolgáltatott be]. 
1678 egjebütt azt hallottam [Szárhegy Cs; LLt 
Fasc. 120]. 1680 : egyebiit . . megh nem enged-
tetik11 [Dés; Jk . — aTi. az állatok kibocsátása] | 
Ertem hozza(m) valo feleletedet hogy nem aszony 
emberhez valo volnék mert az hazba(n) nem 
haltai, hanem hol pajtaba(n) s hol egyebüt [SzJk 
151]. 1688 : sem az Varos Uczaiba(n), sem penigh 
egyebüt nem lövöldözök [Dés; Jk] . 1705 : Alsó 
Torján Alsó Voláli határokban, Markos 
Falván Kézdi Székb(en) és egyebütt is akár hol ; 

mind i t t s mind másut t kitől mit ve t tem 
hagyom, és legálom holtom után az Fiu Ágon 
*évő Onokaimnak [Altorja Hsz; Borb. I I 
Mihálcz Miklós sen. végr. Nic. Márton pp kézírá-
sában]. 1715/1770 k. Tetzett . . . Hogy a ' Temp-
lomhoz közelebb esnék a ' Parochialis Ház, mint 
egyébütt-is közönségesen [Apanagyfalu S z D ; Sz-
Conscr. 76]. 7774/XVIII. ss. v. : Az Albisi és 
egyebüt valo határokon valo szánto Földek [Albis 
Hsz; BLev.]. 1718 Lattake Tartsafalvi Mihallyt 
kereste volna az hataron vagy egyebüt? [Szent-
mihály U; Pf]. 1724 hiszem vagyon Kgld(ne)k 
• • egyébőttis egy falka adosága [Altorja Hsz ; 
Ap. 2 Apor Péterné férjéhez]. 1726: sem a malaton a 

sem egyébütt ház helynek valo főid nem adatik 
[Dés; Jk . — aA Malató a városnak már régóta 
«gyik beépített része]. 1740 : a két falu Csordája 
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ellen többé Csóvát egyebüt nem tésznek [Várfva 
TA; Borb.]. 7747 ; azon Szekerekkel az Istrigji 
hidra és az egjébütt kivántato utak reparatiojára 
provisio tétettnék [H; Ks 101]. 1751 : egjébütt 
is a tagja mindenütt oljan volt mint a fekete szén 
a verés mia mind el mergedett volt [Csehétfva 
U ; Pf]. 1752: egyebüttis a ' hol kert volt rések 
voltanak noha mi bé csinálgattuk; de éttzaka 
ismét ki hányták [Abosfva K K ; Ks 8. X X I X . 
29]. 1754 : egyebüt nem tudom vicinussát [Alfalu 
Cs; LLt Csáky-per 537. L. 3]. 1757 Sohult egye-
b ü t t a Farkas Pál Uraméból el nem szántot t 
[Nyárádsztbenedek MT; Told. 28] | az Ik 
banyajok(na)k Colalasatol egjebütt el nem fogat-
t a t n a ) k, hanem azan hely az hol az viz van marad-
gjan veszteségben [Torockó; Bosla]. 1770 ; azon 
Fugitivus Libériás Utrizált Jobbágy Legényét 
eŏ Ngának Csatámba5 ki duggatta, lappong-
t a t t a házánál vagy egyébütt akárholis [Dés; 
JHbB 361. — aCsatányban, Dés tőszomszédos jb-
falujában]. 1766: azon sziget Vicinussa . . . 
Urszuly János szánto Földe, egyébütt pediglen 
a ' Nyárád Vize fojamattya [Msz; SLt XLVIII . 
16]. 1776 : Kis-Kendena 's egyébütt is, akárholott 
[Hr. — a KK]. 1780 a nevezett sziget tsak 
a kőzepin kevés helyen volt tisztás, egyebütt 
berkes bokros [Gyahnár H ; BK ad 450]. 1784 
(A búza) most actu ot t légyené vagy egyebüt 
nem tudom [Galgó Sz; J H b K IV/8. 10]. 1797 
Maiam helly egyebütt nintsen Csombordon [Csoni-
bord A F ; CU III/2. 41]. 1803: ha pedig perel 
perelyen Kolosvarat mert egyebüt Nem felelek 
meg [Makfva MT; DLev. 1. VIIIA. 20]. 1806 
Sohultis egyebütt a ' Szász Regeniek által nem 
járhatnak [Szászrégen; Born. XV. 82 Kis Márton 
(98) vall.]. 1814 imitt amott lévén égy tő Buza 
ki kelve, egyebütt pedig tövis [Dés; DLt 174] | 
A Jószágnak ollyan fekvése van hogy egyebütt 
rá ja bé járót nem lehet nyittani [Mezőbánd M T ; 
Hr 3/40]. 1825 A Telek Gyümöltsösse a Csiir 
háta megett vagyon inkább mint egyebütt [Körös 
Hsz; Szentk. Conscr. 317] | A Fejérkŏ Lokjábann 

Szomszédja Eszakrol Kerekes Károly Ur 
egyebütt a Fejer ko pataka [Moha N K ; EHA] . 
1831 Jakabff i János meg háborodott elmével 
volt, ugy, hogy a Czigányok közi több izbe vit t 
szalonnát, 's egyébüttis ámbolygott [Szenterzsébet 
U ; Borb. II] . 1838: Az Udvar, és kis kert 
között tölgyfa deszkából készült kert, egyebünt 
jo Sövény kert [M.bogáta SzD; Bet. 2]. 1851 : 
(Kiadtam) 2 kalangyat rozsát a jobbat hol 
t.i. nem volt annyira meg dőlve és nem oly murkos 
mint egyebütt [i.h. 3]. - L. még MNv XXXVII I , 
57. 

Ha. 1799 egyébütt [Backainadaras MT; CsS]. 

egyebüvé másfelé/hova; ín altă parte, ín alt 
loc; anderswohin, anderweitig. 1575 Balogdy 
Farkas Be hywassek, Es meg Erchye Byro vram 
teolle kyk legienek az teoby (I) kyk Akarnak az 
feiedelem Melle Menny, Es ot th zolgalattiokat 
meg Mwtatny, Az kyk azok leznek kenszerice 
eoket biro vram, hogi Mennyenek Ely, De vgi 
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Mennyenek hogi Nem Egiebwe hane(m) az feiede-
lem Melle [Kv; Tan Jk V/3. 123a], 7582: Gyertyara 
mynd aztalra es egebwe atta(m) f. — d. 10 [Kv; 
Szám. 3/VIII. 52]. 1585 Adank ozta(n) három 
zekerrela es igen megh hagiok hogi Masuwa Ne 
vigiek, eokis mondák hogy egiebwwe Nem vizik | 
mihelt Az vra el ment vagy sokadalomra vagy 
egyebwwe, ottan eggywt voltakb [Kv; TJk IV/1. 
458, 493. — aTi. követ. bA legény és az asszony]. 
1589 k. el ment . feier varra es egiebweis 
[Szu; UszT]. 7592 Sigmonda lewele hogy senki 
Ne idezhesse az Coloswary Embert egiebwue 
elseoben semmy dologért, hanem czak a' Coloswary 
Biro eleibe [Kv; Diósylnd. 40. — aZsigmond 
király]. 7593 Mondro Jacob hordot fat feiedelem 
zallasara es egiebweis ahowa kellet 96 zekerel 
f 1 d 92 [Kv; Szám. 5/XXI. 44]. 1595 Hordottak 
zenat az Tanac házhoz és egyebüvé a howa Biro 
W. az zekeret az zenaual küldette [Kv; i.h. 
6/XVIIa. 148 ifj. Heltai Gáspár sp kezével]. 
1596 Cristof Deaknak, es egiebwwe ahowa kellet, 
veottem poma gránátot f i d . — [Kv; i.h. 
6/XXIX. 65 Bachi Tamás sp kezével] | Azzu szüwat 
veottem vrunk aztalara 1. vekat feözni es egyebüeis 
f - d 35 [Kv; i.h. 127]. 1601 Chinaltattam ket 
ablak tokos ramat Zabo Jakab hazahoz, es egye-
bewie is az templomhoz [Kv ; i.h. 9/XV. 17 Jer. 
Nekel sp kezével]. 1629 Aszonyom nem monta 
igyenesen hogy Bakos István dolga leot volna, 
hane(m) gyanúwal monta mivel hogy oda 
volt az res egyebue nem volt [Kv TJk 22]. 1653 
Menten-ment a sok panaszló szegény ember 
Bástára panaszolni® Kolosvárra és egyebüve is 
[EHA I, 8 6 - 7 . - aA ha jdúk 1603-i pusztításai, 
kegyetlenkedései miatt]. 1670 ketelensegből egyé-
bűvé nem leven, hova folyamodnunk igen 
solemniter protestálunk [ J H b XLVII. 13 fej.]. 
1671 Lesznek házaimnál lévő gondviselőimnél 
annyera való bor] és buza árra (így!) . . . hogy 
temetésemre való szükségemre vásárolhatnak vélle, 
azon kivűl kit Kornis Gaspar őtsém vramnak 
kelletik I(ste)n tisztessegére, és egjébüvé ki osztani 
[Ks 14. XLII Ib özv. gr. Csáki Istvánné Mindszenti 
Krisztina végr.]. 1676/1681 : Porkoláb ur(am) se 
hamorokra, se egyebüvé az Joszágb(a) ki ne járjon, 
hanem ă várat s ă kaput őrizze [Vh; VhU 665]. 
1701 : minket . . Birákat szabad akarattyokbol 
es edgyezésekbol minnjajan kezek be adásokkal 
megh birálának hogj valamint eo kglek között 
el itélljŭk s igazittjuk, továb sem szekre Tisztek 
eleibe, sem egjébŭve ne(m) hurczollyák hane(m) 
eorokós meg alloi lésznek, le kötvén magokot 
meg állásra 20 forint kötél alá [Kissolymos U ; 
BLev.]. 1708 Erogal igaz szám vetes szerent a’ 
mit a szőlőre es egyebüvé kö l tö t t f 22"46 [Kv ; 
AsztCJk 73]. 1772 pokolba s egyébuvé idézvén 
Lelkemet ha többet nem vallok [Hadad Sz; 
TSb 21]. 1776 Husz Magyar Forint Szilágyi, 
és egyebüvé való utozásokra [Mv; Berz. 20]. 
1781 : fá t egyebüvé én a M. ur Commissioja 
nélkül sohova adni nem mérek [Esztény SzD; 
Told. 6]. 1788 : Egyebüvé ügyelvén nem tudom 
minémű szitkokkal és motskokkal ülette [Dés; 

DLT]. 1814 : Barabas Mihály Uram Költsönis 
elég pénzt adott ki Újfaluba és egyebüve [Banyica 
K ; BfR 117/1]. 1824 azokbol sokat el hordatott 
Motsra s egyébűvé is [Szentdemeter U ; Told. 40]. 

Ha. 1748 egyébűvé [Marossztkirály A F ; Told. 
56]. 1814 egyébűvé [Buza SzD; LLt Csáki-per 
131. L. 38]. 1826 egyebüve [Etéd U ; NkF], 

egyecske kicsinyke; mititel; winzig, sehr klein. 
1721 alazatoson még szolgalom az Mlgos Urnák 
ha nekém is ég sértesecskét küld ézen meszét le 
vivő talyigan tavaj ném busitotam az Mlgos Urat 
mivel vot de most égyecsket öletem vot mind apro-
likja mind szalonaja mind egy falatig el fogot (!) 
[Szentpál K ; TK1 Mihály Deák Teleki Pálhoz]. 

egyedül 1. magánosan, társtalanul; singuratic ; 
einsam. 1584 chak egiedwl fekze(m) vala a’ 
hazban, Es égkor delbe haromzor Nagy ereossen 
rugak az Aytot, de senkit Ne(m) la t tam [Kv; 
T J k IV/1. 275]. 1703: testem meg vekany egesség-
b(en) nyugszik, de mint az társától meg fosztatott 
Gerlicze galamb egyedül nyög es szomorkodik, 
igy énnekemis egyesegyedŭl lévén Szivem bánkódik 
[Ne; MvRK Alvinczi Mihály lev.]. 

2. magára hagyottan; părăsit, lăsat de capul 
lui; selbstüberlassen. 1820 a’ Néhai Báró Ur 
még halála előtt egy kévéssel igy szollá hozzám: 
tőllem az idő el tőit, Sajnálom a’ Szegény Felesé-
gemet azért a ' Gyermekért is, nem tudom mit tsi-
nál, mert ő boldogtalan Fejér nép egyedül [Ara-
nyosrákos TA; J H b 48 Gál Juliánná (24) főző 
vall.]. 

Szk: ~ maradt magára maradt. 1738 egy 
ember hirtelen meg holt, meg nem engettem 
hogy az Templom körül temessek, azon okon az 
falussiakis egy kis suspiciot vettek, s meg félem-
lettek, s azon háznál levő, s egyedül maradott 
Aszony embert . . . az faluból ki akar ták tudni 
s az hàzàt el tüviselni [Gyeke K ; Ks 99 Kornis 
Antal lev.]. 

3. egymagában, társ nélkül; s ingur; alléin. 
1570 : Teobeh egedwl eo oda Nem Megen polwaert 
[Kv; T J k III/2. 82]. 1572 lm az Twdo (!) hires 
kwrwat Nem keolthetem fely hogy Inget vinnék 
vranak gyalwba . . . , Be zegezte Az aytot Nem 
akarya megh Nytny En azt velem hogy Ninchen 
Egedwl [Kv; T J k III/3. 9]. 1590 három wtalis 
Menth fely az Toromba zabo Janosne hozzaia de 
nem egedwl, hanem teobed Magawal [Kv ; i.h. 22]. 
1592: Gükossagot, Orsagot, latorsagot, Egheteoket 
a’ Biro Ne egiedwl, hanem tanachawal egiembe 
ittüiek [Kv; Diósylnd. 42]. 1636 : Gyuytesnek 
idejennis kett napon kel szolgálni, de másod 
magaual akkoron, Auagy ha egyede öl szolgai 
Negy napott [Siménfva U ; J H b Inv.] . 1763 
nem lehet vala tsak nékem egyedül vetni az nya-
kamban ezen kárnak meg fizetését [Torda, T J k 
V. 159]. 1779 Vintze Szabó Mihállyt parancsolta 
ki ménni, ezis egyedül nem bátorkodván ménni 
hit t hogy véle ménnyek el [BfN Bh-i cs.]. 

Szk : nem ~ van másállapotban/teherben van, 
terhes, várandós. 1597 : egi nappal az eleot mikor 
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az leány el zeokek ieowe hozza (m) Chizar Peterne 
egi kontiot ker wala teolle(m) hogi az leant be 
kezkeneodgie s el iktassa, mert nem egiedewl 
wolna de en nem adek, azúta(n) en ne(m) túdom 
hol teotte zeret [Kv; TJk VI/1. 72]. 1634 En 
hozzam joue ez minapiban ez fogoly leanyszo 
es en mondek neki: Te leány nem egiedul vagy 
te; kjre monda az Leány; Jay Istenem miről 
ismered hogy nem egiedul uagyok; En mondek 
neki; Arról mert latod hogy nem er be az felseo 
ingh, es elol reouidebb az felseo inged. Es mingiarast 
rini kezde, es kerdem tolle te leány volté raytad 
az haui kórsagh es monda; En raytam nem volt 
ur napjatol foghua [Mv; MvLt 291. 31b —2a]. 
1705 : Causa Szász Nyiresiensisa Nagy Marto(n) 
Prokatora Gellért Miklós altal felesege Kovács 
Ersik ellen igj proponál Mikor felesegűl el vŏ t te 
másod magaval volt azért valaszszon el a 
sz. szék. Deliberatum. Kovács Ersik magais meg 
vallya hogy ő ne(m) egyedül volt mikor az Urahoz 
ment, azért tölle mint paraznatol a sz. szék Nagy 
Mártont divortiallya [SzJk 350. — aSzásznyíres 
SzD]. 

4. egymaga, segítőtárs nélkül; de unul singur, 
fără ajutor; alléin. 1586 vegezetre zechi Istuan 
vgy monda hogy vgia(n) Megh veriek es eo majd 
megh Mutatna Neky a' vezzeót Mert eo ezt vgia(n) 
megh proballia, Egyedwlis vagy Akariatok vagy 
Ne(m) [Kv; TJk IV/1. 555]. 1597 Kwmwess 
aúagy dabo leorincz Mwelt Egiedwl az hid kapwn 

Adtam f —/50 [Kv; Szám. 7/XIV 106 
Th. Masass sp kezével]. 1609 Az Ven János 
papnak Thorday praedikathornak Mint hogy 
eggyedul vezeodeot az zeóleye el takartatassaba(n) 
hogy el fedesse kuldeőtthem eo kegme(ne)k 
. . . f 2 [Kv; i.h. IV/126. 127]. 1792 látván az 
Anya hogy egyedül a ház terhét nem viselheti, 
egynihányszor engemet kért, hogy mennék el 
Krivinára és hinám haza Pétert [F.lapugy H ; Ks 
XLVIII/7. 18 Pogán Mikodin (!34) vall.). 1849: 
Német Pista öszve rontott égy so Őrlött, a ' vasát 
egyedül haza hozta [Héjjasfva N K ; CsZ]. 

Szk : ~ való magára utalt. 1789 ugy lattya, 
hogy eö nagysága inkább meg építhette, s conser-
válhatta volna az malmot, mint ezen mostani 
egyedül valo szegény árendátor; minthogy ennek 
semmi Erdő mind a malom épittésére, mind pedig 
a Gát kötésére nem engedtetett, hanem mind azo-
kat pénze által kelletik procurálni [Abosfva K K ; 
GyL. Tóth Ferentz (45) árendátor vall.]. 

5. külön; separat, singur; alléin, extra. 7698 
emlékezhetik kgylmed réá édes Praedikátor Uram, 
mennyészszer tőttem Ígéretet felőle hogy ez nyava-
lyás szolgámat Majlát Mártont manumittalom fel 
szabadítom holtom után, . . azért mostan . . 
ezt égyedűl fel szabadítom Tőbb jobbágyim kőzzűl 
fiurul, fiúra [SLt AJ. 50 Ebeni Judi t hagy.]. 
1832 Mikor . . a Tanú meg vallattatott egyedőle 
vagy tőbb Valiokkal eggyŭtt kérdeztetett meg ? 
[Asz; Borb. II. vk]. 

6. (csak) egymaga; el singur, numai e l ; alléin. 
1584 : En azért Greger Veber egiedwl emlekezem 
hogy az vtan egy Nehany Nappal, Kendy Ianost 

Abba a Ianos deaktol el beochwlleot hazba bele 
Iktatak [Kv; TJk IV/1. 355]. 1590 Nagy Gergely 
egyedil eskedgiek mégis hogy en wagtam le az 
eo yneyt [UszT]. 1640 az prédikációra indulék, 
s gondolkodám, s még ismét visszajövék . . 
egyedül az leánya nem főzi meg az étket [Mv; 
MvLt 291. 236b á t í r á s b a n ! - aTi. a szolgáló-
leány]. 1658 : (Kemény János) máig is még oda 
vagyon . . . És még mint lészen dolga, csak egyedül 
az Isten ő szent felsége tudhatja [ETA I, 165 NSz]. 
1666j 1701 De az mint kivánnyák eò kglmek 
az aránt láttatnak eŏ kgek az idŏk(ne)k s az 
dolgok(na)k praescribalni, mellyek(ne)k egyedül 
az mindenható I(ste)n parancsolhat [KvLt I. 
188 fej.]. 1752 a' Leanyamat el adván, minthogy 
tsak egyedül volt Léány, az édes Annyoktol 
maradót arany, s gyöngy némű portékakat, mind 
oda adtam néki, hogy Visellye addig, mig ă Fiaim-is 
anyira fel nőnek, hogy nékik-is kivántassék [Ks 
Kornis Ferenc lelt.]. 1782 Csáki István 
Nemes Erdélly Országában az egész Csáki Joszá-
gokot egyedül birta [JHbK VIII/18]. 1788 az 
édes Anyám, mint özvegy Tisztné pensiot nem 
nyerhetvén ., én egjedül tettem minden költést 
[Branyicska H ; JHb XXXI/26]. 

7. csupán ; numai; lediglich. 1640 Én egyedül 
láttam Nagy Miklóst az hasán Bíró Pálnénak, 
s én úgy hozám el az süvegét, s az csákányát 
[Mv; MvLt 291. 233a—51a átírásban!]. 7732 
én arról nem tehetek, hogy az M Ur nekem 
egjedül nem patrocinal, van I(ste)n, és a nem hágy 
el M: G(rof) Ur(am) [Kóród K K ; Ks 99 Kornis 
Ferenc lev.]. 1778 mind életünk táplálása, mind 
ruházotunk meg szerzése, mind a Királyi adónak 
fizetése egyedül tsak a' Falu közönséges erdejének 
Fabéli hasznából tőit ki [Bányabükk TA; BLt 
11 három r. tanú vall.]. 1819 az Aszszony út ra 
Számára a' Czőkes Czipot is sokkalta fejéreb-
ben süttette a' melyet mással soha sem mivelt 
egyedül Sylvester Urammal [Kv; Pk 2]. 

8. egyesegyedül, kizárólag; numai, exclusiv; 
ausschließlich, einzig und alléin. 1546 az alsó 
thoo mynd molnawal Egyetembe thyztan Egyedyl 
Bogathy Chasparee legyen, azt neky hathwk 
[Panota; DanielO. 6. — a ?Panád KK]. 1674: (A 
nemes fundus) egyedül csak ál az Nagod Kglségé-
b(en) az kinek akarja conferalni conferalhattya 
[Törzs. Kállay Sámuel kérelem-levele Bornemisza 
Annához]. 1718 Pestis alkalmatosságával . . 
ha halála történnék az olly hellyt valo Embernek4 

azt ne Caeremoniával Czéhel, hanem az arra ren-
deléndö Emberek által vitessek végbe (így!), 
ne az kőzőnseges temető hellyben hanem tsak 
egjedül arra destinált hellyre [Kv; KvLt I. 225 
gub. — aTi. a körülzárt házban]. 1755: nemelj 
becsületes Eötvös mester emberek egjedül csak 
Arany munkát mivelnek, és verő munkát soha 
nem exerceálnak [Kv; ÖCJk]. 

egyedülvaló kb. önálló; independent, de sine 
stătător; selbständig. 1589/XVII. sz. eleje: Ez 
illien mestereka mindenkoron wressek legienek az 
Ceh szabatsagatol, semmi nemw Jnast es Legent, 
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ne tarthassanak, hane(m) cziak saiát, egiedwl 
való, tulaidon, eőnneőn maga keze munkaiaual 
éllienek [Kv; KőmCArt. 21. — BA mesterremek 
nélküliek]. 

egy-egy nêvm I. Jelzői jell-ű haszn-ban: 1. min-
den egyes esetben egy; cîte un/o; je ein, eine, ein. 
7568 ; ez elottis, adoth volt nekyk Egy Egy hordo 
borth [Kv; T J k I I I / l . 229]. 7584; Aggiak 
Eoregh karaznak ky Egy egy fontot Niom Awagy 
nagiobat Lib. p. d. I I I [Kv; KvLt Vegyes I I I . 
7—8] I az haz hean Nagy Ropogás león Azt tudok 
hogy Reánk Zakód, ki Menenk az udwarra es 
hat, egy falkan (!) mint egy egy Machka egy Borza 
fan Jeonek alaa, ez Lakatosnet Az olta mind 
Bozorkannak tartottam es annakis zittam [Kv; 
T J k IV/1. 262. - aA boszorkányok]. 1585 : Jlona 
Coloswary Mathene vallia voltam az a' fogadot 
ember ky az Anniaual banta(m) es az Annia Adot 
enneke(m) etemre mindé(n) Nap egy egy pénzt 
[Kv; i.h. 438]. 1589: A Prima die February 
vsq(ue) 20 diem Decembris a t tam a’ Zegenieknek 
eg' heten, haro(m) napp tudniillik vásárnap, kedden 
es chŏtŏrteokeon húsra való pénzt eg' egi napra 
16 hat pénzt, Minden penteke(n) eg' eg' font 
olayra 7 het pénzt [Kv; Szám. 4/XI. 40]. 1591 
jutót . . . azon kwwl felesegwnknek, egi egi zok-
niara való dupla tafota [Kv; T J k V/l. 93]. 1592 
Az taligasnak Minden hetre Attam eg' eg' cub 
zabot [Kv; Szám. 5/XIV. 57]. 1599 keotetetúnk 
tizen ket hordot egi altalogat. Ezekteol egiel-
massal keotesseteol fizetünk Steffen Grebezuek 
egi egi hordotol d 20 tezen fl 2 d 40 [Kv; i.h. 
8/XVI. 49]. 1606 Veöttem az Ispotályhoz czina-
latlan karo fat nro 133, egi egi penzen eggiket 
f 2 d 33 [Kv; I/12a. 30]. 1607 Nemzetes Perneszi 
Anna vér szerint való attyafiainak Sarmasaghi 
Sigmondnak es Istuannak. ., egi egi Eŏregh 
falra való zeőnieget megh adni Tartozzék 
[JHbK XII/6]. 1609 : At tam az ket Poroz-
lonak eg eg kĕŏból buzat [Kv; Szám. 126/IV. 
57]. 1647 Ezen kwl az molnarnak minden hetre 
egy egy veka buza ja jar, Ebed vékának hyak 
£M.királyfalva K K ; BK 48. 16]. 1670 az korcs-
marlasert, az it való törvény szerint minden 
Viderert Egy Egy penszt adok [Dés; Ks 41. 
C. 10]. 1680: Az Falusiak(na)k is az eléb meg 
emiitett patakon vágjon most egy egy kŏ padra 
epittetett lisztelo malmok, no 4 [A.porumbák F ; 
ALt. Urb. 51]. 1694: Ablaki ennek is nro 2 : kő 
melljekesek és mindenikb(en) egj egj darab faragott 
kövek keresztül tétetve vannak [Borberek A F ; 
BfR]. 1710: Hát aszt tudode azon fizetésben 
mikor az Falu egy másre (!) fel vettette, egy, egy 
szemeljre mi eset ? [Aranyosrákos TA; Borb. 
I vk]. 1733 : Egy ék szin kék Sima bársonj szoknya, 
o t t rend egy egy tenerni Szelességŭ aranj Csipke az 
allyán [Sv; Hr]. 1766 : Vagyon két felől égy égy 
Darabocska kaszállo [M.köblös SzD; RLt]. 1767: 
Egyéb Lopást nem tudok, hanem hogy az Emberek 
a nevezett Erdőből egy-egy szál veszszőt vittenek 
a kezekben az (l) Láttom [Betlensztmiklós K K ; 
JBK. Csenteri Miklós (33) jb vall.]. 1799: Ket 

atalagotska mellyek(ne)k égy égy Feneke nintsen 
[F.zsuk K ; SLt Vegyes perir.]. 1800 : méltóztasson 
egy-égy Intimatumat Íratni, hogy békélnénk meg, 
a’ Causa ki-folyása előtt [Márkod MT; IB]. 1820 k. : 
A Veteményes Tábláknak mind alsó, mind felső 
végeiben van égy égy rend veres szőUö Fa [Dés; 
RLt], 1846 mind a ' bé panaszoltatott Virág 
László — mind panaszlo Darvas János kik 
az A. és B. betűk alatt, bé adott lát leletek szerint 
egyik a ' másikán vért botsátottak . . — kűlőn 
kűlőn egy egy vér bírságot fizessenek [Dés; DLt 
530/1847. 31]. 

2. időnként egy; uneori, din cînd ín cînd; 
hie und da. 1786 : Haszontalan korhel ket Legényei 
jŏvének bé előre Ngd(na)k a Bágásiás szekéren, 
ezeket igyekeztem egy egy kevés munkára fogni, 
de nem fogadták szómot [Gernyeszeg MT; TL. 
Málnási László ref. főkonz. pap lev.]. 

3. hol egy, hol más; cînd unul, cînd altul, cînd 
una, cînd al ta ; hie und da ein, eine, ein. 1767 : 
egy egy darabat kaszalatlan hagytanak a tőrök 
búzában [Udvarfva MT; Told. 44. 36]. 

II. fn-i haszn-ban: egy-egy személy v. dolog; 
cîte unu/una; je einer, eine, eines. 1581 minde(n) 
tyzedból eggyet egyet, valazzon Biro vram tana-
chawal akyt Alkwbnak Ityl eo kegmek [Kv; 
TanJk V/3. 241b]. 1582 Az Igiartho Georgy 
tiztesseget czedulakba Iratom es valamely varosba 
vag faluba megiek, minden Eb farkara eggiet 
eggiet keoteók az czedulaba hog tuggiak minemeo 
tiztessege vagion Igiartho Georgnek es nylwan 
legien [Kv; T J k IV/1. 70]. 1600 biszott volt 
kegtek kezembe eszer Niolchad fel zaz sótt . . . 
Zazatt penigh Attunk hetennis hetedfelennis, 
Egiet Eggyet az ki valogatva veotte kÜenchenis, 
tizennis Attunk [Kv; Szám. 9/XIII . 4]. 1609 
Veottewnk négy darab fát az hydaknak és palok-
nak foldozasára, Eggyet eggyet tízen eót penzen 
t t f - d 60 [Kv; i.h. 126/IV. 31]. 1611 : vagio(n) 
negj Rubintos giörök égik égik nio(m) Ar(anniat) 
1 egiet egiet bechwltek in f 5 [Kv; RDL I. 88]. 
1749: Eosz tayban utoliara igen el apadua(n) 
az teje az Juhnak, három hetben, Napiaban Nio-
mott saytott Eggiet Eggiet [Kv; Szám. VI/26. 
479]. 1774 : Harmintz darabból állo Dézma Juhát 
adot el égyet égyet égy Nemet forinton [Mocs K ; 
Ks Conscr. 60]. 7876 Az ujjonnan Pábol fel állí-
tandó Kardosfalvi Hídnak 146 darab Padlás 
Fák edgynek edgynek hossza 3 öl 1 Sug 6 Czol 
[Km; KmULev. 2]. 

egyeleg 1. enyeleg 

egyelít 1. elegyít 

egyelőben 1. eleinte, kezdetben; la inceput; 
anfangs. 1570 kerdezny kezdyk ha látot t egy 
leant otth valahwl ew egy eleobe Nem akartah 
megh Mondany; De vegre wgy Mongia nekyk 
hogy oda hattra Ment az chwrbe [ K v ; T J k III/2. 
88]. 1585: Mikoron az hayduk ot kardoskodnak 
vala, eg eleobe ingien sem latta(m) Egher Leorin-
czet, hane(m) az vtan latam hogy o t forgodik egy 
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Darab faúal [Kv; TJk IV/1. 521]. 1593: Istwan 
megh zegeodek Az farsangh vegibe(n) Dániel 
deákhoz harmadfel f(orint)ba . . Megh ez 
Istwan kewesli vala a' fizetest egy eleobe mikor 
Zegeodnek vala [Kv; TJk V/ l . 361]. 1595 : Teyet 
egy elöben igen böúen hordanak . . Annyera 
hogy maid 2. Czöberrel marada meg benne [Kv; 
Szám. 6/XVIIa. 213 ifj. Heltai Gáspár sp kezével]. 

2. egyelőre ; deocamdată; vorläufig. 1586 : Hogy 
penig egieb keppennis eo kgmek varosul magokat 
es az eo Iffiayt chemeteyt otalmazhassak, az 
Cehekben való Iffiu Mestereket, kiket kenszerite-
nek mind az Syr Asasokra s mind az Dohos tes-
teknek viselésere, Melybeól feokeppen hogy Iffiak 
hamareb megh Nyomorodnak, Inficialtatnak 
Ennek es effeleknek el tawoztatasaert Vegesztek 
varosul hogy egy Eleoben Niolcz keozeonseges 
emberek valaztassanak, kik Io Reggel az temeteo 
helyen keszen lewen zerzamokal, tálaltassanak, 
Ez Niolcz emberek . . . Ássanak Syrt, es eok 
hordozzak az holt testeket mind Bodoghok mind 
zegheniek hazabol [Kv; TanJk 1/1. 3 3 - 4 ] . 
1588 : az foghaznak Epwletlen es ereotlenseghe 
miath Vegeztenek eo kgmek hogy a' fogház keobeól 
építtessek megh feókeppen a' keritese egy eleoben, 
ha lehet a' hazayes [Kv; i.h. 75]. 1589 Megh 
értettek Vrunk Missilis leweleth, Mellynek semmy-
^el eleyt varosul Nem vehetik, egy Eleŏbe, hanem 
keonyeorgessel Azert Biro vram eó Kgme Munkal-
koggiek Vrűnkhoz Kerie keonyeoreógyen Mennel 
iob móddal tudgia eo kgme [Kv; i.h. 105]. 

3. kb. sebtében, hirtelenében ; ín pripă ; eilends, 
kurzhin. 1585 Biro Mihály vallya, Egy eleóben 
esak igy szolita megh takach Kelemen az Kepirone 
fiath, Myerth vgmond hogy Tolwaylotok az Uczan 
hog Nem adod megh A siweget Az Embernek [Kv ; 
T Jk IV/1. 475]. 

eflyel5re első ízben; de primă dată, la príma 
ocazie; zuerst. 1734: A gjanus szemelyek penig 
t z egj előre admonealtatnak hogj if jakot magokhoz 
?e jártassa(na)k, másként ha abb(an) mennek elŏ 
Kemény büntetésit vészik [SVJk]. 

©flyelőszeren eleinte ; la început; anfangs. 1573 
hol az kwlch Menny el hoz pénzt neke(m) Az 

egieleoszeren ne(m) akar ely Menny . . . oztan 
^y ment az kwlchal vgi hozot [Kv; TJk III/3. 

egyelöször 1. eleinte, kezdetben; la început; 
antanglich. 1570 ez valló egy Eleoszer Nem 

arja volt az zeoleyert adny az eokreket vegre 
aztán 20 flert aggyak neky az zeolet [Kv ; TJk 
^1/2. 137b]. 1573: Egykor Palochy kery volt 

eole hogy Massat írassa az regestumnak, Eo 
v g y eleosser Nem akarta adny Palochy haragzik 
i ;Le s fennegette erte hogi karba eyty myert 

y -Nem atta, vegre oztan ky attak neky az Massat 
teon; T j k 1 U I 3 ' 84J- 1 5 9 2 M i k o r kerdeznwk 
v e a z ezwsteot tagadast teon egi eleozeor, de 
vol m e £h valla, hogi az daika eo hozza vitte 

l n a [Kv; TJk V/ l . 244]. 1593 : egi eleozeor 

tagadast tezen az legini hogi ne(m) vetkezet az. 
felesegeuel, de annak utana ki zalad az legini, 
azt haliam hogi mongia vala . . . te Kis Mihali 
esse kuruafia, mindenha felted a felesegedet 
teollem, de immár tegi rolla hogi megh teottem 
neki [Kv; i.h. 370]. 1644 En Égj Eleózeór mind 
tagada(m) de Zwch birtane Addig Zolla hogj 
en megh mo(n)da(m) kjtul hallotta(m) [Mv; 
MvLt 291. 423a]. 1764 : tagadott ugyan égy 
előszőr de . . azután magais meg vallotta volna 
[Buza SzD ; JHb IV/13], 1812 : mig az Exp(onen)s 
Groff ur eŏ nsga a' Groff né jávai edgyűtt lakott 

láttattak edjmás szeretetében élni edj előszőr 
elannyira, hogy a Groffne Édesem kiáltásában 
Zengett a palota [Héderfája K K ; IB. Molnár 
György (58) ref. esperes vall.]. 

2. előbb, először; mai întîi, príma dată; zuerst. 
1783 Bocska Gligort . Szamosfalvárol az iklodi 
Tiszt reducalván egy előszer Ujfalub(a) bé-szálli-
totta, onnan Bocska Gligor válosztása Szerént 
ide Fodorházára által telepedvén mind holtáiglan 
Jobbágyképpen Szolgálta eő nagysága Mlgs 
Praedecessorait [M.fodorháza K ; Eszt-Mk]. 

egyelsöbbed eleinte; la început; anfangs. 1607 : 
egj elsebed gondot Ne(m) Viselt rea, hane(m) 
amaz erte eleb s eó Zantotta [Mv; MvLt 290. 
15a]. 

egyelsöben 1. előbb, először; mai întîi, príma 
dată; zuerst. 1639 Én is felugrám csak egy 
mezítelen kardot kapék az hónom alá s utána, s 
hát elfutott. Utána menék űztem mindenütt: 
egyelsöben egy nyulat találék, ugyan reám néze; 
az elmene, azután meg egy nagy sas leszálla előmbe 
[Mv; MvLt 291. 188a átírásban!]. 1644 Kerem 

. . az keopenieget, Tetouazny kezdenek Egj 
Elseobe(n) vegre megh Monda Bekesine hogj 
eo Nem Adhattja [Mv; i.h. 426b]. 1761 B. Dániel 
Vrffi ő Nga azt mondá nekem: Vonjnjon Krakkai 
Uram nékem Nyilat, de én recusáltam egj elsőb-
benn, mind azonáltal rá vévém magamat és von-
tam ő Ngának [Branyicska H ; JHb X X X V / 4 6 . 
15]. 1770 : Itt(en) ugjan egy elsöb(en) láttam 
s tudom hogj volt Nagyobb tollyulásais a' viz(ne)k 
mint most vágjon [Berekeresztúr MT; Bet. 7]. 

2. mindjárt, nyomban; imediat, numaidecît; 
sofort. 1653 Bogáti János alájőve és minden 
hadakat kezde öszszegyűjteni, Újvárból öreg 
ágyukat hozatni, hogy Medgyest megszállja és 
megvegye. Mi is bezzeg immár megbízakodánk 
ezt hallván és látván. A medgyesi hadak pedig 
bévonák az orrokat egyelsöben [ETA I, 99 NSz]. 
1789 Mihaila Morár . . felment Gyalakutára a 
Mlgs Groff Arendator Úrhoz, és jelentvén magát, 
hogy egy szerentsére hozzá fogna ezen malom 
meg ígazíttásához, ö Nsga egy elsőbben ezt mon-
dotta néki, hogy ő Nsgát a Gyalakuti malom mes-
tere annak meg ígazíttásárol le verte, s néki sem 
commendálya, hogy hozzá fogjan; mindazáltal ha 
ugyan tsak bátorkodik hozzá fogni, ö Nga meg 
engedi [Désfva K K ; GyL]. 
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egyem (úgy) ám, (úgy) bizony; aşa, chiar aşa; 
wohl, mm. 7589 Hallottam Az Azzonnak Syras-
sath, Az esperest monda hogi ne syryon mert nem 
vezyk Az pénzt el hanem ugyan neki hadgyak nem 
az vegre pechietlik el hogi teolled el tulaydonichak. 
Az Azzonj monda hogi Jol nem veziiek egyem 
el ha en teollem el fogyatok es el pechietlitek 
[Szu; UszT]. 7597 en kerdem ez leant hogi 
mint wolt dolga azt monda hogi az labomat egiem 
ket fele nyoma, en ne(m) thudom michioda veresset 
duga belem [Kv; T J k VI/1. 70]. 

egyem ben egyetemben, együ t t ; împreună ; (mit)-
samt, zusammen. 1566 My . az Jozagit Meg 
oztok keozeotteok kynek kynek Mynd Igazan Az 
mynth My Igyenesben Twdok Rezet ky Adwan 
czedulayawal Egyembe, Eokys Teonek eot 
zaz forynt keotelet My Eleottewnk hogy vala-
mellyk Azmy (!) oztasswnkat fel Bontanna 
Ez fellyewl Meg I r t Eot zaz forynton El Maradgyon 
[Gyerőmonostor K ; KP]. 1570 : Gerat Mathe 
vallya, hogy Az chywr kertet chywrĕstwl eo egyk 
(!) ez valló Theobekel egembe oztota volt ketfele 
Biro Kelemen es biro Myhal keozet | Eothetis 
Mind az vrawal Istwan vaydawal egembe sokaygh 
zyttak | Azonba Jwt tnak az waras zolgay, Marthon 
es Demeter velek egembe Kelemen Es kerdezny 
kezdyk ha latot egy leant o t th valahwl | Az My 
Marhachkayak Antalnak vagion mostan Eomaga 
az fiaywal egembe kereste Nem attyatwl Maradot 
[Kv; T J k III/2. 44, 49, 88, 136b]. 1573 : hywassak 
Be lewelewel egembe, Lassak meg lewelenek 
tar tasat Medeg vagion zabadsaga rea [Kv; TanJk 
V/3. 78a] | az zabo Aznap deltwl fogwa Mind 
Iwt volt teob Tarsaywal egyembe | Kerekes Istwan, 
azt vallia hogi Nemei Nap Megen volt eggywt 
az zeoleobe harangozowal, Mond neky azt hallom 
hogy ely hagiot feleseged my dolog az, Mond 
az harangozo, Az dolog hogi Ream Ieot tekvala 
mynd Annyawal egembe Igen akarnak vala kor-
pazny En egi zekercet ragadek mynd ketteot ky 
verem az ayton | myert Hoszw Jacab Eoregb az 
attiafiak keozet Eok az teobiwel egembe Eotet 
byztak volt (így l) hogi Jelen lenne az feoldek 
ozlasaban | hywatta volt Eoke t teob Emberekkel 
egembe Eottues leorinch hazahoz Betegsegeben 
[Kv; T J k III/3. 91, 107, 198, 276]. 1582 ez 
Tot mihal eozwe hayla Zekel Ianossal, s monda 
Minem Kalmanchehy legeny ez, hane(m) Bachi 
ember Iol esmerywk, my ennek Nem Aggiuk a ' 
leant, Es en mind Boros Benedekkel egiembe ig 
Zabadulek meg az Nireo Kalman Zolgalo leanianak 
megh kereseteól [Kv; T J k IV/1. 34]. 1590 : Biro 
vram tanachawal egiembe . . . Nem zynte eleghe-
dendeokeppen extendalhatt iak gondwisseleseketh 
ez karo vigiazasban [Kv; T a n J k 1/1. 126]. 1593 
az varosnak reghy io Vegezesy ellene (l) rughodozo 
iffiak . . . Eyel vgimint t i lalmas orakban virattik 
tormezlany zoktanak, es izoniw ochyma(n) bezede-
kel zitokal kialtany, ki keozzwl ne(m) vtolsonak 
mongiak eo kgmek Jonas deákot es Darabos 
Jánost, kérik varosul Biro vramat hogy tanacha-
wal egiembe(n) Ne haggya bwntetlen ezt a ' Jonas 

deákot [Kv; i.h. 224]. 1612 : Az Bwchuletnek idein 
peniglen Jelen ualanak Jljen Jámbor zemeljek 
mint mihalj Js tuan Istuan mihalj (így!) Nagj 
Janos az felesegiuel egembe mely Buczu marha 
tezen in summa 37 d 9 [Ksz; BCs]. 

egy-ember-kapálatnyi egy ember egy napi kapá-
lására való, annyi (szőlő), amennyit egy kapás 
egy nap megkapál; atî ta (vie) cît poate prăşi 
un om într-o zi; ein Stück (Weingarten), das ein 
Hauer einen Tag behacken kann. 1797 égy ember 
kapalatnyi Szőllőn hány veder Bor szokott ter-
meni . ? [Dob.; Wass. Conscr. 13 vk] | égy 
Emberkapállatnyi szóllőnn közép termékeny Esz-
tendőben 3 három veder meg-terem [Pujon SzD; 
i.h. 535]. 

egyén személy; person; Person. 1844 a Deesi 
Csizmadia Czéh remek készitésra (!) ha t Egyéneket 
botsátott [Dés ; DLt 855] | Útlevél, Déési származá-
sú . . Szakmári Ferencz nevű egyén, mint ko-
borgó, s erkölcstelen életével másokat botránkoz-
tató személj, ülŏ bűnhődés végett sa já t törvény-
hatóságához nemes belső Szolnok vármegye tkts 
Tisztségéhez által kisérendő lévén a ' mindjár t 
leirandó helységek őtet illő őrizet a la t t szokott 
modon faluról falura tovább kisérni hivatalosan 
fel szollittatnak [Szu; BLev. 1441]. 1846 : az első 
Czéh-Mesterség a ' Tiszt. Unitaria-vallás hi t sorso-
sait illetvén, három egyén candidáltatot t [Kv; 
öCLev.]. 1848 a ' hadnagy Ur rendelt Város 
szolgákat, és a ' flaszterezöktől néhány egyéneket 
[Dés; DLt]. 1863 Czelder Márton a ' missioba 
menetele előtt is az irodalomban ki tün te te t t 
egyén volt [Gyalu K ; RAk 80]. 

egyen-egyen egyenként; cîte unul /una; einzeln. 
1640 Melynek* nagiob ereösségére és bizioniságára 
adgiuk kezünk írását egien egien szokot peczié-
tiinkel megh ereösituén, fide nostra mediante [Kv ; 
RDL I- 122. - aTi. az osztozólevélbe foglalt 
osztozás megtörténtének]. 7720/7723 Ezen punc-
tumoknak mindenkori meg állására és tartására, 
mind két részről nékünk edgyen edgyen kezeket 
bé adván, obligalák magokat [Berz. 14. XVIII . 
30]. 1806 : az elünkben hivat ta tot t Tanukot ren-
des hitlések után a ' kérdések szerént meg kérdezők 
egyen egyen [A.várca Sz; BfR 130/1]. 

egyenes 1. d rep t ; gerade. 1592: 22 february 
hogy Az derek Jeg meg Indolt Akoro(n) wezze 
5 Chyaklia Az wyzbe Chynaltattam Mindiarast' 
három Chyakliat ket egyenest egy Torozkay 
wasbol f — d 32 Egy horgos Chyakliat egy Apro 
vasból f - d 8 [Kv; Szám. 5/XIV. 39 Éppel Péter 
sp kezével]. 7594 Chinaltatam, ke t Chyakliat 
egy horgost egy egyenest veottem a 'hoz ket Apro 
wassat [Kv; i.h. 6/VII. 3]. 1598 azon kertet 
egez varoswl, az varos zenas ker thy mellet való 
alo vizet ollian hatarawal attak, hogy az minth 
az viznek allasa, es horgassaga vagion igened 
seowent, eggyk vegeteol fogwa másikhoz fonat-
hasson [Kv; TanJk 1/1. 325]. 1618: Szamos 
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Uyuari hazunknak eppittetese feleol nem akaruan 
el feletkezni Inthiwk kegdet, hogy az Zent 
Benedekj erdeobeol engedgien ket szaz igen szép 
igienes temerdek hoszu szál palank fá t vagatni 
arra rendeltetet Emberwnknek [Ks 38. I . 31 a fej. 
őzv. Kornis Boldizsárné Keresztúry Katához]. 
1628 (Az) igines u t megien le Bangartrol az 
Szászok utt iara [Andrásháza K ; K H n 182]. 
1674 Vagyon egy kard mely az Uram éleijé 
volt aranyas szeles horgas kard Vagyon más 
egy Viseltes egyenes kard, mely az szegény atyámé 
volt [Beszt.; Wass 72/6], 1742 : Jármos okrők 
4. Mellyektiskis ketteje világos kék, egyenes fel 
állo szarvuak ketteje penig Sŏ tetes kek villa 
szarvnak [Kisborszó SzD; TL 42]. 1756 : Boroz-
<Uja nem egyenes hanem horgas [Nyárádsztlászló 
M r ; Sír.]. 1772 a ' Mikes Malomtol fogva eddig 
a' Kűk üllőnek árka szélesebb, Martya alacsanobb 
téresebb, folyamatt ja egjenesebb [Ádámos K K ; 
JHb LXVII/2. 316 Andonia Gligor (50) jb vall.]. 
1798 (Vegyen) egjenes Szál fakót, mely alkal-
matosok légjenek az állas deszkák ala [uo. ; J H b 
XIX/58J. 1805 Egy Sima egyenes szaru puska-
por tartó [Mv; TGsz 52]. 1826 : egyenes lineára 
vétetvén az ezen patak és ennek árka, nagy záporok 
idejében mind az Ország ú t jába mind pedig az 
én láb földembe is káros és veszedelmes szakadá-
sokat, s mély gödröket csinálhatna, egyenes 
lineán nagy zuhajjal esendő lejövésébe [Msz; 
GyL]. 

Szk: ~ kézvonó. 1749 Kádár miv Szerszá-
mok Egyenes kéz vono nu 2 Horgas kéz 
vono n u : 2 [Kóród K K ; Ks 18. XCII. 20] 
~ termetű nyalánk alakú. XVI11. sz. eleje A 
kanczák . . legyenek egyenes termstűsk, buta 
fejűek, és lámpás orrujak ne legyenek [ J H b 17/10 
lótart. ut.]. 

Hn. 1767 Az Egyenes ut mellett [Toldalag 
MT; EHA]. 1891 Igyenesut [Dámos K ; KHii 
4 6 ] . 

2. sík; neted; eben. 1714 Két égető Üveg, 
fab(an) foglaltatott, egjike nagjob egj felöl egje-
nes s mas felül fel emelt; a masika kissebb mind 
ket felöl egjenes 1„80 [Nsz/Fog.; REkLt I I . Apafi 
Mihály hagy. 36]. 1761 Vagyon egy Udvarház 
lielly Simma, igyenes, és teres hellyen [Bolya 
N K ; J H b K LXVIII/1. 302], 1767 : A Déllöben 
egyenes jó kövér hellyen [Dányán K K ; E H A ] | a 
Szász Patakra járóba egyenes jo gabona termő 
hellyenn [Nagyernye MT; EHA] | a két gát 
között, egyenes ugyan de igen vizes, és tós hellyen 
[Bő MT; EHA]. 1769 Az Útnak felső szinén 
a mely dombok tanáltatnak azokat el hányván 
tétessék igyenessé [UszT XII I . 97]. 1800 Ezen 
Parou Hidsuluj el fogy fenn a' tetőn és egyenes 
Bértzé válik a' Doszu Hidsuluj felé [Benedekfva 
Sz; BfR II. 58/21]. 1815: A vizek kőzöt t a 
Paszta Malomnál, mindan felől a Sajó vize kórul 
folya. porondos Egyenes teres helly [Somkerék 
SzD; Ks 77. 19 Conscr. 215]. 1823 sem régibb 
sem ujjabb Sir helly nem lát tzatott a ' Fold egye-
nes sima lévén egészszen bé pásintozva gyepesedve 
[Dés; DLt]. 1833 más földeket térbe és egyenes. 

jol használható Hellyeken kapok [M.zsombor 
K ; SL]. 1845 Az ugy nevezett Nagy rét . 
fekszik egészszen a középlaki határig kinyulolag 
a legszebb egyenes sima helyen [Nagyalmás K ; 
EHA]. 

3. lapos; plan, ne ted; flach. 1570 Az Sala 
Imre felesege hy t ta eotet latny hogy Balasy Lazlo 
fely Bontat ta volt az eo Igenes gebelyet eo hyre 
nelkwl [Kv; T J k III/2. 60a]. 1600: o t t az v th 
elegh syk vala, es igenes, de Ahwn el deolenek 
nem igenes vala [Kv; T J k VI/1.]. 

4. határozot t ; hotărit, cer t ; bestimmt, bindig. 
1605 eo fel(se)ge keoweti igenes valazt kewan 
az varostol [Kv; TanJk 1/1. 516]. 1718 az mél-
ságos regium gubernium bölcsen méltóztassék 
oly igyenes ú ta t felkeresni, hogy az müitia s an-
nak tisztjei érjék meg régi rendes mód szerint 
való intertentiojokkal [SzO VII, 240]. 1805 
A régi Gát álapottya iránt Inzsinér jelenléte 
nélkül nem adhattyuk egyenes vélekedésünket 
[Rusor H ; Ks 92]. 

5. egyetértő; înţelegător, care se înţeleg; ein-
trächtig, gleichgestimmt. 1571 legenek eo k. 
Igenessek egj mas keozet, Es halgassak Byro vra-
mat [Kv; TanJk V/3. 40a]. 

0. közvetlen; direct; unmittelbar. 1862 : min-
den bár hol is találtatható ingó és ingatlan bir to-
kunkban . egyenes őrőkősőm maradjon, az én 
kedves nőm Tamási Anna, oly móddal, hogy ő 
a meg maradott vagyon bírtoklatába senki ál tal 
is ne háborittathassék ., sem atyai sem anyai 
rész kiadására ne szorittathassék [Kv; Végr.]. 

Szk : ~ ágasság közvetlen vérségi kapcsolat. 
1799 az lévén a' Méltóságos Királlyi Tábla í té-
lete' valóságos értelme, az egyenes Agasság sze-
rént a ' Fel-Peres méltóságos Groff nék ahozis 
tar tyák magokat [Magyaróság TA; J H b K LX/6. 
25] -H" ~ bizonyság szemtanú. 1587 la thwan 
Az Varosban az bwnnek el Aradasath Valaztot-
tanak ket feo vraimat Hog' ez ket feŏ vraiin 
az Istennek tíztesseget eorizek otalmazak, ha 
mely zemelylieóz Bizonios Sorok (így !) erteteod-
nek az bwnnek megh chelekedeseben. Azokat 
citalliak, seot meghis fogtathassak, Zemely 
valogatas nelkwl, mindenekel Jámbor zomzedokal 
ellenek bízonichanak, Es Az priuilegium zerent 
ha het Egienes bizonisagh megie(n) valakire, az t 
az eo Erdeme zerent büntettessek [Kv; T a n J k 
l / l . 48] -X- ~ tanú 'ua' 1593 Igienes t a n u k 
kik ez ket zenielnek gonoz chelekedetekreol nyluan 
testalnanak, nem talaltatnak, hanem az ki vol-
nais oli, homaliban vagion vallasa [Kv; T J k 
V/l . 355]. 1597 Constal az bizonysagokbol hogy 
Sardy Janosne diuersis temporib(us) et locis az 
vra feleol hirdette az gialazatot, melireol semmi 
egienes tanw ninche(n) hanem fúndal ta tnak 
az bizonsagok chiak az azzony es leanka bezedere 
[Kv; T J k VI/1. 102]. 1598 az J(nak) három 
igyenes tanwi vadnak kjk directe megh valliak 
hogi az fwúon Tiz forintban arultanak volt megh 
[Kv; T J k V/ l . 200]. 

7. ? igaz; drept, loial; wahr. 1673/1681 Hedr i 
Ur(am) rendelt az verő disznók helyében fl. 5 , 

4 1 — Erdélyi magyar szótörténeti tár II. 
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mely czelekedete mint edgyezhessen az egyenes 
régi io rendelt Conventioval, Ngd a megh Ítélheti 
[Vh; VhU 465. - a Gr. Thökölyi Imre]. 7774/ 
7787 : Nagy Rápolti Tárnok Matskási Ratz Chris-
tina Aszszony eŏ Nagysága, . . . az időnek válto-
zásához képest méllyebben gondolkozván eŏ Nga 
és előre magában a dolgot jól meg hányván vet-
vén, egyenes ép, és józon elmében magában el 
tŏkéllett szabad jo akarattyábol . . . tŏn illyen 
meg másolhatatlan fassiot [Gerendlóna TA; J H b 
LXXXI/3 . 466]. 7782/7790 ; (Erről) kérésére 
adom ezen Testimonialisomat jó és egyenes lelki 
esmérettel [Kraszna/Menyő Sz; Borb. II] . 7800 : 
Possessoratus O = Budaiensis, Colonistaikkal és fel 
fegyverkezett némelly Cselédjeikkel elé álattanak, 
holott öszve zördiilvén, tsak ugyan az egyben 
jött sok féle atyafiságtalan szobéli versengések, 
s vetélkedéseik után, az két Inclytus Possessora-
tusnak végre az egyenes atyafiságra általunk 
biratattván, tőnek egy más között illyetén Invio-
labilis Compositiot [K; J H b LXVII/4. 15]. 

8. ~ lelkű igaz/tiszta lelkű; onest, cinsti t ; 
elirlich, redlicli. 7689 Eczaka inter 12. et 1. 
hala meg ez az én igyenes lelkű, igasságban gyö-
nyörködő jóakaró uram [Szaniszló Zsigmond nap-
lója TT 1889. 709 -10 ] . 

9. egyenlő; egal; gleich. 1620 : az megh irt 
falukban levó Uduarhazat, es portiokat, az megh 
neuezet Kouaczioczi Susanna azzony es Koua-
czioczki (!) Istuan Uram keozót, ket egienes 
rezre akarnok oztani [Körtvélyfája MT; Bál. 51]. 
1717 : minket meg biralanak hogj az elŏnk-
ben ado<tt> Inventariumban lévő Joszágot három 
egyenes részekre osztanók [T; J H b XXXI/8 . 3]. 
1718 Az Gyertyánostól fogva kaszáló helly 
lévén, igasságoson oszszák három egyenes részekre 
[M.nádas K ; RLt]. 1719 : Mind ezek ez szerint 
e lőt tünk véghez menvén maradot t . . . az Nemes 
Szanto, Kaszáló és ezen Nyoszolyi hataron tüal-
masban lévő Erdők fel osztása, mellyetis ha az 
Atyafiak négj egyenes reszre fel oszthatnak bene 
quidem alioquin ezen Nemes Varmegye Assesso-
raival oszszák négj egyenes egj aransu reszekre 
[Noszoly SzD; IB VI. 225. 24]. 1726 Az mi 
kevés kőlcségem vágjon abból az Feleségemnek 
hagyok ezer aranyokat ., mindenik Fiamnakis 
ezer ezer aranyot az Szebeni Kalamáris Ládából, 
azokon fellyűl ami kevés találtatnék oszszák há-
rom egjenes részre [ JHb XXXV. 21 br. Jósika 
Imre végr.]. 

10. igazságos; drept ; gerecht. 1718)1781 eö 
Nagyságok 's eŏ Kegyelmek nékünk kŭ lŏn külön 
kezeket nyuj ták aŭ thoralván a r ra : hogy a ' mi 
kezeink által, egyenes itiletünk szerint gyakorlando 
Divisio . celebraltassek [ K ; J H b LXXI/3. 483]. 
1746: miképpen osztották fel egyenlő igyenes 
részekre e ? vagy nem ? [Buza SzD; LLt Fasc. 
177. B]. 1766 : A Certificatoriáb(an) fel tészi 
ugjan az A. eŏkegjelme, hogj Certificaltattya Tordai 
Tordai Istvánt, de nem specificallya idŏsbb vagy 
Ifiabb, holott vágjon még más Tordai Tordai 
Istvánis . . . , és igj a dologban ambiguitás lévén, 
miképpen tehet a Biro egjenes itüetet [Torda; 

T J k V 3491. 1791 meg edgyezvén az néhai . . . 
Pálfi Antal Urtol maradott menesetskének égy 
más kőzőtt lejendő egyenes elosztásában [Pf]. 

11. ~ SZÍVŰ igazságos; drept, corect; gerecht. 
1794 : bár melly egyenes szivű Birois könnyen 
által láthatya mely Károson viselte Mgos P>. Na-
látzi Joseff Ur Testvére árváinak tutorságát 
[Kv; CsS]. 

12. ? nyÜvánvaló; evident; offenbar, klar. 
1769/1802 : éppen az egyenes igassággal ellenkezik, 
hogy oly helyeken distingvalodhatnék, az prae-
tendált Határ [BSz; J H b LXVII/3. 55]. 

egyenesebben 1. egyenesebb i rányban; mai 
drept; geradeliniger. 1655: miuel az Tatrangh uize 
folyasanak el arkolasa tekergősen es nem igyene-
sen lenne . . . engedve eő Kegle az maga hatarabol 
bizonyos darab szegeletes feőldekett, azon Tatrangh 
uize arkanak igyenesben való el asasara [Hsz; 
BLt]. 1772 : mindenütt szép tér lévén, árvízkor 
a ' Viz magát inkább ki öntheti, s egjenesebben 
is foljhat, szélesebbis lévén az árka [Kük. J H b 
LXVII/278 vk.]. 

2. nyílegyenest; direct, a ţă (la); schnurstracks/ 
gerade. 1761 : én Lá t ja Isten Nemes ember után 
jár ta t tam ki is egyenesebb (en) vihesse azon olá-
hok dolgàb(an) az Levelet de mivel i t közéi hoz-
zám ollyas Lovas ember nintsen, a dolog p(edig) 
siető vala Ugj iteltem hogy talám Excellen(tiá)d 
szoporább(an) fogja venni; a Postán azért bátor-
kodtam Postára tenni [Pata K ; IB. Nábrády 
István lev.]. 

3. igazságosabban; mai drept / jus t ; gerechter. 
1566: My Azért Jde Ieowen az Jozagot Meg 
oztok keozeotteok kynek kynek Mynd Igazan 
Az mynth My Jgyenesben Twdok Rezet ky Adv án 
czedulayawal Egyembe [Gyerőmonostor K ; KP], 

egyenesedik megegyezik, egyezséget kö t ; a 
cădea de acord, a se învoi; sich vereinbaren, über-
einkommen. 1569 Az my penegh Clara Ázzon-
nak az Iozagoth kezeból ky bochyatasath es 
Iztrigy Janosnak az Ew Annya Iegh Rwhaianak 
meg tekynteseth nezy Azokrwl az my Ew kŏz-
teok walo thôrekedeswnk wthan My Elleottwnk 
Hlyen keppen Igyenesedeneka | Az leweleknek 
Eleò Adasarwl Jgy Jgyenesedenek, hogy Kwn 
ferench Ew maga Ezen megh Eskedgyek, hogy 
Minden leweleketh kik Iztrigj Janos th Jllethnek, 
kik Ew nala wolnanak, Awagy Egyebwth Ew 
birtokaban, megh Adna Jztrigj Janosnak [Mányik 
SzD; IB. 225. 13. — aKöv. az egyezség szöv.]. 

egyenesen 1. egyenes i rányban; drept , ín linie 
dreaptă ; gerade. 1572 az Arok fewre Igyenesseii 
fel Menwyn [Dés; DLt 184]. 1574 : zok Eott-
wes Inassok Érkeznek oda vgrandozva es zytko-
zodwa . . . , Es ket fele zakadnak egy Resze az 
espotal Molna fele Indwl bennek, Mas Resze az 
vthon Igenesen fely [Kv; T J k I I I /3 . 355]. 1576: 
Az mely tehen del<eo> vagyon Az Mayay wt t 
mellett onnat Megyen Az hatara Igyenesse<n 
a>z Mayay vton nap kelet fele [Jobbágyfva MT; 
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EHA]. 1580 ottan Egy halmot feol hanywan 
honna(n) Egyenesen ala Therwe(n) Job kezre 

mind ez patakig ala halmokat hanyattunk [Pó-
kafva AF; JHb XXV/8]. 1587/1855 innét egy 
eŏsuény Igienesen fel megien az Nyarlo útára 
az Bérczre [Kisfalud AF; EHA]. 1614: azon riz 
haz helybeòl az vy pinczet nekem engedte, 
Az keó haznak kit hynak, szegeletiteòl fogua(n) 
Egyenessen altal az sziluas kertigh [Récse F ; 
Szád.]. 1623 Az Palank hozza ala az olt fele 
igen Igienesse(n) 75. Eóll legyen [Fog.; Törzs. 
Bethlen Gábor gazd. ut.]. 1629 (A határ) Egje-
nesen megjen az folio Gyepure s Egy borza bo-
korra [Jobbágyfva MT; EHA]. 1655 miuel az 
TatrangIi uize folyasanak el arkolasa tekergősen 
es nem igyenesen lenne . . . engede eő Kegle az 
maga hatarabol bizonyos darab szegeletes feől-
deket, azon Tatrangh uize arkanak igyenesben 
valo el asasara [Hsz; BLt]. 1671/1795 : Nap-
kelet felé határozását, viték egyenesen az határát 
azon beszerikátúl fogva fel igyenesen [Barátfva 
TA; LLt 61. 1686]. 1684 : az To mellet egje-
nesen megjen fel az fold [Gyulatelke K ; SLt 
AM. 24]. 1690/1745 egjenesen ki fordulván® 
a' Patakból a' Lupsai kereszt felé, mellj kereszt 

tartassék határul | Onnat igjenesen alá erkez-
vén a’ fára Keresztett Vágattunk [Hidegkút 
NK; KS 67. 46. 21. — aTi. a határvonal]. 1698 
igyenesen edgy kis élen fel jŏ mindenütt . . 
az határaa [Csíkfva MT; Bál. 50. aTi. a föld-
nek]. 1715: â határ ki niégjen a hegjre ige-
nesen, a Kalocsa felől valo Csupra [Csákigorbó 
SzD JHb XXXIV/20]. 1725 (A) inalom hellyre 
igyenessen menő régi malom arok [Tiire K ; Told. 
28]. 1728 A Borkutról mégjen és Szolgál ki a’ 
két Erdő határa, egjenessen a' Nagj-Havadra 
ſHídvég Hsz; Mk I. Fasc. I Nic. Mihály (71) jb 
vall.]. 1733 van egy kis Főid . . . az Keselly 

vű völgy Tőroklátyában ( !) levő Szaráta nevű 
heilyig igenyesen [F.zsuk K ; SLt F. 39 Sücs 
(!) Iuón (25)' vall.]. 1746 az Istallyosok, és Djn-
gosiak kŏzŏtt légyen az kŏz határ, mellyelis egy-
aránt egyenesen mind végig le mehet az bánya 
[Torockó; Bosla]. 1748 : (A) Tanorok az kŏzepin 
egyenessen kŏrŏsztŭl lévén hasitva váltogoslagh 
bírták [Tarcsafva U ; Pf]. 1752 azt kérdvén eő 
Kegyelmek: hogy egyik Halomról a ' masikra 
ezen ut vágás egyenessen megyene ? mellyre azt 
Feleltem, hogy azt gondolnám hogy igyenessen 
mégyen [Vice SzD; Ks 39. XXIII . 3. 29]. 1756 : 
A kaputól fogva egyenessen által a Daseribálando 
Béres Házig vágjon ŏtt ŏll interstitium | az le 
irt Udvarra bċ járó kaputól igyenesen az Udvar-
házig találtaték 30 öli, és fél [Branyicska H ; 
JHb LXX/2. 11, 29] I meg fordult a Viz Kudú 
felől, s igyenessen ment a nagy szakadás(na)k 
[Omlásalja SzD; Ks 19. IX. 11]. 1767 azon 
liatar kőtől fogva ezen liellynèk a szeliben 
igyenesen . . . megyen a határ [Tótszállás SzD; 
JHbK XXX/1]. 1777 a Vale kodminisuluj 
akár egyenesen s akár Görbén mennyen tsak a 
Patak választya két felé a két Falu határát [Köd-
rnönos SzD; i.h. LVIII/28]. 1796: (A) Halom 

néz igyenesen a Baktsi Familia Erdeje szélin lévő 
Halomra [Albis Hsz; BLev. Vall.]. 

2. egyenletesen; nivelat, drept; gleich. 1585 
Mikor a' templumokba temetnek, a' pádimentu-
mot a' harangozo chinallia zep Egienesen be, 
melliet az Syr Ások fel bontottak volt [Kv; Szám. 
3/XIX. 6]. 1601 az pádimentumot az harangozo 
chinalta zep igenesen be [Kv; RDL I. 77 Inv. 
Eccl.]. 1623 (Az istállókat) sendeleztesse Igen 
zepen igyenesse(n) [Fog. Törzs. Bethlen Gábor 
gazd. ut.]. 

3. kitérő és késlekedés nélkül, egyenest; fără 
ocoluri şi fără întîrziere, direct; unverzüglich, 
direkt. 1687 : igjenesen hozzák az lovakot noszoly 
felé [Ap. 6 Káinoki Sámuel feleségéhez]. 1708 : 
Polgári Gábor Botházán csepelvén az hová 
néki nem kellett volna menni, hanem egyenesen 
Botháza mellett Sármásra kelletett volna menni 
. . . az ordinar(ius) halál büntetéssel nem aggra-
váltatik . Mind azon által az maga késedelmes-
ségéért, és el vesztegléséért Vasba(n), és Lánczba(n) 
mind addig dolgozzék valamig elégséges Cau-
tiot állit [Kv; KvLt I. 194]. 7723 ha pedig az 
Leányom viszsza nem jött talám csak igyenesen 
megyek be [Kóródsztmárton K K ; Apor Péter 
feleségéhez]. 1776 fogassa be Lovait, és egye-
nesen mennyenek fel Sz. Demeterre [Kóród K K ; 
GyL]. 1787 : mikor osztán reggel a nyomot fel 
vettük ( minthogy azon Lövés előtt porka ho 
esett volt:) egyenessen követtük a Nobilis László 
Uram eŏ kegyelme jószágára [Cófva Hsz; 
HSzjP]. 1793 Danit egyenesen haza küldettem, 
nem engettem hogy Gyalakutára cékázzon [Drassó 
AF; GyL gr. Lázár János lev.]. 

4. tétovázás/habozás nélkül, egyenest; fără 
şovăială/ezitare, direct; rundweg, direkt. 1597 
az teob vendegek semminemw okot az haboru-
sagra nem attak, hanem azmint az tanuk egie-
nesse(n) directe egy voxal be hozzak, chendezen, 
bekessegesen nagi niaiassaggal es zeretettel lakoz-
tak wigadoztak egimassal [Kv; TJk VI/1. 32]. 
1599 Nem akartunk volna az executiotul ces-
salnj miért hogj az eo felsege missilisse nekünk 
serio paranchiol vala hogj igenesen rea menuen el 
foglalliuk [Pócsfva K K ; JHbK XIV. 37]. 1659 : 
az Vezer rettenetesen haragszik, ma holnap felünk 
(: az mint hallatik :) hogy az Tengerbe hannyanak 
bennünket, vagy Jediculaba vigyenek, es magok 
igyenesen czak menten mennyenek az szegeny 
Hazára [Borb. I konstantinápolyi követjel.]. 1744: 
az házb(a) igyenesen bé mentek [Déva; Ks 112 
Vegyes ir.]. 1776 : az Flintaknak Sárkányát fel 
húzták, s egyenesen tzélozták . . . ŏ Nsga Préfec-
tussát és Tisztartoját [Marossztgyörgy MT; MkG 
36. 5/4]. 1780 igenyessen Rekittyán Drágujra 
fordították gyanojokat hogy ő Lopta, volna el 
mind az őkrőt [Laszó H ; Ks 113 Vegyes ir.]. 
1782 azzal meg szollalván a' Felső Suki Falus 
Biro Valaszutyán Todor hogy azt meg ne pro-
bállya hogy valakit meg löjjen, feléje fordult 
à Pistollyal, és réájais fel fogta à Pistalyt s egye-
nesen néki tarta hogy meg löjje [F.zsuk K ; 
SLt XLII/5. 9]. 1785 : ha Porkurárol jőne valamit 
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aztat egyenesen fel kuldem [Bencenc H ; BK]. 
7806 semmi Néinű Tőr vény béli rémedium ellent 
ne-álhosan, ha-nem egyenesenn Desumnáltassék 
még-is ezenn őrőkős vásár in-vigore megmarad-
gyan [Vaja MT; SLt 12. V. 20]. 

5. nyílegyenesen; direct, a ţă l a ; schnurgerade. 
7774 lo háton erőssen nyargal egymás után két 
ember az Ugar Határ felé egyenessen arra 
felé az hol én szántottam, az első egyenessen hoz-
zám hasitta [Zoltán Hsz ; HSzjP] . 

ti. nyomban, azonnal; imediat, numaidecit; 
sofort, auf der Stelle. 1801 Harai Josef az 
Czéh Articulussa ellen egyszersmind nagyon rugo-
dozva egyenesen az Czéhba bé akart lepni [Kv; 
AsztCLev.]. 1840 égy Susánna nevű Lányom 
az el enyészett 839k Évben Busetzko Antal-
nál szolgált, ottani szolgálattyát még tőkélletesen 
ki sem tölthette, a’ mikor ugyan tsak Deési keres-
kedő Kapitány Kristoff Ur tsalogatni kezdette, 
hogy Esztendejét l)é töltve ne ályon máshoz, ha-
nem egyenesen hozzája [Dés; DLt 1268]. 1843: 
Haza érve a Szekereket a Csűr eleiben állítottuk, 
s az őkreket ki fogva egyenesen Mentem az Had-
nagy Úrhoz, a dolgot bé jelenteni a Hadnagy 
Ur a Dullo Úrhoz igazított [Bágyon TA; KLev.j. 

7. közvetlenül; direct, de-a dreptul; direkt, 
unmittelbar. 1583/XVII. sz. eleje : De elseoben 
három forintigh ualo dologért, egyik az masikat 
Biro Vram eíeybe ne Inthesse, hanem az Ceh 
eleiben Mert ha igienesen Biro Vramat keresi 
meg elseoben Az birsaga Eotuen pénz legien 
[Kv; MészCLev.]. 1668: űdvozűlt Sulyok Vram Ada-
mosi Curiájához tartozó Sulyok rész Jószágokhoz 

legitima et immediata successioja nem másnak, 
hanem egjenessen eo keglnek vágjon [Szénaverős 
K K ; J H b K XXXIV/23], 1648 minden fa esz-
keozeok igjenesen az gjermekre maradgianak 
[HSzj fa-eszköz al.]. 1757 Ezen Kamará-
nak közepette az Aj ta ján belől igyenessen vá-
gjon jo Buza verem [Nagyernye MT; LLt 
Fasc. 129]. 1763 ha ki j ö t t az, hogy ŏ gyúj tot ta 
fel azon epületet, egjenesen réája kel vala diri-
galtatni az Sententianak azért ellene, s' nem 
ellenem kel vala dirigaltatni a Deliberatumnak 
[Torda; T J k V. 153]. 1776 A Dispensatiot lat-
tam . ., egyenesen nékem volt dirigálva, vagy 
engedelmemböl a' Kóródi Káplánnak [Egrestő 
K K ; GyL. Jos. Székelly (28) parochus cath. 
vall.]. 1780/1789 : Nem mástol hanem egyenesen 
a meg irt szolgálotol hal lot tam [Koronka MT; 
Told. 3a]. 1846 Holtam történvén . minden 
felkelhető vagyonaim minden árva Biroi bé 
folyás vagy osztállyos Vérei ( !) belé elegyedése 
nélkül, egyenesen adassanak által és kezébe 
Kedves Leányomnak Katona Klárinak [Kv ; Végr.]. 

8. éppenséggel, pontosan; tocmai, exact; ge-
radezu. 1590 Eó kgmek semmikeppen ez mel-
le Őla sem egy fele sem Mas fele Nem thernek, 
hane(m) Egienessen hyw gondwiselessel akariak 
megh eoriztetnj [Kv; T a n J k 1/1. 125. - aTi. 
határozatuk mellől]. 1600 noha penigh kywalt-
keppe(n) egy tanú igyenesen azt vallya hogy 
Lazlonak keze miatt esett az sebhetes de minthogy 

egy akarattal voltanak mind az ketteonek 
feye essek el [Kv; T J k VI/1. 457]. 1603: minek 
útanna ö kmk Basta Wram ö Ngahoz ket Tanacz-
beli Attyokfiat boczatottak volna, keúanta ö 
Nga, hogy az öreg Wraim közzül sziuessen kiil-
denenk hozzaia, tellyes tanúsagúal, okat meg 
ertúen, miért a t tak volna meg az varast med-
nelkül ., irúa okait ö Nganak Viúen. Ő Nagy-
saga elegendőknek ne(m) itilte lennie, hanem ö 
Nga igyenessen azt kerdette, an Iustit iam vei 
misericordiam velimus, az az törúent keúanúnke 
magunknak, vagy könyerületesseget [Kv TanJk 
1/1. 453]. 1682 Arra nem emlekezem liogy ugy 
egyeztek volna meg egyenessen, hogy finalit(cr) 
igazodgyek azon joszag dolga; hanem arra emle-
kezem hogy mind a két fél le vigye ă Leveleket 
s revidealtassa(na)k mellyik félt illethetné ă, jo-
szagh ă Levelekre nezve [Sárvár SzD; Ks 21. 
XVI. 6]. 1729 : Az Citált Approbatabeli tŏr-
vényis az egjszer legitime vegbe ment oculatio 
után, nem enged uj jab Oculatiot, hanem egjene-
sen azt injungállya, az Controversiárol delibe rál-
lyanak az Szekek peremptoriě [Ks 25. IV 17M]. 
1773 (A) Cserefa fiatal . . egyenessen az hatar 
széllyén ál [Vaja MT; Told. 3a]. 1796 a Nságod 
Adámosi Udvari Tisztye azon Maiamnak Gátja 
eleiben . . egy állo hidat szándékozik epittetni, 
s mellyel éppen egyenesén praejudicálni akar az 
Exponens Ur Aszszony ö Nagysága nagy Mun-
kával és nagy költséggel készittetet Ádám". 
Hídjának [Ádánics KK ; J H b XIX/56]. 

9. határozottan; hotăr î t ; entschieden, rundweg. 
1594: Az eghesz tanach es sok Nep eleoth valla 
es Egienesen Zemebe Monda Mondra Peter, Az 
Dauid fianak, es Demeter Peternek hogy, meegh 
ez el mult tauazon Inditottak eotet ez ket ember 
a ' Thimar Janos megh eolesere [ K v ; T J k V/ l . 
451]. 7629 Aszonyom nem monta igyenesen hogy 
Bakos István dolga leot volna, hane(m) monta 
hogy oda gyanakodik az eo hazahoz reaja, gyanu-
wal monta, miuel hogy oda volt az res egyebue 
nem volt s magunkis ugyan oda gyanakodtunk 
[Kv; T J k 22]. 1765 igyenessen es bizonyoson 
megh mondani alig tudom [Náznánfva MT; 
Berz. 13. V. 12]. 1780 : a káros igenessen gyaní-
to t ta hogy talán az ő ökrét adták volna Bánatusi 
Tolvajoknak az ket Lovakért [Fintoág H ; Ks 
113 Vegyes ir.]. 

10. becsületesen; cinstit, corect; ehrlich. 1724 
az kikhez leg inkáb bíztunk . . . azok voltak 
nagyob ellensegink az I(ste)n algya meg Páter 
Birot . . . az igyenesen viselte magat [Nsz; Ap. 1 
Apor Péter feleségéhez]. 1792 : a Tanú mondgya 
elé igyenessen [Déva; Ks XLVIII /7 vk]. 

11. egyenlően, egyenlőképpen; ín mod egal; 
gleich. 1575 (A jobbágyokat) igienesen megh 
oztok [Omboztelke K ; KGy]. 1577 : Az tholdallagj 
házhoz wallo Zenna fw es zantto feold, erdeo Zeolleo 
Igenessen ket felle oszollyon [Vajdasztiván MT; 
BfN 71/19] | Balla béllj Jozagot megh oztottwk 
chedullankenth Igennjessen, három Rezre | Minket 
hittak wolna az ket fel Waida Zenth Iuanra 
. . . hogy az mely Jozagok Anniok wtha(n) wagh 
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attjok wtha(n) wagyo(n) ez allol megh Ir th fahvk-
ban azokrol My elleotthwnk lewelejth p(ro)ducalna, 
tholdalagy ferencz, es az kyket wgy ihallalnank, 
Theorweny zerinth hogy egy aranth Jllet mind 
fyw agat es leány agath, azt keozeotthwk Igenessen 
megh ozwk, három Rezre [Vajdasztiván MT; 
BfN 71/19]. 1633 (A szőlőt) oszszák fel az ket 
Arvak igienese(n) ket fele | vagion Egj hold szeőleő 

Ezt ugj Inteztwk hogj Igenesen merjek kett 
fele [Kv; RDL I. 103, 112]. 1646 minden egye-
bütt léuő acquisitumi haro(m) gyermeki kőzőtt 
egyenessen oszollyanak fel [Erdőszengyei MT; 
Told. 27]. 166911752 ; igjenesen eő keglmek között 
két felé osztottuk [Dedrád K ; LLt]. 1769 Ezen 
fellyel megh irt Controversias határnak igjenesse(n) 
és igazságosson valo fel osztása [Szépkenyerűszt-
márton SzD; Ks 39. XXIII . 16]. 

12. pontosan; exact, precis; genau. 1602 
mezaros Mihály . . ket bizonisagal megh bizo-
nittya az eo marhaianak sayat voltat, Accedalúan 
azis minek eleotte zemewel nem latta az marhakat 
igyenesen zeorin megh newezgette eoket az ket 
birak vraim es nótárius eleott [Kv; T J k VI/1. 
609]. 1783 : hallottam mondani, hogy Apor Jánosné 
Kováts Sára leányomnak nem ment oly igyenessen 
a része ki mint Kupány Ferentz papné leányom-
nak [Mártonfva Hsz; HSzjP]. 1802 : a fen Speci-
ficált Summát méltóztassék hozzánk küldeni, 
hogy miis holnap után . . . az assignattiohoz kezd-
hessünk s kinek kinek birtokát, az egyenesen ki 
dolgozott Sors szerint assignalhassuk [M. zsombor 
K ; Somb. II]. 

13. ' ? ' 1775 (A) főid ŏrŏkŏsŏn igjenesen nézett 
a Máté Ferencz lakta Jószágra [Bodok Hsz ; 
Eszt-Mk]. 

egyenesség 1. egyetértés; înţelegere; Eintracht, 
Einverständnis. 1569: hjwanak minketh oculj 
wasarnapraa Manikrab . . . , hogy ha my 
Egyeb Jgyenettlensegek közte ŏk wolnanakis Ewn 
kŏzteok Jsten zerinth el Jgyenesitenŏk, Annak 
okaert my Ewrwluen az bekesseknek Inteok 
Ewket az Igyenesekre [IB. VI. 225/13. — aHúsvét 
előtt a 4. vasárnapra; az évben: márc. 13. 
bMányik SzD]. 1570 : Az Jgenessegh feleol eo 
k. az zaz vraim aztis Mongiak hogi eleget zoltak 
Mwnkalottak Bennek, De veghez nem vihetek | 
akaratyokat egjbe Igenesithwen, Megh gondollyak 
eo K. Ez Ideiglenis Menye karok es gonoz dolgok 
az Igenetlensegbeol haborgasbol Ieottenek, Mely-
nek ely Tauoztatasaert leh zallasaert, Es az Ige-
nessegnek zeretetnek Bekesegnek megh kerese-
seyert . eo K. az karos vraimnak, Az varos 
Molnayt, három falwit Negy eztendeigh enge-
dyk Byrny eo kgmek [Kv; TanJk V/3. 20a, 21b]. 

2. megegyezés; învoială; Übereinkommen, Ein-
verständnis. 1570 : eo K. Byro vram J n t y az zaz 
vrainiat, Az három zemelyel walo Igenessegre, 
Mely Jgenesseget kewanniak zekeres Jacab es 
Thorozkay Jmre De Mywel hogy az harmadyk 
Jelen Nem volna, Annak Akaratyanelkwl Byzo-
nioson ahoz nem zolhatnak, Azért eo k. varoswl 
az velek valo pert eiy halaztyak addeglan myglen 

azis megh Jeoyen, es egymassal zollyanak [Kv; 
TanJk V/3. 19a]. 1598 Mind az kett fel Egienleò 
akaratból minkett keoz byroknok fogua(n), es 
kezekett be aduan Indultatanak my Eleóttwnk 
bekesegre es egymás keózeött valo Igyenessegre 
[A.jára TA; Berz. 7. LXV. 8]. 

Szk î ~be hoz egyezségre késztet. 1560: Jeot-
tunk , , ebesfaluara . . hog az Minemeo per 
Indulatot wolt, Petky Katalin ázzon keozeot, ki 
Cheffej Benedek felesege volna es harinnaj farkas 
wra(m) keozeoth, hog Attiaffiusagkeppen, wala-
minemeo Jgenessegbe hozhatnok eoket, Isten 
keoztunk Lewen hozok Jllien Jgenessegbe, es Be-
kessegbe Eoket, Eoreoke meg Maradandó es meg 
hihatatlan® [Ebesfva; Ks 101. — aKöv. az egyez-
ség szöv.] ~~be hozhat —• ~be hos jfc ~et szenz 
egyezséget szerez, megegyeztet. 1563/1577 : hittak 
wala Mynket az my attyankfyaya Coloswarat 
hogy, My eo keozteok indultatott perbe, Egyenesse-
geot zerzenenk [Kv; Thor. VIII/2. — aKöv. a 
két fél neve] ^ ~et tesz megállapodik/egyezik. 
1545 k. En Sombori János Sombori mihalyal 
az en atyam fiawal tewtem illien igenesseget, 
hogy az mi rezem ennekem ozlasba jutot volna 
az wagy Jewendewbe Jutni kellene attam az 
en atyamffianak Sombori mihalnak eskewlewbeli* 
rezeyerth ewrewke fiwrol fiwra megh hvwathatat-
lanul [? M.zsombor K ; MNy XL, 137-8 . 
aVagy Kis-, v. Nagyesküllo K] ~re hoz egyez-
ségre késztet. 1580jXVII. sz. az Prédikátor 
Hazanal illyén egyenessegre és alkalomra hozok 
eokŏtt [Köröspatak Hsz; HSzjP]. 1585 : eo 
kgme . teórekeggiek az feyerdy patronusoknal, 
Ne háborgattatnék a' varos Igazsaga, hozna eó 
kgme Egyenessegre eoket a' varossal [Kv; TanJk 
1/1. 20] -X- ~rß jön megegyezésre/állapodásra jut . 
1560 : ez malom felóll valo perpatűarokot minde-
nesteól fogua hatra ffog'úann, Jllyen egienessegre 
es bekessegre ieóttenek . . [Mv; JHbK XII/7]. 
1564 : lepseny Mate Marhaya, Arania ezüstj es 
egyeb fele Ingó marhaya felöl, Jndultatott volt 
per pathwar kozotthok, Jowenek Illyen Jgye-
nessegre my előttünk Attya ffywy zeretetbol, 
hogy lepseny Anna Azzonnak, valamy Marhaya 
Maradoth wolna sukj benedeknel niyndeneket 
sukj benedeknek meg engede [SLt A. 35]. 1574 
Jeowenek my eleóttwnk Jllyen bekesegre es egye-
nessegre11 [Somlyó Sz; WLt. — aKöv. az egyezség 
szöv.]. 1584 Frat taj János vram es F ra t t a j 
myklos gabor es gergelj az nehaj Frat taj gergely 
vram gyermekj egy feleol mas feleol penigy Thol-
dalagy Ferencz Felesege Frattay Clarazzony 
Jeouenek Jllyen Egenessegre my Eleóttwnka 

[M.fráta K; SLt T. 18. - aKöv. az egyezség szöv.]. 
3. közmegegyezés; comun acord; allgemeine 

Vereinbarung. 1581 az falu igyenességéből válasz-
tottunk tíz személt tudniülik az falu földinek meg-
osztására [Zalán Hsz; Barabás, SzO 318]. 767 2/ 
XVIII. sz. köz. ; mind mostani, mind ennek-
utánna valo lakói a Városnak igyenessege szerint 
mindeneket meg adgyanak [Kvh; HSzjP]. 

4. ? egyeztetési lehetőség; posibüitate de îm-
păcare; Schlichtungsniöglichkeit. 1585: Theleky 
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Jstwan es Leorincz Deák valliak hogy Amynt 
Az ket fel keozt volt az villongás, egieb Egienesse-
get Nem leltenek benne, hane(m) Razman Pal 
lia azt meg bizonittia hog f 60 Adot, hat 12 frtal 
Marad Ados, ha penig megh Nem bizonithattia 
hog' Viczej Andrasnak 60 forintotis Adott volna 
hat Az Adossagh fr 72/90 lezen. My eoket bizon-
sagra eresztettewk [Kv; T J k IV/1. 446]. 

egyenességes igazságos; drept, corect; gerecht. 
1579 my eo keozteok ez ket feel akarattiabol 
meg oztottwk a iozagott, kyre mind az ket feel 
rea engede, io egenesseges compositio zerent 
[Burjánosóbuda K ; JHbK XXIII/40]. 

egyenest 1. egyenes vonalban, egyenesen; direct; 
geradelinig. 1583 Monda Thamas, Eregy hithwan 
lator az vton, Lator vag te, hamis hitheó vag, 
Ezen meg haragwek ez Balint es az Nag 
Sáron Igienest Által Mene a ' Kis Tamas hazara 
[Kv; TJk IV/1. 183]. 1598 (A határvonal) elé 
menvén az lengyelfalvi tüalmasra igyenest fel a 
tilalmas erdő szélén [Derzs U ; Barabás, SzO 341]. 
1843 gondoltam hogy tán arra vette ut tyát s 
egvenest mentem a Henning Fogadojához [Bágyon 
TÁ; KLev. ifj. Battyán Mihálly (38) vall.]. 

2. (amúgy) igazában, derekasan; cumsecade, 
straşnic; gehörig. 1736 : békért az gazda hol két, 
hol három ejteles fazakat, hol segesvári ejteles 
viaszas szép uj kupát, azokat másod-, harmad-, 
negyedmagával elköszönte, s ugy ittak mindaddig, 
mig mind az gyümölcsöt beadták, akkor egyenest 
kezdettenek innya vagy almási veres csupor-
ból, vagy járai hólyagos csuporból, vagy segesvári 
fél ejteles, vagy kisebb szép u j viaszas kupából 
[MetTr 326]. 

egyenetlen 1. nem egyenes; s t r îmb; ungleich, 
ungerade. 1732 : a patak . . . egyenetlen decursussa 
miat vetetett ki a regi árkából [Nagyida K ; EHA]. 

2. alaktalan, szabálytalan alakú; fărä formă, 
diform; uneben, ungleich. 1747 : A Falunak felső 
végiben az Észak felöl való Allodialis Rét, 
amenyire Cseglyes és egjenetlen voltához képest 
iutesztethetett . . a Falu felöl való része juta 
az Vrnak [Nagyida K ; Told. 9]. 1805 (A kaszálót) 
minden esztendőben a Kaszálás ideje alkalmatos-
ságával szokták egymás kőzött a Helynek egyenet-
len volta, ugy szintén néhol hepe hupás tekinte-
téből fel osztani [Gambuc A F ; TGsz 48]. 1815/1817: 
Az Egei és Dállyai egyben folyó Határok kőzőtt 

egész Láb, mely Fej edelem lábjának nevez-
tetik, egjenetlen allasa miatt két figurába méretétt 
meg [Ége U ; EHA], 

3. egyenetlenkedő, civódó; arţăgos, certăreţ; 
streitsüchtig, zwistig. 1747: Pakurár Togjer . . . 
meszszűnnőn kiáltotta, ne ha jsd ökreidet ökreink 
kőz zi, mert te olly egyenetlen ember vagy, hogy 
marháidnak minden nyavalyáját nekünk tulojdo-
nitod [Kersec H ; Ks 112 Vegyes ir.]. 1771: 
hallottuk a' Faluba, hogy midőn ketten szóból 
veszekedtek vólna a ' Sok egyenetlen Szok kőzött 
mondotta volna Tyiu György Popa Danilának . . . , 

Popa tudódé mi az Isten ? [Bukuresd H ; Ks 
114. 61. 134]. 

4. viszálykodó, pártolkodó; dezbinat, învrăjbi t ; 
zwieträchtig. 1672 : Érkezett be a pataki collegium 
Fejérvárra, mely exturbáltatott a persecutio 
miatt, melyre adtak okot az egyenetlen magyarok, 
a pedig semmit sem vétett, mégis ő lakolt [AMN 
151]. 

5. békétlen, háborgó; nepaşnic, agitat ; friedlos, 
unzufrieden. 1649 : constal hogy egyenetlen eletet 
eltenek egy massal Kerekes Thobias es Geon-
gyeŏssi Katlia . mint egy boszusaghbol ment 
el az hadba [Kv; T J k VIII/4. 418]. 

6. egyenlőtlen; inegal; ungleich. 1814: a Fel-
peres . . . néhai nagy attya . . . Egyenetlen Csere 
mellett idegenite ela [Mv; Somb. I I tábl. — a Értsd : 
bizonyos javakat]. 

egycnetlenkedés viszálykodás; ciondăneală, cio-
rovăială ; Streit, Zwistigkeit. 1758 Kotsis Ferencz-
né gyakor izben kévánván veszekedni 
Udvar Istvánnéval ( kiis semmi féle okot sem 
egyszer, sem másszor nem szóigáltatott a ' veszeke-
désre és egyenetlenkedésre :) [Betlensztmiklós KK ; 
BK]. 

egyenetlenkcdik viszálykodik; a se ciondăni, 
a se ciorovăi; streiten, zanken. 1577 Az az elebbi 
vallasat nem pergeallya, sem Igyenetlenkedik 
[KvAKt Mss 343]. 1578 en nem akartam sem 
nem akarok az warossal egyenetlenkedny, hanem 
myndenekben eggyeth akarok ertheny [Dés; DLt 
202]. 1592 Tudom hogi az Kotro Mihály fia 
az zomzedsagal Igienetlenkedet, es mikor kaphatta, 
megh leot az tykokban es fel akaztotta. Az zom-
zedsagis eolt megh az eo tykiaiban [Kv; T J k 
VI/1. 209]. 1593 : András reauk biza magat, hogi 
valamint ini el intezzwk, eo soha az ellen nem 
akar Tamassal vezekedni, igienetlenkedni [Kv; 
i.h. 368]. 1600 : az mely peres helen most az kett 
falu igyenetlenkedik, az barommal iarta(m) oda, 
de minket senki ne(m) haborgatoth [Vágás U ; 
UszT 15/105]. 1678: (Erre)a magat obligala 
is in facie sedis ha ezt cselekeszi, hogy egyet vagy 
mast prodalna (!) mások előt vagy collegájával 
egyenetlenkednek [SzJk 133. — aArra, hogy többé 
nem viszálykodik és más rossz cselekedetet is 
kerül]. 1732 Másként talám az Aszonj ő Nga 
a Sigo részire kéván így velem egyenetlenkedni, 
és nevez ő Nga predálonak [Kóród K K ; Ks 99 
Kornis Ferenc lev.]. 

egyenetlenkedő viszálykodó; arţăgos, certăreţ; 
streitsüchtig, zwistig. 1628: mind az ket fél 
igyenetlenkedeo szemelyeknek. be adot igazsagit 
el oluastatuan(n) Értik eo keglmek mi mellet 
keresi Seres Janos igazsagat, és miuel all Kosa 
Miklosneis az ellen [Kv; RDL I. 18]. 1849 : a 
két egyenetlenkedő felek közzül az egyik nős-
paráznaság bűnével, a másik tetemes lopás vét-
kével vádoltatik [Kv; Végr. Vall. 1]. 

egyenetlenség 1. viszálykodás; cear tă ; Streitig-
keit. 1560 : hywata minket hozzaia monda azt . . . 
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Akarna testamentomat tenni ,az ew Jozagarol 
. hogy ha halala teortennek az ewey keozeot 

valaminemw vyzzawonas haborwsag es egenet-
lenseg neh lenne [Fog.; SLt S. 10]. 1568 : Wethe-
nek my Eleonkbe Articulusokba egy nehany 
rendbely dolgokat, melly dolgok feleol, Ew kewz-
tewk egyenetlenség wolt wolna [Gyf; J H b K 
XII/8]. 1577: Le tewen a gywleólseget, es Igyenet-
lenseget Illyen modon Bekellettek meg, es meg 
Igyenesettek [KvAKt Mss 343]. 1578 keryk 
eo kgmet Byro vramat hogy . . . hozzu pernelkwl 
igazetatna el keoztwnk es az Monostoryak kayan-
taiak kózot az hatarrol valo Igienetlenseget [Kv; 
TanJk V/3. 158a]. 1580: Az mw (!) az Iesuitak 
epwletyt nezy . . . , Biro vram eo kegme talallya 
megh vrunkat eo Ngat es keonyeórógye(n), hogy 
eo Naga ne zalytana keozwnkbe ide az warasba, 
mert Nagy egyenetlenseghtwl haborusagtul feleo 
a' dolog [Kv; i.h. 277a]. 1581 A my az Azzony-
falvy hatar dolgát illety a ' mint Iobba(n) 
lehet zalycha le eo kegmek Az egyenetlenseget 
az ket fel faluhelyek kózt [Kv; i.h. 245b]. 7581/ 
1590 Kendi ferencz es Vas Gieorgi Czeghei 
eo magha kepeben à myneinw igyenetlensegek 
volt, valami rectificatio feleol ., igy igyenesede-
nek megh my eleóttwnk [Méhes T A ; Wass]. 
1582 Aminemeo Egienetlenseg indult volt András 
kowach es Mihal kowach keozeót Annyera 
vegheóz vittwk vala Immár keozteok az bekességet 
hogy mind az ket felnek be weottwk kezeket 
[Kv; T J k IV/1. 89]. 1591 vagion mw köztwnk 
oli cziel czap Tókelletlen Arulo beste kiuruafia (!) 
ki az kóztónk valo egienetlenseget es háborúságot 
eőrwli [UszT]. 1593 : ezt meg Ertúen keŏzötthünk 
walo Igienetlensegeth keözink zolanak hogy latnak 
ha meg alkothatnanak teörueninelkwl, azban napot-
is hagianak [Szu; i.h. 9/47] | az megh holt plébá-
nosnak halala vtan az plebanossagh vacalt, noha 
mind az ket Natio keozeot sok vizzauonas igienet-
lensegh volt eddig, kiualtkeppen holot az zasz 
Nation valo vraim az minemew zemelieket propo-
naltanak, azokat bizionos okokért az magiar 
Nation valo vraim nem akartak acceptalni [Kv; 
TanJk 1/1. 222]. 1603 : Ezeknek wtanna mégis 
zolnj kezdenk köziek hogj hadnak el az Egienet-
lenseget, alkodnanak kwlömben, Imar mas dol-
gotis wittwnk vala törekedes altal weghez [UszT 
17/64]. 1608 : Hogy azért my keozeottwnkiß ez 
Utanis ez fele haborusagos Igyenetlensig az perleo-
desbeol ne legyen hane(m) inkab az igaz attyafiu-
sagos szeretet Maragyon keoztwnk . . . , Jndulank 
illyen attyafiusagos alkuasba(n) es uegezesbena 

[Kv; J H b XXVI/49. - aKöv. az egyezség szöv.]. 
1615 : Jöuenek mw elönkben egyfelől az Vitézlő 
Jllyefalui Mihály Deák, mas felöl Taploczai Sala-
mon Kata azzony ugyan ezen meg ir t Mihály 
Deakne, es az menemw egyenetlenseg s ' gywlöseg 
ez ket eztendöben közöttök orialtatot volt, melly-
böl böchywlletes fő emberek ielen leuen intek 
ököt hogy özze bekellenenek, es uyonlag ugy 
mint egyeb iambor hazas emberek <sze>retetben 
laknanak; de semmiuton az Azzont arra nem bir-
hatak hogy uizza mennyen az Vrahoz [Cssz; 

BLt 4]. 1625 Az mynemw Controversia es egye-
netlensegh, az Nemzetes Nehaj Kornis Ferenczné 
Aszszoniom Kapolnaj Bornemiza Judith es Homo-
rod szent marthoni uitezleŏ Nemes Biro Georgj 
keŏzeòt volt . . . paroncziolt ŏ fge hogj el igazi-
cziuk [UszT]. 1640 : az ket falu keőszeőtt volt 
neminemő igienetlensegek (I) egi darab hatar 
ueghet [Retteg SzD; SLt 25. W. 1]. 1651 Hogy 
azért Ura(m) en az tovab valo veszekedesre, es 
igyinetlenseghre, se Isten se emberek ele ŏ t t okot 
ne adgyak . . . [Uzon Hsz; BLt]. 7699 tar tván 
az Cseledek kőzŏt ertetlensegből szarmozhato 
egyenetlensegtőll, ugy vagyon az rosz Cseled 
hazugsága miat magunk kőzőt is valami zenebona 
ne essek [Szentdemeter U ; Ks 96 árva Gyulai 
Zsófia Gyerőfi Borbárához]. 7700 kérének műnket 
az Méltoságos Vraka . . . hogy mennénk el az 
Méltóságé* Catholicus Vrakhoz, és az Erdélyi 
Reformata Religio nevével, kérnők Atjafiságoson 
és intenŏk Ö Kglmeket és . az Catholica Religion 
lévő becsŭlletes Rendeket, hogj . . Gyula Fejér-
váratt azt az Reformata Oo Scholát oda nem 
adhatt ják . . . az ŏ Kglk(ne)k adott Templommal 
légjenek contentusok, és ne ugyekezzenek tobb 
Szerencse tlenséget és igyenetlenséget szerezni 
[Törzs. — aKöv. a ref. urak nevének fels.]. 7773 
midőn a korcsoinálás felett, az nagy Rápolti és 
Aranyi Possessorok eŏ Ngok, és eŏ kglmek kőzött 
disceptatio s egyenetlenség következett volna, 
annak Sopiálására, és articulariter valo el igazí-
tására eŏ Nga . . . a Tiszteket ki hozattya 
H ; J H b XXXI/5]. 1726 : El látván az eddig 
efele egjenetlenségekbűl következett Sok incon-
venientiakott Authoralljak . . Csulai Pál Vramat 
ŏ Kglmet akar mellyik Atyafinak Jószágát (:lia 
refractariuskodnek :) foglalni [Kv ; J H b XLII.123]. 
1740: Nagod maga jol tudgya mi csoda Lengyel 
természetű emberek legyenek köztünk kiál-
tozásban), egyenetlenségb(en) töltik az üdöt t 
melly miá öszve szolalkazássak macskalodasak 
következnek [Kéménd H ; Ks 83 Zejk István 
lev.]. 1750 : tudom hogy Nagytok között még 
most igyenetlenség vagyon [Eresztvény Hsz ; 
HSzjP]. 1766: Petrucz György nevezetű Jobbá-
gyát Iffiab Petrucz János nevezetű Attyafia-
nak egyenetlensége Sok rosz hirbe, névbe keverte 
[Grohot H ; Ks 40/9]. 1812 : a Groff eö moga 
bé ment M. Vásárhellyre és a Groffnéjátis bé 
vitette azon reménységgel, hogy ott az Attyafiaival 
az edgy más között valo egyenetlenséget közölvén, 
tám azoknak Tanáts adása és szemrehányásai 
után a Groffné magát meg jobbítja [Héderfája 
K K ; IB. Bali Jánosné Kis Ersébeth (44) grófi 
mosóné vall.]. - L. még EOE XII , 207. 

2. ellenségeskedés, háborúság; duşmănie, vrăj-
măşie; Feindseligkeit, Feindschaft. 1592: Lonai 
Menihart vallia . . Mezaros f ab i anne ' . . . talalko-
zek eozue Bachi Peterneuel, mierthogi nekiek annak 
eleotte valami Igenetlensegek volt, kezdek eginiast 
rutulni [Kv; TJk V/l . 232]. 1593: istwan vram 
kepebe ászt fogadak hogj amynemw dolga 
es egyenetlensegejk (!) voltak egj masal az Che 
előtt abol egj massal meg bekeltek es egjmast 
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megj kowettek [Kv; i.h. 378a]. 1652 Mivel pedig-
le(n) most ŏ kglmek a mint lattyuk egy mass 
kozòt felette nagy viszalkodasba(n) es egyenet-
le(n)segben vágynák hogy minde(n) gyulõlsegh 
versenges ki szálljon köszúlŏk, ugya(n) most mi 
előttünk adgjak be kezeket mind nekünk, s mind 
egymasnak; hogy mindé (n) egy inass ellen való 
rankort gyŭlòlseget le tesznek az Jsten diczŏsegere 
[Kv; KvRLt X. A. 1]. 1693 lattyuk egjmás 
kózót a’ Nagy egyenetlenseget, egy mas elle(n) 
való ellenkezest [SzJk 268], 1740 : nem tudom 
hogj az Vtrumban Specificalt földeket hogj a 
két Atyafi kŏzzŭl edjikis birta volna békével . . . 
mert Kovács Gyŏrgj és Péter mind örökké tilta-
gatták egymást villangattak felettek fenyegették 
ègymást még némellykor az egyenetlenség miatt 
míveletlen is maradt némellyik föld [Szásznyíres 
SzD; Ks 17. LXXXIV. 13]. 1853 Albisi Bartos 
Sándor és Ferentz testvérek panaszok követ-
keztében ki neveztettünk mint Dálnok falva hites 
Elöljárói hogy a fen irt test verek altal birtoklo 
egy földeta . a Szomszéd földekkel mérjük 
egyenlő nagyságra és kövekkel annak széleit 
jelejjük-ki hogy az Szomszédokkali egyenetlenség 
az által hárintodjék el [Albis Hsz; BLev. — aKöv. 
a föld határolása]. 

3. békétlenség; neînţelegere; Unfrieden. 1597 
eleiteol fogwan Sardi Janos nagi haborúban 
egienetlensegbe(n) elt az felesegewel soha semmy 
bekesseges lakasok egimassal nem volt [Kv; 
T J k VI/1. 93]. 1605 : Meg ertettek ö kk Varossul 
Zöch Gaspar és öt túes Andras kjraly Biro wram 
közét való egyenetlenseget és egymással való 
perledesset Az kett felnek be Adot feleletiböl 
Tetzet ö kmnek hogy az kett priuatús Ember közét 
à minemű egyenetlenseg eredet Periclitaltatnj 
l.itatik az varosnak regy szabadsaga es titkos 
priuilegioma Vegeztek hogy ezeknek az priúa-
tússoknak egymás ellen való perek czendessegben 
legyen, meglen öt tues Andras w(ram) az Varosnak 
ebből valazt tezen [Kv; T a n J k 1/1. 535]. 1711 
minden eddig Etzken Andras Uram Felesége és 
Miklós Déák Uram között meg lett, és gyarlosagbol 
vagy szánszándokbol esett egyenetlenség ki szállá, 
i^érvén ŏ kegyelmek magokot arra, hogy ennek 
utánna o kegyelmek egy mást nem injuriálják, 
hanem egy mással igyekeznek Istennek élni ember-
séges Emberek szolgálattyára s példájára [Albis 
Hsz; BLev. Transs. 33]. 

Szk s ~ ct szít. 1880 ángyát Kovács Ersokot 
valami kosza hír következtében illetlenül meg-
támadta s a házasok közt egyenetlenséget szított, 
mondván bátyjának, miért t a r t házánál olyan 
nőt? [M.bikal K ; RAk 347]. 

nézeteltérés; deosebire de păreri; Meinungs-
unterschied, Mißverständnis. 1569 hjwanak min-
keth Manikra* hogy ha my Egyeb Jgye-
nettlensegek közteŏk wolnanakis Ew kŏzteok 
Jsten zerinth el Jgyenesitenök Melynek 
Mind az ket fel engede hat ra hagywan Minden 
Jgvenetlensegeketh, Es kŏzteŏk walo perpattwar-
kodasokat [IB VI. 225/13. - BMányik SzD]. 
1570 : Az Igenetlenseget ěremest leh zallytottak 

volna eo K. az zaz vraim, De Mywel hogy zekeres 
Jacab vram arra halazt hogj Minniayan leien 
Ninchenek, hane(m) Mykor Byro vram Meg Ieo 

azkor Minden Iot akarnak vegezny [Kv; 
T J k V/3. 19b]. 

5. meghasonlás; dezbinare, dezacord; Entzwe-
iung, Zwietracht. 1773 : itten az I f f jak az Öregek-
től nem halgatnak, edgy mast meg nem értik, 
edgy szóval Nagy egyenetlenség Uralkodik a 
M. Letaiak közt [M.léta TA; J H b II/3]. 

6. egyenlőtlenség; inegalitate; Ungleichkeit. 
1581 Biro vram hywassa be az plébánost es 
Inchye megh hogy legie(n) gongya Rea hogy az 
zaz Nemzet p(rae)dicator nelkwl megh ne fogiat-
kozzek, zerezze(n) p(rae)dicatorokat eó kgmeknek 
is hogy ez igyenetlensegh myat ne essek panaz 
[Kv; TanJk V/3. 248a]. 1828 : Természetes igazság 
az is, hogy az osztálykor eshető Birtokbéli egyenet-
lenségeknek, ugyan ollyan szinü Jószág >kat (!), 
nem pedig pénzel kel potolodni [Cege SzD; Wass. 
Jk 36]. 

7• kb alaktalanság; diformitate; Unförmigkeit. 
1777/1780: (Az) Erdők edj mástol nem 
distingváltatnak . . külön edgyik a másiktúl 
nem szakasztatott, hanem A mennyiben a helynek 
Tekervényes egyenetlensége engette mind a kettő 
egész accuratioval együvé méretetvén lett Nap-
keleti Szélessége M. Reg. 160 [Somkút SzD; 
J H b K LII/3. 162-3] . 

egyenetlenül egyenlőtlenül; (ín mod) inegal; 
ungleichmäßig, ungleicherweise. 1802 Néhai Nagy 
Atyám . . Curiája Somboron® Néhai Edes Atyáin 
Sombori Petem (e)k adatott, de szembe tünö 
egyenetlenül és kitsiny Quantitasban, el szakaszt-
ván azon régi udvartol, gyümöltsós veteményes 
kertnek nagyobb részit a ' Csüres kertet egeszen 
[Somb. II . - aM.zsombor K]. 

egyenget egyenesítget; a índrepta; geradeina-
chen/richten. 1600 : Az Ciganok hogi zeget vontak, 
Igiengettenek, fizettwnk nekik d 24 [Kv; Szám. 
9/IX. 40]. 

egyengetés egyenesítgetés; îndreptare ; Zurich-
tung. 1587 Naponkent az Cziganoknak zegek 
Egiengetesereol fiszettem —/88 [Kv ; Szám. 
3/XXX. 19]. 1795 : Diku János Czigánynak 5000 
zsendely Szegek egyengetésekért százzá per 1 xr 
[Déva; Ks 95]. 

egyengetett (ki)egyenesített; îndrepta t ; zuge-
richtet, geradegemacht. 1625 Az plebania liaznak, 
adtunk sendelj szeget nro 12 ezert, Igengetet 
szeget nro 16 szazat [Kv; Szám 16/XXX. 37]. 

egyengettet egyenesíttet; a índrepta; gerade-
machen. 1598 O hiazo szeget egyenget tétünk 
az Cziganokal nro 9700 tezen f. 1. d. 94. [Kv; 
Szám. 7/XVI. 35]. 

egyenként 1. egyesével, külön-külön; unu cîte 
unu ; einzeln. 1585: El kulde minket leorincz 
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Mester hogy az keotelwereoket eggienkent hazon-
kent el Iarnok, meg kerdezny ha eo Akarattiokkal 
leotte az lada elvitel [Kv; TJk IV/1. 440]. 1592 
Eleo hozattam ez varosnak minden priuile-
giuminkath, mellieket eggyienkent . . . zorgalma-
toson megh olwaswan, minden leweleknek conti-
nentiaiat ertelmeth, summa Zerenth ky irthain, 
az leweleket eggienkenth Byzonios eoregh Cotawal 
megh iegyzettem [Kv; Diósylnd. 11]. 1599 
(A vasból) kit olcsóbban kit dragabban attunk 
égienként Nleha az roszszat olezobbannis kellet 
Adnunk hogi nem mint allot [Kv; Szám, 8/XI. 
25], 1687 eő kglme azt parancsollya vala, ha ez 
után akar Lovas, akar Gyalog az én hiremnélkül, 
az eő Ngok Joszágáb(a) mégyen akar miért mind-
gyárt meg őllyétek: Mellyet én halván mondék: 
Miért ád kgd Vr(am) kalácsot, az kezek (be), 
mert igy edgyenként minket kgd, mind meg 
őlegethet [Szilágycseh; GramTr VIII. 4 Somogyi 
István (50), a csehi lovas sereg zászlótartója vall.]. 
1804 Ennek előtte néhány Hetekkel el veszvén 
elsőben két pujka fijajim, annak utánna edgyen-
ként többek is, meg találtam azoknak kettej ét 

Almási Dániel Uramnál meg rekesztve [Torda; 
TLt Közig. ir. sztlan]. 1827 A Colonusak egyen-
ként Esztendŏtt által szakasztott szolgálatba vagy 
hetenként hány napi szolgálatot szoktak praes“talni 
's miféle egyébb Daciákot tartoznak adni ? [Dob.; 
Wass. Conscr. 5]. 

2. mindegyik külön-külön; fiecare ín par te; 
jeder einzelweise. 1589\XVII. sz. eleje (A céhet 
elhagyók) eggienkent minden társ nelkŭl, es 
egiesegiedwl, saiát kezek munkaiaual keressek 
eleteket [Kv KőmCArt. 22]. 

egyenlő 1. egyforma; egál; gleich. 1546 myko-
ron az tooth meg chenaltatyak, az wagy az thoon 
az molnoth meg eppythykh, thahath az my penzel 
walo fyzethesse lezen annak azth egyenlee kelchegel 
esz fyzeteszel fyzesseek megh Egykes feleeth 
fyzesse, az niassyk feelesz feleeth fyzesse [Panot a ; 
DánielO 6. — ft ?Panád KK]. 1567 az éghaz 
hely nemesek kedig hwzon eot eot pynzt aggianak 
kikkel az zekelsegis egienleo terhet veon magara 
[Törzs. fej.]. 1568 : az Gereomonostory es Mirigioy 
Nemes vraim . . . magokat Erre keoteottek, hogy 
Ewk Igenleo keolcheggel, fáratsaggal, es gond-
wysselessel az Nemynemew hawasok felewl gondot 
wysselnek, es teorwen zerynt Idegen kéztwl meg 
zabadijehiak [M.valkó K ; KP]. 1578 : En Zamossy 
Pether feyedelmeunk Ew Nagh zolgaya wywar-
bana az waros keozzwl azt az hazat th soha 
ky nem Akarom wenny, Megh nem Akarom 
Nemesitthetny Semmi okbul Sem en Sem Mara-
(lekyin, hanem az varossal egyetemben egyenleo 
terhet Akarok wyselnem myndenekben es Eggyet 
Erthenem az my az En Allapatomat Nezy Es 
mindenekben Egyenleo Theorwynt Akarok wysel-
nem [Dés; DLt 202. - aSzúv.]. 1584 Az Adósság 
be zedesse felől, ígyen alkuttak, Hogy Egyenlő 
kŏlczhyeggel zeggyek be [Kv; TJk IV/1. 324a] | 
mindeonben eggiet akarok kegélmeokel Erteny, 
Es Igienleo terheott viselni [Dés; DLt 214]. 

*594 : Badachiona Portio . . . A Keresthelekiekkel 
egjenleő teőruenben ellnek [UC 113/5. 90. - 'Ba-
dacsony Sz]. 1612 Fged kerített kolezos Varosa-
nak nagy romlassara volna Hogy oly Nemes 
Ember közünkben lakoúl szallana, ki az Varossi 
emberrel valo egyenlő terhe visselestöl szabados 
legyen [Kv; PLPr 23]. 1622 Egyenleő az fizetes 
ebben a' faluba(n) a' Ministernek mindenben a’ 
viz sziluasiakkal [Dengeleg SzD ŝ

t SzJk 6]. 1641 
Fwzesi János egj testuer Kamanczj Mihallyal 
Az Fagarasi Geőrgj Deakne szwle Apiaual egyenleő 
s egj ízen ualo Attyafiak uoltak [Füzes K ; RDL 
I. 125]. 1792 a meg kárasittatnak része bonifi-
cáltassék hasanlo Joszaggal, addig is penig, egj 
mást tartozzanak egjenlö költséggel oltalmazni 
s perelni [Aranyosrákos TA; Borb. I]. 1865 : ha 
kedves gyermekeim közül bár melyik maradék 
nélkül halna el, vagyonát egyenlő mértékben 
örököljék a' fenn maradók vagy illetőleg maradé-
kaik [Kv; Végr. 6]. 

Szk : ~ akarattal!akaratból a. közakarattal, 
közös elhatározással. 1570 : az ket fel peres egen-
lew akarathbol hyttak volt Ewtet Teobekel ege-
tembe Az More Janosne hazahoz hogy az vratul 
Marat Marhat megh Intéznék es ely oztanak 
keoztek [Kv; TJk III/2. 69]. 1573 Aztalos 
Leorinch Azt vallia hogi . . . keryk eoket aztalos 
Imre es Zeoch gěrgy lennenek otth es latnak myt 
az hazba Be raknak hogi Be rakttak ozton Egenleó 
akarattal attak az kwlcat aztalos Leorinch keze-
zehez (I) [Kv ; T J k III/3. 72]. 1588 Jöwenek my 
elònkben 1588 esztendeoben Igyenlo akarattala 

[Szenttamás Cs; LLt Fasc. 49. A. — aKöv. a 
nevek fels. és az ügy érdemi előadása]. 1591 
Miel hogy az bizonsagok vgj hozzak be hogy az 
hazat Egienleo akaratbwl czinaltattak vgian azon 
Eoreksegen kit ennek eleotteis ferenezjnek hozott 
vólt az Nyl Andrasnak is egienleo Akarattbwl 
czinallianak hasonlo hazat [UszT]. 1598 mind 
az kett fel Egienleò akaratból minkett keoz byrok-
nok fogua(n) Indultatanak my Eleóttwnk 
bekesegre es egymás keózeott valo igyenessegrc 
[A.jára TA; Berz. 7. LXV. 8]. 1606 akkik az 
leuelben fel ŭalanak irua be hiuatok az Tanaczj-
hazba azokat, es akkori ortaly mondoual Masas 
Thamassal, mondattuk megh egienleő akaratból, 
hogy Cziazar eö flge fogliai volnanak, mind addig, 
mig Bastatol mas tanusagunk nem lenne feleölleök 
[Kv; TJk 7. 81]. 1614 : Hiuanak minket Egienleò 
Akaratból Király Uchaba Az mi Bizodalmas 
Vrunk, Chyszar Istuan Egi reszreöl, mas Reszreol 
somliay fazekas Mihály [Kv; RDL I. 95]. 1620 
Ez kertet mikor Zeöleösj Jstuanét Sopia 
Azzont k j hazasitotak, akor penzek nem leuen 
az Attyafiaknak egyenleő akaratból zalagositotak 
Jacab Deaknak [Kv ; RDL I. 97]. 1757 egyenlő 
akaratból mindkét fél Oculatorokat kert az szék-
től kettőt kettőt egyenlő akaratból fel is vittek 
es mind a' két banyában meg visgáltottak az 
Kőztök valo Difficultasakot [Torockó; Bcsla]. 
— b. teljes egyetértésben. 1552 : nió (!) azonyoni-
mal angyommal az nehay Bereztelky Banfy ber-
naldnewal, melyth annaazonyal, az my wegezesónk 
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zerinth egyenló akarattal, ez zentgyórgynapyara 
gyóytóttők vala ide Bereztelkyre iambor nemes 
vraymath [Beresztelke MT; JHbK XVI/31]. 
1596 : Az hazat ket aztallal es egy eoregh rákot 
ladawal az atyfiak (!) egyenleo akaratból 
engettek volt Barat Sebestiennek f 2000 [Kv; 
RDL I. 65]. 1603 : H a . . . derek dologh erkezyk 
tehát az szaz vraimis czedulat ne varianak, hanem 
az eoregh harangzot halúan mingyarast gywlyenek 
be es megh ertwen az dolgot egyenleo akaratból 
deliberalianak [Kv; TanJk 1/1. 442]. 1635 ; 1623. 
esztendeoben, magok® egymaskőzeott megh alku-
ván es meg eggyezven, egyenleo egy akarattal 
az Birak es Tanaczi eleott Comparealwan, mutua 
fassiot teottek rolla hogy az egy Czehben incorpo-
raltattak [Kv; Céhir. I. 15. — aA csizmadiák és 
a vargák]. 1759 : Tkts Palatkai László Uram mint 
két Kezeivel az hajába is ragada . . . Providus 
Marusán Gavrila(na)k, de Tkts Mósa László 
Uramis . . . maga tulajdon két kezeivel hasonlo 
keppen az haj ab a akada . . . Marosán Gavrilanak, 
és egyenlő akarattal ő Kglmek téptek, szaggattak 
[Árpástó SzD; BK]. — c. egyhangúan. 1567 az 
erdei orzagbely hyweink . . . ez mynapy réz zerint 
walo gyeolesekbe egienleo akarattal végezek 
hjg’ az nemesség az elebbely Rawas zerint Zaz 
Sebesnek epetesere minden Kapwtol hwzon 
eot eot pynzt, aggianak [Törzs. fej.]. 1569 
K^rnard Schüler Es Francz Werth, hwt zerent 
azt wallotak egyenlő akarattal® [Kv; TJk I I I / l . 
164a. — ®Köv. a vall.]. 1571 vegeztek egenleo 

caratal eo k. hogy Ennek vtanna senky Borát 
ciiaplarral Ne arwltassa [Kv; TanJk V/3. 51b]. 
7592 : Birot eonneon keozteok egienleo akarattal 
chinallianak [Kv; Diósylnd. 42]. 1601 : ígérik 
penigh eo kgmek zaz vraim egyenleo akarattal 
magokat hogy mind az fel vetet Adott, s mind 
ezt indifferenter Ieovvendeo vasarnapra be admi-
nistraliak [Kv ; TanJk 1/1. 378]. ^1775 Lévén az 
]-> C. Congregatioja és akkori alkalmatosságai 
végezé egyenlő akarattal aszt hogy ha valamely 
Betsulletes Mester legény Cehban akarna allani 
tartozik az Cehnak ŏszve Gjuléséért flor 1 id est 
egy forintokat le tenni az Tábla Járásért 12 pénzt 
[Kv; FésűsCJk 51]. 1808: a Betsülletes Czéh 

egyenlő akaratból végezte . . . Hogy mikor 
Czéh gyűlés van, és temetési kiséréskor tisztessé-
gesen jelennyenek meg [Kv ; KCJk 21a] ~ 
egyezésből közmegegyezéssel. 1777 mind a két 
Falu ki jővén Udvari Tisztyekkel edjŭ t t határoz-
ták meg egyenlő egyezésből a két Falu Határát 
a Szamos felé egy Dombocskaig, a midőnnis egy 
követ felis ástak Métának [Konkolyfva SzD; 
JHbK LVIII/28] * ~ értelemmel)értelemből egy-
értelműen, egyetértve, teljes egyetértésben. 1578 : 
wegeztek voxot kerdwe(n) egienleo Érielemmel 
es akaratból, hogy ennek vtanna mindé (n) zaz 
ember tiztessegesse(n) zollyon itben az gyw-
leosbe egy masnak [Kv; TanJk V/3. 169b]. 
1589\XVll. sz. eleje : az kŏmives mestereknek 
őrŎkŎs Priuilegiumara, egienlo nyeluel es értelem-
mel . . . illienkeppen ki attuk f t ŏrŏkeoswl s meg 
allandoul [Kv; KőmCArt 2. — ®Ti. a céhlevelet]. 

1604 : Capitanok es hadnagioknak eleotteok Jarow-
nak (!) valaztattak feo Capitanioknak az Vnyo 
Zerent Kadar Mihalt es Roger Martont min-
denekben azért biro vramtol es az Tanachtol 
fwgyenek eo kgmekis es mindeneket egyenleo 
ertelembeol chelekedgyenek [Kv; TanJk 1/1. 
488] ~ értelmű. 1605 az meli kett Vraink 
valaztatnak es el mennek azok eggissek es egienleő 
ertelmwek legienek eggik az másik nelkwl se 
eggiel se massal ne tractalodgianak [Kv; TanJk 
1/1. 512]. ~ kérés közös kérés. 1585 Orsolia 
Mezaros Miklosne Irasat Atta be kiben Zoryn 
(!) meg vadnak Az marhak Akik Nalla voltanak, 
es ky Atta Tarchiay Palnak es tarchiay Georgnek 
az eo Egienleo keresekre [Kv; T J k IV/1. 526] 
~ konszenzusból közmegegyezéssel. 1622 : Az mj 
az Keoz*p vtzaj hazat iletj . . Diuisor Vraimal 
egyenleo consensusbol böczwltek vgj mint Ania 
s ' edes gjermekj közöt f. 600 [Kv; RDL I. 119]. 
1682: Hogy ezen meghirt Korcsomalas jo rendben 
allittassek egyenlő consensusbul Bor birak (na) k 
rendeltük Szőts Ferencz es Borbély Mihály vra-
mekat [Dés; Jk] ~ nyelvvel egyhangúan. 
1589jXVII. sz. eleje : Annakokaert mys az mi 
bizonios egienes ertelmwnkbeol, tanacziunkbol 
megh halgatvan es hellyen hagiuan az megh 
neuezet mestereknek koniorgeset, az faragó 
es Rakó kŏmives mestereknek ŏrŏkŏs Priuilegiu-
mara, egienlŏ nyeluel es ertelemmel tŏrueny sze-
rent megh itiluen, ülienkeppen ki at tuk ŏrŏkeoswl, 
s meg allandoul [Kv; KőmCArt. 2] & ~ szóval 
egyhangúan. 1570 : Ven Lakatos peter, Lakatos 
Balint, Zygarto Gĕrgh, Egenleo Zowal vallyak 
hytek zerent, hogy az mely Lewelre eok pechete-
ket vetetek, . . . Minden keppen es Minden Rezeben 
Igaz volna [Kv; TJk III/2. 83]. 1571 : Az Tha-
nachnak Megh epitese feleol egenleo Zowal wgy 
zolnak eo k. hogi Mostan zwkseges voltat Nem 
Esmery lenny [Kv; TanJk V/3. 40a]. 1588 
Jelen lewen ez tizteletes Zemelyek Gyarmathy 
Gaspar deák hiteos Nótárius, es Erdély Istuan 
Eskwtt Tanachybely zemely íny keozteonk lakozok, 
egienleo zoual illyen Jelentest es relatiot teonek 
my eleotteonk® [Torda; Pk 2. — ®Köv. a nyil.] 
~ szuffrágiummal egyhangúan. 1593 egienleo 
suffragiumal valaztottak Erasmus vramat az 
plebania tiztinek viselesire, annak moggia es rendi 
zerent [Kv; TanJk 1/1. 222] ~ tetszésből egy 
akarattal, közakarattal. 1600 : egy ertelembeöl es 
egienleő teczesbeól dirigáltuk [Torda; DLt 263] 
~vé csinál egyenlővé tesz. 1696 bizonyos szüksé-
géin esven az I idejebenis azon penzhez® kellet 
nyúlni, ésmet be csinaltam be sikállottam, és az 
ház földevei egyenlöve Csinaltam [Dés; Jk. — 
®Ti. a szobában elásott pénzhez] ~ végzésből 
egyhangú határozat alapján. 1635 : enis eggyik 
TeŎrwenyteweö voltam, es egyenleó vegezesbeòl 
volt, hogy az Peresek megh beòwicziek az szekett 
[Abrudbánya; Törzs. Kalotan Zimul de Keòrpe-
nies (54) vall.] ~ vokssal egyhangúlag. 1590 : 
Az Was dolgaban Eo kgmek egienleő voxal 
wegheztenek, hogy . . . senky sohowa eleybe Ne 
Mennyen tiz forint bwntetes Alath [Kv; TanJk 
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1/1. 127 — 8]. 1595 : egienleo voxal vegeztek, hogi 
ez Ieowendeo hetfeon Jspotali Mester vram 
kezgie el az zwretet [Kv; j.h. 263]. 

2. egyenlőképpen való, egyenlő mérvű ; de egală 
măsură; gleichförmig/wertig. 1717/1781: Bernád 
János Uram a maga, és több Condivisorok 
képekben és nevek alatt . . . az acquisitumoknak 
vagy is nevezetesebben a keresett Joszágoknak 
a Materno aviticumokkal együtt, hasonlo és 
egyenlő oszlását efflagitálák [Bencenc H ; JHb 
LXXI/3. 478]. 

3. egyféle; de acelaşi fel, la fel; gleicher Art. 
1733 bizonyos fatensek világoson importallyak 
hogy az kezéhez vett gyoltsot nem akarta el lop-
ni, hanem a maga vett gyolcsával akarván con-
feralni lia egyenlőe nemis mesze vitte [Torda; 
TJk I. 15]. 

4. egyforma nagyságú/méretű; de aceeaşi mă-
rime/proporţie; gleichgroß/mäßig. 1617 Czier-
niczb(e)n egi Bulbuk New Reteczke, melliet 
intiztunk ide ala az Iua(n) oldalan valo retseggel 
egielŏnek (!) Sors szerent az Mezt akin New 
Retsegett, . egi Fericzios (?) New rettseggel 
egienlŏnek intiztûk (I) Sors szerent [Abrudbánya; 
Törzs]. 1676/1681 : az hamoroko(n) valo másája a 

egyenlő légyen ă vár belivel; mellyis igazan nyomja 
megh ă száz fontott [Vh; VhU 659. - aA szám-
tartónak]. 1724 : Az édes Attyokrol . . . maratt 
ház helyet Elsőbennis négy egyenlő részekre 
hasítván, a két szelsőkben esett csorbákat ki 
pótoltuk [Asz ; Borb. I]. 1747 : Két egjenlo részekre 
hasitatván az fundus, az a' része, mellyen a ház 
vágjon légjen az Actrixé [Torda; T J k I I I . 125]. 
7 765 ; az Exponens Vr Földe egyenlő rész a Tit. 
Pálffi Mihályné Jármi Judith Aszszony Főidével 
[Széplak K K ; SLt évr. Transm. 341]. 7776 ; 
az Retek nem <e)gyellŏk (I) [Aranyosrákos TA; 
Borb.]. 1771 : Beke Adviga es Beke Orsolya . . . 
sorté Divisionis ad aequales duas partes fel osztot-
tak volt az Al Csernatoni Joszágokat, melynek 
ma egyik részén Kegyelmed . . . Krizbai Mózes 
Uram lakik . . . , más meg félszegitett Joszágot ad 
occidenter mi birjuk három Atyafiakul, de miénk 
ma sokkal kisebb a kégyelmetekénél, holot egyen-
lőknek kénék lenni a régi Divisio szerint [Hsz; 
BLev.]. 1781 : egy hold főid ősztatlan (!) a kezek-
nél hagyatik addig, mig a ' belső őrőkségbeli részek 
(:fel bomolván a csere:) kezekben viszsza száll, 
akkor a ' joszágokkal egygyűtt azis oszoljék három 
egyenlő részekre [Asz; Borb. I]. 1787 : két egyenlő 
foglato kapats [Mv; MvLev. Tolvaj alias Varga 
Mihály hagy. 5]. 1848: a mikor az osztálly 
történt . . . Tiboldi és ūrmŏsi a Joszágot két 
egyenlő részre osztották [Tarcsafva U; Sf. Pálfi 
Lajos lev.] 

egyenlőben 1, egyenlően; ín mod egal; gleich, 
egal. 1604 : Az örökségöt Egienlöbe bir tak [UszT 
18/138]. 

2. kb. közös jellegűen; cu caracter comun; 
gemeinsam(er) Art. 1588: talaltatik . . . egien-
leobe az az Adossagh Mindenesteol az Azzonnak 
özvegysegeben f 63/50 Azért haromlik ebbeol Az 

egyenlőképpen 

ket gyermekre divisio zerent f. 42/16 [Kv; KvLt 
Inv. II/2. 17]. 

egyenlően egyenlőképpen; ín mod egal; gleich. 
1862: A' többi ŏszves vagyonom osztodjék fel 
egyenlően [Kv; Végr.]. 

egyenlőképpen 1. egyformán, egyenlő mérték-
ben; deopotrivă, la fel, ín egală măsură; gleieh-
förmig. 1558 : Feyerites. Rp. a Mercuriu(m) subli-
matumoth, rusikat, saletromoth, salarmoniakumot 
egienlo kepen 4 lototh, sal alkalit. 1 lothot, es egesd 
meg korniwl valo twzon [Nsz; MKsz 1896. 281 — 2. 
— aRecipe]. 1566 : Az my keues földünkön 
lakok hazahoz szanto földet széna feuet szakasz-
tasson, mint az faluba ualo köz szekelynek eg'enlő-
kyppen [SzO II, 187 részben átírt I]. 1568 : Ewk : 

Igenleo keolcheggel, fáratsaggal es gondwysse-
lessel az Nemynemew hawassok felewl gondot 
wysselnek, es teorwen zerynt Idegen keztwl meg 
zabadijehiak, es mykor Istennek Segythsegewel 
meg Zabadythatthiak, Igenleo keppen mynd fiwrol 
fywra eellyek mynden haznalatyval, eo hozza 
tartozoywal egetembe [M.valkó K ; KP. — aA 
gyerőmonostori és meregyói nemesek]. 1569 Az 
kys weolgyet penig, az három falw Egyenleokepen 
byrtak [Mezőbánd MT; VLt]. 1570 : My hwsweth 
wthan walo cheterteken Mogyorora es 
wghan otth az Banffy Menyhárt Rez Jozagara 
Mennenk Mely Banffy Menyhárt Magnalkywl 
Ez wylagbwl ky Mwlth wolna es az Meg Newezet 
Attyafyak keozeoth a<z> deficiens Attyafiwnak 
Jozagath . . . Egienleo keppen Meg oztanok feleth 
Banffj Palnak feleth penig . . . Banffy Myklos 
gyermekeynek Adnok [Bh; Eszt-Mk Mogyoró cs.]. 
1588 : Ez Erdeőthelky marthon zentt Margit 
Azzony nap táyban nem twggywk michyoda 
lelky esmerettel . . . Az Atthya chyan Lazlo Rete-
ben mikor wolt wolna, mely Eóweys wolt egyenleo 
keppen Az en fiam jobagyat chyan János neweótt 

Az Atthyawal fegyweres kezzel Reaya menwcn 
. . . halalos sebbel ülette [Somlyó Sz; WLt]. 
1596 : az mely vetesek az vezzecdia hataron vagyon 
ez idei haznok egyenleokeppe(n) ozollyon w kn:ek 
keozeott haro(m) rezre [Mihályfva N K ; J H b 
XXIII . 3. - aSzászvessződ NK]. 1599 : Ezer 
Arani forint, ket Ezer forint Apro pénz, Haggia 
hog Egienlo keppen Igazan fel oztattassek [Sza-
va K ; JHbK XXI/7]. 1617 Az 4 kerekw 
Stompnak az alsó Temeliaia mint vagio(n) 
mostan, ennek vtanna is egienlokeppen tarchiak, 
es epichek, vgi hogi mindaz kett felnek kara 
ne legien ieòuendòb(en) [Abrudbánya; Törzs]. 
1642/1782 : az mi kevés gyűmőltse vólt az puszta 
Szőlő Hegyb(en) azt egyenlőképpen élték [Szüá^y-
szeg; Borb. II]. 1661 : Nemzetes Váradi Balc^li 
Lászlone Aszonyom . . . Az Várbeli házat 
hagyá az maga két attyafiának mihellyen 
Iste(n) az Országot le csendesitti, az megh nevezett 
attyafiakra szállyon es egyenlőkeppen birjak 
[Mv; MvK]. 1683 k. Az Scholat penigh ket 
Faluiul egyenlő keppen eppitik [Kis és Nagydoba 
Sz; SzVJk 148]. 1724 : a Bányára menő ösvényén 



egyetmásocska 652 

fellyül lévő zöld búzát, kalongyába rakván, oszszák 
négj felé egyenlő képpen [Asz; Borb. I]. 1747: 
ha . . . valami uton modon az Kapusiaktól® Prae-
tensiob(an) való Részt ki nyernék . . . egyenlő-
keppen osztassék fel [Mezőbodon TA; JHb XI/31. 
2. — aMezőkapus (TA) lakosai]. 7775 : ezen . . . 
erdős és pusztas hellyeket Bertzeket s Ligeteket 
Oltszeme Bodokkal egyenlŏkeppen birta [Oltszem 
Hsz; Mk II. 2. 71]. 1787 Ide jő már az néhai 
Elek Ersebethről Vadadi Andrásnérol maradott 
passivum Debitum melly az arvait egyenlőképpen 
illeti [Mv; MvLev. Vadadi hagy. 4]. 1807: N. 
Székellj Boldisaris maga acquisitumat . . . mind 
Léányainak, mind pedig Fiainak egyenle ŏképpen 
hagyta [Aranyosrákos TA; Borb. II]. — L. még 
SzO II, 183. 

2. ugyanúgy, ugyanolyan módon; ín acelaşi 
mod, la fel; ebenso, auf gleiche Weise. 1572 : 
Thoroszkoi ferencz Esmet Hiua my Eleónkbe 
három paraszt Embert . . . kiket my meg Esketwen 
Egienló keppen aszt valliak mint az fellywl meg 
irt Bizonsagok [A.jára TA; Thor. IV/6]. 1642 : 
Os Lazar Annorum 70 mindenekben egjenleo 
koppén val az elseo valloual [Abrudbánya; Törzs]. 
1752 minden mester Ember az vásári Munkát, 
égjenlő képen csinálja tudni illik az fenyő Fa 
Edényt, égj kőszőnséges Tsebret hat Abrontsal, 
az többi Edényeket pedig az regi mod szerint 
[Kv KádCJk 20a ford. németből]. 1775/1802 : 
nem praesumnaltathatik irántak hogy ez 50 
Esztendős Tanú a 80. Esztendős Tanúval egy 
aránt egyenlőképpen fateálhassan [BSz; JHb 
LXVII/3. 123]. 

3. éppen úgy, éppúgy, ugyanúgy, szintúgy 
chiar aşa, chiar la fel, tocmai aşa; genauso. 1598 
Miwelhogy penigh az veresekben egyenleokeppen 
taglóttak, valamyre erkezik az zappanos legenj, 
serelmejert, borbélynak fizetesert, keolchyegeert, 
ezeket harman tartoznak megh fizetnj [Kv; TJk 
V/l. 163]. 

4. hasonlóképpen, szintúgy; la fel, ín acelaşi 
mod; gleichfalls. 1590 Byro vram Akaratyabol 
fyzettem hogy az Borsolo Jánost vittek 4 Loual 
Zen Mihalra, Mezaros Andrasnak att(am) f. 1 
d. 50a. Vg'an ezeon Borsolo Jánost vittek Iprara 
(!)b 4 loual Attam egienleo keppen f. 4 [Kv; 
Szám. 4/XV. 21. — aAz összeg ugyanazzal a 
tintával kihúzva. bIpp Sz]. 

5. egyként, egy akarattal; ca un singur om, 
unanim; einmütig, übereinstimmend. 1553 E-
gyenlŏ kypen modak (!) Ez t hog Az mynemy 
perek wolnanak Az zent martony haz es Egyeb 
Eorókseg felöl Azt Az dolgoth halaztothak vyz 
kerezt vthan való vosarnapra wasarhelyre [Kv; 
BfR VI. 295. 1]. 1569: Esmet Egyenlewkeppen 
Margyt azzony es Kerestely Balas Meg Engedek 
Buday Gergelnek Mynd zam adast, es Myndent 
walamyn Nekyk maradót volna Gergelj wram 
ellenek [Diós K ; JHbK XLV/13]. 1570: Az 
varas feold Mereoje Igh vallya hogy Eothet Palochy 
es az chinek gergelne fya Egenleo keppen hittak 
ki zent gĕrgh hegere zeolieo Merny, Eo ely me(n)t 
•es ky Merte az myt Mwtatak, De chinek gergelne 

otth Nem volt [Kv; TJk III/2. 166a]. 1586 
Egy feleol Vitezleo Dobokai Imre Uram, mas 
feleol Kaszoni Ferencz Deák uram, az eo 
kegyme vey . . . , szabad nyeluekkel, es szabad 
akarattyok szerint egyenleo keppen, Atyai, es 
fiúi szeretetteol viseltetuen egymáshoz, teonek 
my eleottünk ülyen vallast® [Dob.; J H b III/ 
30. — aKöv. a nyÜ.]. 1594 : ezen megh irt restan-
tiaknak zam uetelnek es egieb megh irt czikkelinek 
keotek magokat egyenleo keppen mind az ket 
fel hat zaz arany forint keotel alat megh allani 
[Szászerked K ; LLt]. 

egyenlőleg 1. egyenlően; deopotrivă, la fel; 
gleich. 1682 : mindenkor jol tudom hogy Ábrán 
Georgy minden időkorban egyenlőlegli korcso-
marlot akar falu szerint, s akar vrajén mind vranak, 
s mind magának [Makfva MT; DLev. 5]. 1742 : 
Mindezen elŏ számlált kaszálok . . . Maxai Ferencz 
és Joseff Successori kőszt, oszlo, és kőzős, edgyen-
lőleg (így l) [Kincsi K K ; SLt 8. K. 15]. 1717/1781 
Jósika Imre Uram eŏ nagysága kéré a Condivisor 
Uraimékat, hogy eŏ kglmek . . . a Materno Aviti-
cum Joszágoknak osztozását ne praepediallyák, 
hanem . . . ezt is egyenlőleg per sortem Divisionis 
ki ki amplectallya és végye magához [Bencenc H ; 
JHb LXXI/3. 479]. 1760 : azon resziben másnakis 
rug oda ki szántó fŏldgye a' Groffeval edgyŭt 
egyenlőleg [Náprád Sz; Ks 92]. 1782: belső Joszá-
gok . . . a' két Nevezett Testvér Atyafiak kőzött 
egyenlőleg Vétetödnek [Magyaros MT; Told. 76]. 
1797 melly szántó föld a ' Falusi Lakosok kőzőtt 
Esztendőnként nyilakra szokott osztatni egyenlő-
leg, és e' szerint használtatni [Pujon SzD; Wass]. 
1838 : az egész vágású Szekér oszoljék két felé 
igyenlőleg [Malomfva U; Ben.]. 

2. azonosképpen, ugyanúgy; la fel, ín acelaşi 
mod; ebenso. 1772 mások azokkal edgjűtt 
egjenlőleg vallanak, még most pedig ollyon kérdé-
sekre, mellyekben fassiok praescribaltattak ele-
jekben [Kük.; JHb LXVII/234]. 1797 Sz Királlyi 
Praediumbeli Colonussaik vallanak egyenlőleg a 
kérdésre [T; JHb Hesdáti cs.]. 1798 mind ketten 
meghiteltetesek utan . . . a 2dikraa egjenlőleg 
igj vallanak0 [Ádámos K K ; JHb XIX/58. - aTi. 
kérdésre. bKöv. a vall.]. 

egyenlőség vmiknek/vkiknek egyenlő volta; 
egalitate; Gleichheit. 1592 : Zylagy Mihály lewele, 
Magiarnak es Szasznak ez varosban, egienleosege, 
vnioia feleől, az szaz emberek es Biro tanacz 
valaztasarol [Kv; Diósylnd. 27]. 

egyenlővít (értékkülönbözetet) kiegyenlít/pótol; 
a întregi/completa diferenţa de valoare; Wert-
differenz gleichen/ersetzen. 1747 ezen vitzinált 
hellyet Kontz János ifjú Legény . . által adá 
Vas Jánosnak örökös Cserébe mellyért Vas János 
is ada egy Küs nyilatska Szöllöt ámbár 
ugyan ezen Vas János adta szöllö üti a Kontz 
János adta hellyen levő szöllöt de mint hogy 
még az uton belőlli puszta is hozzá ment meg 
bonifikálá Vas János . . . tizen öt M. forintokkal 
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<5s igy a vásárt egyenlövitve az irt summát Kontz 
János Kész pénzül előttünk lévála [Bözöd U ; 
Borb. I I László István székely ns kezével]. 7841 
Ezen vitzinált főid . . . Kevesebet ér ámbár ha 
akkora vanis az Illyés András adta főidnél még 
bonifikálá Vas János és felesége 12. az az tizenkét 
m. forintokkal és igy a vásárt egyenlövitve által 
adák egyik a másiknak örökösön fiurol fiúra 
maradvánrol maradvánra [uo.; i.h.]. 

ejj yenruhás katonaruhás; ín uniformă militară ; 
in Uniform, uniformiért. 1856 Serester Sándor 
Egyenruhás [Szkr; Pf]. 

cfjyentelen ellenlábas; adversar; Gegenpart. 
1585 : Greger Veber vallia, panaszolkodek A' 
takach Georgj felesege, hogy az vraűal egientelen 
volna az giermek miat En monda(m) zerezd zeoch 
Casparhoz, Monda Az Azzony amy (!) bekesegwnk-
nek meg maradasaert hozza venne Zeoch Caspar 
a' giermeket, De Az eoreóksegheoz es semmiheóz 
egieb Iowaihoz Nem Akar Niulny [Kv; T J k 
IV/1. 442]. 

cgycnteleiikedik egyenetlenkedik, civódik; a se 
certa/ciorovăi; Zanken, uneinig sein. 1570 Kutas 
Jstliuan Ezt vallya . . Thwgya aztis hogi Eccher 
Zonkolios Matiasne kezdet volt Antallal oztozas 
feleol valamyt Jgentelenkedny, Thwgia azt hogy 
Antal adot valamyt neky, Es leh chendesitettek 
Iamborok eoket [Kv; III/2. 137]. 

cţjyeutelensćg egyenetlenség, viszály; neînţele-
gere, ceartă; Uneinigkeit, Streit. 1570 : Thereniy 
Ferencli, Ezt Bezelly hogy ez elymwlt Eztendeobe 
kwlte volt Ewtet es Lwkach deákot, az Balasy 
Lazlo es Sala Imre keozt valo Igentelenzeget 
valamj keoz feleol (így!)a | Agotha Zabo Casparne, 
Kappa Myhal, Zabo Caspar, Zabo Peter Zabo 
Caspar fyay, Es Keomyes Georgy hitek zerent 
vallyak Mykoron Eo kezettek Igenthelenzegh 
Thamadot volna az Zabo Gaspar haza feleol, 
Mellyet Megh zabo Gaspar Jdeieben 1400 fira 
Beochwltek volt, . . . vetelkedenek volt, Segeswary 
Datnokos Jgh zolt neky, ha Nekem Engeditek 
En 1800 flot Adok erthe | Dienes deák vallya 
hogy gruz peter . . . Tablara hyt ta volna hozzw-
telky Isthuan (I) Nemy dologban valo Igentelense-
gek Myat, Es kery eotet hog gongiat viselne | ha 
ket vagy három Emberrel keozzwlek perlenek 
az Ellenek nem volna, . . . Az zaz vraim azt 
Mongyak arra hogy Jgenis ellenek vagion az 
perles, Melybeol Naponket Nagiob haborwzagh 
Ezwestes es Jgentelenzegh Thamad [ K v ; T J k 
III/2. 61, 131, 157; TanJk V/3. 3a. - aTollban 
maradhatott vmi ilyenféle szó: eligazítani]. 1571 
Eleoszer Ertyk eo K. varoswl. Biro v ram es az 
Thanach keozeot valo Igentelenseget keryk 
eo K. Byro vramat vgy Igazgassa es wgy 
Byria az Tanachybely vraimatis hogy Neh legien 
Ez fele Rendtartatlansagh Es vyzza vonás eo 
k. keozeot [Kv; TanJk V/3. 39a]. 1575: Meg 
Értettek eo K. Biro vram panazolkodásat Az 

keozteok valo háborgás feleol Ez fele Thanacz-
bely Igentelenseg Semmy lo t Nem hoz az keoszeg 
(!) keozyben [Kv; i.h. 415b]. 1576 : Towaba“arrais 
kérik eo keget Biro vramat hogi Az Mynemw 
Igentelenseg vagion Az varos penze feleol herceg 
gaspar Es hwzar ferencz keozet, Ince eoket hogi 
ez Ieowendeo Másik egibe gwlesig ely Igazicak 
dolgokat [Kv; i.h. 137a]. 1849: Kelemen Béni, 
és Krizsán Mária között valami egyentelenség 
ütötte ki magát, tehát követelésünkkel ha akarunk, 
most lépjünk fel [Kv; Végr. Vall. 102]. 

egyeránt 1. egyaránt 

egyértékű azonos értékű; de aceeaşi valoare; 
gleichwertig. 1865 : Vagyonomnak négy felé osz-
tását és gyermekeim 's illetőleg unokaimnak valo 
átadását végrendeletem végrehajtóira bizom, azon 
kéréssel hogy a ' nyilak ki csinálásába — a’ mellett 
hogy azok a’ lehetőségig egy értékűek legyenek, 
gyermekeim, 's illetőleg unokáim kényelmére 
tekintettel legyenek [Kv; Végr. özv. br. Radák 
Istvánné gr. Rhedei Klára végr.]. 

egyes I. mn. 1. egyetlen, egyedüli; singur, unic; 
einzig. 1654: Hencz János Eöreőgh Eözuegy 
ember egyes, meddű Tehene [Kétely SzD; Ks. 
Bánffy Ánna urb.]. 

A kettős értelmű fogalmazás miatt az egyes az emberre is, 
a tehénre is vonatkozhatik; az előbbi esetben az adalék a 2., 
ill. 3. jel. alá tartozik. 

2. egyedülálló; fără famüie; alleinstehend, 
(Mensch) ohne Anhang. 1722 Stéfán Krisány az 
Urakhoz menvén panaszolkodot, egyes ember 
lévén, a szolgalatot nem győzi [Szacsal H ; Born. 
XL/1]. 1769 hogy eddigis nem udvarolhattam 
az én Sok felé valo járásim miatt mint olj szegeny 
edgyes Legény áki is sok bajoskodással éli világát 
arról alázatoson bocsánatot kérek [A.ilosva SzD; 
Ks 94 Lev.]. 

3. magános; singuratic; einsam. 7646 : Szabó 
János Vram, maga beteges es eggies allapotiat 
elò zamlaluan, mikeppe(n) ez mostani Pestisben 
mind fia, s mind penigh az egy Leanya megh 
holtanak ŏ kgltöl, es im(m)ar cziak maga egyedwl 
maradvan az felesegevel eggiwtt, kenszeritetik 
gyamoltalan erőttlen allapottiaban gyamolt es 
fiat fogadni [Burjánosóbuda K ; J H b K XXII/29] . 
1653: Az ki szegény eggyes állapattal vagion 
penigh, az ollyan igaz mentséggel s ne hazugsággal 
állassa dolgát, hogy körmén ne kapják az tökélet-
lenségét [Cege SzD; Wass]. 1670 k. az szegeny 
felesegemetis hossas betegsege utan, mellollem el 
veve, az Ur Isten egyes alapothal vagyok [ K v ; 
AsztCJk 13a]. 7676/7687 : Hunyadon Csizmadia 
Peter valaszsza. Értvén értéketlen egyes voltat , 
hogy Mesterségétis jobban űzhesse az Taxa helyet 
szolgállyon, Mesterségével, mely talam kőnnyeb 
az paraszti szolgalatnai [VhU 444 Thökölyi Imre 
vál.]. 7687 : lattiák meg elemedet es már vensegre 
hailatt edgies allapattiakat es hogi Isten eö Felsége 
magzattyakatis kiket Is ten nekik adat volt, 
töllek bölcs itüetiböl el kivánta [Alvinc A P ; 
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Incz.]. 1736 az Incta Aszony maga egygyes 
állapottyához képest igyekezett a maga dolgainak 
fojtatására [Dés; Jk] . 1741 instálok az Mlgs 
Grof Urnák Consideràlván beteges es egyes 
voltomott is ha mod vagyon bene meltoztasek 
engemet mãr Venseghemre nyugodni hadni, es 
illyen nehez es munkás hivatolban bele nem 
alitani [Zejkfva H ; Ks 101 Zejk Miklós lev.]. 

4. nőtlen ; necăsătorit; ledig. 7 760 : Élt egyes 
eletet 1738 esztendeig [Becski]. 

5. közös; comun; gemeinsam. 1843: egyes 
akarattal a ' négy el bodorgott ketske gidok kŏzzŭl 
az egyiket meg fogjuk [Dés; DLt 1492]. 

Szk s ~ megye iker-eklézsia, társegyházközség. 
1612(1723: a ' Koronkaiak azt kivánnyák mi 
tőlünk hogy egy Megyét tarcsunk ö vélek . . . , 
holott kedvünk ellen hamis Tanitót fogadtanak, 
az egyes megyének pedig egyenlő akaratból kellene 
Papot fogadni; ŏk ezt nem tselekedték [A hagymás-
bodoni (MT) ekl. könyve]. 

Az adalékban jelzett időpontban a két tőszomszédos község 
Hagymásbodon és Koronka egy társegyházba tartozott, tehát 
egy lelkésze volt, és ezért az előbbi községbeli egyháztagok 
méltán tiltakoztak azért, hogy a koronkaiak az ő kedvük elle-
nére — szerintük — „hamis tanító"-t (lelkészt) fogadtak. 

6. egységes; unit, un i tá r ; einheitlich. 1605: 
Mostannis ertwen az Generális giwlesnek mind 
napiatt, s mind heliet, es az Nagod hiwatalliat 
biztatto Leweleywel egietemben Nem akaruan 
azt swketseggel el múlatni. Varosunknak reghi 
szokasa szerint kwldeőttenek ide, hogi ercziwk 
es halliuk mind az Nagod kewansagatt s mind 
penigh az orzagbeli rendeknek eggies allapattiat 
es ertelmet [Kv; TanJk 1/1. 512 a város követei-
nek ogy-i ut.]. 1653 Végre én reá rohanék a hídra 
az én népemmel, és elöli magam puskát ránték 
— pallóst . . . Azonban a szekereket kiáltám, s 
néki tódulának azok is fegyvert ragadván. És 
így a törökök megtartózának, látván, hogy más 
dolog lészen, és hogy egyesek vagyunk és egyszers-
mind akarjuk. És hátra állának, és mi mind által-
uienénk, és megszállánk, és a török is általtaka-
rodék, de igen későn sötétben [ETA I. 137 NSz]. 

7. egyetértő; înţelegător; einmütig, einträchtig. 
1605: Mindeneknek eleőtte kewantatik az hogi 
az meli ket t Vraink valaztatnak es el mennek 
azok eggiessek es egienleő ertelmwek legienek 
egyik az másik nelkwl se eggiel se massal ne trac-
talodgianak [Kv; TanJk 1/1. 512]. 1642: miuel 
az Haaznak olj tagassagatt lá t tuk lennj, hogi 
keet ha?az (!) Emberek is el lakhatnak benne, 
kiualj kepen az kik egiesek ., aestimaltuk az 
Haazat f. 600 — [Kv; R D L I. 128]. 1683: 
eo Ngok gonosz akarojval soha, sem titkon sem 
nyilván semmi szinek alat nem tractalok sem edgyes 
nem lészek [UtI]. 1726: kérem két Fiaimat, hogy 
az Istent igazán félyék, . . . edgjmast szeressék, 
megbecsüllyék, edgjesek légjenek, mindenben edgj-
mast segittsék [JHb XXXV/21 br. Jósika Imre 
végr.] | En Háromszéken vol tam es fülhegy jel 
hallottam hogy Ngtok nem eppen egjes, de okait 
nem hallottam és éppen nem értettem . . . azért 
. . . Ngtok kŏzŏ t t való ellenkezeseken eleitől fogva 

inkább szanakoztam mint Sem hallani kivantam 
[Kv; Ap. 2 Henter Dávid Apor Péternéhez]. 
1764 : a Biroval a Tisztarto nem volt egyes mivel 
a Biro sokszor mondotta S.V. futelas szarkája® ra 
mit haj tak Én mert Nékem ir eö Naga mit tsele-
kedgyem Nem Nékie a Biro tudom hogy a Maiam 
Mesterrel egygyes volt [Kóród K K ; Ks 19/1. 6. -
ftSzarka József]. 1781 : Nagy praejudiciuma lehetne 
továbbá az edgyik atyafinak ebbőlis ha az másik 
a ' közös Jobbágyok(na)k gyermeki közzül többet 
venne bé Udvarába Tselédnek mintsem a ' másik 
atyafi. Légyenek azért a ' Testvérek ebben a' 
részbenis edgyesek, és hasonló Számmal végye-
nek bé efféle Jobbágy gyermekeket maguknak 
[Told. 27]. 1795 Fejér Ferentz eörökke egygyes 
volt az Édes Anyával, de Antal eőrőkké kiüönö-
zöt [Osdola Hsz; HSzjP]. 

Szk : példás ~ életet él példás egyetértésben él. 
1777 : minekutánna Kedves Feleségemet . . . Hites 
Társul el vettem, vélle mindenkor példás edgyes 
életet éltem vélle való edgyes házassági éle-
temben azakan kivűl, kiket Isten magahoz szolli-
to t t még két mostan elő fiu magzatokkal meg 
áldott [Cintos A F ; KGy]. 

8. ~ valamiben részes vmiben; a fi părtaş la 
ceva; (mit)beteüigt sein an etw. 1602: bizonit-
sanak az arua Twtora es Semie(n) Peter Betlen-
falua ellen hogj rezek uagiò(n) az falu hataraba(n), 
es hogj ennek eleotte is mind uetes kertek, porgo-
latok, kapuk saroknak megh czinalasaba(n) edgie-
sek uoltak az eleik az falual [UszT 16/2]. 

9. egyszerű; simplu ; einfach. 1736 : A közön-
séges fő emberek egyes nusztos süveget viseltenek 

Olyat viselt Gyulaffi László fő bejáróságában 
[MetTr 347]. 

10. egyszemélyes; pentru o persoană; für eine 
Person. Szk: ~ ágyacska. 1675 Egy hársból 
kőtőt edgyes rosz ágyaczka [Dés; Borb. I I ] -fc 
~ karosszék/karszék. 1632: Uduarbiro háza 
Ket hozzu parazt karos szék N 2. Eggjes ember-
nek ualo karszék N 1. [A.porumbák F ; UC 
14/38 Porumbáki Urb. 177]. 1673: Egi eggies 
Kàr szek [Wass. Borsai István hagy.]. 1681 
Udvar Birák Háza Vagyon ezen házban : 
Asztalos czinalta, fal mellé való, elől partazatos 
hoszszu szek Nro 2 hosszú kar szek czak fejéren 
Nro 1 Egyes karszék csak fejéren Nro 1 [Vli; 
VhU 516]. 1802 : édgyes Karos szék [Dés; DLt 4]. 
1833: Régi modi rongyos, karos égyes Székek 
ha t [Katona K ; Ks 73. 55] - szék. 1637 
Az Eoregh palotaba(n) Negy giontaros karos 
szek, es egy kiczin eggies szek [Teremi K K ; Ks 
69. 50. 44]. 1660: önyvezteni egy egyes szeket 
d 6 [Kv; AsztCJk 78a]. 1675 egi paras t asztal 
labavalj edgiütt mellete ket paraszt pad szek 
edgik fias ket parast kar szek festet edgies szek 
[Mezőmadaras MT; Borb. II] . 1679 : Zöld feste-
kes eggyes Szék nro. 1 [Uzdisztpéter K ; TL. 
Bajomi János lelt. 7]. 1681 : Szám ta r tó Ház 
Szobája . . . Eggyes szek — csak fejere (n) Nro 3 
[Vh; VhU 5 2 1 - 2 ] . 1687 2 eggyes szek [Kál 
MT; Berz. 2. 41/95]. 1720: edj hi tván egjes Szék 
[HSzj félkéz-szóról apát al.]. 1736: Az Palotában 
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találtatott Töltött börös könyöklös edgyes 
Szék 1 . . Virágos Matériáju tőltót könyöklös 
edgyes Szék 2 Gyontáros festett edgyes szék 
nro 11 [Várhegy MT; CU XIII /1 . 100]. 7753 
Karjas hoszszu szék nro. 2. Egyes szék mellyek-
(ne)k egyike gyarló nro 4 [Mezőőr K ; Told. 18 
néhai br. Bánffi Zsigmond conscr.]. 1778 : Bőrős 
karatlan egyes szék [Csapó K K ; Berz. 4. 8. C. 
18]. 1790 : Két hitván paraszt egyes szék | Két 
karos tserefa kisded egyes Szék [Mv; MvLev. 
Cimbalmos Ferencné hagy.]. 1802 édgyes Karos 
szék [Dés; DLt 4]. 1833: Egy töl töt t jo diófa 
kanapé zöld csiku tarka karionnal bé vonva, 
hozzá tartózó töltött, Diófa karos szék egy — 
és más hat töltött egyes Diófa Szekek . . . a kana-
péhoz hasonlo kartonnal bé húzva [Katona K ; 
Ks 73. 55]. 1851 A Hijuba el tőrődőzőtt egy-
gyes iilő Székek [Dés; DLt 1852. évi iratok 
közt]. 

11. ~ gyertyatartó ' ?' 1596: Egy ohn gyortya 
tarto eggyes [Kv; RDL I. 65]. 1615 Eg j Egyes 
gyortya tarto f - d. 25 [Kv; i.h. 97]. 1625 : 
Wagyon ket rez gyortya tarto eggyesek f. 1 ./. 20 
[Kv; i.h. 126]. 1793 Ket gyertyatartó mely(ne)k 
küpüje kettős ägu nyoltz edgyes gyertyatartó 
[TL Conscr. 14]. 

Valószínűleg a többágú karos gyertyatartóval szemben az 
cßyágii/lángú gyertyatartóra vonatkoztatható adalékok. 

12. ~ rúd ?félkéz-rúd; prăjină pentru o sin-
gura mînă; Stange für eine Hand. 1804: Egy 
kétt kéz rud, egy egyes rud [HSzj kétkêz-rûd al.] 

13. ~ ajtó ?levélajtó, egyszárnyú a j t ó ; uşă 
cu un singur canat ; Tür mit einem Fliigel. 1856 
égy vasazat égyes aj tó [Miliálcfva A F ; H G br. 
Gerliczy lev.]. 

14. ~ kapucska egyszárnyú kapucska; portiţă 
cu o singură aripă; einflügeliges Törlein. 1842 
A' Csűrös kert, melybe a’ major kertből égy ron-
gyos édgyes kaputska nyilik . . ., az uttzárol a’ 
béjárás égy két felé nyilo avaték kapun van [Opra-
kercisóra F ; TSb 51]. 

15. egyetlen, egyszeri; singur, de o singură 
da tă ; einmalig, einzig. 1736: Az vadhoz, akkor 
stuczból, tersényiből, pulyhákból, egyes golyó-
bissal lőnek vala, ha találta, o t t maradott , ha nem 
találta ritkán ment el sebben, sőt mintegy 
törvénye vala abban az időben az vadászoknak, 
hogy ha vadhoz lőtt s nem lőtte, vagy vért 
vagy szőrt elé nem hozott, plága-lapoczkát hor-
dozván magokkal, azt jól megcsapták, vagy fiatal 
fát vágtanak le alatta [MetTr 372]. 

16. ~ szám az egy egységet jelző s z á m ; cifra 
unu; (Nummer) eins. 1834: a ' kupa rubricában 
az egyes Szám nyoltzasnak van Corrigálva . 
difficultásul ki tétetik 1 veder 4 1/2 kupa pálin-
kának az ára [Somb. II]. 

17. együttes, közös; comun; gemeinsam. 1677 
Nem egyei (I)a Eles György Nagy Sofitol, felese-
get ŏl, kinek causaja hogy fen forog el mul t het 
esztendeje mivel . . . separatiojok altal egyes 
életre ne(m) perficialhattukb es nagyiob engedel-
messeget Éles György Partialisunkhoz muta t t a 
hivatva(a) hűt i mellé feleségét ki tellyességgel 

redealni nem aka r t : kívánván hogy Cohabitatioja 
férjével ne legyen . . . Eles György második hazas-
sagra altal bocsattassék Felesege pediglen perpe-
t u u m ) vinculu(m)ba(n) hagyattassek [SzJk 130. 
—'<aM.nemegye BN. bA szétvált házasfeleket]. 

Szk : ~ arany. 1625 Wagyon egy ketteos 
arany, megint eggy eggyes arany is [Kv; RDL I. 
126]. 1656 Igaz ligában valo hetes, négyes ket tős 
és eggyes aranyak három száz hetven hét [Cege 
SzD; Wass]. 1705: kértem kölcsön . . . ötven 
formális edgyes aranyakat [Nsz; Told. 2], 1725 
tanál tatot arany Tövisen Egj regi arany, 
melyis lehet ötvenes tizes arany hat . . . ket tős 
arany, egj . . egjes arany tizenhárom [Ap. 5] 
/v aranyforint. 1637: I t tem Egj Ketteos arany 
forint. I t tem három Egyes Arany forintok regjek 
[Kv; RDL I. 111] ~ cikiny-arany. 1717 : van 
Haxom egyes Czikiny Arany [Ap. 5. — Az E tSz 
'egy bizonyos arany pénznem; eine?goldmünze', 
a TESz pedig '(régi velencei) aranypénz; (alte 
venezianische) Goldmünze' értelmezéssel él] jb 
~ császár aranya. 1781 Duplás Császár Aranya. 
Egyes Császár Aranya [MNy XXXVII I , 57]. 

II. névm egyik-másik, némelyik; uni i ; mancher, 
manche, manches. 1727: A Paraszt Fundusok 
után nincsen más őrőkős Széna fű hanem az 
Falunak levén közönséges bőv Széna füvei, mikor 
abban osztnak, nemellyek a ' Szegényebbek kŏzzûl, 
kettő, három áll egy rúdra, a ' Gazdagjabbak 
közzŭl penig edgyes két, három rudat t kaszáll 
[Mezőcsán TA; Ks 15. XLIX. 5]. 

egyesedik egyesül; a se uni; zusammenfließen/ 
laufen. 1772 Igazé az is, hogy . . az hol a ' Gátról 
le menő Viz, a ' silipről le menő Vizzel édgyesedik 
a’ Kűkűllő árkában nagy kövek lát tzot tak szá-
razság idejin ? [Kük.; J H b XX/27. 6 vk]. 1790 
a határ mint egy által vágja, által viszi magát , 
az emiitett ország utonn, és ot t is hasonló haj lásba 
egyesedik, megyen a ' tó dugásra, vagy gát ra 
[Báld K ; BLt]. 

egyes-egyedül egészen/teljesen egyedül; singur-
siugurel, absolut singur; einzig und alléin. 7589/ 
XVII. sz. eleje: Ha peniglen ezis teőrténnek, hogy 
ualamely Faragó, uagi Rakó Mester ez tiztesseges 
Cehet el hadna . . . semminemw miuet fel ne 
fogadhassanak, egibe giwluen, ne miuelhessenek, 
magokat egibe ne verhesséka, hanem eggienkent 
minden társ nelkwl, es egiesegiedwl, saiát kezek 
munkaiaual keressek eleteket [Kv; KőmCArt. 
22 aAzaz se volt céhtagokkal, se céhen kívüli 
kontárokkal társaságba egybe ne verődhessenek]. 
1639 : Ezt tudom, hogy az rabok éjjel-nappal 
ittak, dorbézlottak Kállainéval, részegeskedtek. 
Egyes-egyedül hált osztán éjjel benp a házban 
az rabokkal [Mv; MvLt 291. 188a-191a átírás-
ban 1]. 1703 : Nekem most Istennek hálá testem 
meg vekany egességb(en) nyugszik, de min t az 
társától meg fosztatott Gerlicze galamb egyedül 
nyög es szomorkodik, igy énnekemis egyesegyedŭl 
lévén Szivem bánkódik [Ne; MvRk Alvinczi 
Mihály lev.]. 
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egyesen 1. egyetértésben; ín înţelegere; im 
Einvernehmen miteinander. 1626 Elseoben 
mint hogi ezen szerelmes Atiamfia es hazas tarsom 
engemet mindenekben hiuen szolgait, keduemet 
keresuen mindenekben meg niugotott, velem 
Istenesen es eggiesen lakot t : Azért hagiom az 
ieaniomnak es vömnek, hogi az meddig az en 
edes gazdam Azzony vellek i t t akar lakni, bekeuel 
itt tar tsak: az Atiaj ket reszet ne haborgassak 
[Kv; RDL I. 129]. 1715: mind a három Falu-
béliek birják égjesen az határokat s ne veszeked-
jenek [Lupsa TA; WH. Kriszta Mojszin (54) vall.]. 

2. egyenlőképpen, egyformán; ín acelaşi mod, 
la fel; gleichförmig. 1832 mindnyájon egyessen 
vallanak az lső 2dik 3dik 6dik 's a többi kérdő 
pontokra [HG]. 

egyesített unificat; vereinigt. 1832 ,Ė Demeter 
és Éfraim edjesitett Bányák [Abrudbánya; EHA]. 

egyesíltetett egyesített; unificat; vereinigt. 
1786 Nms Kűkűllő M. Székkel édgjesittetett 
vármegjének édgyik érdemes és Ordinarius v. 
Ispánnya Agyagfalvi Titt. Nzts Sándor János 
Ur [Msz; LLt hiv.]. 

egyesi ttetik egyesít; a unifica; vereinigen. 
1832 Az Barom Piatz az Alsó Porondhoz köze-
lebbről lett felfogással egyesittettvén, — dísze-
sebbé is tétetett [Dés; EHA]. 

egyeskedik ' ?' 1856 (A birtokot) pénzért 
áruba vetem ö t ezer pengő forintért s ezen írásom 
által ígérem is, e szerint egyeskedni a bérleti idő 
ki teléséig [Gagy U ; Pf Pálfi Mihály lev.]. 

egyesség 1. egyetértés; bună înţelegere; Über-
einkunft, Einvernehmen. 1571 azkor Twgiak 
Bekesegbe való leteket Mykor eo K. keozet® 
eggyesseget es Io gondviselést latnak [Kv; TanJk 
V/3. 39a. - aA bíró meg a tanács]. 1575 Minden-
keppen Akaryak es Iowalliak, kerykis Azon eo 
kegket hogi keoweszek az egyeszeget es Bekeseget 
Minden Ideoben, Mert vgy lehet mynd az eo 
kegek gondviselese hasznos az keoszegnek Mind 
eomagoknak [Kv; TanJk V/3. 119a]. 1578 
myert hogy sokan az warasbeliek kózót hazokat 
keottyk Nemes zemelyeknek es az varas priuile-
giumanak e keppen ellene chyelekednek, hogy eo 
kgmek Byro vram tanachaual walazzon ketteot 
Az vraim keozzwl kik az tablan publice et Mani-
feste protestallianak hogy Miért Az varasnak 
zabadsaga es chyendez egyessege nem zenwedy 
hogy a Nemesseg keozwnkbe zallion, hogi eo 
kegmek is Az Nemes vraim vgy aggyak penzeket 
valamely varasbely embernek hazara hogy semmy-
keppe(n) hozza nem bochjattiuk [Kv; i.h. 176a]. 
1608: az perleodes az Attyafiak keozeot ne(rn) 
szerez eggyessiget sem attyafiuy szeretetet Hane(ni) 
inkab háborúságot gywleosiget es uisza uonast 
hoz [Kv; JHb XXVI/49]. 1628 : Istennek segit-
sige velwnk leue(n), az Diuisio keőzteők Jsten 
szerent, es minden Ellenkezis nelkwl, Attiafiuy 

zep szeretettel, Egiessiggel vigliez menuen, mely 
eggiessiget es Attiafiuj szeretetet Ennek vtannais 
tarczio(n) megh az vr Jsten keozteok. Mi . . . Adtuk 
Ez Jnuentariumot az dolognak nagiob bizon-
sagara, es Ereőssegere [Kv; RDL I. 137]. 1716 
mi Dobai Urammal Beszilgetvin az Joo Hanno-
nijajirt s egjessigirt hadtuk kgldnél® [Kv; Ks 33 
Rőd II. II. 40 Viski Pál lev. - aAz erdőt] \ 
Mindenek felett arra vigyázza(n) hogj a szegény-
ség minden rendek kőzőtt a három falub(an) 
igazságot és edgjesseget kövesse(n), a Tehetősebje 
a szegényit és jővevényit ne zaklassa ne oppri-
mallya hadd legje(n) kinek kinek elegendő kaszalo 
és szántó földe [Szászerked K ; LLt Lázár Ferenc 
kezével]. 1762 : de az oczfalvi Lakosok az Ur 
hire nélkült semmit nem cselekedtek a közönséges 
osztásnak dolgában, hanem előre hirt tettek, és 
szép egyességet tartottak [Bögöz U ; IB]. 1801 : 
Ezen Nyü-vonás szerént való osztály a leg szebb 
atyafiságos égyességgel végben menvén, a három 
Mlgos Léány Testvérek magok részeket kezek-
hezis vették [Kv; Ks]. 

2. közösség; comunitate; Gemeinschaft, Ge-
meinsame. 1578 : En Zamossy Pether, Feyedel-
mewnk ew Nagha zolghaya wywarban® az 
Nymethyb Néhai Zeoch Istwannetwl Annazzontwl 
es gyermekytewl weotthem wala egy hazatth 
Ezt megh Erthwen az Deesy wraim waroswl, 
Tharthwan Attwl hogy En Ew keozteok azt az 
hazat megh Nemesithenem, es magamath az 
warossy eggyessigbewl ky wonnam, waroswl 
Enghemet azon hazbwl kywetettenek es pynzemet 
le Theottek [Dés DLt 202. — aSzúv. Szamos-
ú j várnémeti SzD]. 

3 . ' } ' 1617 el eget vala az az haz ., meegh 
enis ot valek az mégh feődesebe(n), en az teteien 
valek, s azonban engemet varos Edgiessege adni 
el hjuanok [Mv; MvLt 290. 26a]. 

egyességes uniform, unitár; einheitlich. 1605/ 
Mind az altal mégis ha Vgian towab urgealtatnak 

az ennek eleőtte raitunk essett sok Nyomoro-
sagokatt meg mutogathattiak keőnyeőrges keppen 
amellich eddigh raitunk estenek az Commúnitas-
nak kőzőnseges ertelmenek egiesseges nem lete 
miatt [Kv; TanJk 1/1. 513]. 

egyest együtt; împreună; gemeinsam. 1736 
mikor az uraknak jó kedvek érkezett, szintén 
ugy ivutt egyest veleka, mert azok vagy fő vagy 
jó nemesembereknek gyermekei voltanak [MetTr 
361—2. - aTi. az asztali szolgákkal]. 

egyesül egybefolyik; a se uni; zusammenlaufen. 
1772 : az hol a' Gátról és Silipről le folyo vizek 
egjesülnek, a ' Küköllö fenekében valami nagj 
kövek száraz időben jol láttzattak [Ádámos K K ; 
JHb LXVII/287—8]. 

egyesülés 1. egyeztetés; potrivire; Übereinstim-
menlassen, Vergleichung. 1606 Eggik felöl az 
vitezleo Swkeósd Miklós vram . . . : Másik feleol 
. . . Sebestien Janos es Sebest: Balint kòpecziek 
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Jeleòntuen es kerue(n), hogy eo keglmek egj-
mas kòzòt az mynemw közbe vetesök volna, annak 
Jsten zerent való egieswlesebe lenne (n)k ieleön, 
es azt az my hwtwnk szerent megh iratnok [Köpec 
Hsz; Ks 90]. 

2. megállapodás/egyezés ; înţelegere, învoială; 
Vereinbarung. 1606 : Mely alkalmat es eggieswlest, 
my az my hwtwnk szerent megh irattúnk es peche-
twnkkel megh erössittettu(n)k es az ket felnek 
bizonyságul attúk [uo.; i.h.]. 

3. egybefolyás; confluenţă, unire; Zusammen-
lauf. 1805 A' Nagy- és kis Szamos® folyóinak 
Déés városa nyugati része felől utolsó egyesüléseken 
alól, mintegy kétszáz lépésnyire, az ugy nevezet 
hágók között [Dés; EHA. - aNem a ma Nagy-
és Kis-Szamosnak nevezett két folyóra, hanem a 
dési nagy Szamos-ágra és a városnak a múlt század 
végén megszüntetett malomárkára von.]. 

egyesület egylet; asociaţie ; Verein. 1829 mara-
dott még 14000 íl. Melyből kivonván a' pénzbéli 
érteket 6749 fi. 11 2/4 xr Marad Tereh egyesüle-
tiinken 7250 fl. 48 2/4 xr. [Kv; BLt 12 Kv-i 
dologház nyomt. szám.“J. 

egyesült egybeolvadt; unificat; vereinigt. 1787 
ezen Marus székkel edgyesült Nemes Kŭkŭ l lŏ 
Vármegyében [Mv; MvLev. Mich. Máthé hagy. 1]. 

Szk : görög ~ görög katolikus; unit, greco-
catolic; griechiscli-katholisch. 1861 a gör(ög) 
egyesült papilak és Czinterem szomszédságában 
[Kv; SLt Vegyes perir.] ~ görög hitű görög-
katolikus (vallású) ; de religie greco-catolică; 
griechisch-katholischen Glaubens. 1839 Torda 
Várossá Piatzi Fertállyában lakó edgyesült és 
nem edgyesült Gőrőg hitű vagy Román családok 
[KLev.]. 1849 : rendelést kérek tétetni hivataloson 
a Zsibói református, és egyesűit gőrőg hitű lelké-
szekhez, hogy mind reformáltatásomról, mind 
férjhez menetelemről hiteles bizonyítványokat 
küldjenek ide át [Kv; Végr. Vall. 28] nem ~ 
gövög hitű görögkeleti/ortodox román vallású; 
de religie greco-orienială/ortodoxă; griechisch-
orientalischer Religion. 1839 Torda Várossá 
Piatzi Fertállyában lakó edgyesült és nem edgye-
sült Görög hitű vagy Román családok [KvLev.] & 
nem ~ görög vallás görögkeleti vallás; religie 
greco-orientală/ortodoxă; griechisch-orientalische 
Religion. 1799 Vaszi Halmáts, Nemes Felső 
Fejér Vármegyei Sárpataki . . . nem edgyesült 
Görög Valláson lévő Dászkel, beszél Oláhul, és 
tudja az Oláh irást, Magyarul-is egy keveset ért 
[EM XLIX, 541]. 

egyesztendős egyéves; de un an ; einjährig. 
1754: Iffiu Legénységiben vett és vétetet t volt 

három ŏkŏr, és égj ünŏ Tinókat, égj, égj 
esztendőseket [Gernyeszeg MT; TGsz]. 

egyetemben I. nu együtt; împreună; (mit)samt. 
1507 Eleozor hagyom az En felesegem <nek> 
az Bozya tot mynd az molomal egyetembe | Az 
En Aruaymnak hagyom go<ndv)yselesekre es 

otalmakra gergel deákot Zent Egedyt Eucemet 
hog tekyncen az Istenre vyselye gongokat es 
otalmazza egyetembe fratay gergel Eucemel egye-
tembe [Kv kör.; NylrK VI, 1 8 6 - 7 és hm. Cheh 
István végr. — aKolozsbóson levő]. 1508 az 
Zwky Isthwan az ew hwgayual egetembe, az Ew 
Mwsthoha annokot meg elegytette [Kv; EM 
XXIX, 261, 263]. 1546 az Egy, Ezkoffya es az 
Egy, rohanakwalo, komoka (!) mynd az keeth, 
nest gereznawal, es az haath arany gyry, mynd 
az yzymakos (!) penzewela Egyethembe, az my 
wolth. Ezek mynd, Banffy Bernaldnak maradya-
nak, es, Ewee Legyenek [Radnót K K ; J H b K 
XXXVIII/19. - aElírás lysimachos h.] | az alsó 
thoo mynd molnawal Egyetembe thyztan Egyedyl' 
Bogathy Chasparee legyen azt neky hathwk 
[Panota; DanielO 6. - a ?Panád KK]. 1551 
Pogan Soffya ázzon nehaj barcziaj Paine, az ew 
gyermekewel egyetembe [Mezőszengyei TA ; BfN 
304/108]. 1554 : sardon az szaz iswan ( !) haza ky 
wala hat hold foldiwel egetembe [Sárd K ; Törzs]. 
1556 Az bór arrabol keth forynth Marad meg 
Ez wel egyethembe holnapy napon Adok hwzon-
keth forynthot [Mikefva K K ; BfN VI. 283/2]. 
1561 Thyzthelen(deo) es Byzoth vram, The k. 
Thuttara Aggywnk (!) Mynd Az Aknay Byrowal 
egetembe® [Dés; BesztLt 6. — aKöv. a nyil.]. 
1569 az Nagy weŏlgy torkát . . . az kynchyes 
domb terywel egyetembe bernald balas kazal-
tatta, s byrta [Mezőbánd MT; VLt 7/682]. 1570 
mykor zekely petert Buza Arrayert megh fogtak 
volt, Theobekely egetembe Ew veotte volt ky 
kezessegen az Birotwl | Nagy Paine az zeoleobe 
Ment volt, egy Emberrel Egetembe kinek Arvllya 
volt [Kv; TJk III/2. 15, 112] | az Bereztelky 
wdwarhazath Alch Mesterekel Meg Beochwltettwk 
kyk hoza lathwan wellonk Eghetembe 600 forintra 
Beochywltek [Bh; Eszt-Mk Mogyoró cs.]. 1573 
Mykoron Valkay georgy Vyzaknara Ment volt 

Eotet hatta volt Zeoch Balas hazanal ket 
Inassawal Andrassal es gywrkowal egetembe Teob 
Marhaia Mellet az my otth Marat volt [Kv; T J k 
IIII3ě 94]. 1578 Een Gencsy Kata Azzoni 
Attam egj Haz heliet minden hoza tartozoual 
egietembe(n) Szeczben . . . zalagba flo VI Az 
vitezló Zintaj (!)a Bodisarnak [Perecsen Sz ; 
WLt. - aNyilván elírás Zantaj, olv.: Szántai h.j | 
egykor frwsinazzony mind wrawal Egyetembe 
zentgyeorgyre Ment wolt Anniahoz [Boldoc T A ; 
Thor. V/14 Joh. Zekely (55) jb vall.]. 1579 (A) 
zinafu volna mynd zanto foldiuel egetembe [Néma®; 
Told. 31/1. - aPusztafalu Mezőrücs (MT) tá ján] . 
1582 Biro V. es az tanachy Bochyatak Barat 
Peter Vramat feyerwarra keolteot oda, mind 
zeker bérel egyetembe f. 5/5 [Kv; Szám. 3/V. 10]. 
1585 hoza mynekonk az Nagd: paranchiolattyath 
az Desy Byro Eottweos Janos Eskwth Polgarywal 
eghyetembe [Dés; DLt 216] | Az Nagy templum-
ban vagion az Azt álon eg' Eoregh veres Zwniegh 
1 . . . vagion otta(n) visselt zwniegh, hitwan dara-
bokkal egietembe Nro 11 A Kis templumba az 
Aztalon vagyon egy eoregh feyer Zwniegh, 1 . . . 
Vagion Viselt zewnieg, Zakadozottal Eozve 4 

4 2 ~~ Erdélyi magyar szó 
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[Kv; Szám. 3/XIX. 5], 1587: En farkas Ersebeth 
. . kenzerittettem Eórmenzekesena . . . az en 

Wramnek egy Jobbagjat . . . teobb puzta hazakkal 
eozze . az en wramnakis zanto feoldejwel es 
zena retjwel egyetembe Jegy ruhámig adnom 
kire eó kegymetul Zalanczj Geórgj wramtul Tizen 
három forintot weöttem fel [Pókafva A F ; J H b 
XXVI/10. - aörményszékes AF]. 1592: Felseò 
filej Zenth Marthon adoia, Abroz penzell, Tehen, 
dizno, es meh valtsaggal Egietómben, tezen egj 
summaban f 12/42 [Kv; Szám. 5/XIII. 2]. 1597 : 
eo kegme Biro vram ez ieowendeo hetfeon Tana-
chawal egietemben be gyewlwen hiwasson be az 
Jdes vraimban [Kv; TanJk 1/1. 301]. 1600 
Ezeket mind el uittek es el tekozlottak teŏb tar-
sokkal egyetembe [UszT 15/24]. 1603: Nagy 
Esaias Sophia Ázzonjal eggyetembe(n) [Kv; T J k 
VI/1. 684]. 1606: My Akaratŭnkbol ment Maté 
bele az Arúakkal eggjt mind az ket fele arúakkal = 
az Gere András es Gere Gergely Arúayokkal egie-
temben [UszT 20/192]. 1617 Tudo(m) hogy az 
Tusnádj Marto(n) Georgj Mind fiajual Egyetem-
ben, Becz Pal es Becz Paine Jobagj voltak nem 
adomanyok [BLt 3], 1653 : Ez Uy esztendöb(en) 
I(sten)nek ujab ujab üdvösséges áldását kivánom 
bövségessen ierjedni Nagdrà, minden hozzá tartózó 
szerelmesivel eggyetembe(n) [Kv; CartTr II . 872 
Casp. Veres Marti past. eccl. orth. kezével]. 1736 : 
Az . . . udvarról . . . vagyon aditus Csinosots-
kán faragott . . . fenyő deszka kapun ra j ta lévő 
kis Csekélly két vas Sorkokon forgo, vas reteszszel 
zarlodo gyalog ajtotskával egyetemben [Várhegy 
MT; Conscr.]. 1782 (Todort) testvér Bátyám 
tőbb Kezes társaival egyetemb(en) adták az 
Nemes Vármegye Tiszte kezéb(e) [M.fodorháza 
K ; Eszt-Mk]. 1801 ki rendeltettnek Fő Biro 
Báró Josintzi Sándor, V. Ispány Kabos Ferentz 
. . . atyánkfiai, Processualis Szolga Biro Szarvadi 
János ő kigyelmével egyetemben [Kv; J H b 
LXVII/4. 11]. 1813 Továbbá egész éjtzaka 
motskolta a Mlgs Aszszony a Grofot, mindenféle 
inotskokkal, a Mlgs Nagy aszszonnyal egyetémbe 
[Kük. ; IB]. 1842 : A' Jobb keze és Jobb Lába 
fejét* ujjaival egyettemben égybe martzongolva 
's harapdosva találtuk [Dés ; DLt 85/1842-höz. 
— aA leányanya állítása szerint halva született, 
elásott és disznók által ki túrt , összeharapdált 
csecsemőét], 

II. hsz 1. összesen; (ín) to t á l ; zusammen, ins-
gesamt. 1585 : Mikor zamot vetenk Viczey András 
es Razma(n) Pal keozt, Zam vetes zerent marada 
Razma(n) Pal Ados elseobe f 46/75, Az vtan esmegh 
Marada Adossa f 26/20, Mely Egyetembe teót 
f 72/95 [Kv; T J k IV/1. 445] | Mikor az eoregh 
harangh kiweol az teobit eozwe vonzak, chak 
ketzer vonniak eozwe, es Egyetembe fizessenek 
d. 60 [Kv; Szám. 3/XIX. 6]. 

2* valamennyien, együttesen, egyként; toţi, 
împreună, ca un singur o m ; alle, gemeinsam. 
1570: Thamas deák hithy zerent vallya, hogy 
Zekel Barlabas hitta volt Eothe t Ebedre, voltak 
o t th zekel peterne es az theob atthiafiak, Es 
egetembe keryk volt Eotet azon hogy gongiat 

viselne az zekel peterne perinek zabo vinche ellen, 
Es Jol megh fyzetnek Munkayat [Kv; T J k III/2. 
16a]. 

3. mindannyit, valamennyit; pe to ţ i ; alle. 
1570 : minden marhayat wehesek el egyetembe 
mindenűt valókat [Gyf; JHbK XLV/45 Bekes 
Gáspár lev.]. 

? egye terez együtt érez; a simţi împreună 
cu cineva; mitfühlen, mitempfinden. 1747 : Más 
. . . attyafiára Pop Mihálynak ă Nagy Kajoni 
két Popákon kivül nem emlékezem, mely két 
Pop Báttyai kőzűl égyikel ugy mind Thodorral 
nagyon ég vet érzett [Csicsópoján SzD; Ks 27. 
XVII]. 

Az idézetben a címszóbeli szóra von. adalék utótagja elírás 
is lehet értett helyett. 

egyetért 1. egy véleményen/állásponton vau ; 
a fi de aceeaşi părere; gleicher Meinung sein. 
1578 En Zamossy Pether feyedelmewnk Ew 
Nagha zolgaya wywarbana nem akartam 
sem nem akarok az warossal egyenetlenkedny, 
hanem mindenekben eggyeth akarok ertheny 
az varossal egyetemben egyenleo terhet Akarok 
wyselnem myndenekben es Eggyet Erthenem az 
my az En Allapatomat Nezy Es mindenekben 
Egyenleo Theorwynt Akarok wyselnem [Dés; 
DLt 202. — aSzúv.]. 1612: Ebben pedig az 
szomszéd keresztye(n) feiedelmekis eggyet fognak 
érteni velünk [Kv; PLPr 73 fej.]. 1676 : É n felcsik-
széki csicsai Budo Mihály mostan Felső-Csikszék-
nek hütüs vicekirálybiraja esküszöm az élő Istenre 

. . , hogy én az méltoságos erdélyi fejedelem 
Apafi Mihály kegyelmes urunknak ő nagyságának 
igaz és hű szolgája leszek, . . . az mostani hazánk-
ban fenforgó dolgokban is ő nagyságának és Ő 
nagysága mellett ezen dologban egyetértő méltósá-
gos rendekvei teljes életemig egyet értek [SzO 
VI, 360]. 

2. megegyezik/állapodik; a se înţelege, a cădea 
la învoială; sich vereinbaren, übereinkommen. 
1588 : eo kgmek varosul megh ertettek Minemeŏ 
Instructiot chinaltanak volna az valaztot vraim 

hogy az Molnárok hiteoseok legienek, Plébá-
nos Vramatis megh lellie Biro Vram, hogy eggyet 
erchen a’ varossal, az Molnár hitelteteseben [Kv ; 
TanJk 1/1. 65]. 1629 : Keöteles Istuanis mondotta 
azt neki Gasparnak, hogi erczen eggiet az felese-
geuel, szallianak Bodònba(n) [Mv; MvLt 290. 
188a]. 1653 : Azután osztán harmadik úttal a 
feleségével Borbély Annával nagy t i tkon egyet-
értvén ugy szaporkodtak néki és cseréltek, és 
azt a rosz házat s hatszáz és huszonnyolc forintot 
adott néki; mely ellen a concambium mián nem 
állhaték semmi úton módon, hanem odaveszté 
szegény öcsém [ETA I, 17 NSz]. 1705 sok betsű-
letes sellér Atyánkfiai nem akarnak velünk 
egyet érteni [Dés; Jk]. 1752: (A) régi Udvarház 
. . . haszonra való fájai kárba ne' mennének, 
értene egyet ãz tőbb Atyafiak részin lévő Birákkal, 
és szednék ki, s tennék jo hejre', hogy egybe ne 
rothadnának [Buzd A F ; Ks 22. XXIa ] . 1782 : 
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Arra is obligáljak magokat Nagyságtok, hogy 
diribba darabba, ezenn Adósságokat fel-szedegesse, 
eggyik is az Atyafiak kŏzzül, nem fakultaltatik, 
hanem egyet tértvén (!) Nagyságtok szedjék fel 
[Kv; JHb V/7]. 

3. szót ér t ; a se înţelege; sich verstehen. 1591 : 
Vegeztek eo kegmek eztis, hogi az keofal mellet 
teolteseket, viz ki vagasokat, az mint az niolc 
vraim megh lattak, mostannis az Birák uraim 
erczenek eggiet az vraimal, es ammi job eo kegmek 
az zerent chelekeggienek [Kv; TanJk 1/1. 167]. 
1653 Tudtuk azt, hogy Bethlen Gábor egyet-
értett Brassóval és a szebeniekkel és a portával 
abban, hogy Báthori Gábort ha lehet a fejedelem-
ségből kivessék, és helyette Bethlen Gábor légyen; 
és vSzebent megigérte volt a szászoknak s a törö-
köknek esmét Lippát és Jenőt Ígérte volt Bethlen 
Gábor [ETA I, 112 NSz]. 1760 k. annak is végire 
járjon a Dékány hogy ha oljan Emberé az Marha 
hogy aki szokásos marháját kardaleszára hadni, 
és szánszándékkal el had ja minden őrizetnél kŭl 
igy az illjen Gazdát az Fö Inspectorral egyet értve 
bė jelentse a Tekintetes Fö Hadnagy Urnák 
L'iorda; KW]. 1792 Hivatali kötelességek lészen 

Egyet értvén követeink a több követekkel 
a Mŭvek(ne)k Cselédek(ne)k és Napszámosok(na)k 
az azok(na)k Szer felett valo árrok mián Regula-
tiojokrol, azoknak Orvaslások módját és erejét 
ki munkálódni (így!) [Zilah; Borb. I I ogy-i 
követi ut.]. jj 

egyetértés 1. megállapodás/egyezés; înţelegere; 
Vereinbarung, Übereinkomnien. 1595 Adta erte-
niek eo kegmeknek varosul Biro vram eo kgme, 
hogy Rodolphus chiazarral eo felsegewel, es Biro-
dalma alat valo vrakal, Az mi kgmes urunk feie-
delmwnk Bathori Sigmond, mind az poghan ellen 
valo eggyet ertesben otaloniban, es egieb hazank-
bely megh maradasunkat Nezeo dolgokban, bizio-
nos transactiot, confederatiot teoth volna [Kv; 
TanJk 1/1. 255]. 

2. kb. összeesküvés; conspiraţie; Verschwörung. 
1769 : (A jövevény-emberekre) szükséges nagy 
vigyázással lenni . . . , hogy valami gyanús tsele-
kedetekben magokat nem elegyittike, a vagy 
valami alattomba valo Barátságot édgyet értése-
ket a kŭlsŏ Országon Lévò idegen Népekkel 
nem forralnaké [UszLt XIII . 97]. 

3. összebeszélés; înţelegere; Verabredung. 1812 
mikor . . . Grantzki Mosessel a Groffné és édes 
annya nétalám edgyet értésből a' Groff ur eŏ 
nsga meghurtzoltatott, ekkor a nagy Aszszony 
Josi nevű Legényét felkűldőtte Mlgos Simény 
Elek Úrhoz, hogy Jószágát felkőltvén jönne segejt-
ségűl, hogy a Grofot udvarából hánnyak ki [Héder-
fája K K ; IB. Varró Györçy (29) grófi kocsis 
vall.]. 

4. megértő magatart ás/viselkedés; at i tudineîn-
ţelegătoare; verständnisvolles Verhalten. 1669 
Kapikia Bőer Sigmond Az Keresztien más 
országbéli ottbe(n) leuŏ Oratorokatis, tarsalkod-
va(n) véllek, s betsŭletek megh adásaval tegje 
io akarojnka . . . Kiknek szolgaival . . . egyet 

értesivel társalkodásával s tisztességek megh adá-
saval tegje kesz io akarojva [Törzs. — A fej. 
követi ut.]. 

5. beleegyezés ; consimţămînt; Einverständnis, 
Bewilligung. 1819 Ezen Czéh Tagjai Közül égy 
Mester Embernek sem engedtetik meg a Czéli 
hire s egyet értése nélkül Inasokat fel venni [Kv ; 
MészCLev.]. 

egyetértő 1. egy véleményen levő; care este 
de aceeaşi părere; gleichgestimmt. 1676 ezen 
dologban egyetértő méltóságos rendek vei teljes 
életemig egyet értek [SzO VI, 360. — A teljesebb 
szöv. egyetért 1. al.]. 

2. egyező; concordant, la unison; überein-
stimmend. 1681 Zarand varmegyeben Bethle-
nŏsŏn lakó szegeny emberek egymasnak teczŏ, 
es edgyetertŏ akarattyokbol kuldek fel Nemes 
Keri Balas atyankfiat Maros szentkirályra [BfR], 

egyetértőleg egyetértésben; ín înţelegere; int 
Einverständnis. 7803 a ' Kolosvári Szöllö 
termését . a ' Regius előtt fel-méretvén, azután 
a’ Spotálly Kortsomain azon árron, a ' melly a’ 
Curátorral egyet értöleg megállittatik, köteles 
lészen különös Szamadolas mellett el-kortsomárol-
tatni [Kv; Aggm. A. 117]. 1809 En Királlyi fö 
Kormányozo, a Királyi Guberniummal egyet 
értöleg s . . . minden Armalistákat, Egyházi Nemes 
Embereket, Prímipilusokat, és Pixidariusokat, 
arról bizonyossá tészem, hogy . . . az adozo Tabel-
lákból jövendőre nézve lejendö kitöröltetések 
aránt a Rendelések meg fognak tétetni [Kv ; 
Somb. II]. 1852 ; A' magas Belügy ministeriuni, 
a’ Hadügy és kőz oktatási ministeriummal egyet 
ertőleg meghatározta11 [M.bikal K ; RAk 47. — 
aKöv. a rendelkezés]. 1853 küldőttünk vala égy 
tudositást Uraságodhoz, hogy mint meg bizottya 
a tőbb kűl birtokos uraknak . . . mentől hamarabb 
velünk édgyet értöleg, erdeink posztulását meg 
menthető modot ki gondolva égy uj j rendet ( tőr-
vényt :) hozzunk [Pálfva U ; Pf]. 1861 : a ' Kőz 
Sz. Zsinaton egyet értöleg meg állitott Praesbite-
rialis alap szabály [Gyalu K ; RAk 63]. 

egyetlen 1. egyetlenegy I. al. a jegyzetet. 

egyetlenben-egy egyetlenegy; unu singur; ein 
einzig. 1806 : mi pedig tudjuk bizonyoson hogy 
akkor is meg mondottuk hogy mi egyetlenben egy 
puszta Teleknél többet itten Vérvőlgyőn az utrizált 
Részre tartozni nem tudunk [Vérvölgy Sz; Bál. 
68]. 

egyetlenegy I. számn egyetlenben-egy, csupán 
csak egy; numai unu singur; nur, ein einzig. 
1583 Az Bachj Peter kertinel latek egietlen eg' 
kis darab karót Azt el hoztam [Kv; T J k IV/1. 
162]. 1667 : az meg nevezett édes Urától maradott 
egygyetlen egy árva Ágacska ugy mint Lázár 
Imreh Ur(am) [LLt 70/12]. 1788: midőn . 
Arany nevü faluban* érkezném, . . . látám köze-
líteni az . . . parasztságnak nagj kiált assal jő vő 
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Sokaságát, kiktől meg rémülvén, azonnal viszszá 
tér tem; hogy Rápoltib Udvarombol édgyetlen 
egj fijacskámot a tüzböl ki ragadhatnám [Bra-
nyicska H; JHb XXXI/26. - aH. bNagyrápolton 
(H) levő]. 1865 Alolirt Bodor Elek ezennel 
minden engem illető vagyont szegény egyetlen 
egy testvérem Bodor Annának hagyom [Kv; 
Végr.]. 

Feltűnő lehet, hogy az egyetlen címszóra gazdag cédula-
anyagunkban nem lelünk adalékot, csak a fenti és e címszóra 
sorakoztathatunk fel kijegyzéseket, sőt a TESz-nek az egyetlen 
címszó alá sorolt, JókK-szel kezdődő szótörténeti adalékai is 
az egyetlenegy és nem az egyetlen szóra bizonyságok. Minthogy 
a régi erdélyiségnek hiteles nyelvi kincsestárában, a PP összes 
kiadásaiban csak az egyetlenegy szóra találunk adalékot, ez azt 
bizonyíthatja, hogy Erdélyben az egyetlen szó valóban csak 
nagyon későn önállósulhatott az egyetlenben-egy és egyetlenegy 
szk-ból, ill. származékszóból. Magára az egyetlenegy szóra a 
NySz-ban mindössze három, a XVI. század első feléből szár-
mazó adalékra bukkanunk (ezek valamiképpen a TĘSz szer-
kesztőinek figyelmét elkerülték 1). Az OklSz nemleges bizony-
ságával együtt ez kétségtelen tanúságnak volna tekinthető 
a szónak régiségbeli ritkŭ használatára nézve, ha szótörténeti 
gyűjtésünk szegényessége és válogatásra való hajlandósága az 
ilyenféle következtetés levonása tekintetében óvatosságra nem 
intene. 

II. fn egyetlen gyermek, egyetlenke, egyke; 
unicul copil; das Einzige. 1795: Minthogy maga 
is tudja Ngod hogy az egész két familiáb(an) 
mind Átyám mind pedig Ngod részéről egyeilen 
egy vagyok, azért . felette szükségesnek 's 
elkerülhetetlennek tart ják a ' Házasságomat | báto-
rit és biztat azon édes reménség hogy egy édes 
jozanon . . . gondolkodo jo szivű Anya, akármenyit 
vétett volna is egyetlen egye de mégis . egyetlen 
egyének mind vüági mind pedig jővendő boldog-
ságát . . . munkálódni tellyes tehetsége szerint 
legfőbb kötelességének tar tya a ' világi kőtelességei 
kózŏtt [Mv; IB ifj. gr. I. Bethlen Sámuel anyjá-
hoz]. 

egyetmás I. fn 1. holmi, egy és más; lucruri, 
bunuri, unele şi altele; Sachen, Habseligkeiten. 
1568 Minket hittak vala az vízhordo Tamas 
hazahoz, es kérik vala az Testamentomot, de 
víz hordo Tamas azt monda hogy, nynchyen . . 
Tütak hogy egyet mas el ne ozolyon az haztul 
[Kv; TJk I I I / l . 190]. 1570 azt montha Zabo 
Janosne Trombitásnak, At tham Eottwen forint 
ara egyetmast neked [Kv; T J k III/2. 26]. 1578 
mindenkor Az Annyahoz Ment Frwsinaszony 
. . . Az Egez falw chyodalkozott Rayta Mennye 
Sok Eggyetmast hozott az Annyatwl [Torda/ 
Hidas TA; Thor. V/14]. 1579 : az Taryany Andras 
Hoza ŏ Naga parancholatgyat kybe paranchola 
ö Naga hog Segytsegel legyek neky egyet mast 
vasarlanny [Kv; Szám. 1/XVIII. 9]. 1585 10 
Nouem: . . . Varadról hozanak Karasyat gezte-
nyet egyeb eggyetmast vrunknak | Az teob apró-
lékra egiet masra a mit keoltetem rend zerent 
ezek . . . [Kv; 3/XVII. 13, 3/XXII. 23]. 1586 
Az Malom mesternek minden egietmasit hoza be 
Baniarol Kaitor Laslo fizettem f. 4 d. — 
[Kv; i.h. 3/XXVII. 6a]. 1589 : oth rakokgatok (l) 
vala az zatyorba eggietmast az Aztalnal [Dés; 
DLt 226]. 1590: Nem is az vég<h>re veottem az 
hazat hogy en valami haznos Jeowedelmet varnek 

beleolle, Hanem igyekeztem azon, ha mi 
félelmes Ideo tamadna, volna howa eggyetmaso-
mat be reponalno(m) [Kv; TanJk 1/1. 131a]. 
1596; Az Ebpetzerek eggyetmasokat, 6 saak 
Zab liszt, 2 saak kenyer, zabot, tekenöt, vitte 
4 loúal Barathi Imre Thordaig f 1 [Kv; Szám. 
6/XXI. 14]. 1602 Volt Molnos Janosnalis Farkas 
vezaba sok Aprólék eggjet másom két zekrenbe 
[Kv; RDL I. 73]. 1605 : hallottam zegeny Andras 
deáktól hogy mondotta zegeny Colosine azzo-
niomnak 14 awagy 15 Arany gywreys vadnak 
nalla(m) teob haz ezkeoz eggyet masiual kad-
gyawal eggywt [Kv; TJk VI/1. 709]. 1615 Egy 
feyr zekren lada az kiben az Bali egyet masa 
vagy(on) f - d 75 [Kv; RDL I. 97]. 1619 az 
oztozaskor egiet masra Mihalj vra(m) keöltöt 
vgj mind f. 1 d. 12 [Kv; i.h. 107]. 1620 az meg 
J r t ket fel le hagyua(n) az meg neuezett Joszàgh 
felelòl ualò pereket, az nehaj Teőreòk Mihály 
edgyet mássárol . . az felliel meg I r t Joszàgh 
beli részét adá eòreòk eoreòkbe fiurol fiúra meg 
hihatatlanul . . Keóuer Istua(n) vramnak [Ko-
vászna Hsz; Borb. I]. 1624 el adnj való Eggiet-
mas vagio(n) vgj mint kek fonal malosa szeoleö, 
fige Teomlo Turo, az Aztalba(n) Eggietmas szabó-
nak való Aprólék kit bechultunk ad f. 45 d. 27 
[Kv; RDL I. 123]. 1629 az Beőczüseokkel enis 
ot valek s az mi hol mi egjet mas leőn el Beöczűleök 
[Mv; MvLt 290. 170a]. 1632 küldeöztek egj 
masnak holmi eggjet-mast [Mv; i.h. 82a], 1636 : 
Vagyon eggik szuszekben husz keŏbbŏl köles 
Az teŏbbi ki üres kiben holmi eggyet mas konyhara 
való eles, es szalad [Siménfva U ; J H b Inv.]. 
1646 cziuporra, giorttiara es egieb eggjet-masra 
keőlteőttwnk omnib(us) f 1 d. 40 [Kv; SzCLev.]. 
1647 Egj hitvan Ladaczka holmi dib dab egyet-
masnak való [Marosülye H ; VLt 55/5415]. 1650 : 
Barta Gergeline horgia vala ki az kovacz Peter 
Vram Jobagia edgiet masat az Jmreh Janos 
arvai hazakból [Keresztúrivá U ; UszT 8/64a]. 
1651 Barla Miklós egi Sakbol sok egietmást 
tölte ki, egi on palaczkis vala keőszte, egi onn 
kannais [Aranyosrákos TA; Borb. I]. 1660: 
Ladamatis . . fel nyttatvan ott is talaltak megh 
holmi Dib dab edgjetmast [Kv; T J k VII/3. 258]. 
1664: Kolosvárat a ' Becsűlletes Tanats, mikor 
Divisorokat rendele mellénk, az szegini Néném 
. . . égiet masinak, ugi mint Ingó bingo holmi 
jovaczkajnak fel osztasara az ide alab le ir t leuele-
ket Balogh Laszlo Batjam ur(am) el kapá előliem 
[Kv; RLt] | Ennek* az töbit költetem szok aprol-
lek Egjetmasra mellyek szökszegeszek voltak 
[UtI. — aTi. a pénznek]. 1671 Vasarlottam egy 
patkó verött d 60 Annak utanna vasarlottam 
holmi egyetmast, pro f 2 [Kv; AsztCJk 54a]. 
1673 : Eőrőgh Redai Ferenczne aszszonyom edgjet-
masi Registroma [Marossztkirály A F ; IB]. 1674 : 
Egy veressel varrott paraszt kis párna sak, alá 
való egyetmas benne [Szászváros H ; Ref. egyh. 
lt. Halics Mihály lelt.]. 1682 : monda az Nemes 
Aszszony nekünk egyetmasunkat, Gabonánkat 
be hozzák [Kv; RDL I. 162]. 1683 : F ő Innyadó 
Nemes János Ur(am) kezében adott Egyet mások 
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Tábori alkalmatosságra [Utl]. 1697 Jnnét egj 
kis edgjetmás(na)k valo boltban nyilik edj záros 
ajtó [Borberek AF; Mk Alvinczi Péter lelt.]. 
1699 : Vagyon más edgj kisded fekete paraszt 
rekeszes Ládais, melyb(en) vadnak missilis és 
egjéb kevés hasznú Levelek, holmi dib dáb, haszon-
talan, és fel irást Sem érdemlő kevés edgjetmások-
kal [Kv; Wass]. 1700 Egyeb Apróság eggyet-
masokat rendeltünk ez szerint4 [Csicsó Cs; Bál. 
71. — aKöv. a fels.] | midőn az én első Feleségem 
Balogh Mária megh osztozott volna az Eötsevel 
Rebekával az Eótsével kőzős edgyetmásokat 
váltottam megh; melyek közül vagyon és háttam 
nállam egy Réz bor hűtőt . . . és két on Palaczk 
[Mezőbánd MT ; MbK 91]. 1708 Abban az űdőben 
en az Vanjalora feles egjet mást vittem vala, 
haza jővén hát itt kuruczok vadnak [Velkér TA; 
Ks 101]. 1715/1761 : kedves édes Feleségem . . . 
szép égyetmásit érettem el költeni nem Salynál-
lotta, három ezer magyar forintokig el vesztegetni 
[Nsz; Berz. 17a]. 1728 Vagyon a Megjen(e)ka 

edgjet-más tarto ládája [Angyalos Hsz; SVJk. 
— aÉrtsd eklézsiának]. 1736 : (Az urak) néme-
lyike mikor egyik jószágából az másikban ment, 
nyolcz, kilencz sőt tiz társzekerei is mentenek el 
előtte, az kiken az egyetmását vitték | az hátulsó 

ládában volt az asszonynak olyan aprólékos 
portékája s egyetmása, az melyre ottan ottan 
szüksége volt, hogy mindenkor az ládában ne 
nyúljon [MetTr 362, 369]. 1742: vittenek holmi ed-
gyet mást az hátokon [Buza SzD; LLt Fasc. 109]. 
1751 E szerént Vadnak a' Templóm Egy(gy)et-
másj . , . Kis particula mecző vas 1. Breviárium 1 
[Kóród K K ; Ks 20. X]. 1754 : Idvezŭlt edes 
Anjatol feleske Edgjetmásokkal Vitéz Ersébetnek 
adatott Ládák [Gernyeszeg MT; TGsz 33]. 1756 
Regestraltattanaké, és ha igen kik által azonn 
ládákban rakatatt Egyetmások ? [Kv; i.h. 51 vk]. 
1765 meg-is igyirte vala hogy bizony mind 
fizetesemet meg adgya 's mind . . . marhaimot, 
s edgyet másomot mindeneket visza ád [Csobotfva 
Cs; KsMiss. I Bartalis János (81) lev.]. 1782 : 
Háza, Kamarája, és pintzéje rakva voltának Házi 
portékákkal, és kereskedésre valo egjetmásakkal 
[Mv; DLev. 4. XXXVI]. 1789 Ezen fel irot 
egyetmás 8 Nagy Ladákban vágynák el zárva és 
rakva [Meggyesfva MT; JHb XLVI/1 Torma 
Éva kel.]. 1838—1845 egyetmás = apró bútor, 
poggyász [MNyTK 107.] - L. még MNy XXXVIII , 
57; HSzj meggyfa-fiatal al. 

Szk: öltöző ~ ruhanemű. 1735 : ŏltŏzŏ edgyet-
mási iránt azt mondom [Gálfva MT; Sár.]. 

2. ez-az; una-alta; dies und das. 1589 Az 
Jesuitak kertinel az meli legeni volt, czinalgatot 
eggietmast az gradiczon, kin az lugasba mennek, 
attam nekj d. 10. koltottúnk Borra es egyet masra 
Magúnkra f. 4 d. 20 [ Volt eg' emberem ki hordo-
kat forrázott Mustot mit teolteogetet es ki egieb 
eggiet masbais segitet [Kv; Szám. 4/X. 36, 4/XII. 
19]. 1592 Veòttem fwrez dezkat allasnak es 
eggiet masnak [Kv; i.h. 5/XIV. 152]. 1593 Az 
plébános hazanal egietmasi chinaltattain 21 
May Az kertet hogi meg kapaitattam es a’ gaszbol 

k j tiztíttattam Attam 2 embernek f — d 24 [Kv; 
i.h. 5/XX. 131], 1603 : András Deák varos hwtheos 
Zolgaya Zemetblro vallia . . Engemet Király 
biro vra(m) kewldeot vala oda hogy az paraztsag-
nak egyet mast bort mith es egyebeket ne hadgiunk 
el tekozlany [Kv; TJk VI/1. 706b]. 7609: Achy 
ferenchnek Georgnek, es Balintnak Az trombeli (!) 
egyetmás chinalgatasaert Attu(n)k f — d 2 [Kv; 
Szám. 126/IV. 108]. 1656 : Mikor mű dolgoztunk 
akkor en ot ne(m) latta(m) Csiszer Ferenczet, 
mjkor oda iőt akkoris reszegen iőt oda, — s — igen 
fedődőt, mikor Sendelt csinala(n)k akkor oda 
iőt uala, s — ot lőn migh edgiet mast keszjtenk, — 
s — ozta(n) el iőue onnat [Szentgyörgy Cs; BLt 3 
Giűtő Jstuan (40) jb vall.]. 

3. ruha és útikészség; haine şi lucruri pentru 
drum; Kleider und Reisezubehör. 1692/1792 én 
másokkal edgjutt szüntelen Táborba vagyunk 
(ígyl), sem egyetmásom nem lévén, sem hadi 
készületem, kéntelenittettem Etzken András Bá-
tyámtól, mint Vér Atyánkfiátol kérni 200 ~ két 
száz Magyarforintokat . . . Házamnak fel tartására 
[BLev.]. 1693 : az verőfényen . . . egy nagy kerek 
bokor vala a rétb(en) s arra hánták az Balas 
haziak Ilosvaiak az egyetmassokot mikor kaszalni 
jöttek [Cege SzD; Wass]. 1806 ha ugy történik, 
hogy a' nyavallyának súlyossága mián a' barom 
lábaimról (l) leesik, akkor Csuklyáját, Zekéit, 
vagy tarisnyáját rá tévén, kiáltson kétszer, avagy 
háromszor, és ha a' környékben nem találtatik 
a’ kinek megmutathassa, ott hagyván a' Marhára 
tet t egyetmássát, szaladjon haza a' Gazdához 
[F.rákos U; Falujk 11—2 Sebe János pap-not. 
kezével]. 

4. ruhanemű; obiecte de îmbrăcăminte; Klei-
dungsstücke. 1658 Szebenben mentem be hogy 
az Balpataki Ur(am) Egigyet massat, megh láto-
gassam, . . . hogy molitol kár ne legyen bennek 
[Borberek AF; Wass Fasc. 51]. 1745: az I. . . . 
Kerekes Márton névü betsűletes embernél szállást 
tartván, jámbor Gazda aszszonját haládatlanúl 
jó tetiért gonoszszal fizetvén, feles edgjetmássit 
vállát elő ruháját, fersingit, el lopta [Torda; 
TJk II. 94]. 1783 Sok izb(en) jó egyetmásait 
meg a' változoját is a Fogadokba bé it ta [Mező-
bánd MT; MbK]. 

Szk : fej ér/fej ér nemű ~ fehérnemű, alsóruha. 
1735 : az edgyikbena holmi récék és fejérnemű 
edgyetmások vadnak [Gálfva MT; Sár. — aTi. 
ládában]. 1748 elég fejér némŭ edgyetmás van | 
Láttam hogy vólt fejér eggyet más, és két ágy, 
de mik, meg nevezni nem tudom [Torda; Borb.]. 
7766 ruházatokot, . . . fejér egyetmásokot es 
paplanyokot, és egyébb ehez tartozandokot [Szár-
hegy Cs; LLt Fasc. 96] haló ~ halotti ruha. 
7777 tudom midőn Potsa Lázárné Aszszonyom 
azon Őszszel meg halálozott mendszent napján 
és Rákosi Lászlóné Aszszonyom adott egész haló 
egyet mást az Annyának [Márkosfva Hsz; HSzjP] 
•K- fejér ruhanemű 1694: Az Fejér ruhanemű 
edgyetmasok(na)k bŏtsŭje . . . mellyek az őreg 
ládába(n) volta(na)k [KUyén Hsz; BLt 4]. 
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5. fehérnemű, alsóruha; albituri, rufărie de 
corp, lenjerie ; Unterwäsche. 7720/7877 Amely 
egyetmások meg vágynák tsinálva, azokbol is 
tartozik két par inget adni, Szabó Pálné Aszszo-
nyom, Szabó Mihálynak [Szotyor Hsz; Borb. II]. 
7736 ; (A táncban) ha jól tanolt leány volt, úgy 
elfárasztotta az legényt, mig minden egyetmása 
a testitől megizzadott [MetTr 331 — 2]. 

II. Jelzői haszn-ban. 1. egy és más, némi; 
unele şi altele, ceva; manches. 1588: 18 January 
. . . az feyedele(m) eggyet mas Aprólék Marhaiat 
ky it t marat volt vitte Zeky Balas Tordara hatt 
lowan attam neky f. 1 d. 50 | Ezeknek Kyweolle 
Költeot Gergely deák . . . egyetmasz Aprólékra 

f 1 d. 45 [Kv; Szám. 4/1. 3, 4/III. 10]. 1598 
Zabo giòrgje (!) uitte az aiton alloknak Egietmas 
Marhaiokat Tordara 6 louan attam neky 
f 1/50 [Kv; i.h. 8/V. 161]. 1599 az megh holt 
azzony eggyetmas Aprólékját az itt valo 
Talas Andrasnak hatta vala [Kv; TJk VI/1. 
318]. 1600 Az J chak absoluta poten(tia) 
me(n)t az A. zallasara es eggiet mas marhaiat 
el hordotta [UszT 15/260]. 1625 egy zegenj 
azzonj meg halua(n) percipialtunk egieímas djb 
dab rongyakbol f 6 [Kv; Szám. 16/XXXIII. 19]. 
162811635 : Azzoni ember óltózetjre ualo egjetmas 
ekessegh: Egj zkofiom arannial seljemmel uarrot 
uekonj patiolat eleo keoteő, fekete seljem az 
czipkeje [Bodola Hsz; BLt 5 néhai Béldi Kelemen 
lelt.]. 1636 : eggiet más Aprólék kalmár marha 
[Kv; RDL I. 109]. 1637 : mikor el adak azt az 
Czegledi Katat Fazakas Gasparnak, akkor raktak 
vala ki eggiet mas fejer ruhát, de nem tudom, 
hogi az uczara ki keöteöttek volna [Mv; MvLt 
291. 93b]. 1849 : csak hamar Kelemen Béni egész 
Szekérrel küldött Számomra egyet más élelmi 
szereket [Kv; Végr. Vall. 14]. 

2. üyen-olyan; diferite, anumite; dies und 
jenes. 1593 : Valami egietmas fweket Vettem vala 
a' kerbe kit el wltettetem d 5 [Kv; Szám. 5/XX. 
131]. 1600 sok eggiethmas hazi ezkeöz [UszT 
15/31]. 

egyetmásocska 1. holmicska; mărunţişuri, lu-
cruri mărunte; kleiner Kram. 1711: Edes Annyátol 
jutót egyetmasotskájábol . . . mi vagyon oda 
[Kv; Pk 6]. 1723 : kértem Olosz Ferenczné Aszszo-
nyomott vegye el tŏllem bár csak Esztendeig, 
probállya micsodás az a Leányka, ugy vitte el 
eŏ kglme tŏllem egjetmásocskajával edgjűt [Kv; 
KvRLt VII. 18 Miszti Eötves Pál végr.]. 1733: 
Még ha valami kevés ed gyet másocskáim vólná-
nak, azokatis resignálni az vr Battyam vram ne 
terheltessék [TK1 Teleki Sámuel kezével]. 1748 
Bizonyoson nem tudom hogy mit adtanak a 
Jószágért, de halottam hogy egyetmásotskát 
ŏkrŏt is adtanak érette [Uzon Hsz; Kp I „Eva 
Kispál Martini Dánér relicta vidua" (70) vall.]. 
1754 : oldal Deszka kamarabéli egjetmá!sotskáit 
kik és kik által Arest alt a t t ak ? [Gernyeszeg MT; 
TGsz 33 vk]. 1766: (A szolgáló) holmi ringj rongj 
egjetmasatskáinal egjebet az Udvarból szekeremen 
a-m vitt [O.kocsárd KK ; Ks 8. XXV. 18]. 
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2. fejérnemü ~ fehérneműcske; albituri (rufărie 
de corp, lenjerie); Unterwäschchen. 1715/1761 : 
Kevés ezüst marhám, köntösöm, Fejérnémŭ 
égjetmásotskám a' mi meg maradót vólt Havasal-
toldébenn, azokat is hagyom édes Feleségem-
aek [NSZ; Berz. 17a]. 

egyetmásos kb. holmis, kellékes; pentru di-
ferite lucruri; für Sachen/Zubehör. 1688 Ol-
tár a (!) valo egyet masos lada [Beszt.; Ks S, 
Mise. 27]. 

egyetmás-tartó I. mn holmi-tartó; ín care se 
ţin diverse lucruri; zum Kramhalten. 1748 Zöld 
festékű Virágos Almárium . egy nagy edgyet 
más tarto hoszszu Almárium [Koronka MT; Told. 
79]. 

II. fn holmi-tartó bútor; mobilă pentru păstra-
cea diferitelor lucruri; Möbel zum Kramhalten. 
Í816 : Két avat ék rekesztekes egyetmás tarto a ' 
fal mellett [Szamosfva K ; Born. I I I . 33 néhai 
ózv. gr. Nemes Györgyné gr. Kornis Krisztina 
hagy.]. 

egyetvaló holmi; lucruri; Sachen, Kram. 1677 
fagyon egygyikbena fadgyú tartó egy üres szekrény 
és valami egygyetvalókat tartó iires láda [Madaras 
Cs; CsVh 49. — aTi. kamarában]. 

egyévi egyéves, egy évet szolgáló; de un anf 
care serveşte un an; einjährig, ein Jahr dienend. 
Szk s ~ önkéntes. 1869 A kik egy évi önkéntesek, 
meg van engedve, hogy év végivel tiszti vizsgát 
tehessenek [Kv; Pf Pálffi Károly lev.j. 

egyezer o mie; tausend. 1822 (A katlan) 
ajjában égetetlen szokott maradni ezer, és igy 
elvész egy ezertől száz Tégla [Torda ; TVLt Közig, 
ir. 631]. 1840: Egy 1000 zsendely szeg [DLT 
166]. 1845: 1000 ./. egy ezer Csap karó. Terüh 
helyett 125 ./. egy száz húszon öt jo Czirével 
terhelik az érdekelt Taxa Tutajokat [Magyaró 
MT; HG gr. Kemény Sámuel hagy.]. 

egyezés 1. megállapodás/egyezés; înţelegere, 
învoială; Vereinbarung, Übereinkoinmen. 1711 / 
1792: miis mind a ' két felek alkalinokot, és 
egyezéseket meg irtuk az mi igaz hitünk szerint 
[Dálnok Hsz; BLev. Transs. 28]. 1733 közön-
séges Falu egyezéséből ki mentek, s — az Avarat 
(!) elégettek az Arapatakiak [Hsz; BLt 7]. 1742 : 
Én éppen jelen nem voltam a' mostani elé forgó 
egyezésben [Torockó; Bosla. Ekár t Gergellj (27) 
jb vall.]. 1760 : Volt illyen Egyezés mi ellottunk, 
háram Czéh mester, és kétt Látó mésterek él ŏ t t 
[Kv; KádCJk 723b]. 1769 : (Az ökröket) ki haj-
tat ák velü(n)k mint pasztorokal, de nem hatal-
mason hanem együtt valo egyezésekből [Bögöz 
U ; IB]. 7776 ; Tudtára nem volt Groff Lázárnak 
a' B. Henterrel való Mátkaságról valo tracta, 
és egyezés [Kóród K K ; GyL]. 7777 : mind a két 
Falu ki jővén Udvari Tlsztyekkel ed jű t t határoz-
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ták meg egyenlő egyezésből a két Falu Határát 
a Szamos fele egy Dombotskáig, a midŏnis 

egy követ felis ástak Métának [Konkolyfva SzD; 
JHbK LVIII/28]. 1784 : Melly ekkeppen vólt 
^gygyezésről adom ezen tulajdon kezem Írásával, 
és szokott petsetemmel meg-erössitett Levelemet* 
[Somlyó Sz; IB. — aTi. vincellér-fogadó levelet]. 
1798 : tsak az a' hijja már, hogy az egyezés szerént 
. . . a ' Nagyságodat illető részeket mindenik Főid-
ből ki szakassza [Torda; Borb. II]. 1809: a ' 
Felperes azon intézettel, és edgyezéssel hagyta 
őket a' meg rekedett Tutajnál, hogy éleséget és 
Segijtséget vígyen [Görgény MT; Born. G. XVI. 
2]. 1831 : Mely dolog és édgyezések ezen 'két vá-
sárló Feleknek hogy mindenekben mü előttünk 
az fen meg írtunk (így l) szerént igazak légye-
nek arról az mi jo Lelkünk ismereti szerént bi-
zonyságot tészünk [Bözöd U; Borb. II]. 1854: 
a Feleségemmel tet edgyezés szerent hálálunk 
utan mind kettőnknek reszünkbe jutott jovainlc 
a vér atyankfiaira kelletik szállani ezen edgyezé-
sünköt ezennel is meg erösitem [Uzon Hsz; Kp 
V. 398]. 7864 : mitsoda egyezések lehetet 
azt nem tudom [Borsa K ; Bet. 4], 

Szk ; ~re bocsátkozik egyezkedésbe kezd. 1795 
a Mlgs Exponens Ur . az atyafiságos, vagy 
Barátságos Tractára, s' Computusra ujrais invi-
taltattya, s' Tőrvényesenís inteti Ngytokat, hogy 
az atyafiságos edjezésre botsátkozni ne terheltesse-
nek [JHb LXVI/44] ~re lép megegyezik/álla-
podik. 1781 : az alkalmatlan perlekedést is el-
távoztatni akarván; . . . ülyen atyafiságos edgye-
zésre léptünk® [Nsz; Told. 3. — aKöv. a meg-
egyezés szöv.]. 1798 egy felöl . Bornemissza 
Anna Maria Ur Aszszony ŏ Natsága személlyesen, 
más felöl Zágoui Mlgos L. Báró Szentkereszti 
György Ur ö Natsága . . bennünket kéz bé adás-
sal meg bírálván mi előttünk illyen állandó meg 
másalhatottlan egyezésre cserére lépéneka [Ádá-
mos K K ; JHb XIX/61. - ttKöv. az egyezség 
szöv.]. 7807 ; Mi . . . M. N. Sombori birtokosok 

a' M. N. Sombori kőz földeknek fel-osztására 
az következendő s meg másolhatatlan édgyezésre 
léptünk Communi Consensu® [M.nagyzsombor K ; 
Somb. I. — aKöv. a megegyezés szöv.]. 1824: 
Jövének mü elönkben Abraham Flass és Nyikolajj 
Tomponár nevezetű Berszányok, a’ kikkel-is a' 
Fekete Hagymás nevezetű havasért uj j abban 
illyen edgyezésre lépének, és lépénk Esztendeiga 

[Szárhegy Cs; LLt. — aKöv. a megegyezés szöv.] 
~re megy megegyezést/állapodást köt. 1840 : 

Bosla Ferentz Uram; más részről pedig . . Fűlep 
András ŏ klme . . . egymás kőzőtt mentenek légyen 
a következendő önkéntes állandó es meg másol-
hatatlan eg(g)yezésrea [A.sztmihályfva T A ; Bosla. 
— aKöv. az egyezség szöv.]. 

2. egyezkedés; tocmeală; Abmachung, Ver-
handlung. 1742: Enis jelen voltam az bekellesnek 
egyezésnek alkalmatosságával . . . , Contractus 
Írásról beszelgettenek, lévén ez Pentek nap, hogy 
Szombaton megh írassák [Torockó; Bosla]. 1796: 
Ha az Báróné Aszszony le akar mondani a Kortso-
ma Li»tita(ti)orol ugy igen is egyben gyüjtheti 

egyezhetik 

az . . . Ádáinosi Possessoratust egyezésre [Ádámos 
K K ; JHb XIX/55]. 1801 : ne hogy valami vetél-
kedés származék, és a miatt az égygyezés által 
meg álitat atyafiságos Égygyezés fel bomolj ék 
[JHb XLVI/4 Jósika Miklós kezével]. 1848 
a' Kolos Monostori Királyi Alapítványi Uradalom-
nak . . . két szobábol állo alkalmatosságat folyo 
1848ki martius 18-án a' csödülök hiánya miatt 
egyezés uttyán haszonbérbe vettem [Kv; 
KmULev. 2]. 

3. egyezséglevél; înscris/scrisoare de învoială ; 
Konventionsschreiben/brief. 1798 : a' mely régi 
osztályok, és egyezések Ngod Prokátoránal vágy-
nák, a' ki Írásra velem való közlés iránt méltóz-
tassék Ngod parantsolni [Torda; Borb. I]. 

4. egyetértés; înţelegere ; Einvernehmen/ver-
ständnis. 1761 : Enis ugj tudom hogj eddig jo 
edgyezésben voltak a Melgos Baro Urak, de most 
látom viszontogságokat, de mi okból legjen nem 
tudom [Branyicska H ; JHb XXXV/45. 16]. 
1762 : az Instans özvegy és két fiai 's leányi között 
igyekezze(ne)k atyafiságos egyezést munkálódni, 
hogy a Deliberatum szerént kinek kinek része az 
appella(ti)o meg látása előtt is kezéhez adatnék 
[Kvh; BLev.]. 

egyezet megegyezés/állapodás; înţelegere, acord ; 
Übereinkommen/kunft. 1864: vala egyezetünk, 
hogy egyik félnek a' más tudta nélkül nem fizet 
[Űjszékely U ; Pf]. 

Szk : ~re lép megállapodik/egyezik. 1867 
Mult vásárnap T. Pálfi Lajos bátyám nállam 
vala, . • • hogy Zári Simonné által birato Jószágok 
el adása felől végső égyezetre lépjen [Bözödújfalu 
XJ; Pf Kovács Sándor lev.]. 

egyezett. Csak szk-ban: ~ akarattal/akaratból 
közakarattal; ín unanimitate, la unison; einstim-
mig. 1769 : az irt Falusi Nyárádtŏi lakosok közül, 
kik, kik (ne) k indittásokbol, kezdettenek panaszol-
kodni az Exponens Ur ellen, közönségesen Falu 
egyezett akarattyabol é vagy tsak némelyek 
kŭlenesen és kik indíttatták a' panaszt ? [Msz; 
SLt XLVIII. 15 vk]. 1784 : egész Faiu költ fel 
és mentki azon hellynek el rontására, de égygyezet 
akaratból tselekettéké vagy hogy, nem tudom 
[Galgó Sz; JHbK IV. 8. 9]. 1819: mikor a ' 
Cancellisták a ' Királyi Adomány Levelet feli 
olvasták, s meg magyarázták akkor az egész 
nemesség feli zudult, és egyezett akarattal kiál-
totta, hogy azon Statutíonak ellene mondanak 
[Remete Szt; Ks 67. 47. 28]. 

egyezhetik 1. megállapodhatik; a se putea 
înţelege/învoi; übereinkommen können. 1740 : azt 
irja vala, hogy az kereszt néven nem egyezhetnek, 
. . . meg irta(m) hogy az Nagy Aszszony és edes 
Anya Neveit rakják réá [O.csesztve AF; Ks 99]. 
1774 : Az ide való Motsi Sokadalom mit hozna 
Esztendőt átal bizonyoson nem tudgyuk . . . az 
Palinkasok Taxát annyit fizetnek a mennyiben 
meg alkhatnak akik Hordoval szokták sokadalomra 
hozni a Pálinkát, hasanló képpen kotzkásokis 
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mikor vadnak hol 5. hol 6. hol 7. marjastis ( a 
mint Tiszt Uraimekkal egyezhetnek:) fizetnek 
[Szépkenyerűsztmárton SzD/Mocs K ; Ks Conscr, 
102 — 3]. 1792 : mig Torotzkai Ur disponált a 
joszágb(an), addig szomszédtságoson egygyezhet-
tűnk, de most a Veje Bartsai Sándor ur, tsak a 
botra támaszkodik mint erős Bajnok, maga 
gyenge I [Bencenc H ; BK. Bara Ferenc lev.]. 

2. vmi vmivel összeegyeztethető; care poate 
corespunde ; vereinbar. 1673/1681 : Hedri Ur(am) 
rendelt az verő disznók helyében fl. 5, mely czele-
kedete mint edgyezhessen az egyenes régi io ren-
delt Conventioval, Ngda megh Ítélheti [Vh; VhU 
465. — aGr. Thökölyi Imre, a várbirtok akkori 
ura]. 

cflyez(ik) 1. megfelel/egyezik; a corespunde; 
übereinstimmen, entsprechen. 1617 Az varos 
hataran az Porgolad kapun belől az Birosagh 
rethi mellet, a meli Reteczke vagio(n) az falu 
hataran valo Reteczkeuel eggieznek Sors szerent, 
melli az Porgoladon belòl az arok mellet vagion 
[Abrudbánya; Törzs]. 

2. 1632 : Census et Prouentus. Adaiokatt keczer 
administralliak, Dezmaiokat Eles be szolgaitatast, 
es egjeb szedeŏ vedeökett, azon usus szerent mint 
az felseö falubeliek adni tartoznak ezekis hasonlo-
keppen mindenben. Dezma adasbolis mindenben 
eggjeznek az teöb falukkal [Kopacsel F ; UC 
14/38] | Mulctae. Birsagbolis az teöb falukkal 
eggjeznek [Sebes F ; i.h.]. 

%ě egybevág, megegyezik; a corespunde; über-
einstimmen, sich decken. 1673/1681 : Leleszi Vojk 
Mihály és Successori levelének Confirmatioja a 
Szabadossagrul; mely level edgyez mindenekben 
az Runki Tikulaék levelivel [Vh; VhU 401]. 
1737 En Selymet ugyan vasarlattam s egyezis 
az Poszto szinivel Nyitrat 13 Marias alol meg nem 
vehettem [Nsz; Ap. 4 Káinoki Mihály Apor 
Péterhez]. 1770 Midőn ez előtt ezen Materiarol 
Inquisitiot peragaltattak . . ., akkor ezen Sessiok 
és Jobbágyok iránt te t t kérdésekre a fatens mos-
tani declaratioja szerint felelté, vagy ha nem egyez 
az akkori relatio szerint valo fassioja a' mostani-
val mi lehet az oka a differentiá(na)k ? [Fejér 
m. ; JHb vk]. 1796 : a Rovásokat a kezemben 
vévén, mikor ujra visgálatra vétetòdet igaz az 
hogj a Buza Rovás a Házalattal nem edgjezett, 
mert két Rovázat egjb(en) szakadva találtatott 
Fodor Sigmond Uram egjnek olvastatta még is 
fenn maradatt egj véka Dificultásb(an) [Aranyos-
rákos TA; Borb.]. 

4. talál, egyforma; a se potrivi; passen. 1595 
Ŏ kmek egez Tanaczúl czinaltattak ohnbol egy 
eyttelt és fel eyttelt, az Wasar Birak kezekben, 
adúan, miért hogy az War megye Ispánok, innét 
varnak Eyttelt, vekat, innét vittekis az vjdekre, 
lön nagy panaz hogy nem eggyeznenek az Eytelek, 
Es azért czinaltata ö kmek : Kanna gyarto Mattyás-
sál f i d 40 [Kv; Szám. 6/XVIIa. 120 ifj. 
Heltai Gáspár sp kezével]. 1810 Ezen nappali 
ház pavimentuma egyez a ' tőbb házakbeli 
pavimentumokkal [Doboka; Ks 76 Conscr.] | 

ezen fedél alatt égy hátulsó ház; melynek mindene 
édgyez az első házéval [Pacal Sz; i.h. 384]. 

5. összhangban van; a fi ín concordanţă; 
im Einklang sein. 1644 Eóreghbik Nyreo Mihály 
es Adam Peter Colosuarat hüteos Diuisorok 
el menue(n) Istenben el nyugut Süteo Lőrincz 
szallasara Es Ez testamentumot szorgalmato-
san megh oluasuan es Discutialuan, miuel maga 
sayat keresmenyebeol hatta az houa mit legalt, 
mely az varas teoruenyeuel Egyez: Annak okaert 
minden reszeben mys helyben hattuk [Kv; RDL 
I. 132]. 1736 : Investigalvan penes appellationem 
az Parsoktol bé adott Literalekat az perben levő 
Atyafiak közt edes Attjoktol tet t Testamentaria 
Divisio in omni parte az igazsággal egyezni, és 
per hoc helly esnek lenni láttzik, ha szinte annak 
expeditiojaban holmi tsekély hibák pratendaltat-
nakis [Torda; T J k I. 111]. 

6. meg/összefér; a se înţelege; sich vertragen, 
auskoninien. 1785 Szolgáltom mint kissebb Szol-
gálo Doctor Matyus Urat, és Feleségét Basa 
Maria Asszonyt . . . , ugj tapasztaltom hogy egj 
más kozott jol éltenenek, jol edjeztenek [Mv; 
DLev. 4. XXXVI]. 

7. egyezkedik; a se tocmi; ver/unterhandeln. 
1776 Csizi Hadnagy-is fel jőve à Gróffal, és 
engemet kikülde Csizi Hadnagy az Házból, mond-
ván : egy Kűs különös Beszélgetésünk vagyon, 
addig Fordullyon ki Tisztdő Atyaságod. E volt 
igen jó reggel, ott azután mit beszéllettek, miről 
egygyeztek magok kőzött, az házban ben nem 
lévén, nem tudom [Egrestő K K ; GyL. Jos. Szé-
kelly (28) parochus cath. vall.]. 1790 Ha ki 
pedig kenyeret vagy ételt nem adhat egyezzék 
a’ Szőllő Pásztorral, az idő szerént a mint együt 
meg edgyezhetnek [Karácsonfva MT; Told. 176]. 

8. megállapodik/egyezik; a se înţelege, a cădea 
de acord; übereinkommen. 1757 eő Nagyságok 
Udvari Tiszteivel mi formában egygyeztenek nem 
tudom, elég hogy a dolgot, mindenkoron ugy el 
tsinálták hogy máigis abban vagyon [Galgó Sz; 
JHbK LIV/6. 18]. 1769 : arra egyezének az embe-
rek minthogy sokán jüttek volt oda hogy ne 
büntessék meg [Bögöz U ; IB]. 1782 más falu-
beliekkel kikkel mint edgjeztenek ugj fizettek 
[Dombó K ; J H b XIX, 22. 17]. 1789 hogy a 
SzőUők el ne darabolódjanak, mégis osztályok 
igazságoson mehessen, ugy edgyezének a Condivi-
dens Urak, hogy . . . azon hijánosság most pótló-
dik ki [Kük.; Kp II. 25/115]. 1823 Sz: Csaná-
d iakka l tennap igy egyezénk hogy a ' közelebbi 
őszőn esendő Szúretkor a' limitatio szerént a’ 
Dézma széken tartoznak mustot adni [Veres-
egyház AF; Told. 7. — aSzászcsanád (AF) lako-
saival]. 

egyezkedik egyezségre lép; a cădea la învoială; 
übereinkommen. 1848 ha ön fizetni, vagy egyez-
kedni vonakodnék, azon esetben intető aszszony 
a’ többször emlitett öszveg fel vételére mindent, 
mit a ' törvény, és igasság meg engednek, el köve-
tend [Kv; Végr.]. 
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egyezmény megállapodás/egyezés; înţelegere, în-
voială; Übereinkommen. 1834 az Alsó Sinfalvi 
Határnak a’ Felső Sinfalvi Birák gondviselése 
alá állíttolag lett által adásáról kõltnek lenni 
hirelt Egyezményt az Alperesek a ' Felperesi 
tŏbszöri sürgetésekre elŏ adni nem bátorkodtak 
[Asz; Borb. I]. 1843 Bözödön megjelenének 
mŭ előttünk egy részről Bözödi Agilis Bartlia 
Mihály, más részről pedig ugyan Bözödi Agilis 
Wass János ő kegyelmek kik lépének mi előttünk 
illyen örökös és felbonthatatlan egyezményrea 

[U; i.h. II. — aKöv. az egyezmény szöv.]. 1862 
Péchy László ur is ezennel kötelezi magát arra, 
hogy . . ezen egyezményt és életjáradéki Szerződ-
vényt elfogadja, azt minden pontjaiban telyesití 
[Kv; Végr.]. 

egyezinßuy-levél egyezséglevél; scrisoare de în-
voială; Konventionsschreiben/brief. 1865 : Ha a' 
rovatban nem emiitett feltételek merülnének fel 
a ' zsellérekkel kötöt t egyézmény levelekben, azt 
külön rovatba kell irni [Gyalu K ; RAk 99]. 

egyező azonos; identic; gleich, identisch. 1663 
tudván aztis éz haza keglteke, melinek meg tartasa 
nem kűlőmbén, hanem kegltek(ne)k velünk ed-
gyéző értelméből, es igiekezetiből télhetik ki, 
szűkségésnek iteltűk partialis Gyűlésben convocal-
tassuk [UszLt IX. 75. 48 fej.]. 1764 evincalniís 
kész vagjok vivus fatensekkel, hogj az edgyik 
káros felesége lábában azon bŏrhez liasonlo, és 
ezzel mindenekben edgjezö botskor lát tatot t 
[Torda; TJk V 204]. 1803 : két darabotska tsŏts-
kekis vagy (na) k az alsó a ' Pohár szárával égyező, 
a ' felső p(e)d(ig) alsó végével tsőtőrtős lévén [Nagy-
tereim K K ; UnVJk 203], 1856 az i t teni birtok-
kal cserét nem remélleni hogy tehessünk mert a 
minémüség iránt ugy látom véleményeink nem 
öszhangzók vagy egyezők [Gagy U Pf Pálfi 
Mihály lev.]. 

Szk : ~ akaratbóljakarattal közakarattal. 1701 
Balasi Peter, Balasi Miklós es Balasi Annok, 
hogj edes Apjok nekikis részeket minden felé ac-
quisitumokbol egészszen ki nem adta volna, es 
egjniás között meg nem edgjezhetne(ne)k 
kérvén minket arra edgjezö akaratból hogj kŏzöt-
tök törvény szerent el itelnök [Kissolymos U ; 
BLev]. 1722 k. : tőnek az Kőbőlkuti becsületes 
emberek edgyező akarattal illyen Testamentumot® 
[GörgJk 174. - aKöv. a végr. szöv.] ~ értelem-
ből egyetértve, egyetértőleg. 1640 Szent Andráson 
lakó Deák Janos nevő legent Nagi Giőrgyne 
Jobbagiat egy parazna Azzonnak matkasaganak 
kőtelessege alol fel zabaditotta az Eccl(es)ia egiező 
értelemből [SzJk 48]. 1659 vegye kézhez Kegyel-
metek az várat a és Boldaib vramtól megértekezvén 
kik hazájokhoz hívek, és abban az derék helyben 
való szolgálatra is allkalmatosok, elsőben Ebeni 
István vramat installálván az vicekapitánságban, 
ő kegyelmével egyező értelemből állasson olyano-
kat porkoláboknak s liagyiiagyoknak az várban 
[EOE XII, 213 fej. - aVárad várát. bMartinus 
Boldai de Várad, a fej. helyi bizalmasa]. 1678 : 

Tanats Vr híveinek bőlts itiletek, es egyező értel-
mekből, méltóztassék keg(e)l(me)se(n) ezen Con-
troversiamban olly dispositiot tenni, igassagomban 
ne bantodgyain meg [Törzs. Osdolai Kun István 
a fej-hez] ~ tetszésből közös elhatározásból. 
1634 mellettűnk leueő Tanacs Ur hiueinknek 
edgyezeő tetczesekbeől Jnuocauit Vosarnapra 
rendeltünk Országul liűsegliteknek generális gyű-
lést Feiervari Varasunkban celebrálni [Tlior. X / l 
fej.]. 

egyeződt's szerződés; contract; Vertrag. 1822 
Udvarhely Várossában némely Nemes Renden 
valók, az oda való Polgári Rendel Unialodni 
kívánván, minek utanna a Flgs Kir Gubernium, 
ezeknek edgyezödesekröl való Contractussokot 

közölte volna Universitásunkal hogy arra 
Universitasunk Reflexióit és eszre vételeit tenne 
meg [Szu; UszLt VIII. 8/68]. 1840 A tull irt 
Eg(g)yezödésben kinevezett Javaiban Fiilep 
András Uramnak Bosla Ferentz Uram A. Szt 
Mihállyfalvi Falus Biro Kis János, Armálisták 
Hadnagyja id Komáromi István, Hitesek 
jelenlétekben általunk a maga módja és rendi 
szerént Introducáltatott — bé avatott — légyen — 
arról ezennel . . . teszünk Tanúbizonyságot [A. 
szentmihályfva TA; Bosla]. 

egyeződik egyezkedik; a se tocmi; verhandeln. 
1818 : ha pedig mással akarna esztendő múlva 
a czéh egyezŏdni, tehát az elsőség GŐrŏg Jóseff 
Uré légyen [Mv; LakCLev.]. 1826: I f jú Legény 
Ferentzi Josef, és Somosdi Falus Biro Szász Sig-
mond egymás között egyezöttek békéllöt-
t e k [vSomod M T ; CsS]. 

egyező-levél egyezséglevél; scrisoare de învo-
ială; Konventionsschreiben/brief. 1801 Melly 
edgyesség és Compositio hogy mindenekb(en) a 
fellyebb irt modokon lett légyen a mint fel-
lyebb meg-irattatott annak nagyobb el-hitelére 
jövendő bizonyságul adjuk ezen tulajdon kezűnk 
all írásával, és szokott petsétünkel meg erősített 
édgyező levelűnket [M.zsombor K ; Somb. II] , 
1819/1831 : Hunyadi Sámuelnek Benke Ferentzel, 
és Annával kőtőtt Edgyező Levele némelly Cse-
gezbea vásárlott fekvő Jok iránt 1762 [Aranyos-
rákos TA; Borb. II. - aTA]. 1828 Déési H O S Z S Z U 
István Urnák a Malaton lévő Házát ki 
vettem . Melly alkalomnak mivoltárol èn 
nékem ègyező levél adat tatot t a tulajdonos ur 
által [Dés; Törzs. Dési taxalisták]. 1834 midőn 
az Ekkl(ési)ák Csere vagy örökös vásárt akarnak 
tenni az égyező Levél megírása előtt kötelesek 
tzéljaikat inditto okaikkal az Elöljárói Hivatal-
nak bé jelenteni [Vaja MT; a hagymásbodoni 
(MT) ekl. könyve]. 

egyezség megállapodás/egyezés; înţelegere, ín-
voială; Übereinkunft, Vereinbarung. 1587: Vniowal 
az ket Nemzet eozwe keoteolezwen magat ez 
varosban egy Arant való igassaggal eelt, es mostis 
Eel, seótt azzal allot megh az ket Nemzetnek 
eggiessege ez oraiglan [Kv; TanJk 1/1. 57]. 1628 : 
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Hites felesegem . . . kest fogua(n) hozzam ugi 
veőttem ky kezebői, . . . protestaliam az ackori 
Eórdeógh kerezturj predicator vramnak; hogi ha 
tóbszór ülien vagi ehez hasonlo kisseb dolgokatt 
czielekednek prosequalhassam utamat, ülien Con-
ditioual leőt velem valo eggiessegea [SzJk 32. 
— aKöv. a feltétel]. 1635 Minthogy mikor elseo-
ben az varasban, az Csismasia mesterseg es csis-
masiak be szarmoztanak, ez varasnak eleol 
jaroi az Varga Czehben rendeltek eoket, 
ez eggyesseget es incorporatiot, Jstenben el nyugut 
Bethlen Gábor Fejedelem eo felge . . . jowá hàgyuan 
serio comrnittaltais, hogy megh ne engedtessek az 
keozteok valo szakadas es Scissio [Kv; Céliir. I. 
12 tanácsi hat.]. 1829 : jövének mielönkbe 
Bŏzödi Agüis Osvát Pál égy részről más részről 

Agilis Kádár Mihály s Holmi ègyeségeket 
jelenték és anak meg Írására kérének job job kezek 
bé adása ereje alat [Bözöd U ; Borb. II]. 7859 
a ' velek valo edgyezség az el maradott tartozá-
sokra is kiterjed [Koinolló Hsz; Bet. 4 Sylvester 
Dávid lev.]. — L. még egyező-levél al. 

Szk : ~re hoz megegyeztet. 1666 : A meniemő 
(!) Controuersia Eö kegimek kőzőt orialtátott 
volt melynek el igazitasára Eö kgmek Conuocal-
tanak volt bennünket, mlv Es teőb beczületes 
Emberekys jelen leuen, Eo kgmek keőzze Szoluan, 
hozók Eö kgmeket Illyen Eggiesseghre, Es beke-
seghrea [Altorja Hsz; Borb. I. — aKöv. az egyez-
ség szöv.] ~ve lép megállapodik/egyezik. 1841 : 
az alább Coramizálando Regiusok előtt, léptünk 
egymással az alább irt eg(g)yességre, és tevűnk (!) 
egy mással ily fel bonthatatlan, megmásolhatatlan 
állandó örökös Cserét [M.zsombor K ; Somb. II]. 
1868 : Lajos bátyám okvetetlen menjen fel, mert 
ha fel nem megyen, igen könnyen meg eshetik, 
hogy mások fel mennek, 's olyan egyességre lép-
nek mindnyájunk nevében a bel birtokosokkal, 
a mi mindnyájunknak rövidségére leszen [Szu; 
Pf Gálffy Sándor lev.]. 

egyeztetik (ki)egyenlíttetik; a fi egalat; ausge-
glichen werden. 1802 : A' mi az osztály alatt 
forgo nova sessiokat illeti azok is Quantitasokban 
közöttünk egyeztesse (ne) k, a’ falu mellett jutott 
Terenumbol potoltassék [M.zsombor K ě, Somb. II], 

egyfejű cu un singur cap ; einköpfig. Szk : 
~ sasos. 1774 : Egy fejű Sasos Márjás [Szászerked 
K ; LLt 110]. 

egyfelé 1, egyik i rányba; într-o direcţie; in 
eine Richtung. 1639 : az fòldreis eset vala Garczo 
Gergely otis czapdosak egy mást, en Istua(n) 
Deákot húztam egj fele, mas feleol megh albert 
kovacz vonta Garczo gergelt, igj nehezen vonuk 
el eöket egj mástul [Mv; MvLt 291. 172a]. 1752 : 
ŏ Kglme el-lőtt egy felé 9 akarattya ellen tanálta 
meglőni azon embert [Abosfva K K ; Ks 8. XXIX. 
29]. 1756 az Jobbágyok az midőn ügyes bajos 
dolgokb(an) Balog Uramat requirálták, hatat 
forditot nékiek s egy felé el ment előllők vala 
[Nagysomkút Szt; TK1 3 r. jb vall.]. 

2* egy irányba; într-o singură direcţie; in 
einer Richtung. 1629 : az meli louat Szeöcz Mihály 
Ura(m) adot volt Istua(n) kouacznak az útra 
akkoris nem egesseges volt, mert mikor az Menes-
ben jartis akkoris czak ment egi fele mint egj 
kergeteges [Mv; MvLt 290. 163b]. 

Szk : /v . . . , másfelé . . . erre . . . amarra. 
1767: midőn a korcsomarol ki mentünk az útszán 
Udvar András egy felé akar vala vinni Liányos 
házhoz musikálni, Csenteri Mihály pedig más 
felé, mely mián egyben szollolkozván Csenteri 
egyszer mégis űté Udvar Andrást [Betlensztmiklós 
K K ; BK.] is, másfelé is erre meg amarra, 
erre is, amarra is. 1780 : én nekem meg mutogat-
ván mindazokat az őreg Asszony, vettem észre 
annakutánna hogy bizony meg bánta az őreg 
Asszony hogy meg mutatta nékem fő képpen az 
ezüst kalánta, mert egy felé is más felé is fatsar-
gatta azok iránt valo beszédjit [Bethlen SzD; 
KB. Julianna Érsekújvári (24) conj. St. Butzi 
vall. — aA „nagy ezüst Leveses kalánt"] egyik 

másik más (ik)felé ki erre, ki amarra. 1763 : 
egyik egy fele iszszik másik másik felé [Esztény 
SzD; Told. 29] | A gjuladás alkalmatosságávalis 
tudván egj más vétkit, edgjik egj felé, az másik 
másfelé fu ta t [Torda; TJk V. 154] hol hol 
másfelé hol erre, hol arra. 1804 : magam is vala-
hányszor a Ménes térítésére jártam, mindenkor 
lézengöben járni láttam a Basa Ur(am) Sertésseit 
a Sertés Csordán kívül hol égy fele hol más felé 
[Dés; DLt 82/1810] * kí ki másfelé ki/ez 
erre, ki/az amarra. 1571 Es halgassanak az 
Byro vram parancholatyahoz vgy hogy ha mykor 
eo k. Izeny es hywatia vagi eyel vagi napal Neli 
varyanak harmadyk Negedyk hywatalt Azwagy 
ky egy fele ky Mas fele Megien benne [Kv ; TanJk 
V/3. 39a]. 1585 : Az Zekeret eg lo el ragada, Az 
zeker el teorek, a kerekek ki egy fele ky mas fele 
Mene [Kv; T J k IV/1. 474] * sem sem másfelé 
sem egyhelyütt, sem másutt. 1592/1593 : mikor 
az deesi Malomba eorleot akkoris it i tette barmai, 
de senki eótet azért nem haborgatta sem egy fele, 
sem másfele [Bálványos várai ja SzD; Ks]. 1730 : 
hallottam, hogy ekkoron, sem egy felé sem más 
felé nem szolgált az Apám [Vármező Sz; TK1]. 

3. ~ nyíló ajtó egyszárnyú ajtó, félszer-ajtó; 
uşă cu un singur canat; einflügelige Tür. 1679 : 
Ezen kapu mellett egi fele nyilo fenyő deszka 
duplás ajtó No. 1 [Uzdisztpéter K ; TL]. 

4. ~ nyíló kapu egyszárnyú kapu ; poartä cu 
o singură aripă; einflügeliges Tor. 1753: vagyon 
az Curialis Sessiora be nyüo kétt Cserefa kapu 
fél fák kőzőtt Sövényből fontt avatag egy felé 
nyilo kapu, égy Gyalog bé járó fa Sarkokon forgo 
Bikfa deszkákból készíteti ajtacskájával együtt 
[Sajókeresztúr SzD; JHbK XXIX/7]. 

5. bárhova; oriunde; wohin immer. 1776 : az 
még ez a sok ésső még ál, és a vizék né(m) apadnak 
léhetet (!)a égy félé is vinni [Szentdemeter U ; 
Ks 96 Fodor Márton lev. - aTollvétség lehetet-
len h.]. 

6. Tagadó mondatban: sehova; nicăieri; nir-
gendswohin. 1605 : mostan Hauaselfeoldibeöl bizo-
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nios zamu uitezek erkezttek, kik az my kegmes 
Vrunknak, es ennek az megh roinlot hazanak, 
az sok dulo fozto Toluaiok ellen oltalmazoy akar-
nak lenni, kik mia auira iutott a ' dologh, hogy 
egy Jámbor feo embernekis, uagy zolganknak, 
sem mienknek sem penigh kegtekenek bátorságos 
uttia nem lehet egy feleys [Törzs. — A császári 
komisszáriusok rend. Cssz-, Gysz- és Ksz-hez]. 
1794 : Kedves Grofom irja Nagysád hogy láto-
gassam meg, én asztot tudom hogy Kötelességem 
is ugy hozná magával de mostan ha eresztenének 
is olyan gyenge vagyok hogy egy felé is ki nem 
mehetek mind ha Esztendeig sinlődtem volna 
ugy el romlodtam [Kv; IB. Sándor István lev.]. 

7. valamire; pentru ceva; für eine Sache. 
1732 én az Aszony ő Nga dolgát soha nem ért-
hetem mit akarjon ő Nga, és miért magát egj 
felé nem decidájja [Kóród K K ; Ks 99 Kornis 
Ferenc Kornis Istvánhoz]. 

Az idézett szöv-ben a 'valamerre' jel-sel is számolhatni. 

cjjyféle egy bizonyos, egy fa j t a ; de un (anumit) 
fel; eine (besondere, gewisse) Art. 7593 ; Jeoue 
égikor hozza(in) Niari Simonne es monda hogi 
egi fele fw volna az en kertembe, es eoreomest 
latna, be bochato(m) az kertbe, ki hoza benne 
eu kerdem mi haz na volna, monda akkinek teje 
el apad meg hozza [Kv; TJk V/l. 339b]. 

egyfelől egyik felén/oldalán; într-o par te ; auf 
der einen Seite. 1570 Az byro . oda Menth es 
Borbeit hywatot oda es Be vytette Sándor Myhal 
hazahoz otth keottetek be az Lábat, eo thartot ta 
egy faleol [Kv; TJk III/2. 57]. 1598 abban az 
Chereit feóldben az Makay Leorincheben, Egy 
feleol Tyz Rudat szantatot el, Eordeóg ferencz 
Vram az szeliben [M.fodorháza K ; Ks Kowachy 
Istwan vall.]. 1655 (Egy földnek) egy felöl 
szomszedgya az Czere [Dés; EHA]. 1674 
egy Ezüst Tangyer egy felől Aranyas [Mv ; MvRLt]. 
1681j1748 (Egy földnek) egi felől szomszédgia 

égi darabig a' nagi Kűkűllő [Balázsfva AF; 
EHA]. 1717 : ezen Csűr mellett egy felől jó lészás, 
támaszos fedeles kert [Dés; DLt 504]. 1718 
én vagta(in) ki égy felől az haz oldalát, s azon 
mente(in) be az hazba [Branjdcska H ; JHb]. 
1750 egy kisség jobb kéz felé találtatott egj 
alkalmas konyhátska régi sendellyezésel . . . , sőt 
még az falais egj felőli rosszatska [Szamosfva K ; 
JHbK LVIII/4]. 1765 A' Gyermek Erdő alatt 
égy felöl az Erdő szamszédságában [A.szovát 
K ; EHA]. 1818 égy felől a' Tisztre járobeli 
Földek bütüi rúgnak reája véggel [Mv; EHA]. 
1837 A' Mohonka gödribe (sz) . . . szomszédgya 
égy felöl az ŏkŏrtüalmas [Borsa K ; BHn 123]. 

Szk : ~ . . . , másfelől . . . a. egyik felén 
másik felén. 1671 edgy felől két száz Tallerokot 
teve(n) az serpenyeób(e), más felól dirib darab 
ezűstteokét rakta(na)k, s ugy ponderalták mérsé-
kelvén az Tallérokhoz azokis (így!) [Kv ; T J k 
VIII/U. 49 -50] . 1772 Az Brányistában való 
nyáras erdő penig . . . egyenlő Részekre fel nem 
osztatatthatik az Szamos Vize mián, melly égj 

felöli rontya, más felöli hánnya, és igy édgyik 
rész épülne, másik penig nagyon meg romlana 
[Dánfva Szt; LLt]. — b. egy részről más 
részről. 1546 Banffy Magdolna azony Egy 
feleel, mas feleel . . . Bogathy Chaspar my 
athalunk thenek illyen zerzeesth [Panot a ; 
DanielO 5. - a ?Panád KK]. 1563/1577 : hittak 
wala Mynket az my attyank fyay Egh feleol 
Torozkay Mathias, es Janos, atyafyay (!) kepek-
ben, Mas feleol Toldalagy Andras, es Mykola 
Esthwan, Kwn Ferencz Teob attyafyay kepekben 

hogy, My eo keozteok indultatott perbe, 
Egyenessegeot, zerzenenk [Kv; Thor. VIII/2]. 
1574 Akkoron allanak my Eleonkbe eggy feleol 
az Vytezleo zanyszloffy Báthory Elek perecheny 
es mas feleol horwatt gergely zechy. Elek wram 
rea wewen terheket fyaynak leanynak es Jobbagy-
nak horwatt gergely azon keppen fel wewen fele-
segenek es annak az Annyanak Zechy B irtaian-
nenak terheket [Somlyó Sz; WLt]. 1581 jwue 
egy felöl mj eleònkben Bikfaluarul Marhalt 
Peter wczyewel antallal egyettemben Másfelől 
Teŏlgyes pal darabant ugjan Bikfaluiak es 
teŏnek mi eleòtteonk yllyen zerzestes uegezesta 

[Bikfva Hsz; Törzs. — aKöv. a szerződés szöv.]. 
1629 Comparealvan egy feleol Paisos Istuan, 
masfeleol Thamas pap vram kepeben Istuan deák, 
s teonek illyen jelentest4 [Kv; TJk VII/3. 164. 
— aKöv. a nyil.]. 1635 Comparealuan az B. 
Tanaczi eleot egy feleol Petri Janos, Rodner 
Leorincz, es Lamprich Andras Warga Mesterek; 
mas feleol, Czismasia Marton, Czismasia Gábor 
es Kadas István Es mikoron ez Birak, Tanacz es 
Wenseg jo vegezeset eleotteok el olwastak volna, 
Kadas István engedelmes leon [Kv; Céhir. I. 12]. 
— c. egyrészt ., másrészt 1703 már hét 
hete hogj Continuuskodunk: magunk Terhe9 
költségűnkön, melljet Tovább nemis gjőzhetű(n)k; 
égj fellől ez az szolgállatt más felőli az Portiózas 
s Szebenb(en) Elés szállitátas levén rajtunk [Fog. ; 
UtI]. 1824 : az érdeklett fekete Farkast anyíval 
nagyobb különösségnek lehet venni, hogy még 
tudtunkra eddig elé hazánk ilyet nem termett 
egyfelől, de más felöli midőn, a több vele együtt 
született kölykek természeti sziliekben jelentek 
még, — ezt egynek lehet tartani a munkáiban 
oly szabad törvények alatt lévő természet szebb 
Jatekai közül [T; TLt Közig. ir. 114] * ~ 
másrészről 1840 egy felőli Bosla Ferentz 
Uram; más részről pedig Fülep András ŏ 
klme . . . egy más kőzőtt mentenek légyen a követ-
kezendő önkéntes állandó es meg másolhatatlan 
eg(g)yezésre . . . [A.szentmihályfva TA; Bosla] 
mind mind másfelől egyik részről, is másik 
részről is, mind egyik, mind másik részről. 1557 
az My nemw theorwenywnk lewt J t ' Somlyon 
fogot Byrak elwt My kewzewttwnk ez Nag Jstwan 
es Marthon gergh dolga felöl, ky wolt ez elwt, 
az Báthory Jmreh zolgaywal, thwdnya Jllyk, 
ember ewldewkles, weres, wagdalas, mynd eg 
felöl mynd mas felöl, ezekben my wegezthonk 
Jllyen zerzest, hog az Christoff wram Meg Jew-
theyg Mynd eg fel kewzt, mynd mas fel kewzt, 
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az Therweny az ew folyasaban meg allyon az 
ew Regy Ereyeben [Somlyó Sz; WLt]. 

egyfenekű félfenekes; cu un singur f u n d ; mit 
einem Boden. 1846 : egy hoszszu egy fenekű hor-
dotska [Szászerked K ; LLt] . 

egy fertály os egynegyedes; de un sfer t ; viertel. 
7803; égy Ezüst Pohárotska circiter égy fertáljos, 
Arany Virágos [Betlensztmiklós K K ; UnVJk 33]. 

egy-fiú egyetlen f iú ; unicul f iu ; einziger Sohn. 
7850 Gyaloi Josef és Szilágyi Josef mint égy 
fiuk sorsot nem húznak* [Dés; DLt 2137. — aTi. 
katonáskodáshoz]. 

egyforintos 1. egy forintba kerülő, egy forinton 
vehető; care costă un for in t ; um den Preis von 
einem Forint, zu Einforintpreisen. 1724 : fizeté-
sem vólt ŏt forint, csizma 3rom pár 6 Sustákos 
párta egj forintos lengjel 6 [Szováta MT; DLev. 2. 
XVIIIB] . 

2. egy forintot kitevő; de un for int ; von einem 
Forint. Szk : ~ bírság. 1681 Az egi forintos 
birsagli az Udvar biroje [Mogyorosd H ; VhU 85]. 
1694 : Mulcta: Az egj forintos birság a ' Biráke 
nállok a : azon felljül való a’ földes uraké, ha eléb 
érik a vãr(me)gje Tiszteinél [Sebesel A F ; BfR 
néhai if j. Bálpat aki János urb. — aTi. a sebeseliek-
nél]. 

egyforma 1. la fel; gleichförmig. 1585 : Zegettúnk 
wala bezterczen, az my nagy Templomúnknak 
szúksegere cherepet mely cherepnek chinalassara 
kylen formát kultúnk vala hogy a cherep az regy 
chinalt cherepei egy formara legen nagysagawal 
(így!) [Kv; Szám. 3 /XIX. 42]. 1628 Vágjon 
ket bokor egi forma Uelenczebol hozot óregh gjongj 
fülbe ualo, araniba foglalua [Bodola Hsz; BLt 5 
néhai Béldi Kelemen lelt.]. 1655 : Ket egy forma 
Gŏmbŏliegh Palaczk No 2 [Kv; Wass 72/4], 
1674 Vagyon ket egy forma Islogos aranyas 
lepedő [Beszt.; Wass], 1725 : ket pár edgy forma 
Selymes buja vászon, becsi kötés, Tászlia s haj tó 
Galléra [Told. 19]. 1772 : 12. Pár kés egy forma 
Csigás formán kis villaival együt t [Egeres K ; Ks]. 
1797 Két egyforma brileántos Gyűrű [Mv; 
Told. 19]. 1820 ĕ- Mü, kiknek égyforma külső örök-
ségeink vágynák, hetenként két két napi szolgálatot 
tészŭnk négy vagy ké t ökörrel czimborába, 
vagy pedig gyalogszerbe [Km ; KmULev. 1]. 1846 : 
adjon . . . két egy forma Divánt [Kv; Végr.] | 
két egy forma Tisza fa asztalok [Szászerked K ; 
LLt]. 1854 A rothadásnak egyformán jo a leg 
drãgäbb mint a leg olcsobb portéka, mindenikből 
egyforma betsŭ hammu lesz [Kv; Végr. — A 
teljesebb szöv. egyformán al.]. 

2. egymással megegyező; de acelaşi fel ; gleich, 
gleichgeformt. 1846: Ké t égy forma nagyságú 
de külőmbozö virágú aranyozott Szájú Confectnek 
valo tálotskák [SLt 17]. 1862 kőltsőnős végren-
delkezésünkről a törvényszerűség között készített 
okmányunkat, két egyforma példányban 
kiállítva . . . ezennel k iadjuk [Kv; Végr.]. 

egyſormájú egyforma; de acelaşi fe l ; gleich-
förmig. 1748 ; Egybe járó, s egy formájú tábori 
bőrös Székek [Ks XXVIII . 5]. 1761 : (A palotának 
vannak) egj formájú cserefábol való ablak keresz-
tek közöt t hol nagjobb, hol pedig kissebb 
üveg tángyérokbol való nemetes ablakjai [Szász-
vessződ N K ; J H b K LXVIII/1. 203]. 1803 Ezüst 
Pohár . három ki ulő égy formájú ember főkkel 
[Szőkefva K K ; UnVJk 91]. 

egyformálag egyformán, ugyanúgy; ín acelaşi 
fe l ; ebenso, in gleicher Weise. 1807 Duca Péter 

. . Burkuta Juon . mind ket ten Károly vári 
Libertinusok egy formálag fatéáltanak azért 
fassiojok öszve vétetett [Gyf; Eszt-Mk]. 1819 
ugy tapasztaltam, hogy Sylvester házunkat azután 
is hogy meg házasadat égy formálag jár ta [Kv; 
Pk 2 Andreas Balla auriga (23) vall.]. 1820 azt 
írták hogy énis Pataki Josef fel egyformálag 
vallottam volna aztat [Várfva T A ; J H b 48. 37]. 
1829 : Az Kérdesekre egy formálag vallanak 
[Mezőkölpény MT; TSb]. 

egyformán 1. egy módon, egyképpen; la fel, 
in acelaşi mod; gleicher weise. 1706 Ket pár 
vánkos hajban valo fejereses egy formán varrat 
[LLt Fasc. 108. — Moldvában készült lelt.]. 

2. egyaránt, egyképpen; deopotrivă; ebenso, 
in gleicher Weise. 1854 : nem akarom, hogj' szere-
t e t t kedves es jŏ feleségemnek az egyébaránt is 
. . . felette haszontalan parádés el temettetésemre 
t e t t költségeknek kéntelenittetò meg fizetése által 
is könnyeket facsarjak ki szemeiből, A rothadásnak 
egyformán jo a leg drâgäbb mint a leg oltsobb 
portéka, mindenikből egyforma be tsŭ hammu 
lesz [Kv; Végr.]. 

egy formás egyformácska; de acelaşi fe l ; von 
gleicher Form. 1628/1635: Vágjon Velenczebol 
hozatot negi egi formás tabla gemantos gjwrw 
Ket egj forma fejer zomanczos gemant gjwrw 
[Bodola Hsz; RLt 5 néhai Béldi Kelemen lelt.]. 

egyformaság egyöntetűség; uni formita te ; Ein-
förmigkeit/heitlichkeit. 1863 Az uri Sz. vacsorát 
mindenütt la mártii kell ki osztani, egy felöl az 
egyformaságért, más felől, hogy a ' b ŭ n bánat 
hetiből, a húshagyó ked ki kerülődjék [Gyalu 
K ; RAk 78]. 

egyfomiásítás egységesítés; unif icare; Verein-
heitlichung. 1851 A' mértékeknek égy formásit-
tása aránt kiküldött rendeletei [Dés; DLt 2546]. 

egy fülű kb. egy fogantyús; cu un singur mîner; 
einhenkelig. 1849: Egy — égy fü lü vas tábla 
[Somkerék SzD; Ks 73. 55]. 

eggyćalkudtat megalkudtat ; a face să se inţe-
leagă/să cadă de acord; handelseins werden lassen, 
übereinkommen lassen. 1573 Az mynt eghe 
alkwtattak eoket arról leuelet a t tak pecetek alatt 
[Kv; TJk III/3. 102]. 
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eggyel-niássnl 1. egyre-másra, válogatatlanul; 
una peste alta, fără alegere; eins ums andere, 
wahllos. 7585 az varos vegezese zerint 63 Juhott 
eggiel massal zolgaltattunk az Alsó Ispotály mes-
ternek [Kv; Szám. 3/XVI. 8]. 1599 : keotetetúnk 
tizen ket hordot egi altalogat. Ezekteol egiel-
massal keotesseteol fizetünk egi egi hordotol 
d 20 [Kv; i.h. 8/XVI. 49]. 

2. együtt, együttesen, együttvéve; împreună; 
zusammen, insgesamt. 1589 On zerzam talak 
kannak talnerokis eggiel massal Niomnak 144 
fontot [Kv; KvLt Inv. 1/2. 46]. 1627 : Jutót Eöt 
tehen mind Eggiel mással becziwlleottwk az 
Eöt tehenet t t f. 27 d. 50 [Kv; RDL I. 132]. 
1653 Anno 1653 fizetett egyel massal Bekesi 
Marton Ur(am) fl. 10 [Kv; AsztCJk 7a]. 

3. ezzel-azzal; cu una şi cu alta; mit diesem 
und jenem. 1753/1781 : Jósika Imre a Mostoháit 
addig ijesztgeti Béttsel, 's egy(gy)el mással mig 
Jószág nélkül hadja [Kisalmás H ; J H b LXXI/3. 
307]. 

cggyel-mástul egyre-másra, válogatatlanul; una 
peste alta, fără alegere; eins ums andere, wahllos. 
1625 : Az tiz medencze tokot es egy pohár tokot 
vasaztak megh egyel mástul edgyet p(ro) d 20 
[Kv; Szám. 3/XXVII]. 
h 

egyhangúlag egyhangúan ; unanim ; einstimmig. 
1872 Mái napon . telyes kozség gyűlésében 
meg szavaztatott égy hangulag az, hogy Pálfalva 
községből égy negyedik bízotmányi tagnak válasz-
tassék meg Illyés Mihály községi jegyző [Pálfva 
U Pf]. 

egyharmad harmadrész; a treia par te ; Drittel. 
1646 az felseö summából, marad megh Diuisiora 
f. 91 cl. 09. melybeol Az aruak Annyaual Vida 
Judittal egj test s uer attyafianak Vida Istuannak 
Egj harmad Illetuen Illik f. 30 d. 36 es Igj Az 
Aruak reszereol ualo dologh el Igazodot [Kv; 
RDL I. 123]. 1811 égy harmad részt magoknak 
hatalmasul el tartottak volna [Kövend TA ; Borb.]. 

cgyhasi iker; gemeni; Zwilling. 1786 Szendrei 
István és Anna egy Hasiak még holtanak [György-
fva K ; RAk .14]. 

cgyhassal-lett egyhasi, iker-; gemeni; Zwilling. 
1738 : meg engette egj Pohart ket pecsetet, ket 
Gyűrűt kesziteni, tekintven a' B(ecsü)letes Czeh 

mind az Iffiak kettős allapottyokat és egy 
Hassal lőtteket es egjczersmind jo magok visele-
teket [Kv; öJk] . - L. még has al. 

egyház 1. templom; biserică; Kirche, Gotteshaus. 
1507 ha katonak fya lezen azt meg tarca, ha 
pedig < . . . . > lezen azt el agya es az Eghaz 
zwksegere <fordica ?> [NylrK VI, 187 Cheh 
István végr.]. 1570 : latta hogy Igen Tel-
lyes volt az Meny ázzon, mert Terhes volt, 
Es Nem vyttek volt az Egyházhoz Megh 
eskwtny, hanem vgian otth hon eskwttek volt 

Megh [Kv; TJk III/2. 123]. 1581 veottem az 
egy haazhoz keozep zerö zarw fakat 19 f 1 [Kv ; 
Szám. 3/IV. 14]. 1582 : Zent Antall napyan wettem 
az egy házhoz 43 fwres deszkakatt f 2 d. 70 [Kv; 
i.h. 3/VII Reg. Templi 6]. 1584: Az egy haazhoz 
harangoknak Orahoz weottem fa olajt p(ro) f 2. 
Az Nagy Themplum Aitaya elot az Mezesz poga-
chyat holot arolyak Az fondamentcmat meg clii-
naltattam. atta(m) az Keomyes Lorincznek f — d. 
35 [Kv; i.h. 3/XV. 8]. 1593 Az Zem Petter Egi 
hazabol hogi az Ayw (!) globist ky vettek, fyzettem 
akor Egi Deiaknak a' Mely fel Ir t ta f — d 10 
[Kv; i.h. 5/XXII. 1]. 1595 : 27 Octobris Az feíer-
wari nagy Egyház Orgonaia ala az faragot kö 
oszlopokat, vittek feíerwar fele ezek: Thordaigh* 
[Kv; i.h. 6/XVIIa. 105 ifj. Heltai Gáspár sp 
kezével. — aKöv. 15, egyenként 8—12 ökrös szekér 
gazdájának és költs. fels.]. 1599 vettúnk az 
egihaz zűksegere Bechy hiazo zeget 1400 fl. 1 
[Kv; i.h. 8/XVI. 35 egyházfiak szám.]. 

Iln. 1693 az Egihaz ŏsvenyinél (sz) [Rava U 
EHA]. 1768 Égy Ház Folvában az Varga uttza-
ban [Torda; EHA]. 1781 Az Egvház megett 
(sz) [Mákó K ; EHA]. 

2. egyházközség; comunitate bisericească; Kir-
chengemeinde. 1612/1723 : az Egyház jövedelmi-
nek bé vételében, mind ki meneteliben egymást 
értsék az Egyházfiak [Hagymásbodoni (MT) tkl . 
könyve]. 1653 egyház földén a kastély® [ETA I, 
89 NSz. — aA mv-i vár]. 1850 egy egész Egyház, 
Csak akkor tekintödhetik más hitfelekezetre át-
lépettnek, ha annak minden tagjai egyenként, 
át lépésökrőli nyilatkozatokat meg tették 
[Nagykapus K ; RAk 44 rend. kiv.]. 1862 meny-
nyiben lépett életben Egyházainkba a ki küldött 
képviseleti rendszer ? [Gyalu K ; RAk 70]. 1863 : 
minden Egyház Templomát, Parochialis épületeit 
biztosittsa | Előre nem lehet tudni, hogy mikor, 
melyik Egyház vizsgálódik, a ' szomszéd Egyházból 
tudosittatik minden Egyház [uo.; RAk 83 — 4]. 

Iln. 1693 edgj Tó melljet Edgjház Tavának 
hinak [M.kályán K ; EHA]. 

egyházas templomos; cu biserică; Kirclien-. 
Hn. 1600 : az egyhazas vth allatt (sz) [Hagymás-
bodon MT; EHA]. 1729 Egyházas oldalán (sz) 
[Pálfva U; EHA]. 

egyházfi paracliser; Küster. 1570 Éppel Janos 
Es Zewch Myklos Egyhazfiay Byzonsagy, fel-
pereseke, fodor Janosne alperes ellen [Kv; T J k 
III/2]. 1571 az ket Egyház fya Melle eo k. valaz-
zanak az Tanachbely vraim keozzwl ketteot, kyk 
az Templum alat heuerezeo zegenyeket lássak 
megh | Kys Imrehel az Egyház fiak vessenek 
zamot [Kv; TanJk V/3. 41a, 49b]. 1572 Egyhaz-
fywis Elegh egy Es az Byrosagnak valtozasa 
zerent Minden Eztendeonket Egyzer Magiar Maissor 
Zas legien | valaky az Templomokba akarya 
halotyat Temethny Eleosser vagi penzwl vagy 
zalagwl Megh aggyá az Egyház fiaynak Az templum 
lutalmat, Addegh Ne Engedyek az Egyház fyay 
Syrt assatny [Kv; i.h. 55a, 60b]. 1578 : Meg 
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ertettek eo kegmek egez warassul az Egyház fiak 
wàlaztassa dolgát, eo kegmek emlekeznek arra 
hogy eo kegmek ez elot valo Jdeokbe az alsó 
tanachbely vraim walaztottak az egyház fiakat 
mostan is azért semmy wyetast es waltozast nem 
akarnak tenny eo kegmek [Kv; i.h. 161a]. 1584: 
Petessy Iarfasz egyház fyw | Egyház fiak Reges-
tuma [Kv; Szám. 3/XV, 5/1]. 1591 : Az Ioswittak 
( !) egyház fywak (!) at tam Zegre hogy chynalya 
az graditchy Aytayatt f — d 5 [Kv; i.h. 22]. 
1593 Az egihaz fiw Zamadasa | 20 february the-
mettetek az nagi templumba feyer Thamast egi 
hazfiut (!), more antiquo gratis [Kv; i.h. 5/XX. 
103, 113]. 1594 : zabados egi haz fia Byro Thamas 
[Somlyó Sz; UC 113/5. 3]. 1595 : Az Eg'haz fiw 
Vraim, Igiarto Simon es Mark Miklós deák [Kv; 
Szám. 6/XI. 21]. 1597 : Miklós Deák az Egy haz 
fiu [Kv; i.h. 7/XII. 152]. 1599 : az egihaz fiay 
Attanak f. 25 [Kv; i.h. 8/VIII. 2]. 1602 : valaz-
tottanak eo kgmek az Magyar Nemzetbeol az 
plebannossagnak tiztire es gondwiselesere Geochy 
Pal Vramat az mostanj Schola mestert min-
gyarast az Jdes Vraim keozzeol hatot vgimint 
az ket egyház fiat, negy Jdes vraiimnal egyetem-
ben hozza kewldenek salutalnj, a magyar 
nation valo Vraim keozzeol varos kepeben Rad-
nothy Jstwan eggyk egjhaz fiw salutalta [Kv 
TanJk 1/1. 404]. 1604 : az Templum kwrwl ualo 
Boltokat, es kamarakat eo kgmek Varosul biztak 
volt az Egyhazfiaknak gonduisalesekre [Kv; RDL 
I. 77]. 1612/1723 A' Koronkai Egyházfiak pedig 
a ' Bodoni Egyházfiak hire nélkül semmit se tsele-
kedjenek | az Egyház jövedelminek bé vételében, 
mind ki meneteliben egymást értsék az Egyház-
fiak [Hagymásbodoni (MT) ekl. könyve]. 1639 
Istuan Deák Egv hazfiu Colosuari [Kv; RDL I. 
116]. 1640 : haza jöttömben utolérnek engemet 
két emberek, egyik radnótfái, másik bölkényi 
erdőpásztor, mindenik egyházfiú az papok mellett 
jöttek el ide Vásárhelyre az papok eleiben [Mv; 
MvLt 291. 233a—51a átírásban!]. 1642/1722 k. 
Ha pedig a Loci Minister azon földet colalni nem 
akarja, jo idejen az Edgyhazfiak(na)k hírt tegyen, 
ha az Edgvhazfiak is Colalni nem akaryak, tegye-
nek hírt a Falusi Bironak [GörgJk 91]. 1650 
Damasdi Istuan . magatt a meddegh kőztünk 
lakott is dissolute viselte, mesteret vérté es lelkivel 
szitta. S. Halgatoit, es az Egihazfiakat palczaval 
feniegette [SzJk 182]. 1673/1681 V. Hunyadon 
Lakó Takacz Jstvan Egiházfia Supplicatiojara 
valo válasz. Az Egihaz Fiúságot sem mindenkor 
az ena emberem(ne)k kell viselni kire is vigiazzo(n) 
Udvarbiro Vr(am), hogi alternatim valtozzanak 
esztendőnként az Egihaz Fiak [VhU 441. - t h ö -
kölyi Imre]. 1683 k. : Vagyon kéth Réth azt 
az Egyházfi tartozik le kaszalni [Bagos Sz; SzVJk 
45] l A szőllő gyepűjere tartozik az Egyházfi 
vigyázni s — meg csinálni [Nagyfalu Sz; i.h. 50]. 
1684 Circumspect(us) Martinus Colosvari (57) 

fat(etur) . . . én tizen egj esztendeig voltam 
egjház fi [Gyf; Incz. V. 60b—la]. 1685 : az Papok 
Adajabul el marat Restantiat az egyhazfiak fel 
szedgyek [Dés; Jk]. 1691 : Várbeli egyház fiu 

[Fog.; Utl] . 1693 : Vegeztetet az Pap dezmalasa 
felöl, hogy az Egyhazfiaj tartozzanak az Pappal 
dezmalni ki menni sub poena flor. 3 [Pálos N K ; 
UnEkLt Gen. vis.] | az Egyház fiak az kezeknel 
levő Ecclesiai bonumok felől tegyenek emlekeze-
te(t) kózónsegese(n) az Ecclesiab(an) [Vargyas 
U ; i.h. 50]. 1693 k. Az Biro az Egyhazfiakkal 
es az Eskuttekkel marazza az Praedicatort es az 
Mestert [Hévíz N K ; i.h.]. 7701 : A Katonai Egy-
házfiú Szász Ferencz [SzJk 335]. 1702 k. az 
Egyház fiú által a ' Parochialis házhoz eŏ kgket 
Convocáltatván . . [Abrudbánya; Born. XXXIX. 
6]. 1704 e./1770 k. : Vagyon egy ón Tányér, 
Ekl(ési)a pénzén vőtte az Egyházfiú [Szászzsom-
bor SzD; SzConscr.]. 1708: Csegezi Mihálly 
Egyházfi Ur(am) [Kv; T J k XV/1. 27]. 1713 
(A pénz) vagyon adósságban némelly embereknél, 
egy része pedig egyházfiu Kis Lászlónál [Lele Sz; 
SzVJk 139]. 1714e./1770 k. (A templomi fel-
szerelést) adtuk Kotsis György Egyházfiú kezébe, 
kit mostan Egyházfiunak eskettünk [Fűzkút K ; 
SzConscr. 104]. 1717 : én akkor Egyház fi volta(m) 
nékem is azt mondotta, kutya at ta ebház fia 
[M.köblös SzD; RLt Bereczki Miklós (36) ns vall.]. 
1722: Magoczan Peter N. Persona Egjházffi 
[Kecsed SzD; TL]. 1722/1770 k. (Az) úrasztali 
edényeket hagytuk a' Batzai Egyházfiunak kezib(e), 
ugy hogy hivségesen minden Egyház fiú gondját 
viselje [Csicsómihályfva SzD; SzConscr.]. 1725 
Szőts János . . . velkeria olah Egyhazfia vagy 
Mester [Ks 7. XV. 12b. - aMezÖvelkér TA]. 
1726/1770 k. Ezeket a' pénzeket . Mólnár 
Gergely akkori Egyházfi portioba adta [Kudu 
SzD; SzConscr.]. 1733 az Unitárius Mestert 's 
az egyik Egyház fiát szidták az emberek hogj 
le vágtáka | hozzájok az egjhaz fi ment | nékünk 
az Egjhazfiak mondották hogj vegyük leb [Hévíz 
NK; JHbT. - a - b A harangkötelet]. 1747: az 
erdő Pásztorok két pénzel jártak ugy kénáltak 
egyhazfiakat, s Eskŭtteket hogy tiltsák meg 
nállok az Fát [Cintos AF; SzentkGy]. 1752 : 
Tiszteletes Madarasi Ura(in) is az egjhaz fit reá 
küldötte Furu Gyömére, hogj a Teheninek a 
tejit vigje visza [Diósad Sz; Ks]. 1756 Molduán 
Vonya el hiva edj fertály egett bor innja . . . 
és elis mentünk az oláhok egy ház Fiához 
[Galac BN; WLt Pásk alias Tyirila Ónul (42) 
jb vall.]. 1788 (Temettem el) Kolosi Sz. Márton 
Egyházfit [Gyalu K ; RAk 132]. 1794 Egyházfiak 
Máté István és Kozma György [M.bikal K; RAk 
82]. 1799 Számoltatván az Egy Ház fiakat 
If jabb Barta András maradott adósnak 1 ~ egy 
Rft és 36 Dr. [uo.; RAk 4]. 1800 a’ kik az 
eskütre a Egyház fiúra támadtak ületlen szókkal 
illetvén, őket'meg kövessék [uo.; RAk 84]. 1801 
Kerekes István Egyházfi [Apanagyfalu SzD; 
SzConscr.] | Győré János egy ház fiu [Málom 
SzD; i.h. külön mell.]. 1802 : Unita ecclesia Egy 
ház fia Providus Zegrán Von [Felőr SzD; Bet. 5]. 
1809 : arra vettem magamat hogy az Égyház-
fiunak az engemet ületö bért . . . elengedjem 
[Vista K ; RAk 114]. 1823: az Ekklésia Erdeibe 
lévő mint egy hét vékás főid eddig a ' Papé volt. 
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de most az Egyházfiu birja [M.köblös SzD; RLt] | 
azt hallottam hogy a Léány elsőbben meg 
terhesedésit a sogorára vallotta vagy mondotta 
volna, de azután a terhébe esett Léányhoz küldőt 
két egyházfiunak ugy adta ki, hogy Csernátoni 
Sámuel Uramtol való volna | Nms Csorvási Péter 
35 Esztendős egyházfiu | Tordai György 55 Eszten-
dős a Nemes Reformáta Ekklésia taxát fizető 
embere, és egyház fia [Radnótfája MT; TLt 
Praes. ir. 65/1827]. 1830 : Égyházfi Antal Janos 
[M.bikal K ; RAk 145]. 1832 : az akori Egy Haz 
Fiu Bálás János ŏ kegyelme Bálás Janostol az 
akori Egy Ház fitol . . . hallattam [Kissáros K K ; 
DLev. 2. XIIA. 2] | az Ekklák azon Curatorai, 
s Egyházfiai kik ekklésiai telkeken laknak a közön-
séges tereh hordás alol fel mentetnek (a) 
királyi rendelések szerént [Nagykapus K ; RAk 
23]. 1849 Egyházfi Kudor István [M.bikal K ; 
RAk 158]. 1854 : Szegény édes Anyám temetésére 
tett költség . . . Egyházfiak jutalma [Kv; Pk 4]. 
1856 : Simon Márton egyházfi [M.gyerőmonostor 
K ; RHAk 10]. 1863 Egyházfiak: ifj . Kudor 
János és ifj. Szabó P. János [M.bikal K ; RAk 
249]. 1865 : Szabó István harmincz égy szavazat-
tal kurátornak választatván ugyan akkor két egy-
házfít választva maga mellé . . . [uo.; RAk 255]. 
1873 Ĕ- Volt egyházfink Pákai Elek köszönetét 
fejezi ki az egyháznak hogy egyházfinak válasz-
tották | Mind az egyházfi, mind a harangozó 
felesketéset keri egyhazunk [Burjánosóbuda K ; 
RAk 18]. - L. még MNy XXXVI, 188, SzékFt 21. 

Hn. 1742 Az Egy házfiak főidében (sz) [Bh; 
EHA]. 

Ha. 1804 : az Egy'xiaziiak. Ekl(ési)ánk egyházfiai 
[Dés; DLt]. 1820 Edgyházfink [M.fráta K ; 
KLev. 

egyházfiság 1. egyházfi-tiszt/hivatal; slujba de 
paracliser; Küsterdienst. 1673/1681 : V. Hunyadon 
Lakó Takacz Jstvan Egiházfia Supplicatiojara 
való válasz. Az Egihaz Fiúságot sem mindenkor 
az en emberem (ne) k kell viselni [VhU 441 Thökölyi 
Imre vál. — A teljesebb szöv. egyházfiúi al.]. 
1758 : mindenkor az bíró viselte az egyházfiságot 
az falunkban s azon Rétet adtuk a bírónak, mint-
hogy ő viselte az ecclesia baját, esztendőnkint 
való hasznára [Jákótelke K ; KGy]. 1870 : Kozma 
György el is vállalta még egy évig az egyházfiságot 
[M.bikal K ; RAk 283]. 1873 : Közgyűlésünk . . . 
tekintve hogy az egyházfiság valóban tereh, 
nem kényszeríti tagjait, hogy azt 3 évig hordoz-
zák [uo.; RAk 300]. 

2. az egyházfi-tiszt viselésének időszakasza; 
perioadă de funcţionare ca paracliser; Periode 
der Bekleidung des Küsterdienstes. 1720 U./1770 k. 
Kandiában® lakó Lakatos István Egyházfiságában 
az Eklésia ezüst Poharát . . . el-adta tizenőt Izló-
tokon [Szamosújvárnémeti SzD; SzConsc. — aErre 
nézve 1. AÉ 466-70] . 1807 Az én Egyhazfisá-
gomban . . . az Templomban azon föld felett az 
Pap által a falu öregei meg kérdeztetvén idgy 
feleltek® [Kersec H ; Ks 116 Vegyes ir. — aKöv. 
a nyü.]. 

Iln. 1754 : az Egyházfiság kaszálója [Kérő 
SzD; EHA]. 

egyházfi-tiszt egyházfi-hivatal; serviciul paracli-
serului; Küsterdienst. 1598: Veot Igyarto Simon 
vram az Egihaz fiw tisztre fertály Eztendeore 
sallariumara f 3/— [Kv; Szám. 7/XVI. 30 Egyház-
fiak szám.]. 

egyházfiúi de paracliser, al paracliserului ; 
Küster-. 1673/1681 : V. Hunyadon Lakó Takacz 
Jstvan Egiházfia Supplicatiojara való válasz. 
Az Egihaz Fiúságot sem mindenkor az ena embe-
rem (ne) k kell viselni valtozzanak esztendön-
kent az Egihaz Fiak . . . Ezen Supplicans(na)k 
meg tekentwen őregh emberségét, megh engettem 
hogi életeigh fizessen esztendönkent öt forint 
Taxat, de aztis oly Conditioval, hogi ha bár az 
Egihaz fiúi Tisztben lészenis megh adgya [YhU 
441. — aThökölyi Imre]. 1777 A harangláb 
újrazsendelyeztetni vásàrlottanak egy szekér 
zsendelyt Boros Sámuel egyházfi az 
egyházfiúi ház zsendelyezésére használtatta fel 
[Kv; ETF 107. 14]. 1823 ide való hozattatá-
somtol fogva a' Papi Sz. Hivatalon kivűl, a’ 
meghivo levél ellenére a' Kántori, Egyházfiui, 
es Harangozoi kötelességeket is vittem, a' melyekre 
magamat nem köteleztem . . Ignácz István 
mpr. Loci Minister [M.köblös SzD; RLt]. 

egyházfi-választás alegere de paracliser; Küster-
wahl. 1873 uj j egyházfi választás tüzetett ki 
mellynek erejénél fogva volt egyházfi, Nagy 
Sándor if j ki közkedvességben volt általános 
kikiáltással íiiegválasztatott [Burjánosóbuda K ; 
RAk 18]. 

egyliázfotanócs ref. egyházkerületi igazgató-
tanács ; consiliul dirigent al eparhiei ref.; Konsis-
torium/Verwaltungsrat des Kirchendistriktes. 1870: 
A méltóságos egyházfőtanácsnál benn levő köl-
csönkamatból óhajtaná az egyház haranglábját 
újból epiteni [Noszoly SzD; ETF 107. 31]. 

egy-házhelyes egytelkes, egyetlen nemesi tel-
kes; de o singură sesie; mit einem Grundstiick. 
1597 : mys egy haz helyes nemes emberek lófejek 
uagyúnk, es my nekeónk ketten chak anny nylúnk. 
uagyon nyl feŏldúnk meny egy Jobbagynak 
Auagy zabad zekelnek keózülek, . . . azt keúannyúk 
hogy az my nylúnkatis ki epichék, úgy hogy 
mindenkinek anny nyla legyen mjnth egj Zabad 
zekelnek. Auagy Jobbagynak, az teórue(n)tcól 
úariúk megh [UszT 12/31]. 

egy-házhelyi egy-házhelyes, egytelkes; cu un 
singur loc de casă, cu o singură sesie; von einem 
Hausgrund, einen Hausgrund besitzend. 1567 
myert penig hog' ez dolog haladékot nem zemved-
liet, paranchiolwnk nektek, hog' wewén az my 
leweleonket az feo nepek keozeoletek kiknek feol-
deon lakoiok az Rawason ninchenek az eotwen 
pénzt, az eg'hazhely Lo feyek kedig az hwzon 
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eot eot pénzt Zaz Sebesnek epetesere minden 
haladeknelkwl witezleo kornis myhalnak 
kezebe zolgaltassatok [SzO II, 212 fej.] | az 
nemesség az elebbely Rawas zerent Zaz Sebesnek 
epetesere az w Jozagokbol minden Kapwtol 
hwzon eot eot pynzt, az mely nemes Embernek 
penig Jobagy Rawason nem volnának, azok 
Eotwen Eotwen pynzt, az eghaz hely nemesek 
kedig hwzon eot eot pynzt aggianak [Törzs. fej.]. 
1631 : hagiom Ianos Deaknak Az Heuizi 
hazatis . . libere bírhassa, es marhaiatis szabadon 
raita tarthassa vgi mint egi haz heli nemes ember 
[Nagyteremi K K ; JHb XXI. 1. 6 Sükösd György 
végr.]. 

egy-házi egytelkes, jobbágytalan; cu o singură 
sesie, fără iobagi; mit einem Hausgrund. Szk : 
~ nemes (ember) egytelkes, jobbágytalan nemes-
ember). 1573 Mw eztelnek folwaban Lakó Bar-
thos myhaly egy hazy nemes ember maior es 
polyamban loko Benedek myklos nemes ember 
mynth fogoth Birak Agyuk emlekezetre 
myndenekneka [Hsz; Bál. 1. — aKöv. az ügy 
írásba foglalása]. 1600 Cziki geòrgy Farkaslaki 
egy hazi nemes [UszT 15/9]. 1607 Hozak mi 
nekünk kapitan vram az Keged commiss(io)jat 
meljben poroncziol Kegd mi nekünk ugi mint 
Bede Tamasnak Gomolia Palnak egi hazi Nemes-
seknek [Hsz; BLt 3J. 1609 Mw Maros szekben 
Dinien hazan lakó Balogh Tamas es Balogh 
istvan Egjhazj nemes emberek [Berz. 15. 
XXXVIII/9J. 1659 Egy hazi Nemessek, Lo fejek 
Drabontok [UszLt 17]. 1712 Az joszágos Nemes 
embereknek az terehviseleshez képest proportio-
nate Az egj Hazi Nemes szemelljek penig az kik-
(ne)k puszta örökségek vagyon az Varosban, de 
azon örökségen Semmi Varos terhe viselő emberek 
nincsen, magok sem laknak itt, azok is egeszszen 
nem praecludaltathatnak, hanem az osztoztato 
Birák eŏ kglmek proportionate, azoknak is adgja-
nak táli tanien Conditione, hogj ha azon földeket 
kaszallyak, szantyák, az inennyt birnak az Varos 
liatarabol, tartozzanak rá ta portiojok szerint 
Contribuálni rolla [Torda; J H b XV/6]. 1722 k. 
Edgyhazi Nemes ember Buzat hetedfel kalangyát, 
edgy kalangya zabot. Jobbagyos Nemes ember 
Buzat tizenhárom kalangyát, három kalangya 
zabota [Széplak K K ; Görg J k 89. — aTi. ad a pap-
nak]. 1731 a birak oda mentek, hogy az ket 
ökrét be fogjak de ö nem hat ta hanem a falusi 
birot, Meg mas egy szeginy egy hazi nemes embert, 
a földre lehuzot [Varsolc Sz; Ks 83]. 1736 u. 
mikor a szegény atyámhoz általjött Bölönből 
Káinoki Farkas, Ürmösről Maurer Mihály, itt 
ittanak, estve zekében, harisnyában öltöztenek, 
csuklyát a kezekben, szánban tizenkét ökröt 
befogtanak ugy kalandoztak a falun szerte-
szélyel virattig Cselekedné csak most valaki, 
nem olyan fő emberek, csak valami alávaló egy-
házi nemesek, minnyárt excommunicálnak az 
emberséges emberek consortiumából [MetTrCs 
453]. 1755 nem csak egj hazi hanem Jobbagjos 
Nemesek voltak [Tordátfva U; Pfj . 1761/1784 : 

egyházi Nemes ember gyermekét is kŭlŏmben 
kellett volna tartani mind kedves Uram Etsémet, 
Groff Teleki Sámuel Urat tartották Kendi Lonán, 
ugy a’ Kollegyömban is tanulás véget Kolosvárat, 

sem egy jo csizmája, sem Nadrága nem volt, 
mig Tutorság alatt lakott [Kő vár hosszú falu Szt; 
TKhf com. Anna Teleki (61) vall.]. 1807 Láttáé 
szemeivel midőn az Exponensnek kezéből 
M.csügedia Egyházi nemes Angyal Nyukuláj egy 
Contractust ki ragadván el szaggatta [Fejér m. ; 
Eszt-Mk vk. — aMaroscsüged ÁF]. 1809 En 
Királlyi fö Kormányozo, a Királyi Guberniummal 
egyet értöleg minden Armalistákat, Egyházi 
Nemes Embereket, Primipilusokat, és Pixidariuso-
kat, arról bizonyossá tészem, hogy mihellyst . . 
lustraltatnak, és ezen Lustrárol készült Cathalo-
gusok fsl küldetnek, azonnal az adozo Tabel-
lákból jövendőre nézve lejendö kitöröltetések 
aránt a Rendelések meg fognak tétetni [Kv; 
Somb. II]. 1821 A' Déési egyházi Nemesek [Dés; 
DLt 626]. 1842 egyházi nemes Asztalos Ádám 
lakó Telke [Szászrégen; DE 2] ~ nemes arma-
lista egytelkes címeres nemes. 1809 : ä kik Egyházi 
Nemes Armalistak az Ado alol ki vetettekis, víszsza 
tetettekis [Asz; Borb. II] -K* ~ nemes rend. 1706 : 
az szegény Edgyházi Nemes Rendnek el kell 
pusztulni, mostis az Nemes es szabad Rend vonnya 
az terhet, az Jobbágj tsak neveti nyomoruságokat 
[UszLt XIII . 94] * ~ nemesség. 1746 néhai 
Kispál Györgyné Aszszonyom az i t t lévő Uzoni 
Papnéval 's Mesternével communicalt, még pedig 
a’ Papné után, maga is Néhai Kispál György urain 
az Egyházi Nemességgel [Uzon Hsz; Kp I. 160b]. 

egyházi 1. egyházközségi; de parohie, al paro-
hiei; Gemeinde-, Kirchen-. 1863: Mártz. 4ikén 
egyházi gyűlés tartatott , jelen lévén az egész 
egyház tagjai a helybeli pap elnöklete alatt [M. 
bikal K ; RAk 249]. 

Szk: ~ presbitérium (egyházközségi) presbité-
rium, egyháztanács. 1871 Ujj egyházi presbyte-
rium választatott 3 évre innepélyesen feles-
kettettek [Burjánosóbuda K ; RAk 113]. 

2. papi, lelkészi; de preot, preoţesc; Pfarr-, 
Pfarrer-. Szk : ~ állomás papi/lelkészi állás. 1866 : 
(A) kővetkező egyházi állomások köröztetnek 
Á kolozsvári első osztályú egyházb(an) két papi 
állomás [M.gyerőmonostor; RHAk] •)(• ~ szék 
papi szék, egyházi ítélőszék/bíróság. 1591 lasd 
meg az proiocolón kónyben, hogha az eghazi 
szek adotté libertást az ferhóz valo menesre Chata-
linnak [KvLt I. 601 ~ szolga prédikátor, lelki-
pásztor. 155511566 mykoron az en Jstenem meg 
kere lelkemeth az en testemboly teok illyen testa-
mentomoth, ez Jámbor wytezleo Nemes szymely (!) 
elöth, es Jámbor heghazy szolgánk Elöth . . . 
[Zsuk (melyik ?) K ; SLt A. 33]. 1673 k./1681 : 
en Méltoságos Eleimnek diczeretes jo példajoktul 
viseltetvén, mindenekhez jóval kivanvan lenni, 
de kivaltkepen valo tekén tetein lévén, az I(ste)n 
hazaban hűsegei forgolodó Egyházi szolgakra, 
I(ste)n titkainak Safaraira, az Praedikatorokra, 
. . . kivantani . . . jo indulatomnak kész voltát. 
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az érdemeseknel irasban hadni [VhU 317 Thökölyi 
Imre ad. lev.]. 1687 Beczebena Ecsedi ( !) Mihály, 
Egyházi Szolgab [Told. 22. - aAF. bAláírása: 
Pástor Ecclesiae p.t. Beczeiensis Michael Eresei 
mpr ; a két vn közül az első elírás lehet]. 1725 
Felfalusi András mostan Beresztelki méltatlan 
Rfts Egyházi szolga [Beresztelke MT; i.h.] 
~ tanító prédikátor, lelkész, lelkipásztor, pap. 
1592: Megh ertettek varosul eo kegmek biro 
vramtol az be giwitesnek okat az plébános valaztas 
feleol, ez mellet az egihazi tanitoknakis keuansago-
kat es Intentiokat, hogi ammint ekkedigh az ple-
banossagh eggiwtt volt az pwspeoksegel i t t ez 
varoson, inostannis keüannak hogi megh ne val-
toztattnek [Kv; TanJk I/a. 194]. 

3. ~ atya világi pap ; preot diocezean; Welt-
geistliche/priester. 1671 : Kérem . . mindé(n) 
egyházi és szerzetes Atiaimat lelkemről ne 
legjenek szent imátságokban es az Isten oltárán 
szent áldozattiokban feledékeniek [Ks : 14. X L I I I b 
Csáki Istvánné Mindszenti Krisztina végr.]. 

4. ~ szolgálat a. istentisztelet; serviciu religios; 
Gottesdienst. 1573 Azonnis keryk eo k. Byro 
vramat hogy Izennyen plébános vramnak, Eo 
kegnek legien gongya Rea az predicatorok Tarta-
sara, Ne fogiatkozzek meg Az Egyhazy zolgalat 
az Templomokba [Kv; TanJk V/3. 73a]. - b. 
lelkészi szolgálat/tevékenység; funcţia/activitatea 
<le preot; Hirtenamt, Pastorat. 7576/7687 V 
Hunyadi Praedikator PércziJstvan Ur(am) Suppli-
catiojara való valasz\ Tekintetbe vővén egy hazi 
Szolgalattyat ő kgl(ne)k, meg paranczoltam hogy 
Hosthati Ferencz Ur(am) mindenik fordulora 
mutasson ő kgl(ne)k három három kőből ala való 
szauto főidet [VhU. — aThökölyi Imre válasza]. 

Az erdélyi jogtudományban és jogtörténetben volt, ill. 
vau egyházi nemes szk is. „Egyházi nemeseknek (nobiles ecle-
siastici) a 4 bé vett vallású (receptae religionis) egyházak püspö-
kei s alsóbb rangú papjai, úgy szintén az unitus (1747 : 6 cz.) és 
disunitus (1791 : 60 cz.) oláhoknak is felsőbb és alsóbb rangú 
Papjaiis neveztetnek" [Dósa, E j t I, 89]. — E jel-re a levéltári 
darabokból kijegyzett szövegekben a szerk. nem talál példát; 
ügy látszik, ezt csak a múlt századi jogtudományi irodalom 

a jogtörténet ismeri. 

egyházkerület (ref.) egyházmegye; protopopie; 
Dekanat, Dekántei. 1863 : A Viczei iskola mes-
terség üres a Széki egyház kerületben [M.bikal 
K ; RAk 136]. 

egyházközség eklézsia; parohie; Kirclienge-
meinde. 1861 irják fel a’ Tabellába, külön 
jegyzetbe azt is, hogy egy féle nyelvet beszél é 
az Egyházközség, 's minőt, ha vegyes nyelvű, 
mitsoda nyelvek divatoznak ? [Gyalu K ; RAk 
59 esp. kl]. 

egyházmegye esperesség (esperesi közigazgatási 
kerület); protopopiat; Dekanat, Seuiorat. 1864 : 
Megnyílt a Sepsi Egyház megyében a Bodolai 
papság [M.bikal K ; RAk 145]. 

egyháztanács presbitérium; presbiteriu; Presby-
terium. 1872 Egyháztanácsunk 24 szál fá t 

fog ajánlani az ekklesiai gyűlésnek az égettek 
fölsegélésére [M.bikal K ; RAk 297]. 

egyház vidék egyházmegye; protopopiat; Deka-
nat. 1861 Két rendbéli Hirdetményes Idézés 
a ' Gŏrgényi és Kézdi Egyház vidékekből, közöl-
tetik [Gyalu K ; RAk 58]. 1862 A' mely Egyház 
vidékből a’ Visgálati Jegyző könyv még bé nem 
kŭ ldŏdott , bé kell küldeni [Gyalu K ; RAk 75]. 

egyheti egyhetes; de o săptăinină; eine Woche 
alt. 1792 Meg holtak . . . Imre Sofia Imre András 
leánya egy heti [M.gyerőmonostor K ; RAk 109]. 

egyhüvelykes egycolos; de un ţo l ; einzollig. 
1767 (Gróf Kornis Zsigmond gubernátornak) 
Volt . . . égy Veres Skárlát kőpenyegje, mellynek 
az Eleje le, és Válla Bársonnyal volt megbéllelve, 
a ' Gallérja, és le a ' Két szárnya mind égj hűvellykes 
Tenyérnyi szélességű Arany poszománial [Kóród; 
Ks 21. XVIII . 78]. 

egyidejű egykorú, egyidős, egyívású; de aceeaşi 
vîrstă; gleichalt(e)rig. 1736 : második Apaff i 
Mihály az erdélyi igaz hazafias tanács uraknak 
hasznos tanácsait nem fogadván, hanem magával 
egyidejű tanács u tán indulván, és némely Bethlen 
urak ( : mert az Bethlen urak javallották mind 
szándék ját : ) ja vallásán megindulván, elveszi ma-
gának feleségül az Bethlen Gergely leányát, Bethlen 
Ka tá t [MetTr 338]. 1839: VI. Tanú. Angyalosi 
nemtelen Nagy György, 58. esztendős, a ' min t 
Tekintetes Forró Ádám urtol, ki vele egy idejű 
tudhat tya [HSzjP]. 

egyidős egykorú, egyívású; de aceeaşi v î r s tă ; 
gleichalt(e)rig, gleichen Alters. 1730: mindeneket 
ugj tudok mint Bajko Sándor Uram mint hogj 
egj faluban laktunk es egj Üdösök vágjunk [Kurta-
patak Hsz ; HSzjP]. 

egyidő-szabású egyidős-forma, egyidősszerű ; cam 
de o vîrs tă; ungefähr gleichen Alters. 1779 Surs 
Togyer . . . származott volt onnán ide . . . ké t 
nagyobb Fiaival . . . kik is velem egy idŏ Szabá-
suák [Mariséi K ; GyL. Kolto Kosztin (72) zs 
vall.]. 

egyik I. Jelzői haszn-ban: két vagy több sze-
mély v. dolog közül valamelyik; un, o ; der, die, 
das eine. 1507 Eleozor hagyom az En felesegem-
<ne>k az Bozy tot mynd az molomal egyetembe 

<I>llyen kepen hogy Eue legyen Elteyg, 
azval Jgyk (!) gyermekem Ne oztozzek [Kv kör . ; 
Nyl rK VI, 186 és hm. Cheh István végr.]. 1570 
az Keozepwchan egyk zeren Zabo Janosne egy 
leannyal fel Jeo volt. Másik zeren penigh Eo t thues 
Demeter, Es az ázzon Mosoliogh volt Eo t thues 
Demeterre, De eo Nem Thwgya my vegeth [ K v ; 
T J k III/2. 34]. 1580 : ennek vtanna az ado zedeok 
zemely walogatas nelkwl az adot mindenteol fel 
vegyek, es egyk adot az masikra ne gywchyek 
halazzak [Kv; TanJk V/3. 205b]. 1584: N a m 

4 3 - - Erdélyi magyar szótörténeti tár II. 
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oda altaly Io háázúnk Vagion, melyben geórgy 
vram félésegere nééz az eggik réz, es en reamis 
egy rez [Kv; T J k IV/1. 292a]. 7588 ; az eokeor 
igen hitwan vala, az eggik eokeor vgyan oth 
Karikan* veze az teleltetesert tar tasert az masikath 
en adam ell zaz tizen eoth penzen [Zsákfva Sz; 
WLt. - aKarika Sz]. 15891XVII. sz. eleje az 
Varosnak edgik reghi Torniat, Bastiaiat, az mely 
dél feleol, az Szabok szegh torniatol nap niugot 
feleol harmadik, mind az ket fele mesterek egesz 
Cehul egi arant valo keolczeggel otalmazzák, 
epiczek [Kv; KőmCArt. 3]. 1593 Az ket t kwpa 
bor arrat t az azzonnak adam eggik kezemmel 
niasikkal az zomokott kiwel borertt mente(m) 
vala adam az leannak [UszT]. 7599 ; eggik zeker-
czeiewel Balas ellent wete, niasikkal hoza waga, 
wgy eset Ferenczen az seb [i.h. 15/196]. 1620 
az fen megh irt falukban leuó Uduarhazat es por-
tiokat, az megh neuezet Kouaczioczi Susanna 
azzony es Kouaczioczki (I) Is tuan Uram keozót, 
ket egienes rezre akarnak oztani, es edgik rezt 
az másiktól distingualni separalni [Körtvélyfája 
MT; Bál. 51]. 1630 a ' da to praesentiu(m) ha t 
hetigh legien Inducia . . . Az alat t pedigh az hadak 
mind az ket reszreöl el bochiattassanak, es semmi 
hosztilitas edgyik reszreöl se legyen [Törzs. Bethlen 
István oki., egykorú, hitelesítetlen más.]. 7635 ; 
enis eggyik Teŏrwenyteweò voltam, es egyenleó 
vegezesbeòl vólt, hogy az Peresek megh beŏwicziek 
az szekett [Abrudbánya; Törzs. Kalotan Zimul 
de Keòrpenies (54) vall.]. 1697 En Thoroczkaj 
Szabó Mihály nemes Kolosvár Városá(na)k mos-
tan édgyik hűtős Szolga Birája [Kv; KvLt I. 
186]. 1699 vagyon egj vetemenyes, es virágos 
kert melly (ne) k első tabla jában vagyon fog-
hagyma, ennek egyik oldalát kerítik egres fák 

harmadikot sallyja, negyediket veres szŏllŏ 
fák [Szentdemeter U ; LLt Inv. 28]. 7777 : Az 
malom vagyon épitve egészlen borona Fából 
Az egyik Bél kerék és az egyik viz kerek is meg 
romladoztak [Pálos N K ; LL t 140]. 1723 : égyszer 
a’ Deési gátnak édgyik vége el szakadott vala 
[Szásznyíres SzD; Ks 25. IV 5 Dés és Szent-
benedek határperében vall.]. 1741 (A szántóföld) 
az agyagosra inégyén édgyik véggel [M.fráta K ; 
É H A]. 1814 : az áruló Timár szinbe Dobai Mihály 
Uram égy darab Talpal meg verte az édgyik Expo-
nenst [Dés ; DLt 56. 27]. 1854 két Ekék : azokhoz 
tartózó vasakkal, Tèsalákkal, égy szijju patingal, 
égy Bornával ćgyik Taliga vas nélküli [Sárd KK ; 
Wass]. 

II. fn-i jell-ű haszn-ban 1. két vagy több sze-
mély v. dolog közül valamelyik; unul, una ; einer, 
eine, eines. 1546 niykoron az tooth meg chenal-
ta tyak az my penzel walo fyzethesse lezen 
annak azt egyenlee kelchegel esz fyzeteszel fyzes-
seek megh Egykes feleeth fyzesse, az masyk feelesz 
feleeth fyzesse [Panot a ; DanielO 6. — a ?Panád 
K K ] | (A lovak) Eezyg (!), Egyth yaryanak 
Eewzel, ozthan, ozaak, kethe, fele, Legyen Egyke, 
es az masyk, fele Legyen, az masyke [Radnót K K ; 
J H b K XXXVIII/19]. 1566 : Feoldunkeon lakok 
hazahoz amy rez zanto feold es zena fw Iwtna 

vg' mint azon faluhelyek keozwl eggyknek. Azt 
ys kegyelmes Vrunk recusalyak, meg adny [SzO 
II , 183 a székely főemberek és lófők a fej-hez]. 
1569 : walamelyk ffel Egymást Bekessegel Nem 
tartanak, wagy ez dologrol Meg Bozzontnak 
Egymást wagy fenyegetnek Walamelyk fel Egyk 
az Massikat hetwen het het forintton Maragya-
nak egyk az masyk ellen [Diós K ; J H b K XL/13]. 
1570 : hallotta hogy Mas aztalnal chyuka Lazlo 
Bakmyhalial (I) egbe zolalkoztanak, De myth 
zolt legien egyk Masiknak Nem erthet te [Kv; 
T J k III/2. 45]. 1574: ket Inas egyk kywl Ieo 
Másik az varosbol Ieo volt egybe talalkoznak az 
hidon | Nyreo Iosa kergette (!) Buzayarol valamy 
dyznokat . . . Eottwes ferench az zeolebeol Ieot 
ky es vgi leotte meg ketteyt, az Buzan Eottek 
meg egyket az Ebek az Másik Thowab Ment volt 
vgi holt meg | hallota hogy Sapolodot Mywel hogy 
Ladaiabol veottek volna k y s Züagine es vicey 
Ianos hirenelkwl es ha valamit Nem gondolna 
egyket ely vermeltettne Massikat fely akaztatna 
[Kv; T J k III/3. 355, 359, 397. - aAz ezüstöt]. 
1578 Mikor vrammal hozzw Mártonnál volna 
égkor Olaios Georg eleget ellenkedenek mind zazul 
mágiáról Eg Massal Az hazban . . Amint penig 
eggik A' Masikat Zitta, mindenik eg Masnak 
vizza Atha [Kv; T J k IV/1. 76]. 1582: az wy 
eztendeo aiandekiakor az az Januariusnak 23 
Napian weottwnk woltt Barat t Peter vramtull 
Neg' zeonyegett 1 p(er) f 5 f 20. Byro vramek 
at tak Feierwaratt eggikett GergelV Deaknak az 
Komorniknak masikatt Sambokrethi Pali Deaknak,. 
Harmadikat t Lenches Gyeorg'nek Gyalúban, Az 
negyedikett Aykaj Peternek ky az Lengyell Kyral 
Bekessegerwll az hirt hozta [Kv; Szám. 3/VIII . 
3]. 1584 : Az Vra(m) haza eleót megh Allapoda-
nak vgmint Negyen, Es Monda eggik egy Nagy 
Magas feyerbelinek, ky Mikanda volt, Hagy Beket 
vgmond ennekem Ne garazdalkoggial [Kv ; T J k 
IV/1. 311]. 1586 Latam hogy harma(n) ket chizar 
legény es Grusz leorincz eg'be cheompeoleottek 
vala, de Ne(m) latta(m) ky wteotte, wtest se(m) 
latta(m) egikteolis [Kv; i.h. 547]. 1588: Ke t 
egy Aranyu lada, Iratos égik Másik zeold [ K v ; 
KvLt Vegyes 1/2. 19] | Chyan János, Chyan Lazlo 
Eznek wala, Áz eó magok kazalo feóldeókeón, 
Eggikteól Erdeóteleki el wyve Az kopiat [Perecsen 
Sz; WLt]. 1589: Ket giwreòt eggikbe Carniol, 
masikba czimer Keó egibe merwen Niom Araniat 
2 1/2 [Kv; KvLt Vegyes 1/2. 46] | wzette Be 
Az En fiatfalwy Jobagiomnak zaz harmincz Eot 
diznayt Teorwenyre kezesre kerette(m) az 
diznokat, ky ne(m) atta, hanem Eggiket Birtalani 
Jakabét, ky wttete keozwlleok [UszT]. 1592 
Heltai Gaspar vallia la t tam hogy weres 
Jakab Nagi Janossal egi arant faradot t az falnak 
chinalasaban, eggikis az masikal nem ellenkezet, 
hanem vgi mint keoz falt, egi arant eppitettek 
[Kv; T J k V/l . 195] | en el iara(m) az 8. Eskötte-
ket mert eggik en uoltam [UszT]. 1596 26. 
oct(obris) Iuta vrunktol ket posta eccersmind,. 
az k j az hirt hozta vala az vrunk diadalma feleol„ 
Nagi Istwan es János, vezetek neuet el felejtettem 
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volt eggiknek eoreomeombe | (A rostélv vasát) 
miért liogj akkor 9 penzre akaria vala eggjket 
tudni az lakatos, dragallottam most penigh mint 
hogj tsak 8 pénzt ker megh fizettem az 11 vasért 
f - d 88 [Kv; Szám. 6/XXIX. 45, 82]. 1601 : 
Fa palazkok eggyk ejteles io, az 3 alab valók 
nro 4 [Kv; Aggm. A. 41]. 1606: ez regy haz ne(m) 
mostany vy epites regenis falu Zeryben valo haz 
volt azt mondom hogy ehezis zinthe anny rezt 
tartoznak Adny mynt keozwlleok eggiknek mjert 
mynden zedest meg veznek rolla | Azt nem tudom 
hogi eòstòl maratt Jobbagia leött volna valamellik 
az alperesek keòzül az A. elejnek Seòtt en ugi 
tudom hogi eggik sem eòstòl maratt Jobagja | 
megj ezek felet hiút uolt ket bizonisagot az hiuatal 
az egiket ho(n) ne(m) erte az másik el ne(m) 
ieohetet [UszT 20/9, 113, 141]. 1620 : monda vayda 
Ianosnak, hogy vagy ky vez innét, vagy en ky 
vezek de egyknek megh kel lenny [Páncélcseh 
SzD; RLt O. 5]. 1638 i t t Vasarhelt harmanis 
uadnak affele lo kótők Eggik ez Az Kallai 
Giurka [Mv; MvLt 291. 129b]. 1647 ket rez 
gyertra tarto, de eggyk igen rosz [Drassó AF; 
EMLt]. 1660 az eőkreot . . . ha kgd megh nem 
tarttya ugy veszem megh mint szinten az szom-
szédosok szoktak tselekedni, hogy eggjjk az masi-
kat megh kenallia ha valamit el ád [Kv; T J k 
VI/3. 288]. 1679 : Éghet bornak valo, szoros szájú, 
lapos ŭvegh eggik el törött nro 3 [Uzdisztpéter 
K ; TL. Bajomi János lelt. 29]. 1691 A' kőz 
kerteken ő kglmek édgyik ã másik meg édgyezett 
akarattya kivűl s ellene kaput vagy aj tót ne nyis-
son hogy édgik a' másik miá megh ne károsodgyék 
[Berekeresztúr MT; Berz 15. XXIV/21]. 1715: 
Szász városon az Tanács háznál illyen tőrvények 
Lőtt . . . , de sem egyik sem másik nem effectualta 
az dolgot [Gyalmár H ; BK ad 434]. 1744 : Sombori 
korso kettő, egyik egy ejteles [HSzj zsombori-korsó 
al.]. 1754 az Tolvajok bé mentenek volna szállás 
kérni . . . , egyiket mégis fogták, ketteje elábált 
[Káptalan AF; TL]. 1760 : vagyon Malom helly, 
de Malom egyikenn sints [Novoly K ; BLt]. 7763 : 
a mennyi erdő van ezen a határon az soholt egyikis 
nem tilalmas [Szelnice SzD; TGsz]. 7777/7780 : 
(Az) Erdők . . . edj mástol nem distingváltatnak, 
hanem in Uno Continuo vágynák, azért kűlŏn 
edgyik a másiktul nem szakasztatott [Somkút 
SzD; JHbK LII/3. 162-3] . 1805 : ugy voltunk 
mint mikor két aszszony osztozik a’ szeretője 
nadrága felett, az edgyik az edgyik szárát a' 
másik pedig a' másikot tartotta [Dés; KsMiss I. 
Thuróczy Károly lev.]. 1812 a Groff . . . ekivűl 
. . . Vett edj Brillantos reszkető Tőt. — E d j pár 
orát — edjik eperforma a más kerek mindkettő 
kisdég és arany [Héderfája K K ; IB. Varró György 
(29) grófi kocsis vall.]. 1817 a Kolos várra menő 
emberek közzül edgyik el betegedet [Hídalmás K ; 
TSb 11]. 

Szk : ~ is, másik is ez is, az is, emez is, amaz is. 
1724 : Egyiktŭl is másiktúl is hallottam, h(ogy) 
a Feleségéhez Pekri Ur(ain) a késtis hozzá fogta 
[Szentkirály MT; BK] * mind mind másik. 
1597 : en azt immár ne(m) thudom ki iktatta el 

az leant, hane(m) azt monta Chizarne hogi eoreo-
mest otalmazna mind eggyket mind masikat 
mert nem akarna hogi eggyikis gialazatba(n) esnek 
[Kv; T J k VI/1. 71] -K- sem sem másik. 1727 
Sem edgyik, Sem másik, Sem egyezer, Sem mász-
szor mind eddig kőzőttők lévő dolgaikatt, egj 
másnak szemekre nem hánnyák, Sem másak előtt 
egy mást nem bestelenitik ötven ~ 50 magjar 
forint vinculum alatt [Dés; Jk]. 

2. szr-os alakban a birt. jelzővel jelölt szemé-
lyek v. dolgok közül valamelyik ; (pe) unul, (pe) 
una ; der, die, das eine [Gen. part.]. 1568 mikor 
az bor egető Matyas gyermekyt hozza fogya vala 
zygyarto balint ., ezt monda, Zygyarto András, 
Ennys el tartom semyt sem tudok tartasara Es 
vgyan valasztúa el viúe egiket az gyermeknek 
[Kv; TJk I I I / l . 175]. 1592 : Az vtan esmet ket 
gyryere kert vala zalagara fl. 4. Az harmat az 
eggykere, mellyet arany gyry gyanant vetett uala, 
de ne(m) Aranj, Az második arany gyry azt egy 
forinterth vetette vala [UszT]. 1598 : kertem 
wolt egy pincetokot . . . Melynek az Eggiket el 
Eytedtik az wton [Kv; Szám. 7/XVIII. 68 Th. 
Masass sp kezével]. 1616 : 3 loua vezet el kinek 
Egyke menes lo volt [HSzj mênesló al.]. 1618 
Egj eöregh kivuwl fwtö kemenczet czinaltak 
atta(m) 6 singh uasat hozaia egike 8 tesen d 48 
[Kv; RDL I. 103]. 1625 Wagyon eiteles Kanna, 
melynek eggyike fedeletlen No. 4. [Kv; i.h. 126]. 
1680 Azomban meg emiitett Szegedi Péter, 
Szegedi László, és Váradi István Uramek . . 
feles számú emberekkel elŏnkben álván, és vérbéli 
tilalommal vátig tilalmazván . . eŏ magokat 
eŏ Kglmek az egjgjikjek által igj deciaralak, 
tudniillik Szegedi Péter Vram általa [Fejér m . ; 
Törzs. — aKöv. a nyü.]. 1716: az ŏkrŏk(ne)k 
edgyike ki csapá magát az ŏkrŏk kŏzzŭl égy búgja 
felé tére [Karácsonfva MT; Told. 76]. 1735 
Almárium Sz. Benedeken 5, Korodon 3, de ennek 
edgyike Diófából munkás és drágább [Kv; Ks 
40 Varia XXVIIIc]. 1742 : Kapocsi Ur(na)k két 
marháját . . . edgyiket 6 forintba elbetsültette a 
Tanats, másikát ki nyúzatta [Mv; Told. 15/23]. 
1753: Egyes szék mellyek(ne)k egyike gyarló 
nro 4 [Mezőőr K ; Told. 18 néhai br. Bánffi Zsig-
mond conscr.]. 1755: az Iklandi Gyepünel ad 
kétt küs rététskékétt . . . edgyiké vagyon tul az 
patakon kis völgy allatt [Nagyernye MT; EHA]. 
1764: melyeknek* édjikét látom mégis hánták 
[Körösfő K ; KHn 66. - aTi. a határhalmoknak]. 
1829 jövének mielönkbe az egyikőnk Fülöp 
Moses Házához [Bözöd U; Borb. II]. 

egyik-egyik 1. egy-egy; cîte un/o ; je einer/eine/ 
eines. 1581 Vottem 6 zarufat Az Malomnak 
zwksegere egykert egykert at tam J2ĕ^. d. tezen 
f. 1 d. 20. [Kv; Szám. 3/III. 4 Chyanady Thamas 
mb kezével]. 1582 Keowetkezik az Kantoros 
zolgaknak fyzetessek a Ezeknek mynden Kan-
torra fyzettem Eggyknek Eggyknek f 6/25 [Kv; 
i.h. 3/V. 55. — aKöv. hat név fels.]. 1589 : 17 
Juny Czóiſek verőim voltanak 12. attam eggiknek 
eggiknek d. 14 f. 1/68 [Kv; i.h. 4/XI. 2 5 - 6 ] . 
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7590 Az Erdeo Biraknak Jár eot eoth forintiok 
eztendeigh, egjknek, egyknek negj negj keobeŏl 
buza, egj egj keodmeon [Km; GyU 14]. 7596 
Volt az pinczebe(n) negy egez hordo bor 80. ved-
resek, eggyket attak az Vraim Anna Azzonnak 
menyegzeyere, az három oztozasra ment, kettey 
az gyermeknek Jútot beochiewlleottek eggyket 
eggyket per f 16. [Kv; RDL I. 65]. 1609 Veot-
tewnk ket darab fat, Eggiket eggiket tyzen 
eot eot penzen t t — f — d 50 (I) [Kv; Szám. 
126/IV. 32], 1622 : Ezt köztök három felle ozt-
uan iut égik egiknek részére t t . f. 66 d. 66 
1/2 [Kv; RDL I. 119]. 1685 k. őtt Tuczczin 
kést Tuczinnyat in f. 3 van az aprajab(an) 
egjikb(en) egyikb(en) Kés nr. 32 [UtI]. 1701 : 
az épületek meg inteztetvén azokbol ugj mint 
az Csűrből intezze(ne)k nekys annyit mint az 
többinek edgjiknek edgjiknek jutott [Kissolymos 
U ; BLev.]. 1747 Az fen emiitett szántó föld 
oszlik három fele, jutván edgjik edgjik részre 
4.4 veka féréjŭ [Torda; T J k III . 114]. 1775/1781 : 
Bárány dézma minden esztendőben egyik egyik 
részre bé ment a mig Juhaink voltak, két három 
bárány, de most nem megyen, mivel a Juhainkból 
ki fogytunk [Bakonya H ; J H b LXXI/3. 412]. 
7777 : A Testvérem . . engedė nékem . . . egy 
arany Medájt melynek is vagyon hat keresztpánt-
likája mely Pantlikákba vagyon egyikbe egyikbe 
5 ~ őt rubint [RLt Sombori Klára és László 
osztozólev.]. 

2. egyik és másik; unul şi altul; der, die, das 
eine und andere. 1603 inneth felywl valaztassa-
nak az varos keozzeol ket Vraim Az penna 
bor az fel dezmarol eowek legyen . Egy egy 
nyolchwanos bor adassék eggiknek eggyknek [Kv; 
TanJk 447]. 1604 Az mely Varos hazaiban az 
oragiarto es Harangozo laktanak azoktol fizettenek 
eggykteol eggykteol f 8 [Kv; RDL I. 77 Inv. 
Eccl.]. 1700 : (A telket) Most előszőr Csonka Gy. 
ura(m) kerteli be azontúl fele kertyevel tartozék 
edgyik edgyik Successionis semper temporibus 
[Dés; Jk]. 1775/1781 Török buza is egy(gy)ik 
egy(gy)ik Méltóságos udvar részére szépen terem 
[Algyógy H ; JHb LXXI/3. 3 5 5 - 6 ] . 

3. egyik vagy másik; unul sau altul; der, die, 
das eine oder/andere. 1666 Az Vamot mikor 
mind az ket keó foroghat, . giüczik kűlőn 
mikor pedighlen cziak Eggik eggik keő forogh 
. . . Kolnokj Laszlone Aszoniomnak giűcziek kű-
lőn Aszszonyom Lakattya Ala [Altorja Hsz; 
Borb. I]. 

egyikféle egyféle ; de un fel ; einer Art. 1615/1616 
enis instructiomat tuttam, ez utanis ezt obserual-
no(m) kelletik, hogy absq(ue) missüibus nem accep-
talok sohul eggyik fele tiszt visselöktölis semmj 
fele erogatiot [Gyf; RDL I. 100]. 

egyikszer egyszer, egy ízben; o dată, o singură 
da tă ; einmal. 1598 Tudom hogy Jeottek az 
Zabo menihart hazara ket v t ta l zinie, hallotta(m) 
az Toluai kiáltást hogy Zabo menihartne kjaltott, 
tudom eggikszer az Ania(m) k j nita az aitot 

hogy k j menyien, mezitele(n) zabliaual hosza 
uaganak [UszT 13/32]. 1606 : Tudom hogi az 
Keczet megieji diznokot ott az Veres patak neúy 
heljben tartottak bekesegessen, zinte haro(m) 
renden, eggikszer egj Czikj Peter neúy Keczetben 
lakó ember vala az Paztor, masodszer olah Balint 
[i.h. 20/68]. 

egyikszeri egyszeri; de o da tă ; einmalig. 1603 : 
az lofejek feleól protestált eö kegme hogi az eggik-
zeri chelekedeteth hatta hatra, az másik rendbelj 
chelekedetek feleöl pedig Capitalist war es keòwet 
eo kegme [UszT 17/11]. 

?egy ilyenkor hozzávetőlegesen /körülbelül ilyen-
kor ; cam pe vremea aceasta; annähernd um diese 
Zeit. 1633 : az az szegödczeg az mint en rea emle-
keze(m) egi illienkor tajba uala, aratas eleòt 
keőz igler szokniat igirtek uala az leankanak 
[Mv; MvLt 290. 132a]. 

egyiptusbeli egyiptomi; egiptean; Ágypter. 1571: 
Az zeginy keossegen penig voltanak olly isten 
ellen való birodalmok insegek niomorusagok nyu-
zasok foztasok hogy az egyptusbelyeknek nio-
morusagok insegek keöwel* meg Irasban is nem 
talaltatik illien insig nyomorúság nywzas foztas 
mint ezeken volt az istentelen tizt tartok myat 
[SzO II, 323 a székelység az ogy-hez. — aÉrtsd : 
kívül]. 

egyiránt 1. egyaránt 

egyívású egykorú, egyidős; de aceeaşi vîrstă; 
gleichalterig. 1800 tsaknem egy vivásu Fiaink 
vadnak [Mv; MvLev.]. 

egyjárást egyúttal; cu un drum, to toda tă ; 
gleichzeitig, zugleich. 1750 Bogdány Péter kinalta 
s onszolta az òtt lévő falusi embereket a két pénzel, 
hogy járják ki edgyjárást az Ur . . . ot t lévő Ház 
hellyetis [Veresegyháza AF; Told. 43]. 1851: 
ujbol is kérem mennyünk oda egy arást (!) a ' 
Szabó Sándorral való föld feletti differentiánkotis 
el igazittsuk a' Biztos Ur előtt [Héjjasfva N K ; 
pf], 

egy karakterű azonos rendi állású; de aceeaşi 
seamă; von gleicher ständischer Stellung. 1747 : 
Tudom hogy Pünkősti, Keserű, Kis Pál és Szaboltsi 
Uraimék itt Uzonban egy charekterű emberék 
voltak és a’ Communiora együtt jártanak fel 
[Uzon Hsz ; Kp 160a Pünkősti Miklós (52) nb vall.]. 

egyképpen kb. egyfelől, egyrészről; pe de o 
parte; einerseits. 1599 Myerthogy az fogoly 
Alperesek az Zek Zynin immár producaliak vetkek-
reol való feyedelem kegelmet es gratiaiat, noha 
egy keppen eo magok c(on) tendálnák ellene, 
mintha Nem eo Akarattyokbol hoztak volna, 
masfeleol penigh neky temek es elni akarnak velle, 
. . . az Actor c(on)tendál az gratianak expositioja 
ellen, es azt mongya hogy sinistre exponálták az 
vetket [Kv; TJk VI/1. 372]. 
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Szk : kit ~, kit másképpen kit így, kit úgy. 
1608; az B<ol>dog Emlekezeteo Báthory Sig-
(mon)d Erdély Feyedelem teoruyntele<ne>ol Né-
hány feo Vrakot es feo nemzetes nehany feo 
Embereket kitt egy keppen kit Más keppen meg 
eolete [Kv; JHb XXVI/49]. 

egyképpen-másképpen így vagy úgy; aşa sau 
aşa; so oder so. 7588 Az paticariustis megh 
eskessek hogy minden zerzamokat a ' beteghsegek 
ellen cum suis integris specieb(us) fogiatkozas 
nelkwl conficial, semmiben Ne(m) chalardkodik, 
el sem zeokik az varos penzewel melliel most 
mind egy kepen mas kepen niegh segitik [Kv; 
TanJk 1/1. 77]. 

egykerekű egy vízkerékkel járó; cu o singură 
roată (de apă) ; mit einem Wasserrad. Szk : ~ 
malom. 1656 : Vagyo(n) az Faluban egy felől 
czapo, egy kerekű malom [Doboka; Mk Inv. 12]. 
1721 az Rimbuczon egy fellyűl Csapó egj kerekű 
Malom [M.gyerőmonostor K ; EHA]. 1743 Miha-
lyessi Lupas Adam, es Gyorgjucz Iuan . . Deplo-
ralják pariter hogj nekiek is elejék edgy 
Kerekű lisztelo Malmot erigalvan tŏllŏk is ugy 
vetetŏdŏt el a Malom [H; Ks 62. 10]. 1761 
Sztana Vaszüia, és György nevezetű Emberek-
be) k vagyon a Falun alol, az itten le folyo Patakon 
egy kővű s kerekű felyűl Csapó Malmok, a mely 
Csak mikor eső vagyon akkor jár [Boz H ; JHb 
LXX/3. 179]. 1774 : égy égy kerekű fejűi Csapó 
Malom, de tsak esős időben lehet hasznát venni 
[T; CU]. 

egy-két egynéhány/pár; cîtva, cîteva; ein paar. 
1814: a’ mig a Per prothocolláltatik, addig is 
egy két nap el telik [Mv; Borb. I]. 

egykor, egy korban, egykoron, egykort 1. egyszer; 
o dată ; einst, dereinst. 1561 : Egy kor El hyua 
azzonyom hogy oda hoznok az zekrent az hwn 
lakyk uala [Ráton Sz; Bál. 78]. 1570 egykor 
hogy zekere Ely Theort volt Thywadarnak, kery 
volt eotet hogy eggywt hozzanak fat az Eo zekere-
wel | Zabo Balas vallya, hogy Egykort Men-
tenek volt zekely peterrel vasarhelre, Es oth 
veottenek volt Az mynt eszebe Jwt 11. zalonnat, 
Mykor haza hoztak volna, Raktak leh az chyanady 
Tamas kapwja keozet Es egy korba . kerdy 
Zekely petert ha howa teotte Az zalonnakat | 
Mayor Peter, hity zerent vallia hogy Ew egy 
korban Ieo volt Zekel Kereztwrrol Zokadalombol 

Es Zallot volt Zenth demeteren | egykor 
Zent Marton Napba Zabo Janosne vyt te volt az 
eo leányát orsykot eo hozza es kerte volt hogy 
Nala tartana Myglen Rwliat chinaltatna neky 
Es egykorba esthwe akar volt ely Menny az lean, 
es hogi kerdette volna howa Menne ollyan esthwe, 
Nem akarya volt megh Mondany | Feyerwary 
Jmreh . . vallya, hogy egykorba hy t ta volt 
feyerdy katho hazaba es Talalta ot th Zabo Janos-
net hogy lakoznak volt | Egykort kerdy volt 
palochy Jánost, hogy ha meg veotte az Thoroczkay 

gergel hazat vagy chyak Berbe Lakyk benne \ 
Takacz Gĕrgh . . . vallya hogy adot volt eo kezehez 
tartany Thorozkay gergel egy lewelet, Es 
egykor esmet ky kerte Theole es ely vytte 1 Egy 
korba az Mayorba Mond az ázzon neky | Menth 
volt egykorba valamy dolgayert Eotthwes Adoryan-
nehoz [Kv; TJk III/2. 1 2 - 4 , 16f, 28, 31, 84, 
84g, 198, 204]. 1572 Kemeny Peter Kabos Jacabal 
egy korban oda menek [Gyerőmonostor K ; KP]. 
1573 hallota zeoch Balas zayabol egjkort azt 
Monttá, hala Istennek am ely vywek az valkay 
gergy Marhait teolem | egi kort fely kely onnat 
az ázzon Mond neky legy I t te Istwan deák Eoryz 
es arwly [Kv; TJk III/3. 92, 153]. 1574 egikort 
hogi az vra alozyk volt regei Ieot volt oda az 
Ázzon ember [Kv; i.h. 369a]. 1584 : Az haz hean 
Nagy Ropogás leon hat, egy falkan mint egy 
egy Machka egy Borza fan Ieonek ala ez Lakatos-
net Az olta mind Bozorkannak tartottam es annak 
is zittam, Es egkort feniegetemis hogy meg hagi-
tom | égkor delbe haromzor Nagy ereossen rugak 
az Aytot | Mikoron penig egkorba(n) eomagat(is) 
Zabo Georgyeot kerdettem volna, azt felelte 
volnaa [Kv; TJk IV/1. 211, 262, 275. - aKöv. 
a nyü.]. 1585 : be leowe égikor Biro letemkort 
eleombe | Ezt monda égkor nekem Razman pal, 
lm vtaba Akadek az en Marhainnak \ égkor Nem 
vala hon Az Ázzon vra, Etten (!) eczaka elegh 
tancholast hallót Megh Ablakatis egkort mind be 
vagdalták vala [Kv; i.h. 440, 460, 491]. 1586 
Mikor en foris Ambrussal perlek vala, Egy koron 
megh zolita Igyarto Georgy az foris Ambrus 
procatora engemet [Kv; i.h. 585]. 1591 Egj 
kor kere(m) vak Nemet Mihalytul az szántás arrat 
[ U S Z T ] . 1596 nekem az zobaba . chinalanak 
agiat, égikor igen keseó ydeon monda az Tliibold 
Antalne zolgaia ., Kellj fel az Istenerth mprtli 
az medeseri legent le uagdalak [i.h. 11/53 Nic. 
Fulo de Ders pp vall.]. 1597 : Mikoron egikoron 
gazdani azzonnyal eggyewt voltam wolna ebede(n) 
az veres Pal hazanal, az zolgalo hoza az etket 
az aztalra \ Egizer mint hogi teo zomzedgia wagiok 
. . . menek égikor ki vdwaromon az fa wagora 
hallek walami keserwes iaigatast az Kis Imre 
kamoraiaban | Egykort mondok . . nekj 
igen szereted az Daikat ő is teged igen szeret, 
miért hogy ne(m) veszed ell [Kv; T J k VI/1. 
39 — 40, 82, 136]. 1599 En Wargha Balas zolgaia 
wolta(m) akkor a mikor az dologh megh esek, 
egykor Warga Gergely Király Ferenczel be 
ieöwenek az wram hazahoz [UszT 15/197]. 1606 
mondek neki, ha semmit ne(m) kezdez, be boezat-
lak, s be boczatam, meg bekeltetem, ozta(n) el 
menek az loua(m)hoz, egykor riadast hallak (!), 
s ki futamoda(m) az loua(m)tol | Mate zolla oztan 
Antal vraninak, hogy, hadgia benfa)e az hazba 

Benne hagia, Égikor Mate ki mene beleólle 
[i.h. 20/111, 191]. 1628 égikor Rezegen az en 
Mattkam aual feniegetet hogi orromot ajakastol 
el<me>czi holot megh cziak iegiben volta (m) 
nalla | Mit tagadok, mert szinten <ollia>n férfi-
nak esmertem ekkedigh magamatt affelere <mint> 
mas ember, lehet hogi néha betegsegh miatt nem 
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an<nira> lehetett az dologh égikor, esmegh mint 
mazzor [SzJk 18, 22]. 1629 : egykor reggel fel 
kelue(n) chyudalom hogy sem az leant sem az 
legent nem latom [Kv; T J k VII/3. 147]. 1631 
egj korbá be jöve az szolgám [Mv; MvLti 290. 
257a]. 1634 : egy korban az marosra akarek menny 
[Mv; i.h. 291. 7a]. 1635: az Keòrpeniesi Buza 
Malom Vaci Benedek kezehez kerwlt, es 
annak utanna eggykorba hallottam hogy Keòr-
peniesi Joszinnak (!) vetette Zalagba [Abrud-
bánya; Törzs. Thomas Faber (70) vall.]. 1638/1683: 
edgj korban kazávalis voltam Szilváson [Héjjasfva 
N K ; Bál. 44]. 1644 : lata(m) Egjkor hogj ez az 
Geonczy Kata sírua Jw Vala az Ispotal feleól 
[Mv; MvLt 291. 426a]. 1653: A fejedelem maga 
is egvkorban bémene a városba a kék gyalogokkal, 
és egy házhoz letelepedék [ETA I, 107 NSz]. 
1657 az atyám . . . egykorban hazaérkezvén, 
jól megivott barátival . . , s én akkor fogantattam 
(Kemön. 15]. 1667 : ez eleot az harmadik eszten-
deob(en) Csiepregi Mihály Ur(am) égykor alá 
hiva az mesgyén [Kv; RDL I. 148e]. 1687: 
Egykor lattam hogy Komsa Mark(nak) az űsteket 
meg fogta Raduly Hertsog Annya [Hurez F ; 
Szád.]. 1715 Edgykor a Circáláskor négy 
máriást fizetett [Türe K ; Told. 28]. 1716: ki 
hajtotta volt ökreit ki az tallora az hol az 
ökröket szokta étetni az Falu, egykor lattam 
hogy az ŏkrŏk(ne)k edgyike ki csapá magát az 
ökrök kŏzzŭl égy búgja felé tére [Karácsonfva 
MT; Told. 76]. 1736 u. : gróf Apor István egykor 
Fejérvártt létünkben oda hivatá a két cáptalant 
az én praesentiámban [MetTrCs 446]. 1747 En 
egjeb fenyegetődzesit nem hallottam, hanem egy 
kor oda menék Ferentzhez s mondám hogj azon 
erdőt a melly Kisannanak jutot t adják kezibe 

. . amaz azt monda de hiszem mennyen belé 
bizony meg törik az orra [Aranyosrákos TA; Borb. 
II]. 1759 : égykor nem igen régen Urszuj 
másodmagával midőn Frincsénbenft . . . ment volna 

az ott lévő Atyafiak telyeségel Attyokfiának 
nem vallották sőt mindenekben ki tagadták [BSz; 
GyL hiv. — aFrinkfva SzD] | azon hórdó bornak 
az árájából (l) egykor 3 Máriást madszor tisz 
Sustákot harmadszor hét Máriást adtam [Ludas 
TA; TK1 Púja Thoader (40) jb vall.]. 1760: 
Tudam aszt nyilván és bizonyosan, hogy ezen . . . 
Ples nevezetű Erdőnek egy részét birták az Ola 
Letaiak, mivel egy korán egy gonoszul el veszet 
s.v. tehenet az Tolvajak meg nyuztanak és az 
káros nyomot advan fel Ola Leta a fizette meg az 
arat | egykoran Tordan letemben elŏ hozodott 
ezen Utrizalt Retecskenek állapattya [Borbátfvab; 
EHA, JHbK LIV/33. 4. - a - b Később: O.léta 
TA]. 1761 Ferentz Lörintz egykör (l) étzakának 
idejin az ö Házára ment vólt othan nem létibe 
[Szászsztiván K K ; BK]. 1769 Most karàtson 
előtt egy kevéssel hajnalba egykor Varga Gáborral 
együtt menyü(n)k vala Agyagfalvára [Bögöz U; 
IB]. 1779 edgykor Kemény Miklós Urfihoz ment, 
és mutagatni kezdette a Lovait néki [Nagysajó 
BN; KS]. 1823 a mult Esztendőbe egykor az 
Etsémnél . . . lévén oda jött , ide való közlakos 

Padura Vonutz Felesége Parasztivais [Radnótfája 
MT; TLt Praes. ir. 65/827-hez]. 1845 egykor 
Szereda nap ment fel a ' Timár szinbe árulni 
[Dés; DLt 591]. 

Szk: sem sem másszor. 1804: a Portshalmi 
Ur rész Gyepüje partos helyen lévén ot t a Szőlő-
ben sem egykor sem mászszor marha be nem jött 
[Dés; DLt 82/1810]. 

2. egyszer csak; deodată; auf einmal. 1586 
hallottam Bachy Ianos zaiabol hogy monta hogy 
hazat chynaltattam az peres hellyen, de azon fel 
hogy Balattffy ferencz mind az thoba hanyat-
thya egykor az fayat [Csapó K K ; J H b XX/45]. 
1632 : egikorba(n) jöue gialok (I) labbal Kórtuelifai 
Istua(n) is [Mv; MvLt 290. 89a]. 1653 éjjel nagy 
eső, dörgés és villámlás volt, egykor csak kiáltani 
nyegni kezda ; azt tudták, hogy a csattogástól 
fél s azért jajgat, egykor hát meghal, és halva 
hozák haza [ETA I, 152 NSz. — aVidombáki 
Szőcsj Márton felesége]. 1657 mellik kezdette 
elsőben az ueszekedest nem tudom, hanem egi 
kor az paleza harsogast kezdem hallani, oda tekin-
tek, latam hogi Dobos Georgi uer szörnyen Janka 
Mikloshgz [Berz. 12. 92, 127]. 1717 Hát az 
pistalyt az öviből kivévén, halljuk, hogy egykor 
a sárkánya megperczen, azonban az németek csak 
meg réaszkodnak, amint velünk jöttek [Taploca 
Cs; CsS 242]. 1784: Csáki György Jakab Pálnit 
asztalnál ül s egykor mond Csáki György a legé-
nyeknek, üjen szóval, legények ez a hegedús 
enjim mert eszt en fogadtam [Béta U ; IB]. 1804 
egykor halyuk hogy valami kutya ugatás és 
Disznŏ röhögés vagyon az Exponens ur Szőlőjé-
nek kapuja fele [Dés; DLt 82/1810]. 

3. valamikor (régen), ha jdan; cîndva (de mult) ; 
einst, (irgend) einmal. 1570 : Aztis Mont ha hogy 
egykor Bornemyzza byrozagaba perbenis voltak 
Erthe, Es ky kertek volt Bekesegre az pert, De 
Megh ne(m) alkwthatanak [Kv; T J k III/2. 98]. 
1572 : Tudom es hallottam Ryghy emberekteol 

hog' egykor Nagy mirigy halai vala [Dés; 
DLt 284]. 1586 En Bachy Janos zolgaya valyk 
egykor [Csapó K K ; JHb XX. 48. 6]. 1592/1593 
az Christoff Vram Malmanak meeg hire sem volt 
ott, az mikor azon Jo Által iaro reweonk vala, 
de egykor az viznek az ereje zaggatnj kezde az 
zent Benedek feleol való Mártott [Szásznyíres 
SzD; Ks. — Dés és Szentbenedek közötti határra 
von. vall.]. 1597 Az ado az Damokos Thamas 
neúere v<ala> mostis arra uagio(n) az Rauas, 
égikor Damokos Thamasnak egy Iobbagia 
el zeòkek Az Adaiath ne(m) vola ki adnj 
(így!) [UszT 12/13]. 1654 Egykor az Keresztu-
riek (l) egy Eökret ki foghták es el adatak az 
szegeni Aszoni Béres szekerebői, melyért peörel-
uén az Wármegyén, az Kereszturieket ket száz 
forintba(n) marasztota [Pókakeresztúr MT; Ks 
Bánffy Anna urb.]. 1682: egjkor o (!) gatokat el 
ronta az viz, s az malomis el pusztula osztán 
[Told. la]. 1718: Az nagj kövön aloll . . . is vett 
volt eő Kglme két földet egjkor Korpos Andrástól 
[Szentmihály Cs; Borb. II]. 1758 : Egj kor kovar-
tejosa lévén Szekej Boldisar vr(amna)k az beszel-
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lette nekünk kŏzenseges hejen hogj az mi Leanju(n)k 
Mari búzát és Lisztet ugj egjebeketis ell ad és 
tsak az Sebbe tészi [Aranyosrákos TA; i.h. Bakó 
Ferencz (32) nb vall.]. 1798 : egykoron a midőn 
én mind Erdő Pásztor az erdőtt kerültem volna 
ottan tanaltam egy szekeret [Ádámos K K ; JHb 
XIX/58. 8]. 

4. majd valamikor, egyszer majd ; odată, cîndva ; 
später einmal. 1591 el közelget a' halai, ky chak 
vg yew el égkor, mint az lopo auag a' toluai [Gyf; 
Bál. 93]. 

egy korban 1. egykor 

egykori 1. egy alkalommal való; deunpr i l e j ; 
gelegentlich. 1792 ě' Biroságomban tudom aztot, 
hogy Péter az Anyával egykori veszekedések 
alkalmatosságával, lármájakra házokhoz mentem 
láttam az Anyát fejszével Péterre vagdalkozni 
[F.lapugy H ; Ks XLVIII. 7. 3 - 4 Padurean 
Juon (45) vall.]. 

2. hajdani; de mai demult; einstmalig, vor-
malig. 1854 úgy hiszem, hogy örömtelen éltem 
lehunytával, ha kebel 's elvbarátaim lapozni 
fogják egykori igénytelen lapjait szerény emlé-
kemnek : azon örömöket és fájdalmakat, melyeket 
én éreztem 's melyek közt írtam, vélem érezve 

némi felvÜágositásokat is találnak benne 
[ŰjfÉ 5]. 

egykoron, egykort 1. egykor 

egykövű egy őrlőköves; cu o singură piaträ 
(de măcinat) ; mit einem (Mühl)stein. Szk : ~ 
malom. 1632 : Komán Birzan neuw Boérnak ua-
gio(n) egi keöwő molma, de Decimat belőlle 
soha az varhoz nem attak [Bucsum F ; UC 14/38. 
23]. 1725: ezen Malom hellyén csak egy kővő 
malom volt, . . . el hanyotván azt az egy kővő 
malmot, azon hellyére ezt a' mostanit két kőre 
csináltottak [Türe K ; Told. 28]. 1726 : Ditroban 
egy kŏvŭ Lisztelő Malom [LLt]. 1761 vagyon a 
Falun alol, az itten le folyo Patakon egy kővű 
s kerekű felyűl Csapó Malmok [Boz H ; JHb 
LXX/3. 179]. 1811 a' Monostor Patakán égj 
Lisztelő Felyűl Csapó égy Kővű Malom [M.gyerő-
monostor K ; EHA], 1814 : a ' Borbereki le omlott 
Vár alatt le folyo patakon lévő egy köjü Malom 
[Borberek AF/Mv; RLt O. 3]. 

egykupás egy kupa űrtartalmú, másfél literes; 
de o cupă; einen Humpen groß. 1810 Egy rosz 
tojokába két égy kupás rossz jukatos pléh kupás 
[Mv; MvLev. Trincseni Mihály hagy. 19]. 

egylábú vmilyen bab/paszulyfajta jelzője; atri-
but al unui soi de fasole ; Attribut einer Art Bohne. 
1851 a ' szujszékbol vegyenek fuszujkát mérve 
azt válagassák meg nagy lapast kŭlŏn, apro egy 
lábút kŭlŏn nagy gŏmbelyeget mezei fuszujkanak 
az elegyest tőltsik ŏszve [Kv; Pk 6 Pákei Krisztina 
férjéhez]. 

Helyaeíni etnobotanikai gyűjtése során (1074 — 1975) Péntek 
János és Szabó T. K. Attila a kszegi Ketesden és Z9obokon egy 

gyalogpaszuly-fajta nevének jelzőjeként találkozott a címszóbeli 
szóval. — A jelzőalakulá9 szemléleti alapja sem a két gyűjtő, 
sem a szerk. számára éppen úgy nem világos, mint a gyűjtőktől 
lejegyzett kétlábú jelzős paszulyfajta elnevezésé. 

egylovú egylovas; pentru un singur cal; ein-
spännig. Szk s ~ szán. 1599: Egy kewes ideő 
mulwa ieö wolt egy ember egy lowu zano(n) [UszT 
15/190] ~ szekér. 1570 : Az My Marhachkaya 
volt egy low zekeren vyttek hoz Bartos hazahoz 
[Kv; TJk III/2. 155]. 1585 : (A) zenat kettzer 
vitte el eg louo zekeren | égkor ez Nagy Gergelljel 
Agyakert Menenk A’ Mezeore, egy egy lowo zeker-
rel | Azt lattam hogy Nagy Gergely egy louo 
zekerrel ot Iart de a leány hazokhoz en lattomra 
Nem Menth [Kv; TJk IV/1. 464, 503, 505]. 
1596 : Egy lowu zeker Ahoz egy hitwan ló [Kv; 
Szám. 6/XIX. 27] ~ szekerecske. 1582: hat 
ot a’ Zamos mellet, Veres Lukach Másod magawal 
eg lowo Zekerechkewel vagion es azon tolnak eg 
wst pénzt fel a zekerre [Kv; T J k IV/1. 50]. 

egy-más I. fn-i haszn-ban: 1. egy és más, 
ez-az; una şi al ta; dies und jenes. 1570 Baratli 
Lĕrinch . Thygia aztis hogy kereskedet egy 
massal, De eo ne(m) twgia Sem hallotta, hogy 
valamy Tharsolkodasa leot volna zabo vinchewel | 
mykor Vas Marthonne hazanal voltanak egy korba, 
Es otth Egy masrol Bezellenek Es az Rengeo 
Margith Leanya feleolis kyt ky vertenek volt 
[Kv; T J k III/2. 15, 101-2] . 1573 Bestercej 
georgy, Varga Lazlo, Syweges gergel azt walliak 
hogy voltak eok hywatwan Mind ket felytwl 
Beochwlesre es oztoztasra (I) ., azkor chiak 
fely Ieczetek egimast [Kv; T J k III/3. 108]. 
1574 : Zeoch Georgy Azt vallia hogy Mykor az 
Zas peter germeky keozet oztozas leot volna 
Eotet hittak volt egimast fely Irny kinek My 
Iwt [Kv; TJk III/3. 364]. 1583 : Mikor elseoben 
megh Iffyw Azzony Valek leowe hozzam Igiarto 
Ianosne es monda No Iffyw Azzony kezeoly hozza 
had kezkeneoggîelek be, Azonkeozben fu tamam 
es le thewem az padra az Zobaban eg Giòlch eleo 
Ruhamat, En penig egmasomert Menek be Az 
Kamaramba [Kv; T J k IV/1. 138]. 7595 : Az 
mynt pedigh az kesebbe(n) megh vallott bizon-
sagok vallyak hogy ket vendelt egymást v i t t el 
az J felesege, mellyeket megh keuan(n)a az A 
[UszT 10/1]. 1631 szekely Giőrgj megh jü t falu-
ról, hol mi egj mast hozat, dirib darab hust [Mv; 
MvLt 290. 59a]. 1653 Anno 1653 fiszetet egyel 
massal Bekesi Marton Ur(am) fl. 10. Iteni fiszetet 
öh Kigyelme ött forint erö marhavai [Kv;AsztCJk 
7a]. 7697 : Ha kik azon Statiobeli Commissáriusok 
kŏzŭl akár melly tekéntetek alat exorbitálni es 
excedálni compareáltat(na)k, úgymint az Admi-
nistralo szegényseg(ne)k az méresben, vagj egybe 
másba kárt tennének, azokat p(rae)missa admoni-
tio(n)e érdemek szerént et cu(m) contento quaeru-
lantium megh büntesse [Kv; Törzs]. 

2. egyre-másra, gyors egymásutánban; 
unul după altul; in einem fort, nacheinander. 
1784 : A marhák a sok hideg és szél mián ugy el 
kénszeredtek hogy ha mégis az Isten kellemetes 
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időt nem parantsol majd mind egy másra hulnak 
[Bencenc H ; BK. Bara Ferenc lev.]. 1788 a 
Juhok most egy másra bárányoznak s jo tejesek 
a Juhok [uo. ; i.h. ua.]. 1812: be jő az Annya a' 
Leányával azon házba a ' melybe én fekŭve voltam 

a ' Nagy Asszony az Ágyamhoz jő és meg 
fogja a ' kezeimet a ' Leánya el vészi az Esperest 
pál tzáját és egy másra üt az ágyba [Héderfája 
K K ; IB gr. I. Bethlen Sámuel vall.]. 

II. Jelzői haszn-ban: egy és más ; cîte ceva; 
das eine und das andere, mancherlei. 1570 My-
kor Lat ta volna az vchan hogi az Sarba hewer 
az Sos Balas haza eleot egy Mas haz keoz bely 
Mirha, kerdette kye es ki hanta oda [Kv; T J k 
III/2. 113]. 1573 Ez ely mwlt Ideokeon vá-
sárlót volt eo teolle Theorek Ianosne egimas 
Approlekot | Zeoch Balas Nytot megh egy Bol-
tot, oda Be Mentenek es egy Ladát Nytot fely 
az zalanchy zolgay ( !) valami egy mas Nem 
Nagy Ereo Approlek volt benne [Kv; i.h. 200, 
III/3. 94]. 1584 egj sakot kibe egmas marha 
vagion [HSzj zsák al.]. 1587 Borra egetet bor-
ra ez fele egi mas aproliekra naponkent kellet 
keoîtenem teolt f 1/16 [ K v ; Szám. 3/XXX. 
29]. 

egymás 1. unul cu/pe altul, unul altuia etc. ; 
ei . i i ider . 1539 Sombori bsnedek az feleth 
kiwthe inagath hogh az my zalagossa ew Neky 
Srinbory Mihalnal wolna, egymásnál kewl Megh 
nh t w althatna, ha nem thartozzyk megh adny 
[Zotnbor K ; MNTy XL. 137]. 1546 (Ha) wainely 
( !) feel, az my zerzessynketh, meg nem allana, ez, 
E<ser forynth ketheelre, Egy masth, az rewydre, 
Ez orzag byraya eleybe, reya hyhassak [Radnót 
KK ; J H b K XXXVIII /19] . 1547 : Es az zewrzesth 
walaky megy nem Allana. Biro es Jspan nekwl 
Eí*y mas Jozagan Igazath wewhesswnk [Sv; 
M >íy XXXVI, 53]. 1569 : walamelyk ffel Egymást 
Bekessegel Nem tartanak, wagy ez dologrol Meg 
Bo vontnak Egymást wagy fenyegetnek Wala-
ni 'iyk fel E^yk az Masikat hetwen het het 
f >rintton Maragyanak egyk az masyk ellen [Diós 
K ; J H b K XL/13]. 1570 L a t t a hogy oda jar t 
hozza egy massal Bezelletek es penztis a t tak egy 
Misnak, De eo Nem thwgya Michoda keozeske-

k volt egymással | Ezek sok Jdeie hogy egy-
ímUwl kylén laknak, J m vgy zerzettwk eoket 
e^yb, hogy Minden vetthkeket ky Eidegli volt 
Migh eagettek egy Masnak cs ez vthan Jamborwl 

Tiiyztesagel Tliartyak egy Mast | Az My Mar-
lyx volt egy low zekeren vyttek hoz Bartos 

zihiz, . keozel Zent Martonnapiglan otth 
Mison hewart | az Zigarto gyergh gyermeke 

ti!aasa^a myat t volt ez eleot valamy háborgás 
zy l tko^das keoztek, De E w az myth ely nem 

z - i v i t t h e t e t benne, Esmet vyzza at ta Neky es 
fogwa Bekewel vagnak egymastwl [Kv; 

TTc Hl/2. 13, 75, 147, 155], 1577 a ket falw perel 
v r t e*irnv;sal, az giortan erdeie feleol, es meg 
a ' k i t t v n k [Mv; Bál. 79]. 1578 eleget ellenkede-
n îk m :n'l zazul mágiáról Eg Massal Az hazban 

A-nint penig eggik A' Masikat Zitta, mindenik 

eg Masnak vízza Atha [Kv; T J k IV/1. 76]. 1586 
latam hogy eozwe choportozanak sem wteotte sem 
verte egy mast, hane(m) chak megh fogha az fel 
perest, es towab theowe a Sakrol az eggik Alperes 
Azzony, forgachne [Kv; i.h. 610]. 1592 zollank 
eg' massal hogy mi Alard Mathet keressök meg 
ezert, miért hogi ö vala Capitan Vram at ta Biro 
[UszT]. 1594: Vágjon ismét egi masra rakva jska-
tula No. 3 [Somlyó Sz; UC 78/7. 22, 3 3 - 4 ] . 1597 
Peter kouachne s az kegd felesege az ket aszonio(m) 
eggyek, eók el iarnak egymasni [Szentkirály U ; 
UszT 12/36]. 1599 Zekena lakozo Bárdos Balas 
vallja . . Azon ejel egymás mellejs fekeowenek 
az hazban [Kv; T J k VI/1. 316. - aSzék SzD]. 
1600 mikor Kendi Ferencz Ethed keözeöth Jen-
laka es Atthia keözeöth hatart iartatoth, az Atthiay 
es Jenlaki Vraim azt mondottak, hogy ne alkosson 
minket senki, megh alkozunk mi egy massal [Etéd 
U. ; UszT 15/271]. 1606 Kwldöttek az vraim Mare-
faluara kerettek egj mast hogy otalmazzuk egymást 
kaartul [Remete U ; i.h. 20/90] | Tudom mikor az 
Marefalújak marhaiat remetebe vagj az Remeteit 
Marefaluara be haitottak egi masnak meg Izentwk 

egy mas marhaiat nem ehöztetthwk [UszT]. 
1614 Aztis tudom hogy Dengeleghine Azzoniom-
mal ereőssen zerettek egy masta, ugy hogy kèt 
ember egy mast inkab nem zeretheti [Nsz; VLt 
53/5267 „Franciscus Rathoni vicemagister curiae" 
(45) vall. — aBáthory Gábor fej. és Dengeleghiné]. 
1635 mért uezekettek egy massal mert uramnak 
is busulast szerszetek [Mv; MvLt 291. 39a]. 1644 
Sokat feleslenek Egjmassal [Mv; i.h. 431a]. 1652 
hogy mindé(n) gyulŏlsegh versenges ki szálljon 
kŏszúlŏk, ugya(n) most mi előttünk adgjak be 
keszeket mind nekünk, s mind egymasnak; hogy 
mindé (n) egy mass ellen való rankort gyulolseget 
le tesznek [Kv; KvRLt X. A. 1]. 1672 Delibera-
tu(m) Mivel egymáshoz való szeretetek megh hűlta, 
azért teczet hogy divortialtassanak egymastul 
[SzJk 120. - aTi. a mátkapárnak]. 1710 Há t 
aszt tudode azon fizetésben mikor az Falu egy 
másre (!) fel vettette, egy egy szemeljre mi eset ? 
[Aranyosrákos TA; Borb. I vk]. 1721 Lá t to ins 
tudom bizonyos (on) hogy az Asztalnál édgj-
mással csokolodtak [Kál MT; Berz. 12. 90]. 1744: 
meg a Pitvarb(an) kezdettek egy niast hajoknal 
fogva tépni es czibálni [Besenyő A F ; Told. 3]. 
1749 Lát tam tavaj hogj a' Jákob kertinél verte-
(ne)k egj máshoz Mészáros Ónul és Kerekes Mihály, 
Disznoziák egj mást és szidták egj más Anny át 
[Szásznyíres SzD; Ks]. 1756 (A nagykapu) sze-
möldökül fellyŭl vágjon Kerék modgjára liat 
szegaletŭ egj máshoz foglalt Cssrefa virág [Bra-
nyicska H ; J H b LXX/2. 10]. 1762 választya meg 
égy mástol az két Helységbéli határokat édgy 
Kŏ-Szikla te tő [Szentlászló TA; EHA]. 1769/1802 : 
egy uton fel balra tanáltatot t egymáshaz közéi 
két bükfában lévő régi keresztek [BSz ; J H b LXVII/ 
3. 2 0 - 1 ] . 1777/1780: (Az) Erdők ed j mástol 
nem distingváltatnak, hanem in Uno Continuo 
vagvnak, azért külön edgyik a másiktul nem szakasz-
ta to t t [Somkút SzD; JHbK LII/3. 1 6 2 - 3 ] . 1793 : 
ottan tsak dulakodtak s a’ mennyire az uttzárol 
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tapasztalhattam, nem tréfa volt az egymással valo 
huzakodás [Dés; DLt]. 1802: mitsoda atyafiságos 
Gradusban vágjunk egymáshaz [Aranyosrákos TA; 
Borb.]. 1814 : a' Hidas a' benne levőkkel el sűlye-
dett — sokan ki haladtanak kik úszással kik meg 
lábalva — de az ijetségbe a' kik edgy másba fogoz-
tak belé vesztenek [Sülelmed Sz; BfR]. 1818: A 
Méltosagos Udvarnak Három Láb Máléji Mind 
igen Jóknak Mutatyák Magakat egy mast éri a 
Csöö, és Mind üstökösök már [Galac BN; WLt 
Kováts Mihály gondv. lev.]. 1820 : Drégánné 
a' Néhai Bárónál fŏzŏ volt . . . , ugy egymásba 
Szerettek volt, hogy Dregán Feleségit el hadta, 
és ezzel három esztendeig ugy élt hogy tőlle két 
fattyais lett emiitett Dregánnénak [Aranyosrákos 
TA; JHb Fasc. 18]. 

Szk: ~ f a gyűl felgyűl. 1708: Az el mult két 
hetekben a' Kuruczok miatt a’ kik itt meg fordul-
tana(na)k Semmi hasznát nem vehetők a’ Joszag-
(na)k most kezdettenek immár ismét valamennyere 
szot fogadni, de a' melly jo ŭdött el mulatának 
ez iden azt el nem érjük. Az mi keves Oeconomia 
vágjon annak dolga edgj másra gyűlt [Fog.; K J . 
Fogarasi János lev.] ~sal egybegyűlvén mind-
nyájan összegyűlve. 1561 minden eszthendöben 
pynkesth Innepiben egimassal egybe gywlwin . . . 
mindeneketh nygy Rizre Intizzenek es azokra Nilat 
hannyanak [Fráta K ; SLt U. 28] ~sal laknak 
együtt laknak. 1573 k. (Barát István) azt mo(n)-
gyaa hogy En az ö kegyelme hazat meg kyssebby-
tette(m) sem En sem az en tarsom meg ne(m) 
kyssebbytettvk mert neke(m) hytom wolt ö wele 
kywel mostanys egmassal lakwnk Isten zerint es 
ez Illyen dologban my sem elseok sem wtosok Nem 
wagyonk [Kv; TJk III/3. 262c. — aKys Mihal 
prókátora által feleli] ~ szeretők. 1572: hazaba: 
Jozagaba germeky keozeot oltalmoknak gond visse-
leoknek hagya fyait Frathay Jánost es Miklóst 
Zorgalmatosson kerwen es Intwen Frathay Jánost 
zemü zerint my eleottunk hogy egy mas zeretheok 
lennenek [Fog. SLt S. 10] -fc ~t éri egyik a mási-
kat éri gyors egymásutánban. 1570 : eyel fely 
Zerkent, es Tahat wgy hopogh (l) az házon az kew 
hogy vgian egymást ery volt [Kv; TJk III /2. 70]. 
1763 : oly síírűen ( !) bótózták, hogy egy mást érte 
a bot a hátán [Nagyida K ; Told. 9]. 

2. ~ között/közt egyik a másikkal; unul faţă 
de altul; mit/untereinander. 1571 : chiak legenek 
eo k. Igenessek egjinas keozet [Kv; TanJk V/3. 
40a]. 1573 : Mongia volt Molnár Marton leorinch -
nek Inmar ketzeris hittalak ky az zeolebe hogi 
ely Igazicchwk Egimas keozt az zeoleo dolgát, 
de Eccher sem vehettelek rea hogy el jeoy [Kv; 
TJk III/3. 261]. 1583: Tudom azt hogy Igiarto 
Georg es Igiarto Janosne eg mas keozeót eozwe 
werwen eg inast rutul zittak [Kv; TJk IV/1. 137]. 
1633: ez az Felej Gasparne es Koczis Jonasne egi 
nehani úttal veszekedenek egi mas keőzeőtt es 
ugia(n) perbenis keŏltek vala egimassal [Mv; 
KvLt 290. 138b/2]. 1652 : most ŏ kglmek à mint 
lattyuk egy mas kozòt felette nagy viszalkodasba(n) 
es egyenetle(n)segben vágynák [Kv; KvRLt X. 
A. 1]. 1659 : Az mi buza Zab es Árpa szegény edes 

Attiamrol . . . maradót azokot . . . negyen diuidal-
lyak egy màs kŏzòtt aequaliter [Altorja Hsz; 
Borb. I]. 1783 : egymás kòzt hogy tseréltek berel-
tek, hogy adogattak az az ó dolgok [Torockó; 
Thor. XX/5. 49]. 1814 celebralának egymás között 
egy illyen ŏrökŏs cserevásárt [Mv; Borbély céh 
lev.]. 1843 : akkoron égy más kozt szó váltás lévén 

[Dés; DLt 586]. 
3. ~ között való egymás közti; dintre ei, dintre 

ele; untereinander. 1579 : kinek Bizonsagara attuk 
egy mas keozt valo pechetes Leuelunket peche-
tu(n)kel meg erosituyn [Néma MT; Told. 31/1]. 
1746 nem tar t ja maga Spartajanak (így!) a’ 
Szent Quindena a' Nobüitaris gradust és preceden-
tiat dirimalni; láttassák el annak okáért a' Peresek 
ö kglmek in Foro Seculari egymás között valo 
praecedentiának mivoltát [Uzon Hsz; Kp I. 160bi. 

4. ~ széltében egyvégtében, egymás mellett; unul 
lîngă altul; nebeneinander. 1631 : akkor ejel 
ot halank mind egi mas szeltibe(n) ez az Szalont a j 
Gergely tul feküt Uramon, eczer czodalom ki keze-
ben az Czeczem hat Szalontaj Gergely altal 
niult Uramon, eö fogdossa az Czeczemett [Mv 
MvLt 290. 237b], 1736 u. : Ettek, ittak, jóllaktak, 
azután lefeküdtek; nem kellett akkor donylia, 
derekalj, persiai paplany, gyolcs lepedő a vendégek 
számára; a ház földire egy kevés szalmát 
behoztak, egy pokróczot vagy köpenyeget leterí-
tetek, az ittas vendégek egymás széliiben lefeküdtek 
[MetTrCs 457-8] . 

5. ~ után (időben) egymást követően; unul după 
altul, succesiv; nacheinander, aufeinanderfolgend. 
1583 : Senky keth fele bort egy czeger alath eg' 
mas Vthan Ne merezellien ky korchomarlany, 
Awagy az Jo vtan hitwant meerny [Kv; KvLt 
Vegyes III/2]. 1591 mondek Bornemiz<za> Ger-
gelne Azzoniomnak, Azzoniom mit czelekedel, r.tni 
az ez a bor, akkit eddig árultunk, monda nekem, 
Nagi dologh, hízem eztis ki adhad, nam Baczo 
Thamas eoteot hatotis k j ad egi mas vtan, hizem 
most sokadalom ideie vagion, es zabad vagiok 
velle | Mikoron en az Quarta borát arulta(m) tudom 
azt hogi Eottues ferencz quartassagaban arultani 
ki néha ket vagy három bortis egi mas vtan a*on 
czeger alat [Kv; TJk V/l. 65 -6 ] . 

egymásba-járó egymásba rakható; care poate fi 
introdus unul ín altul; ineinander passend. 1686 
Tizenket edgj masb(a) járó Ezüst pohár kivül 
belől aranyas; czapás edgj fedel rajta [BK. Bánfi 
Ferencné Bethlen Krisztina kel.]. 

egy-rnegyés ugyanazon egyházközséghez tartozó; 
care aparţine aceleiaşi paroliii; zu derselben Kirehen-
gemeinde gehörig. 7612/7723 A' miképen a’ Koron-
kaiak a' Törvénytül azt kivánnyák, hogy a' Bodo-
niak egy megyések legyenek ŏ vélek, a' mint cz 
előtt is azt meg engedte volt, ezt mostis meg engedi 
a' Törvény [A hagymásbodoni (MT) ekl. könyve]. 

egy-méhbeli. Csak szk-ban : ~ atyafi édestestvér ; 
frate/soră dulce; Vollbruder/schvrester. 1736 : Tar-
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csafalvi Judith Aszonnak . . . Néhai Tarcsafalvi 
Barbara Aszszon égy Méhbeli Attyafia [Pf]. 

A bizonytalan fogalmazás miatt a jelentésbeli lehetőségek 
közül nem zárható ki az 'egyhasi, azaz ikertestvér' értelme-
zés sem. 

egymódú egyforma; de aceeaşi formă, la fel; 
gleichförmig. 1595: Három Aranjas egj modw 
kalanok [Zsombor K ; SL. Sombory László gyer-
mekeinek osztozó-lev.]. 

egynéhány I. Jelzői haszn-ban: néhány, egypár; 
ciţiva, cîteva; einige, ein paar. 7569/7577 en ezt 
t i kigmsteoknek vgyan hit zerint Irható(m) hogy 
en fogtam meg vram eo N : Akarattyabol . . . 
Melyreol egy nihan elewen Bizonsagimis vadnak 
[Dés/Mv; SLt XY. 24]. 1570: Thar Lazlo . . . 
vallya hogi ely mwlt Napokban hozot neky 
haro(m) gerezd zeoleot es egynehan Barazkot, 
De eo Nem Thwgia honnat hozza [Kv; T J k III/2. 
108b]. 7573 : Mentek az hazba onnat az kamaraba 
otth egy gekenen egi Nehan keotes kasatft talaltak 
azt fely raktak ely hoztak [Kv ; i.h. 177. — aOlv.: 
kaszát]. 1581 Ezt a mezzeótt Pal deák ez el mult 
eztendeoben kezdette volt meg zallitani egy nihany 
nepekkel [Gyf; Törzs. Szentpáli Kornis Mihály 
a fej-hez], 1583 elegh peldath Mutath egy nehany 
feo helieken es varosson való veszedele(m) az tewz 
miath [Kv; TanJk V/3. 275b]. 1585 Az zegensegre 
a kik az themeteo kértnél segitetek dolgozny egy 
nehany napig keoltete(m) reaiok kostra d. 78 [Kv; 
Szám. 3/XVII. 14]. 1588 biro vra(m) megh 
kialtassa egy Nehany vasar napjan, hogy minden 
vgy hozzon karót hogy kisseb a’ theorweny karonal 
ne legien [Kv; TanJk 1/1. 74]. 1590 k. : Az Nagi 
reunel való feoldeth . . . egy nyhany eztendeoben 
oda birta [Szu; UszT]. 1594: Vgian j t t vamis 
vagion az Ur Nagi Mihalinak . . . engette uolt 
jo akarattiabol egi nihani eztendeigh [Kraszna 
Sz; UC 113/5. 28]. 1597 Eginehany nap múlva 
esmet Nenem hoza egi arany gywreot eleombe, 
kiwel kenal wala hogi el wegie(m) [Kv; T J k VI/1. 
59 — 61]. 1624 en ugy veok meg egy nihany forint-
arat [Mvr; Bál. 54]. 1625 nagi Iloadannis lakó (!) 
egi nihany Eztendeigh [Nagyüonda SzD; Ks 41. 
D. 14]. 1627 : hat tam zalogban birnia Gorbo 
uideken leueő ennihani falubelj porcioimat [Kv; 
Ks 36. V. 1]. 1632 Az Uduarház Ablaka eleőtt 
nap niŭgott feleől egy kis virágos kerteczke, ennek 
vagion egy fél parazt aitaia es ennihany rosa bokor 
benne [Komána F ; UC 14/38. 20] | Ezen faluban 
Leszai Istuannak ennihany jobagia [Lésza F ; 

80]. 1636: eczier egj Nehani rece fiatt fogott 
vala [HSzj réce-fiú al.]. 1639 Barcziai Sigmond 
Eő Naga Iambor szolgai ennyhany Lovasok az 
Falu Hataran alva(n) minket Inhibialanak hogi 
onnét tovab ne mennyünk [ H ; J H b K XLV/32]. 
1646j 1648 k. : talaltam azon kűs Saczkoba(n) 
ennehany forint ara küencz es tizen nyolcz Penzes 
Dutkat és egy keves granal t ezűstőtt [Born. 
XXXVII I . 141 St. Bethlen felj.]. 1653: ez a kő, 
nagy hegy egykor . . . kissebb-nagyobb darabokban 
a tengerből kivetődött, . . . de . . . nem maradt 
•egészszen, hanem egynéhány ezer darabra szaka-

dozott [ETA I, 1 5 3 - 4 NSz]. 1654: ennihány 
Sertes marhák [Borsa K ; Mk I I I . XXXVII/1003a. 
19]. 1659/1681 : én a . . . melto Consideratioban 
vévén . . . Gomb kŏ tŏ Istvannak ednehany eszten-
dőktűi fogva való jámbor es hűseges szolgalattyát 

Var ucza nevű uczaban . . . levő házat 
maganak, es ket agon levő maradékinak . . . adom 
[Vh; VhU 2 2 3 - 4 . - aNic. Zolyomi, Vh az időbeli 
birtokosa]. 1667 : ennek előtte egy nehán esztendő-
vel | monda Cziepregi Úr(am) ( : kűllyeb lévén égy 
néhány szeoleo teo:) ezt bizony kűllyeb rakták 
[Kv; RDL I. 148a, 148e] | Az Attiam es Battyamis 
voltanak azon Cumanai es Kiralyhalmi Reven 
Reveszek egy nihany esztendeigh [Komána F 
Ks 67. 46. 24a]. 1671 adot uolt . . . sent mihaly 
hataraban en nehany darab hold földeket [Usz; 
Pf]. 1673: Egj aranj fökötőtske, egj nehanj boglar-
ral [Marossztkirály A F ; BfR]. 1674: Vagyon egy 
kis Csont ládácska melyben vagyon oh pénz és 
egy Nihány tallér [Beszt.; Wass 72/6]. 1678—1683 
az en Is(te)nem ednehanj idegen orsagokon Tengeren 
s, egieb fegivereskedesim, s, ez űdőnek, s, vilaghnok 
szerencsetlen veszedelmes szelvesi uta(n) edes 
hazamban bekeuel telepedesemet engedi [Ks Kornis 
Gáspár kezével]. 1679: Orvossaghnak való külömb 
külömb fele füvek egi nyihánya csomoval [Uzdiszt-
péter K ; TL. Bajomi János lelt. — aTovább a 
szöv-ben még háromszor ugyanígy!]. 1680 : egy 
nihany Desi Emberseges emberek [Dés; Hr 3/44]. 
1681 Alsó rend Epületek az várban. Ország Háza 
. . . Ez most Gabonás ház ; és kő fallal osztották 
egi nyihány részre [Vh; VhU 502, 512]. 1684: 
Egy nihany szarvas szarv | vettem szaz font Galicz 
követ ennihan Botban [UtI]. 1687 Voltanak az 
Kamaraháznál egy nihány igen avasos husas 
aprólék szalonnácskák [Máramarossziget; Törzs]. 
1688: Hagia es Testala . . . egy nihany Szántó 
földeket [Küyén Hsz; LLt B/220]. 1692: Major-
sagh SzÖlŎ . . . az kozepiben egynihany Baraczkfak 
vannak [Mezőbodon TA; BK Inv. 15]. 1694: Egy 
Papirosba egy nyihany Szem Gyöngy [Kv; Berz. 
2]. 7698 a ' megirt feleségével ennyihany eszten-
dőkig lakott [Dés; Jk]. 7699 ; a T. Consistorium 
választ is maga Tagjai kŏzzŭl egy néhány 6. Em-
bereket [Kv; KvRLt X. A. 43b]. XVIII. sz. eleje 
Hogy azért a Lovaidnak egy nemely nyavalyait 
Doctor nélkülis orvossolhasd, meg egy néhány 
orvossághit ir tam le [ JHb 17/10 lótartási instr.]. 
1707: Kapitan Vr eó kgelme fejer Zászlót tetetven 
ki . . . , Glilkesperg Generális, min(djár)ast jöt t az 
vár a árka mellé, egy néhány officírekkel [Wass. 
Irsaj István volt szúv-i ub vall. — aA szúv-i vár]. 
1714 Ennyehany réz harangotskak [Nsz/Fog.; 
REkLt II . Apafi Mihály hagy.]. 1725 : az kurucz 
világ előtt egy nyihány esztendőkkel . . . ásottá 
[Türe K ; Told. 28]. 7727 ezen Vendég fogadonál 
vámot az úton járóktól egy nihány Hidatskáktol 
vészik [Csákigorbó SzD; J H b K XXVI/13] | Hallot-
tuk Nyári Andrástól ez előtt égy nihány esztendővel, 
hogy az Őcse Nyári István J á r ába Fazakas 
Inasságra adta volna magát [Szentmargita SzD; 
Ks 17/LXXXIV. 1]. 1730: már egy Néhány eszten-
dőktől fogva Mihálcz Ferencz Uram . . . Miko 
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Judith Aszszony mellet lévén Mindenekben kedve 
kereső engedelmes jo Atyafiságát Mutatta eő kegyel-
méhez [Somlyó Cs; Borb. II]. 1731 Szaz egy 
nihany forintal superalja az Perceptum az erogatiot 
[Buzásbesenyő K K ; Ks 99 Bakó József ub lev.]. 
1732 Enyihany sönyeg . es Enyihany darab 
Arany marha [Marossztkirály AF Told. 18]. 
1736 az vőfély után is egynehány pár tánczolt 
[MetTr 387—8]. 1738: Az Aszony kevés mustárt 
es ednihány Birsalmát küldőt Ngod(na)k [Papolc 
Hsz; Ap. 2 Jeszenszki Pál Apor Péterhez]. 1739 
egy néhány Falu egészszen pusztán maradott a 
V(á)r(me) gyében s a Többi is utánna menyén 
[H; Ks 99]. 1745 : nyér az ember . . . egj néhány 
forintot [Bánfva Cs; LLt Fasc. 78]. 1747: kűldőtem 
egy néhány bisalmát [Buzd AF; Ks 96] | 80 forin-
tokon vásárlotta(na)k Kővendi Szabó András 
Uramtol egj néhány hold főidet [Asz; Borb. I I] | 
edgj végh meg vetett fonal és edgj nihany gombo-
lya^g) [Torda; TJk III. 152]. 1750/1797 (A 
telek) azótátol fogva egy néhány kézen fordult 
meg [Vérvölgy Sz; Borb. II]. 1752 az Tabulae 
Assessorak fizeteseből el maradván még kilencz 
szaz egynehány forint honnan Supplealhassek fundus 
raja nem talaltatott [Nsz; Ap. 3]. 1755 edgy 
nihány pohárszék [Sáromberke MT; TGsz. 35]. 
1758 k. : Levált volt költsön szegény Horváth 
Joseff Ur(am) az szegény Anyámtol negy szász, 
s egynihány forintokot [Ks LL. XLVI gr. Kornis 
Antal kezével]. 1762 : egy néhán Falusiakkal . . . 
az erdőre mentünk | egy pénteken ment Falunkból 
egy néhány gyermek, kikis délig hordottanak az 
ház földelésére parandot [Roskány H ; Ks 113 
Vegyes ir.] | (A cigány) egy nyüiány Házban is 
tudjuk hogy lakat, a mikor teczet neki a Lakó 
Házatis változtatta [Melegföldvár SzD; Born. 
XL. 82]. 1768 : hosszaban esnek egy nyihány nyilak 
[Ákosfva MT; Told. 8]. 1776: Popa Györgye . . . 
egy nihany mariasokat elvit [Tyéj H ; Ks 113 
Vegyes ir.] | ennek előtte égy nyehány Esztendők-
kel egykor . . . minden marháit . . . bé akarok 
hajtani [Szentbenedek MT; Told. 28]. 1783: egy-
nihány Kantzát a Többihez hajtottak [Mezősám-
sond MT; Berz. 9. 74]. 1788 Ezen Curia egy néhány 
hellyeken hoszszára, Szélességére meg méretett 
[Melegföldvár SzD; SLt XLI]. 1793: már két 
rendbe irtani Tollas Uramnak, hogy küldene egy 
kevés Gyertyát akkor a’ mikor volt még egynihány 
szál [Hadad Sz; JHb 36 LevK 285]. 1797 Az 
Emberek nagyon gyengültenek és mais gyengül-
nek, már egy nihány esztendőktől fogva mind 
marhajokra, mind Tehettségeire (I) nézve [Szent-
gothárd SzD; Wrass. Conscr. 348]. 1801 k. : töb 
marhája nem volt tsak egy barnya és egy nihány 
juha [M.fráta K ; KLev.]. 1803: Szakáts Mosesné 
Moses Anna Periette az Exponenseket, egy darabig, 
melyről meg békéltek egy néhány darab Földet 
adván az Exponensek Moses Annok(na)k [Szent-
erzsébet U ; Borb. II]. 1808 : tajásra egy néhány 
helyről 2/30 [Cserei Heléna jk 106a]. 1816 : meg 
irtam Hegedüsnének hogy szerezen egy néhány 
Deszkát [Kv; IB. gr. Korda Anna lev.]. 1820: 
a kertnek hátulsó részében vágynák . . . egynéhány 

nem egésszen meg fogant ültetett szilvafa Csemeték 
[Dés; RLt]. 1829 egy nyéhány Szilva és Baratzk 
fái [Kv; Pk 3]. 1840 : égy nyihány csont és réz 
gombok [Dés; DLt 1590]. 1842 egy nihány eszten-
deig vettek ezen helyen Török búzát [Nyén Hsz; 
BLt 11]. 1843 szanto főldgyenek napkeleti végét 
egy nyéhán (!) ölre Lukáts Péter elborozdolta 
[Bodola Hsz; i.h.]. 1853 Berlinben 30 porosz 
tallér és egynehány garasért 50 f t [KCsl 3]. 

Ha. 1579 ez eloth .ennyhan eztendowel [Dés; 
DLt 205]. 1667 ennek előtte egy nelíán eszten-
dővel [Kv; RDL I. 148a]. 1726 egy nihány esz-
tendőktől fogva [Dés; Jk]. 1852 tgy nyihány 
Evtŏl fogva [Dés; DLt 41]. 

Szk : ~ezer. 1653 ez a kő, nagy hegy egykor 
kissebb-nagyobb darabokban a tengerből ki-

vetődött, de . nem maradt egészszen, hanem 
egynéhány ezer darabra szakadozott [ETA I, 
153 -4 N S z ] * ~ felől. 1639 : Szintén mikor ez 
levelem végeztem volna érkezék egy nehany feleoll 
levél hozzám [Homoródsztpál U Szád. Redej 
János Nagy Tamás de Fogaras udvarhelyi vár-
provizorhoz] -X- ~ ideig egyideig, egy darabig. 
1586 Buday Tamas vram vallia Mikor en pert 
inditottam volna Zechy Istuan ellen, meg foga-
dam Igyarto Georgyeot procatornak eo ellene, 
Es egy nehany ideigh león Procatorom [Kv; T J k 
IV/1. 583] ~ időtől fogván egy ideje, egy 
időtől fogva. 7659 az en edes Uram egy 
nihany időtől fogván való sullios betegsegemben 
. . . bŏcziulettel gondomot viselte [Altorja Hsz ; 
Borb. I] "X- ~ ízben néhány alkalommal. 7669 
engemet plene et integré Contentalt ŏ kglme, 
igaz dolog hogy nem egycersmind hanem egy 
néhány ízben fizette uolt Ő kglme, s az Aszony ŏ 
kglmeis [JHbK XLV/37 Bálintitt Zsigmond nyug-
tája]. 1682 eginehani ízb(en) megh esküttel, 
hogy semmibennis tovab magadat nem elegited 
[Kv; RDL I. 161]. 1709 nagj vexaltatassal s 
ednehany izb(en) való reajok s meg reajok való 
kŭldes járas után ednehany forint Sum(m)at 
extorquealtanak rajtok* [Fog.; KJMiss. — ftA 
jb-okon]. 1711 : Hidi Istvánné és Eles Andrásne, 
egymást rut bestelen szitkokkal szidalmazták 
egy nihány izben nyelveskedtenek [Dés; Jk] . 
1722 hallottam egy nihány izben füleimmel, 
hogy ŭdvezŭlt Bethlen István Uramot, szitta 
Kováts Mária Aszszony [BfN X. 2/113]. 1755 
egy néhány izben részeg korokban engemet Boszor-
kánynak pronuncialtak [Vályebrád H ; Ks 62. 22]. 
1759 ennek előtte egy Nihány izben Protes-
tatiomot promovealtam [SzNM Ap. B. Fasc. V]. 
1766 : egy nyihány izben hallottuk hogy hi t tak 
s kenszeritettek kancellista Uraimékat, hogy 
mennyenek mert excontentallyak praetentiojok-
rol [Záh TA; Mk V. VII/13]. 1782 : egy nihány 
iszb(en) a’ szép Tejes Fazakatt a' fejibeis akarta 
verni [Koronka MT; Told. F. 20]. 1796 Kapót 
pedig tŏllem egy néhány izben 54 Rf 40 xr 
[Cserei Heléna jk 87b] * ~ rendbeli néhány 
alkalommal való. 1566 : woltak penygh eg nehan 
Rendbeli articulusokis, kyk feleol az Wyzkerezt 
napba keonyeorgeottwnk wala felsegednek [SzO 
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II, 291]. 1568 Wethenek my Eleonkbe Articu-
lusokba egy nehany rendbely dolgokat, melly 
dolgok feleol, E w kewztewk egyenetlenseg wolt 
wolna [Gyf; JHbK XII/8]. 1584 egj nyhan 
rendbely vetkekben esset wala [O.zsákod K K ; 
Bál. 63]. 16Í3 Dániel neueö Czigany felelöl ir 
Kd hogi ighen megh lopta volna egi nehani 
rendbeli lopassal az gazdaiat [Sófva BN; BesztLt 
Miss. 32J. 1682 : ihon mégis mostan eginehauy 
rendbeli le töt hűtőd utan quietantiat p(ro)ducalsz 
[Kv; RDL I. 161]. 1785 : En Bentzentzen fél-
b(e:i) higyattam a Mester emberekkel a munkát, 
m?rt több kárt láttam banaa, mint hasznat, 
e lligis egy néhány rendbéli katanaság ott masi-
r )zváti s insg szálván, mindent egybe égettek ron-
t.)ttak [Szászváros H ; BK. Bara Ferenc lev.] 
•)(• ~ rendben egynéhányszor, néhány alkalommal. 
1695 : E les kedvas Hágom Aszszony. . . , én 
eginehany rendb(eu) irtam Kgd(ne)k Levelet, nem 
tudom hová tevelyedtenek el [Ap. 6] ~ szá-
nt) san. 1574 : Ertyk eo K. az Mezaros vraimnakis 
pinazat hogi egineliany zamoson Nem Ieoznek 
(!)a ely az varost hwszal [Kv; TanJk V/3. 102a. 

aÉrtsd győznék] ~ számŭ. 1583 Erthik 
e) k,':nek Varosul aztis miképpen intet volna eo 

L-ngiel király az chendez bekesegnek 
mig tartasara az Iesuitakkal Ielenthwsn Azt(is) 
lugy eó felsege eg' Nehany zainw iffiakat hozna 
Varosunkba Az Collegiumba [Kv; TanJk V/3. 
271a] ~ száz. 1674 egykor marhákot hajtván 
fii a’ Béczi köre, ã Kolosnionostori és Kállai 
Harminczadokon, azoknak harminczadjábol tudta 
ki egjnéhány száz forintyát [Gyf; JHbK XI. 22] 

~ úttal néhány ízben, egynéhányszor. 1597 : 
eginehany wttal ment el Sardine az vratol, mert 
ige(n) gonozúl tartotta [Kv; T J k VI/1. 96]. 1598 
Jakab cUak egynehány vttal sapr>lodot eleottem, 
lugy nem twggya ha Jonas deaknak Avvagy 
penigh Craizar Andrasnak Adot keolchyeon Zaz 
tallért [Kv; TJk V/l. 235]. 1599 ennallam egy 
nehaiv vttal lakot, es minden zer amikor el zeo-
keott "teollem megh lopott [Kv; TJk VI/1. 334]. 
1633 ez az Felej Gasparne es Koczis Jonasne 
egi nehani úttal veszekedenek egi mas keőzeött, 
es ugia(n) perbenis keöltek vala egimassal [Mv ; 
MvLt 290. 138b/2]. 1634 egy nehany úttal doy-
totte el Kerekes Ianos az bort, mind poharral, 
kannaval, kanczioval [Mv; i.h. 291. 2b]. 1650 
egj nihany úttal Sogorommal Reday Urammal, 
requiraltak, hogy eő kgmeknek engedneők megh 

hogy magok keőzŭl, valasztananak király-
bírót [Fiátfva U; UszT 8/64. 75a]. 1655 Abrug 
Bányán lakó Fodor György Nemes ember egy 
néhány úttal hozott ide Kolosvárra el adásnak 
ókáért arany port [Kv; CartTr II, 890]. 1658 
Rákóczihoz egynéhány út ta l követeket kiilde 
Medgyesről az ország, de semmiben Rákóczi nem 
annuála [ETA I, 166 Nsz]. 1684 Dánielnek adot 
kőlczőn pénzt, egj nehanj utal [Torockó; Pk 7] 
-K* ~ versben/versen egy pár alkalommal. 1606 
az felperes egj nehani uersen zidott bestie 
lelek kuruanak [UszT 20/275]. 1698: Thorda 
vármegyéb(en) mező Szakálban . . . resideálo . . . 
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Türk alias Popa Simon nevű örökös Jobbágya 
ennekelötte való idŏkb(en) édgynehány versen 
találtatta volt megh sok betsŭletes emberek által 
. . . Galgai Rácz István vramat hogy inanu-
mittálná és bocsáttana Szabadon mind magát, 
mind penig három édes Fiait [T; Törzs]. 1734 
Tudom azt hogy az midőn az Somkuti Udvar 
házat Csináltatták és az Kis Bunyi Vendég Foga-
dot akkor hajtottak bennünket az Idvezŭlt Ur 
szolgálattyára égy néhány versen [Kővárhosszú-
falu Szt; TK1 Serbán Páskuly (53) jb vall.]. 
1754 azon Tanorok(na)k fel fogása esett egy-
néhány versben [Gálfva K K ; Ks 66. 45. 17a]. 
1763 : en bizony ez ellőtis egj nyihány Versben 
irtam ŏ kigyeminekis [Kóród K K ; Ks CII. 18]. 
1766 : midőn egy néhány versen unszolta volna 
. . . Székelly Jánost Domokos Ferentz egybe szida 
Apját Anyát Lelkit sokszor emiitett Székelly 
Jánosnak [Szüágycseh; BfR 104. 2 Joannes Bátsi 
(40) jb vall.] ennek előtte ~ idővel ezelőtt 
vmivel. 1592 ŝ. Ennek eleotte eginehani wdeouel, 
Iffiu Zala tauol leteben, kert vala engemet, hogi 
haza nepenek gongiat viselnem [Kv; T J k V/l. 
273]. 

II. fn-i haszn-ban: 1. egypár; cîţiva, cîteva; 
einige. 1585 tudom hogy Ados eg' Nehan-
nak de Nem tudom kinek Mennyewel Ados [Kv; 
T J k IV/1. 468]. 1618 Maros Szeken Selyeben 
lakó Kis Gergely adgya ertesünkre ., Bathori 
Gábor praedecessorunk adot volt Kereztesi Pal-
nak egy nehaniat Jobbágyul keozzeoleok [Gyf; 
Borb. I fej-i rend.]. 1714 Külömbfele zaszlo 
14 dik kőzzül ennyehany hegjes [Nsz/Fog. 
REkLt II. Apafi Mihály hagy. 52]. 1717 
az belső kertben Dinye nemis költ háromszori 
vetesre kűn kőit volt egy nihán azis ki aszott az 
szarazsagban [Gyeke K ; Ks 96 Biró János lev.]. 
1759 : a ' Groff Vram eo Nga Jobbágyait rutul 
tractálta Karóval, Lapáttal, fával verte, Ugy 
hogy egy néhánynak a' fejit is bé törte | Grof 
Vratn eo Nga egy néhányot vitetett el [Maros-
luias TA; TKl]. 1794 azok közül az emberek 
közül egy néhányat ide be kűldgyőn Töm-
leczre [Kv; SL]. 1806 A Falus Biro egyegy 
néhinyiinkat magával ki vitt [M.sáros K K ; DLev. 
4. XXXVIII]. 1845 : ottis egy nihanyt ütőt ra 
| ottis adott egy nihánt a hatara [Di DLt 530/ 
1847]. 

Ha. 1596 : egy nehant adtam [Kv; Szám. 
6/XVIIa. 11 ifj. Heltai Gáspár sp kezével]. 

2. ~ magával többedmagával, egynéhányadma-
gával; cu alţi cîţiva; in Gesellschaft mehrerer-
1587 Vrunk eó Naga zamara hozanak borokat 
. . . az korcholias egi nehanj magaual vonogatta 
szekerekre [Kv; i.h. 3/XXX. 42]. 1653 Reggelre 
kelvén, tehát az egész tábor jő, . legelöll jő 
Báthori Gábor egynéhány magával [ETA I, 10Ö 
NSz]. 1656 : ez eleöt ket, uagj haro(m) esztendeŏuel 
jeoŭe az Hadnagy uagy egy nehany magáwa1 

hozza(m), es fel keŏlte agyamból ejel, es el hiŭa 
az Lukáczj János haza felehez [Kv ; CartTr 
1017]. 
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egynéháiiyadmagával többedmagával; împreună 
cu cîţiva; in Gesellschaft mehrerer. 1575 holnap 
hywassa es Bochassa ely az vyzhez lato vraiinat, 
Es az korcholiast Bochassa ely velek egy neha-
niad Magawal hogi az vyznek foliassat Igazicak 
ely [Kv; TanJk V/3. 129b]. 1599 Egy Haydu 
Balinth Neueó zolgaia Christoph Vramnak migyen 
egy Nehaniad magaual Zinthe az zynieya hatarba 
[Dés; Eszt-Mk. — aRadákszinye SzD]. 1640: ma-
ga megh eskwuen egi nehaniad magaual [Mv; 
DLev. 5]. 1699 bé mentem a falub(a) egyne-
hanyod magammal [Kv; LLt Fasc. 140]. 1714 
Csonka Gjŏrgj Vram be joven edgjnihanyod ma-
gával, Szedte maga melle az itt kŏrŭl Tekergő 
katonakat s engemetis, Viven Szásznyiresre haj-
tottunk el onnét egj Csoport ŏkrŏt, de úgymint 
Labonczét [Dés; Ks 26. XII I Joh. Nagy (37) 
jb vall.]. 1763 Titt. Praefectus Uram egy néhá-
nyod magával ki méne s ott az erdöb(en) kapá 

. . , de elszalada [Gálfva K K ; Mk V. VII/1. 
52]. 1766 ezen oldal régen szŏlö hegy volt, mert 
ugyan is én Töke István ez előtt vagy 26 vagy 
30 Esztendővel ezen oldalt fel fogtam volt egj 
néhányod magammal hogy esmét szőlőt épittsünk 
reá de az társaim annak utánna belé unván 
esmét pusztába hadtuk [Szásznyíres SzD; Ks 
33 Szásznyíres II. 16]. 1802 : egy veres Sapkás 

egy néhanyod magával ot t künn az Ucczán 
fenyegetődzve mondotta meg iszom a ' véredet 
imilyen amolyan [Mv; Born. X X X I X . 53]. 

egynéhányan néhányan, egypáran; cîţiva (inşi) ; 
einige, etliche, ein paar Leute. 1584 : Barbara 
Zigiarto Ambrus zolgaloia vallia hogy eg neha-
nia(n) Amy hazunk eleót eleo Mennek Vala 
Istwan deák vtol megie(n) vala [Kv; T J k IV/1. 
312]. 1592 : Égikor valami oztozas dolgaba hit-
tak vala minket egi nehanian oda | Mikor valami 
rnazlaggal halazni akarnank eginihaianian (l) 
menni, Iuta oda Marton az megh holt Inas [Kv; 
TJk V/l. 222, 272]. 1599: mikola pal vramnak 
zolgay es Jobbagy egj nihanian oda giulekeztek 
[Pocsfva K K ; JHbK XIV/37]. 1610 k. egy 
nihanyan varasunkról elis mentenek [Dés; DLt 
323]. 1637 : Jöüünk vala fel egy néhányán Hidegh 
György latnj miuel megh hallottuk uala hogy 
inegh vertek [Szentgyörgy Cs; BLt 3 „Debreoi 
Paine Anna" jb vall.]. 1644 : az lakodalom estin 
az Cehbol Jwuenek oda Egj nihania(n) [Mv; MvLt 
291. 431b]. 1653: a temetes előt való héten, egy 
reggel it az Nagy Enyedi Keő hidon állunk vala 
egy néhányan [Ne; KeinLev. 1394]. 1665 : az 
elmúlt Viragh Sokadalomkora iŏvünk vala haza 
Vásárhelyről egy néhányán [Kőrispatak U ; Pf. 
— aÁpr. 17-én kelt vallatásban, és így az idő-
pont-megjelölés kétségtelenül a virágvasárnap (az 
évben márc. 29-e) körüli országos vásárra von.]. 
1674 negy esztendeje Lehett mikor buzat vőnk 
mű Baáldiakul egy néhányán Vass Vr(am)tol es 
az varasara Dolgot igertunk vala [Báld K ; Wass. 
Barladi Lorincz (50) jb vall.]. 1703 ,ŝ Midőn más 
helljbeli Nemesség Régen Haza szállott s njugszik, 
mik pejjigh Egjniliányon fenn Tartassunk nagj 

egynéhányszor 

megh terheltetésünkre itéllye meg Isten Kglmetek 
Lelke és az igasságh Méltó dolog é? [Fog.; Ut l j . 
1715 nekem arra való Cseledem nincsen az ki 
ennek az 35 Ökrŏk(ne)k gondgvát Tudgya Viselni, 
hanem én néktek adom, illyen formáb(an) hogy 
ha én meg halok, az Fiaim keresik, agyatok mást 
erette akár Tárcsát akár barnát . melyre nézve 
mi Egynihanyon ugy nyultunk hozzá az marhá-
hoz [Bálványosváralja SzD; Ks 26. XI I I Vass 
Péter (50) vall.]. 1725 a Diós szŏlŏ végiben 
edgj néhányon foglaltak, magamis foglaltam voltt 
szőlőnek való helyet [Szentegyed SzD; Wass. 
Puskás Luka (40) jb vall.]. 1752 egy nihányon 

elmentenek volt erdőlni [Nyárádszereda MT; 
BfR]. 1759 kérdék ottan egy nihányon tőllem 
hogy hová való volnék [A.ilosva SzD; SLt 24, 
J . 3. 16]. 1766 ezen főidet az harmad ideji 
Couscriptiokor is egy nihányon ezen belső fundus 
után valónak lenni attuk fel [Ikland MT; SLt 
XLVI. 6 Mich. György (34) ns vall.]. 1785 
Kibédről égy néhányon bé jővén ., bé szállat-
tanak [Mv; DLev. 4. XXXVI]. 1789 : Vannak 
Bikoban Taxas Hajosok egynihanyon, akik adnak 
10 Rfot az Udvar számara [Branyicska H ; J H b 
XXXV/65]. 1805 ők ez előtt való esztendőben 
egynehányon exarendáltak egy Havast Mlgs 
Nalátzi István Vrtol 70 vf t esztendei Taxa mellett 
[Ftizesd H ; JHb 36]. 1815: találkoztak egyné-
hányan, a' kik két esztendőre 200. Forintot, 
olyanok is a' kik végtére meg Ígérték a' két Esz-
tendőre a ' 300. Forintot [Szamosújlak Sz; Végr. 
Rátz Dániel lev.]. 

egynéhányféle néhányfajta; cîteva soiuri; (von) 
einiger Art/Sorté. 1652 : Az Nadas pataka az 
Falu alol az Monostori hatarig tilalmas, igen szép 
egynehány fele halak teremnek benne [Bács K ; 
GyU 130]. 

egynéhányképpen néhány tekintetben; din anu-
mite puncte de vedere; in einiger Hinsicht. 1630 
egy nihanj keppen ennekem Karomra leszen, de 
en azzal sem gondolok czak Kegüd alkudgiek 
Atjafiuy kepen velem [Fehéregyháza N K ; TGsz. 
51]. 

egynéhányszor néhány ízben/úttal; de cîteva 
ori, ín cîteva ocazn; einige Male, paarmal. 1568 : 
az porozlo Lazlo, be vizy vala az kayantay embert 
az toromba es az ember el futankodek előtte, 
bezeg oztan Lazlo az zekerce fokaual es lapossaual 
egy nehanzor meg wthe [Kv; TJk I I I / l . 195]. 
1570 : egy nehanzor halotta Kochis Myhalnak 
Sayabol hogy az ew felesege es Eotthwes Lwkache 
egyek | Margith Kalmar Albertne . . . vallya, hogy 
Egy nehanzor Montha Eoneky Ise Ambrwzne 
hogy megh Tyltotta volna Lakatos Ambrwzt 
hogy megh Neh venne az Thorday azzontwl az 
hazat [Kv; TJk III/2. 84i, 196] | Az aranynak 
Beuetelekort vgy chelekegiel hogy Magadat Meg 
ne hagiad senky kedueert chalni . . . Mint en 
Jar tam egynehanzor [Nsz; MKsz 1896. 367]. 
1573 : myg elt Andras deák az Zabo myhal fia 
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eginehanzor leot ez varosba I t alasfel Iart esmet 
ely Ment [Kv ; TJk III/3. 48]. 7578 ; Az Azzontwlis 

Egy Nyhanzor hallotta zaiabol hogy mondotta, 
hogy eo Megh Alkott az eo Attyafiaiwal [Torda/ 
A. járaTA; Thor. V/14]. 7585 ;montaegi nihanzor 
en eleöttem Kowach Lazlo . . . hogh lm el zala-
gositotta . . . Lazlo deák twlűnk Cheha bely rez 
Jozagünk [Zutor K ; Ks 42. B. 18. — aPáncél-
cseh SzD] | ezreolisa egy Nehanzer Izent | tudom 
hogy parducz Beór Medwe Beor, eff elek vala-
nak Az Azzoniomnal, egy Nehanzor kwldenek 
erette Azzoniomhoz, de wressen bochatottak [Kv; 
T J k IV/1. 395, 526. — aTi. a Daroczy Péterre 
szállott örökségről]. 1589 Zabo Istuan egy ne-
hanyzor mo(n)ta hogy ra me(n)niek s megh adgia 
az őtth penzetis [Szu; UszT] | zemiuel rea Nizet 
egi nihanzor [Dés; DLt 226]. 1591 : Nagi Antalne 
az Malomba eginehanzor enni hozott Nagi Deme-
ternek [Kv; TJk V/l. 140]. 1592: egy Nehanzor 
ment ky Al Fvorbe segiteny az Attiat, miuelhogy 
ven Ember volt [Mikeháza/Dés; DLt 235]. 1594 : 
egy nihanszor Ieottenek ky asz Deesy Byrak asz 
ŏr feleol valo hatarba [Dés; DLt 246]. 1595 
Galambfaluana az my kapunk elót kezemet foga 
en nekem Varga Thamas, es monda hogy mond 
megh hugo(in) Angiodnak hogy eo egy hyres 
kŭruà, en egy nehanzer kere(m) ne mo(n)dgia, 
de ugyan azt monda | Tudo(m) hogy negy vagy 
eót hetigh leòn oda a' János felesege hogy elòzer 
el hagia, Az vtannis egy nehanzer hatta el [UszT 
10/21, 50. — aVagy Kis- v. Nagygalambfva U]. 
1597 : az azzontol halla(m) hogi azt monda hogi 
az Vranak egi holnapigh sem kel, Egi Giorrgi 
neww Cliizar legenys . egi nehanizor etzaka be 
ieot az hazba azzoniomhoz en arra ne(m) vigiaz-
ta(m) mit myeltek | igen Morgolodanak* hogy 
keweset Adnánk az konyhara Sçot wgian B wra-
niatis w kegelmet Egy Nihancor talaltak meg 
hogy zwkon Gaazdalkodnanak az konyhara [Kv; 
TJk VI/1. 72, Szám. 7/XIV. 16. - aA fej. embe-
rei]. 1599 Petki András egy nehanzer megh teŏl-
tette volna penzel erzenjet | Egi nehanzor tettek 
tüalmat az Orozhegiek de mindenkor azokon a 
neúezetes hatar heleken állották megh [UszT 14/41. 
11]. 1602 egy nehanizor Zolgaltattam varos 
zamara lowawal es Zekerewel [Kv; TJk VI/1. 
622]. 1604 egi nehanzer mondotta hogy sibba 
kel az sok adossagh miatt lennj [Malomfva U ; 
UszT 20/128]. 1608 sok karuallassj utan, egy 
nihaniszor eletetis szerenczere vetette [Szentbe-
nedek SzD; Ks 26. IX. 4]. 1609 Eginihanzor 
teoruinj Zek Eőleseonk Idein Comparealt s pro-
testált [Dés; DLt 317]. 1613 : egy nehanzor soli-
citaltalak felólle, hogy az ru t hir neuek (!)a alatta 
ne fekedgiell [KJ. — 'Alkalmasint toll vétség 
neunek h.]. 1625: oklandj Mihály my Nálunk 
vgian tudakozta egy Nehanj zor hogy ha ott hon 
vagio(n) oklandj Mihalne [Bözöd U; UszT 89a], 
1629 : matyas Papnetolis hallottam . . . egy nehan-
zer [Kv; TJk VII/3. 75]. 1631: Hallotta(m) 
asztis szájából Valaszutj Jstuannak egy nehan-
szor, hogy Kolosuaratt halaira Sententenciasz-
ta to t t [Abrudbánya; Törzs] | mikor penze el 

fogiot Beőrveinek, mind Apiostol Anniostol rea 
tamattak Beőrueire es ugy uettek k j az hazboll 
eginihaniszor [Mv; MvLt 290. 46a]. 1636 az 
szíginy Vr egy nihanyszer beszelgette elŏtema 

[Jára MT; Told. 1. — aKöv. a nyü.]. 1641 : az 
Útnak az Job kesz feleol walo felit, Cziutak Pete-
rek birtak az Bajk alliaigh Ky, En kaszaltamis 
Egy néhányszor nekjk ott [Impérfva Cs; BCs]. 
1652/1653 egy nehany szér hozattam be a pras-
mari szaszokot [Altorja Hsz; BLt]. 1654: Somaj 
Tamas vra(m) edgj nihanjszor alá J ŏ t és intette 
ne veszekedgyenek [Mezőújlak K ; Ks 42. C. 42]. 
1664/1681 inscribaltam azon sokszor Specificalt 
hazat egynehányszor megh nevezet Varadi Lakatos 
Thamasnak [Vh; VhU 293-300 Zolyomi Miklós 
ad. lev.]. 1667 Cziepreghy Urammalis sokat 
veszekedet, egy nehanszor Cziepreghi Uram megh 
akarta vagdalni [Kv/Ne; RDL I. 148g]. 1679 
Egy nihanyszor hivatta hŭ t l mellea nem jöt t 
s nemis akar jŭni [SzJk 139. — aTi. a férj a 
feleségét]. 1689 szememmel láttam nem egyszer, 
sem kétszer, hanem egy néhányszor, hol az házban 
hol penig másutt, meg ölelték, és Csókolgatták 
egy mást [Herszény F ; BK „Herszényi Minye 
Muntyanul felesége Maria" (45) zs vall.]. 1723 
Dobai Peter Vramtolis égy néhányszer hallottam 

az melly kis Czikely az hid felé fel nyul, nem 
az ŏ haza hellyhez valo [M.köblös SzD; RLt 
Balog Mihály (75) ns vall.]. 1736 ennyihánszor 
vittenek estvénként fát az hatakan | szedte 
az Ur szŏlŏjenek az gyepŭjerol az Tŏvisset s haza 
vitte ennyihánszor [Mezősámsond MT; Berz. 14. 
XVIII/32]. 1747 láttam . . . Sebesán Janosnet 
hogy egynihanyszor Sűtőtt kenyeret az Annyanal 
[Déva; Ks 101]. 1767 Hatfaludi Ferentz be jűn 
hatarunkban ., a hunnét egynéhányszor szé-
nánkat áltól vittette [Bányika K ; J H b K LVI/26. 
9]. 1779 : égy néhányszor az ŏklivel agyba főbe 
ütött vert [Kszeg; BfN Bh-i csomó]. 1791 enge-
metis egynéhányszor meg tsapott, hogy a szemem 
szikrát vetett [Méra K ; RKA]. 1792 : egynihány-
szor engemet kért, hogy mennék el Krivinára 
[Lapugy H ; Ks XLVII1. 7. 18]. 1841 : égy nyi-
hányszor kezembe lévő korbáttsal rá ütöttem 
[Dés; DLt 36]. 

egynéhányszori egypárszori, néhány ízbeli; de 
repetate ori, ín repetate rînduri; von einigem 
Mai, ein paarmal(ig). 1597: az Mezarossok 
az elebi eginehanzori varos vegezesse zerint tartoz-
zanak elegendendeo húst fogiatkozasnelkewl wagny 
az keossegh zewksegere [Kv; TanJk 1/1. 300]. 
1664: (A kölcsönt) sok rendbeli requisitiojára . . . 
mind eddig is megh nem atta volna, czak haló-
gatván igasságát magok Kŏtese, s egy néhány 
szeri fogadása ellen [RDL I. 178 fej.]. 1673/1681 : 
Haczogi Renk Mihály Supplicatiojara valo valasza. 
Egy nehany szőri alkalmatlan es rendeletlen kivan-
sagira lévén ülendő valasza tőlem resolvaltam 
Volt magamat neki, hogy Taxara boczatom [VhU 
472]. 1679 : Rognai Mihalynénak Hegedős Mag-
donak Ura Relatoriajabol mind nyilva(n) valo 
páráznasága Böyti a(lia)s Molnár Péterrel, s mind 
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penig egy nihanyszori hamis hűti . . constal [SzJk 
139]. 1682 : Deliberatum: Mivel Vig Annanak egy 
nihanyszorj infidelitassa háromszori violalasa, lo-
pása, tekozlasa és urara valo nagj gondviseletlen-
sege mind Relatoriabol és elŏ bizonyságok altal 
constal, per hoc Szilagyi András tŏlle absolvaltatik 
[i.h. 170]. 1729 Ember Ersok is már égj néhány-
szori fertelmeskedésbe egyelitven magat . . . , az 
Pellengéren ő is hoher átal keménnyen meg Csa-
pattatik [Kv; TJk XV/7. 35.]. 

egynéhúnyszorta többszörösen; de mai multe 
ori; mehrfach. 1737 azután adjungálta uyalag 
kétezer magátt . . . és jol lehet azok ellenis igen 
szép harczott tettek, de égy néhánjszorta meg 
haladván az miieink számát, cedálniok kellet 
[Abosfva K K ; Ks 99 Bálintitt György lev.]. 

egynémely I. Jelzői haszn-ban: némely; cîţiva, 
cîteva; mancher, manche, manches. 1650: Gavay 
Peter Ura(m) Sar kòzj János Uramnakis 
dulatta volt megh, egj nimely kaczkay Jobbagitt 
[Gyulatelke K ; Ks 41. B. 20]. XVIII. sz. eleje 
Hogy azért a Lovaidnak egy nemely nyavalyait 
Doctor nélkülis orvossolhasd, meg egy néhány 
orvossághit irtam le [JHb 17/10 lótartási instr.]. 
1748 hozott volt ki égy igen ritka munkájú 
melly fűdczőt, mellyet egy nemelly Menyecskének 
ajándékozván, meg ősmertek mingyár az Űri 
Aszszonyok, hogy bizonyosan Huszár Mátyásné 
melly fűdczője [Abafája MT; Berz. 11. 89. 1]. 

II. fn-i haszn-ban: némely ember; unii ; man-
che, manch einer. 1604 az Zolgalat legyen io 
rendtartassal, ne hogj egy nemely három vagy 
negy vtal zolgalion, mas penigh chiak taúúl nezze 
[Kv; TanJk 1/1. 471]. 1798 Nagy nyomorúságba 
estünk a Szegény Szarvas Marhákra nézve mert 
a Lább fájás és a Szájj fájás meg ütötte, ugy 
hogy egy némely Szegény két nap sem eszik, 
mert a Nyelveröl a forroság mián mind le koppad 
a Bör [Mezőbodon TA; IB]. 1812: meg nem ad-
hatván a fen irt Buza árát egy Nemejŏk Interes-
ben dolgozottis valamit tenyérrel vagyis gyalog-
szerben [Füzes SzD; Bet. 5]. 

egynćmi bizonyos; anumit; gewiß, bestiinmt. 
1573 hallottale vgmond valamy zot az en fele-
segem feleol . . . Mert Immár egi Nemy Ideotwl 
fogwa estnere(m) hogi Nem ollian Zwel vagon 
hozzam mynt Eleb [Kv; T J k III/3. 155]. 

egyaémlkor egy ízben, egyszer; o dată, o sin-
gură da tă ; einmal, irgendwann. 1573 : Catharina 
Jacab reychelt Eozwegiy (I) vallia hogy Ez ely 
mwlt Ideokben az harangozo felesegenek annya 
kerte volt Eot arra hogi az harangozo felesege t t 
Nala tartana Es egnemykor Ieo oda az haran-
gozo hya volt haza [Kv; T J k III/3. 107]. 1574 : 
Anna Aszony nehay Keore Janosne vallia hogi 
az vra Keore János Ment volt egyszer Banyara 
hogi meg Ieo egy kek papirosban teszen leh az 
aztalra valamy fenyest Egy Nemykor Annak-
wtanna oda leot az eo vrahoz Sa“bo Simon es 

Mond vgian haragal az vramnak howa teod az 
Aranyat [Kv; i.h. 315]. 

egynyelű ? egykéses/pengés; cu o lamă; mit 
einer Messerklinge. 1820: Egy két nyelű bítska 
xr 42 Egy égy nyelű bítska . . . x 2 [Mv; MvLev. 
Trincseni Mihály hagy. 17]. 

egyolykor 1. egy ízben, egyszer; odată; ein-
mal. 1569/1571 : Egy olykor mikor eo nagysaganak 
Io akarattya leon leowe oda Sukra Iozaga es 
Maiorsaga látni [Dés/Mv; SLt XY. 24]. 1597 
eginehanyzor mondotta enneke(m) . . . miért zen-
wedi kegmetek bizony megh erdemlene Molnár 
Kelemenne hogi az vizbe vetnek mert annal nagiob 
kurwa ez varoson ninchen . . . Azúta(n) egi olykor 
eleombe alla, kere azon hogi megh kernem neki 
Molnarnet [Kv; T J k VI/1. 73]. 1630: Egy olykor 
tekintek hat Thót Mihály fel rakatta Borait, 
Buzaiat . . . Ez alat egy olykor szollottam uolt 
az praedalasrol [Szentmárton Cs; Bál. 48]. 
1647: egy olykor engemet be hivatuan mon-
da* [Marossztgyörgy MT; LLt Fasc. 140. — 
aKöv. a nyil.]. 1650: en egy oljkor szoczj 
giornenit vallek [Szentlélek U ; UszT 37b]. 
1667 Aztis tudom hogy ki mene egy olykor 
Magyarországban Dosa András Uram az Bátyá-
hoz [Makfva MT; DLev. 2. XVIB. 5]. 1665 
Tudom hogi egy olykor az falu kŏzŏt eoszsze 
veszenek Kelemen Georgy Kelemen Andrassal 
[Usz; Pf]. 1678: Azonban mondék égy olykor 
hogj Cziki Vraimék fel ültek [Alfalu Cs; LLt 
Fasc. 120]. 1679 egy ojkor tŏinlezból kezessegen 
vettem egyik (így l) ki Tot Martont [Bözödújfalu 
U ; Pf]. 1692 : lattam egj olykor hogj szász 
sz : Laszlai Giller Peter egj nehanyod magaval 
az széplaki Disznókban kettőt meg eolve az 
mezőre ki vivek perselni [Szászsztlászló N K ; 
SLt AF. 20]. 

2. majd egyszer; cîndva (in viitor), mai t îrziu; 
später einmal. 1650: en megh vettem Kouacz 
Thamasnetol es az fiatol az hazat, hanem egj 
olykor adgjon Leuelet ketek rolla [UszT 8/64. 
35b]. 

egyöld, egyŭld 1. meglehet, úgylehet; s-ar pu-
tea ; es kann sein, es ist möglich. 1572 : Nem bochata 
azt Monda hogi ha engem zerecz ely Nem Megi 
haly it, Mondek neky Nem halok Mert egwld Az 
vrad Megh Jeo Megh eoly Mind ketten (l) [Kv; 
TJk III/3. 7 - 8 ] . 1573 : E o egi feleol Zomsed 
az Zas Antalne feoldehez, kenallia volt vele hogi 
meg vegie, De eo Nem a k a r t a . . . , Mert Seres 
Marton Io darabot ely Zantot az feoldbe, Es ha 
vizza kerne teolle egywld nem adna p(er) nelkwl 
eo neky az nem kely [Kv; i.h. 236]. 1574 ely 
Mennyen Mert ollyat zolhat es chelekedhetyk hogi 
egywld Zakót vonzanak Niakaba [Kv; i.h. 369]. 
1592: egi eiel ez Lukach altal hagot az Vram 
vdvarara, es az ablak alat kezde kialtani enge-
met megh zolitam hogi mazor ne jeoieon oda, 
mert egiwld ne(m) jol jar [Kv; T J k V/l . 201]. 
1597: Mondották nekj ne jartasd ide az rú t kúr-
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úat . . . mert azt mondgyak hogy Nehezes eggyült 
ŏ rea foggyak [Kv; i.h. 136]. 1598: en mondám 
nekj ne menj vthanna mert igen fogatkozik read, 
egyeold megh vagdalnak ha vthannok megy 
[Kv; i.h. 232]. 1602: bizony bánom io Georgy 
Vram hogy fel teorted az ladat es az keolcheget 
ky veotted beleolle egyeold megh bannja ha Fabian-
hazjne megh Jeo [Kv; T J k VI/1. 598]. 1604: 
mo(n)da Berkezj Lukacz, Marton Uram hoúa 
teòd Theorek Janos batiamoth hogy Giergyoba 
indultatok volt, s te i t t hon vagj s eò ninch, 
mo(n)da Gergely marton, Vgi úala oda Indúltunk 
vala, de en el Vnnam, megh terek s eőis megh ter, 
mo(n)da esmet Berkesy Lukacz, no, io volna ha 
megh terne de egiwld mas lezen az dologh [UszT 
18/141]. 1615)1616 : ha velem reggel el akarnak 
jöni most jo módúnk vagyon benne, együld ma-
szor nem leszen illyen mod [Kv; RDL I. 100 
Juhos Janos kolozsi kamaraispán vall.]. 1629/ 
1676 kgld (ne) k sem fia, se(m) léánya, se(m) 
felesége nem lévé(n) még is nem felejti el, maga 
hasznat, mennyivel inkáb az tőb Atyafiak (na) k 
mind vagyon éffelében részek, kikhez képest 
méltább(an) azokis megh kezdik kérni, és én ugy 
együld elis unom az fizetést [Somkerék SzD/Sv; 
Wass]. 1634 : latam hogy Nyerges Thamas egy 
nehany úttal lóue ki az ablako(n) . . . ugian intemis 
Nyerges Thamast hogy ne lòuóldozzo(n) mert 
egiul (!) kart teszen [Mv; MvLt 291. 20a]. 1644 
ez mostani felesege Janos deaknak azo(n) parta 
eòuet hoza hozza(m), Monda hogy uegie(m) megh; 
En megh Ismere(m) hogy Mezaros Bálintneie vala 
az eóa, Mondo(m) Az Vramnak hogy en Ne(m) 
vezeo(m) Mert k j tudgia egywld meg az feleól 
pér tamad [Mv; i.h. 434a. — aOlv.: ő (öv)]. 

2. hátha; dacă; vielleicht, kann sein, daß . . . 
1610 ne menj el talam kerheteónk ualami io 
emberúnkteól szálmát, mert egjwld megh habor-
gat Valami Pokol ember [UszT 4/9d]. 1631 : annak 
eleötteis jol ismertük my ezt az Peter kovaczot 
megh akara(m) is szolitani, de nem merem, mert 
felek hogy egjüld nagjob njavalia(m) keövetkezik 
miatta [Mv; MvLt 290. 256a]. 

3. bizonyára; zău; gewiß. 1633 en yeztem el 
Moga Palt, hogy egiöld az katonak keresik az 
vámost hogi megh eölliek [Mv; i.h. 115b]. 

egyötöd ötödrész; a cincea par te; Fünftel. 
1793 abelsŏ jószág az egész harmad résznek 
egy ötödgye [Ádámos K K ; J H b XIX. 38]. 

egypénzes egydénáros; de un dinár; einen Dé-
nár wert. 1570 Nagy Paine ker volt egy 
füleren egy penzes kalachyot az leanthwl es hogy 
Nem akart adny, egyet az palazt ala Reyth 
benne es ely Indwl vele [Kv; T J k III/2. 7]. 1788: 
veottem Egy pinzes keotelet d. 2 [Kv; Szám. 
4/1. 58]. 

egypolturás kb. krajcáros ku rva ; curvă de un 
creiţar; Hure keinen Kreuzer wert. 1640 : Mondá 
az Kocsis Mihály fia . . , hogy ők Pató Istókkal 
mint cselekedték meg Bíró Pálnénak: egyik kívül 

állott, s az másik belől. Egy poturásnak mondja 
vala Bíró Pálnét [Mv; MvLt 291. 233a-51a 
átírásban !]. 

egyre-másra válogatatlanul; fără alegere, una 
peste alta; wahllos, durcheinander. 1609 veŏt-
tem hat apro uasat tiz tiz penzen egre masra 
[Kv; Szám. 126/IV. 59]. 

egy rendbeli 1. egyforma; la fel, de aceeaşi 
formă; gleichförmig. 1694 (A) Nagy majorság 
Szőlő . . gyepűje . . . igen rosz . . . De ellenb(en) 
az meg irt Udvárház mellé ala jővő véginek gye-
pűje, az Uttza szerbeli kertekei, egy rendbeli lévén 
hiba nelkűl való jo tamaszos . . . sővénjből való 
[Borberek AF; BfR néhai ifj. Bálpataki János 
kúria-leír.]. 

2. egy fogatra való; pentru un atelaj; für ein 
Gespann/Geschirr. 1739 Tolnai Uram után pe-
diglen eö Nacsága maga nem küldhet, mivel egy 
rendbeli lovánál több nincsen [Ks 99 Kornis 
Antal lev.]. 

egyrészint részben; ín parte ; zum Teil, teilweise. 
1580 A my penig Az Nadas wyze(n) való palot 
kit Marton deák es Espotaly mester egy rezent 
el bontottak, illety wegeztek eo kegmek, hog' 
vgyan azon ket zemely ineg chynaltassa [Kv; 
TJk V/3. 211b]. 1584: pewspeok Ianos meg fog-
ta t ta vala Daroczy petert Adósságért, es en vál-
t o t t á k ) vala ky egy rezent, s igh Adossült vala 
Neke(m) megh [Kv; T J k IV/1. 308]. 1825 ezen 
Castéllyban volt Marháit és Sertésseit egy részint 
el kotyáztatta, a ' mellyek pedig meg maradtak 
— azokot el haj tat ta [Szentdemeter U ; Told.]. 

egyrészről egyfelől; pe de o par te; einerseits. 
Szk : ~ másrészről egyfelől . másfe-
lől . 1614 Hiuanak minket Egienleő Akarat-
ból Király Uchaban, Az mi Bizodalmas Vrunk, 
Chyszar Istuan Egi reszreöl, mas Reszreol somliay 
fazekas Mihály [Kv; RDL I. 95]. 1829 jövének 
mielönkbe az egyikőnk Fülöp Moses Házához . . . 
Bözödi Agilis Osvát Pál ègy részről más részről 
. . . Agilis Kádár Mihálj s Holmi ègyeségeket 
jelenték és anak meg írására kérének [Bözöd U ; 
Borb. II]. 

egyrõl-egyre egytől-egyig; toţi pînă la unul, 
fără excepţie; einer wie der andere, alle insgesamt. 
1573 : ez May Napon egyreol egyre fejenként 
voxot adwan hozza, azkor ely vegezet Akaratyo-
kat heleyebe (!) es Ereyeben akariak meg tartany 
[Kv; TanJk V/3. 73b]. 

egyszájú ? kb. egyajakas; cu o singură gură; 
mit einem Ausguß. 1717 On fedeles bokály nrŏ. 1. 
Egj szaju bokálly tarka 2. Két szájú bokálly 2 
[TSb 5]. 

egyszáz száz; o sută; hundert. 1843 a’ fenn 
írt két földek ki alkudt árra egy száz ezüst Rft-
ban rőgtőn kifizettetik [Pk 2]. 1845: 1000 . / • egy 
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ezer Csap karó Terüh hellyett 125 • / . egy száz hú-
szon öt jo Czirével terhelik az érdekelt Taxa Tuta-
jokat [Magyaró MT; HG gr. Kemény S. hagy.]. 

egy-szélben egymás mellett, egyszéltében; unul 
lîngă altul; nebeneinander. 1592 : Ez el mult Áldo-
zóba megiwnk vala Eniedre, latam hogi Meggiesi 
Boldisarne, es Moldouas Mathene az leginniel 
egi zelbe wlnek vala az zekerbe, es az legini az 
Meggiesi Boldisarne niakan altal vetette vala az 
kezet [Kv; TJk V/l. 268]. 1745: vagyon egj 
Szélbe három rekeszre tsinált rész szerént el-sor-
vadott, rész szer(int) u j oldalu Marha paj ta [Maros-
sztkirály AF ; Told. 18]. 

egyszéltiben 1. egymás mellett; unul lîngă altul; 
nebeneinander. 1641 : az Kis Patak mellet egy 
darab rétth s egj hold szánto feőld, mind egj szil-
tiben [Illyésfva Sz; GyK Xŝ 30/8]. 1644: ez az 
Baba Marton ot az Szent Giőrgy vczaban három 
louon egi szelteben, szekereuel niegien vala [Mv; 
MvLt 291. 414a]. 1742/1760 A Ligeti Útnál 
Ket főid egy szélytiben [Szentegyed SzD ; Wass]. 

2. fgyben, egyvégtében; într-o bucată, unul 
dupà altul; in einem (Stück). 1554 az falvnak 
Az felső wigen wagyon az ket hodgya az peres 
chereie alatt három hold egy ziltyben [Sárd K ; 
Törzs]. 

egyszer I. szãmn 1. egyetlen alkalommal, egy 
ízben; o dată, cu o singură ocazie; eiii einziges 
Mai. 1568 Ezt halotta(m), hogy burianosne az 
leant zolgaloyat ez parta zewo katalinak, Jgy 
zida, kúrua noclike, veryelek, de egzer se(m) 
wtte [Kv; TJk I I I / l . 185]. 1573 : Mongia volt 
Molnár Marton leorinchnek Inmar ketzeris hitta-
lak ky az zeolebe hogi ely Igazicchwk Egimas 
keozt az zeoleo dolgát, de Eccher sem vehettelek 
rea hogy el jeoy Mond Leorinch Bezzeg engemet 
eccher sem liittal, Nem Mondás abba Igazat hogi 
oda Nem Mernek Menny [Kv; TJk III/3. 261]. 
1589 az en Vram azt mongia hogi az Ekehez 
migien maga egiczer sem migien az Ekehez hanem 
Herczegh Palnehoz migien eorbea [Dés; DLt 
226. — aAlőr, a várossal tőszomszédos település . 
1591 latta hogy kergette Mihály Marton az 
borywt de eo nem latta hogy egyezeris wteotte 
volna [UszT] | ezt latuan Merai Thamas 
kecceris wte az keozeorwst egi nagi bardal. Annak 
előtte Bernald Mathjasis megh wteotte vala Immár 
eccer [Kv; TJk V/l. 127]. 1592 Buzat zenatis 
hordotta(m) Zechi Jstuan vramnak, az chwrbe, 
de engemett Zechi Peter eccer sem ellenzett megh 
engem (így!) hogi oda ne horgiam [Kv; i.h. 231]. 
1606 az az peres hely . telekfaluanak vetes 
kertiben vagion, Aztis tudom liogy mihalj deák 
vram egyezer zabal be is vetötthe walaa | 
egizer uoltam ot mikor az A erte ieot uala akkor 
sémit ne(m) ada [UszT 19/29, 20/141. — a„Mat-
theus Pal Iudex Sandorfalviensis" vall.]. 1632 
Adaiokat ez ide ele megh irt mód szerent keczer 
administralliak per annum, egiszer Karaczion-
ban, egiczer Pvnkestben [Grid F ; UC 14/38. 3]. 

1652 Borbeli Gergelne, egiszeris ne(m) uolt 
jelen [Asz; Borb. I]. 1679 mégh eczer kezeknél4 

hagyuk az Mészárszékét [Dés; Jk. — aTi. a 
mészárosokénál]. 1720 Nagy Al(ia)s Santa Már-
ton meg űté egyezer vagy kétezer Pujka Maftint 
[Koronka MT; Told. 26]. 1722: az egész Gyűlés 
alatt az oda valo Biro edgjszer sem jőve hozzám 
nem becsület teteiért, hanem maga kötelessége 
szerént az Váras dolgainak procurálásáért [Buza 
SzD; Ks 8 Bornemisza János lev.]. 1733: közös 
Széna fűűnk lévén minden esztendöb(en) fel osz-
lik és az melyik egyezer jő madezor nem az jo 
[Kincses K K ; SLt 8. K. 5]. 1740: (A földeket) 
tartoznak ők kétszer meg szántani és edgyszer 
el-boronálni [Runk AF; Ks 89]. 1753: hadgja 
el ked had vessem be még egjszer [Martonfva 
Hsz; HSzjP]. 1758 egy holnapban ettzer ha 
tanálkozom Gyiraszim Volyava (!) [Cintos A F ; 
TK1 19. 42 Csuka Kretsun (16) jb vall.]. 1763 
nem hogy vélle szollott volna vagy égyszer, sőtt, 
ha láttyais nehez [Nyárádsztlászló MT; Sár.]. 
1765 a mostani I. a Törvenynek canalissa szerént 
ellenem egyezeris protestatiot nem Protocolal-
tatott [Torda; TJk V. 281]. 1774 Popp Telki 
Máttyás Von még égyszer el szökött volt 
[KS Conscr.]. 1785 az Ásszony sem panaszolta 
etzeris, hogy az Ur ezzel, vagj amazzal bántotta, 
's kesergette volna, hanem ha mi esett kŏzŏ t tŏk, 
magában, tartotta [Mv DLev. 4]. 1797 Azon 
Mutua Fassio . . . eczer, kétezer, vagy többszőr 
is Írattatott é le? [Kanta Hsz; HSzjP]. 1805 
a vetni valo Zabból három vékát . a Groffné 
Lovai Számára el vettek, azon kivül égyszer 6. 
vékát vet ki megént, egyszér 4. [Szamosfva K ; 
BLt 12 Jos. Nagy (38) nb, t t vall.]. 1822 három-
szor menteni ki égjzer a' magam társzekerén 
[KLev. 11]. 1825 Néném asszony pedig tsak 
etzer sem ütötte meg Iantsi bátyát [Havad MT; 
CsS]. 

Szk : akkor ~ abban az egy esetben, az egyszer. 
1718 : arataskor Pakurar juvan instált az 
Urnák eö Nacsaganak hogy szanya meg és ne 
vegyéél (!) buzat az kit vétet ezén fŏldbén, az 
Ur . . . még szanva(n) latva(n) azt hogy nyamarék 
émbér oda éngéte az buzat akor éczér [Nagy-
és Kisrápolt H ; JHb XXXI/10] * az ~ csak 
akkor egy ízben. 1596 : en chak az egyzer kazal-
tam el a’ fyuet Hoggiai János adomanjabol [UszT 
11/60 „Georgius Barrabas de Vduarhely judex 
ciuitatis" vall.] ~nêl többször csak egyszer. 
1710 Kiralj biro uram soha affele sem jot egj-
szernel töbször akor is haragjaba jot vala oda 
[Szentkirály Cs; BCs] ~ való egyszeri. 1590 
myert hogj az megh fogott fogliot megh nem eóriz-
tek, hanem az Alperesek tartoztatasok Alatt 
szabadult el az gylkos, Egizer valo holt dyan 
maradnak [UszT] ^ ~ vagy kétszer egy vagy 
két ízben. 1720 Santa Márton meg üté egyezer 
vagy kétezer Pujka Maftint [Koronka MT; Told. 
26]. 1797 ezen Lakatn(a)k Koltsát a Szomszéd-
n a k Moses Gyŏrgyn(e)k adtam és kértem hogy 
tselekedgyék annyi fáradtságot hogy minden Nap 
egy szer vagy kettszer Nezze meg azon Hordokat 

4 4 — Erdélyi magyar szótörténeti tár II. 
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[Banyica K ; IB. Gombos István lev.] -X- most 
(még) az ~ csak most. 1819: Instántiám van most 
az égyszer Nsgdhoz instálom is alázatoson Ngdat 
segitsen rajtam most még az égyszer [Kv; GyL-
Miss.] ÿr nem sem kétszer nem is egyszer. 
1654: monda Mihalj deák Istua(n) deak(na)k, 
megh monda(m) nem egiszer sem kettszer hogj 
menj k j az hazbol [Ksz; BLt 7 Silester Peterne 
Borbara (35) ppa vall.]. 1689 jól vettem eszem-
ben hogy az Mihály Deák Ur(am) Felesége és 
Radul Zgie szeretik egymást mert szememmel 
láttam nem egyszer, sem kétszer, hanem egy ne-
hánszor, hol az házban hol penig másutt, meg 
ölelték, és Csókolgatták egy mást [Herszény F ; 
BK. Herszényi Minye Muntyanul felesége Maria 
(45) zs vall.] többször (az) ~nél többször, 
mint egyszer. 1630 : be hozak az Drabantok az 
giermeket s akor azt monda az leány hogj nem 
tagadom Ura(m) mert enim . . . Szeöke Peterteöl 
való de teöbszŏr az eczernel nem volt vetke vele 
[Mv; MvLt 290. 190b]. 1640 : (Elmondá a leány) 
hogy Őtet Balogh Mihály mint bántotta, . s 
egyszer osztán az zabnak az barázdájában az kis-
malmon túl ugyan megcselekedte neki, de soha 
többször az egyszernél nem cselekedte [Mv; i.h. 
291. 236b átírásban!]. 1656 En mikor dolgoz-
tu(n)k tőbszór egiszernel ne(m) latta(m) hogi 
o t t lőt uolna, akkor is reszege(n) iőue oda [Szent-
györgy Cs; BLt 3 Bandi Mihalyne magdolna (60) 
jb vall.]. 1672 : Teŏbszeòr edgjzernel ne(m) emle-
kezvnk hogy uitte volna el buzankot az uiz [Ádá-
mos K K ; JHb XXI/16]. 1773 Illye Fűlep . . . 
havason ne mis járt tŏbszer edgyszernél [O.léta 
TA; JHb II/3]. 

Sz, 1724: az melj eb eczczer altal uszsza a 
dunat, mászszoris meg probalja kurvának csak 
kurva az dolga [Ap. 2 Apor Péter feleségéhez 
Nyújtódról (Hsz)]. 

2. először, első ízben; mai întîi, príma da tă ; 
zum erstenmal, das erste Mai. 1597 : az zam vetesbe 
egjzer negy forintot mo(n)da hogy kerth volth, 
masodzor nyolch forintoth mo(n)da hogy eòker 
vennj kerth [UszT 12/57]. 1761 : a nevezett Tiszt 
csak neki ugrék kezebsli égy vékonka ostorménfa 
pálczával, és égyszer a nyakát, mászszor a jobb 
karját, harmadszor a bal ka r já t meg ütvén; ekkor 
égy kisség a Veréstől cessala a Tiszt ő kegyelme 
[BSz; Ks 25. III . 69]. 

II. ksz 1. valamikor (egy alkalommal); cîndva, 
oda tă ; einmal. 1569 vagion hwsz Eztendeye, 
hogy az Nagy weolgy torkan alol, az kereztwtig, 
Ecczer bernald balas Meg ker te vala az három 
falutol, Annak vtanna myndenkor, vgian kedwek 
ellenis Meg kazaltatta [Mezőbánd MT; VLt 7/692 
Petrus Jo de Band vall.]. 1570 Eccher Menth 
volt Zabo Janosne hazahoz oda hyuatta volt 
hozzaia | Zygarto Jsaias, hi thy zerent vallya 
hogy volt egyzer az varas Thornyaba Trombitás 
Dameterael, Es Zabo Janosis Mind felesegestwl 
ot th volt | Thwgya aztis hogi Eccher Zonkolios 
Matiasne kezdet volt Antallal oztozas feleol vala-
myt Jgentelenkedny [Kv; T J k III/2. 27, 34, 137]. 
/ 582 : Megiek vala en egzer . . . az Malomba, 

hat ot à Zamos mellet, Veres Lukach Másod 
magawal eg lowo Zekerechkewel vagion [Kv; 
TJk IV/1. 50]. 1589: az birak engemet egyezer 
oda az en tanorok kertemben hiuatanak [Szu; 
UszT]. 1592 ez a' Tot Janos ., hltta volt 
egyezer eoket kaszalnj [A. gyékényes SzD ; EMLt]. 
1597 : Elek Ianos . . . egizer sokáig leon Lengiel 
Orzagba(n), wgia(n) az vala az hire hogy oda 
marad [Kv; TJk VI/1. 13]. 1600 Az haborúsagh-
nak eleotte egizer hytt wala engem valami leúel 
el oluasni Jakochj Andras [UszT 15/65 „Georgj 
Miklós zentegihazas olahfalwj Zabad Zekelj" vall.]. 
1606 : Semmit ne(m) tudok benne hane(m) lata(rn) 
egyszer hogy Dienes Georgy az aztalnal szabhat 
ranta Albertra [i.h. 20/112]. 1614 : Egyezer penigh 
teöbbi keözeött hogy Jaczodoznak vala az keze-
bennis talalta vala wtni a kést az Azonnak az 
feyedele(m)a [Nsz; VLt 53/5267. — ftBáthory 
Gábor]. 1620: Tudom azt hogi Boer Peter egi 
szer be akaruan menni Hauaselföldeben a falu 
iob resze eözue uala givlue egi helien [Récse F ; 
Szád. „Reczey Stan Goczül (95) colonus principis’' 
vall.]. 1625: Az Nagi Kornis Farkas es Janos 
Gereb hatarlak el egiczer az uetelkedeò heliet 
[Remete U ; UszT 181a]. 1632 : Eccer én rostálok 
vala. Hogy Szőcs Mihály feljőve, Berkesziné is 
feljött vala, s én ugyan eluntam vala várni az 
mig oda mulattanak benn [Mv; MvLt 290. 79b — 
82b átírásban!]. 1636 : Kis Mihali eczier egj Ne-
hani rece fiatt fogott vala az vizben [Kovászna 
Hsz; HSzjP]. 1724 : azon erdőn alóli egy retecskét 
meg kaszáltatott volt edezer egy Vingárdi Uszkai 
János nevű Gondviselő [Gergelyfája A F ; JHb 
XXVII/2]. 1740 En étzer búzát vetegettem az 
oldalakon, eŏ kglmeis velem volt [Szásznyíres 
SzD; Ks 54. 72]. 1742 Gál Uram égyszer. 
16 szál kertnek való vastag tölgy fa karokat aján-
dékozott az Ispotál Majorjábul, ugy a Tánács-
béliek(ne)k is tsak tsuszott ă fa [Kv; Aggm. C. 
12]. 1750 : engemis meg támadott volt ettzer . . 
Kotsis Dani hogy tántzoltam . . . Simon Boritzá-
val [Kál MT; Berz. 12. 92. 61]. 1763 : a koltsár 

ittasan le dőlt s erőssen el alutt . . . ettzer 
nem sok idő múlva jŭ Toma, kőlte hogj keljen 
fel [BetlensztmiklósKK; BKGazd.]. 1802: Pántya 
Pál Uram Hitvesse az én vólt Feleségemmel 
eggyűtt égyszer Babutzra mentenek [Kv; IB]. 

Szk : ~ csak egyszeriben. 1841: kevéssé tavu-
latska, égyszer tsak látom hogy a főidből hirtelen 
kék lang jŏnn fel [Kv; KLev. 11] * ~ egyet, 
másszor mást egy ízben ezt, máskor (am)azt. 
1605: eó egyzer eggiet, maszor mast mondott 
haragiaban [Szu; UszT 20/133] ~ és másszor 
egyszer-másszor. 1817 : Szükségek Szorongattatá-
sok idein egyszer és mátszor sok summa Pénzeket 
kéregettek s vellegettek feli [Köpec Hsz ; HSzjP] 

~ ís más ~ is egyszer-másszor. 1585 : Az 
keomiwesseknek borra egizer is mas etzeris attunk 
aprónként d 32 | az fen megh irt napokban bort 
hozzatúnk etzer is mas eczer is az Achoknak 
p(ro) d. 8. [Kv; Szám. 3/XIV. 34, 3 /XIX. 39] 
•fc ~ is, máskor is egy ízben is, más ízben is. 
1585 : vettem ismét vgian az malomhoz Razman-
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netul kett eoregh wasatt az eoreg vasakbul, melj-
bwl chenaltattam eczer is máskor is perpenczet, 
es Gerendeliekre valo vas karikakatt [Kv; i.h. 
3/XVI. 39] ~ is, másodszor is mindegyre. 
7589 ; Jutot t Saytt 185 Jottenek az vraink 
ecerys Masotzoris Latogatny Keolt Azokra Saytt 
8 [Kv; i.h. 4/XII. 10-11] - is, (s) másszor 
is. a. egy ízben is, más ízben is. 1578 : De erre 
visseltesse(n) eo keg. Biro vra(m) gondot hogy 
vgy swsse az Semliet mint egyeb varassokba ha 
penigh vgy nem swtne vegyek el eczer is mazzoris 
Semlyeiet mind addegh migh megh tanul [Kv; 
TanJk V/3. 174a]. 1582 az achyoknak is ettzeris 
mazzoris borra walot attam d. 35 [Kv; Szám. 
3/V. 29]. 1589 ; Eo kgme Biro vra(m) ugyan keo-
beol Építtessen hidakat egyszeris maszoris hogy 
Ne kellessek az fabol ehinalt hidakat minden 
holnaponke(n)t epitgetnj [Kv; TanJk 1/1. 106]. 
1591 : Amii az feleki keneszek az Varos adaiaba 
eczer is mazoris attanak a [Kv; Szám. 5/VIII. 
34. — aKöv. a fels.]. 1597 Az Ado zedeo vraym-
tol eczeris massoris kertwnk Aprónként f 414 
[Kv; i.h. 7IV. clev./b]. 1598 Talaltatott defectus 
az Ado zedesben ecceris, mazoris f 17 [Kv; i.h. 
7/XVI. 90]. 1606 Apronkint ez eztendeöben 
egczeris mazzoris adatta(m) el szaz negjue(n) 
keö sot [Kv; i.h. 12a/I]. 1652 Észt tŭdom mon-
dani hogi En uelemis jegiesztetett fel Barla Miklós 
az Borbeli Gergeliněnel valo adossagab(an) egi-
szeris maszszoris, de Borbeli Gergelne, egiszeris 
ne(m) uolt jelen [Asz; Borb. I]. 1679 egyűttis, 
masuttis egyszeris s mászoris Tudományos Boszor-
kány szemely(ne)k mondott [Dés; Jk]. 1682: 
Azonban annak utánna az hatalmas pogány nem-
zetnek égyszeris mászszoris adott sanczokatis 
feleségemmel édgyűtt mi fizettük teollea [Kv; 
RDL I. 160. - aA ház után]. 1760 : Luka midőn 
a szeretőivel Tománéval a' kortsomán mulat, s 
onnan haza megjen többire mindenkor meg szokta 
verni szegény Feleségit, kitis már annyira vere-
getett egjczeris mátczoris hogy azon azon (így!) 
tsudálkoznak hogy meg nem holt eddig a sok 
verés miatt [Kóród K K ; Ks 17. XXXI] . 1797 : 
egyszeris, másszoris fizetett volna aprodonként 
[Mv; Told. 42]. — b. aprádonként, rendre-rendre. 
1574 : Vrbeger gergel azt vallia hogi Eo adot 
volt fl. 100 Ezwstre Zabo Simonnak Ez ely mwlt 
Ideokben, kyt mykor az hagiot Ideore Meg ne(m) 
adot volna . . . , vgy fyzette neky az Sos halat 
p(ro) fl. 69 Annak vtanna egyser is Maszoris az 
Maradekarol Meg elegitette [Kv; T J k III/3. 
314]. 1582 Az Trombitás Antalnak Ez Eztendej 
fizetessere mellyet Eczeris Mazoris neky Attam 
Eozze computalwan tezen f. 72 [Kv; Szám. 
3/V. 56]. 1585 : Borra mire költöttem eczeris 
mazoris f - d. 55 [Kv; i.h. 3/XX. mell.], 1590 : 
Eczeris Mazoris veottem Papirrosat p(ro) f. — 
d. 10 | Borbély Georgynek Epiteseert az feredeo 
haaznal eczerris masczeris (?) fyzettem . . . f. 1 
d. 68 [Kv; i.h. 4/XX. 23, 4/XXI. 39]. 1592/1593: 
az Christoff Vram Malmanak meeg hire sem volt 
ott, azmikor azon Jo Altal iaro reweonk vala, 
de egykor az viznek az ereje zaggatnj kezde az 

zent Benedek feleol valo Mártott, es egyezeris 
mazzoris addigh zagata, hogy az dirik viz tellies-
seggel az zent Benedekj mart fele fekwüek [Szász-
nyíres SzD; Ks. — Dés és Szentbenedek közti 
határra von. vall.]. 1595 Az Tanaczhaznal eze-
ket epitgettem egyszeris maszoris, miért hogy az 
szükség keuanta [Kv; Szám. 6/XVIIa. 253 i f j . 
Heltai Gáspár sp kezével]. 1610 adot eczeris 
maczoris hatuan igaz magiar forintot [Tövis A F ; 
Bál. 62]. 1613 : Aztalos Miklós, az eó, rizet, tudni 
illik annak az 80 for(intn)ak az Negyüen forintiat, 
Egyzeris mazzoris bizonios zwksegenek ideien 
igazan zamuetesa fel veot (így) Radnothy Istuan 
vramtol [Kv; RDL I. 92. - aUtána tollban 
maradhatott : nelkwl]. 1674 Ides Uramékkal eo 
kglmekkel édszeris mászszoris magunkis i t tunk 
megh egy tiz vedres általagh űrmeos bort [ K v ; 
SzCLev.]. 1821 Nuksori Denyüle Tógyer 
költsönzött légyen Bárbu Albnak 7 Rforintokat, 
mellyet most Bárbu Alb ugy állit hogy egy-
szer is máttzor is le fizette volna aprádonként 
[H; J F 36 Prot. 3]. — c. mindegyre. 1584: 
Halasz Jsthwan vallia, Valank az korchoma(n) 

., mikor vesztegh wlnenek oth, Zabo Gal eg-
szeris maszoris le veszy vala a' Syweget Danch 
Leorincznek feièbeol, es holot meg zolitotta volna 
Danch Leorincz ilj zowal, Ne ved le Sywegemet 
es Ne chufolj megh [Kv; T J k IV/1. 200]. -
d. olykor-olykor, néha-néha. 1652 Szaz János, 
Taualy bujdosot el, az eleóttis csak egyezeris 
maszoris lakott ott [Visa K ; GyU 136] ~ 
. ., másszor ... egy ízben . . . , más ízben. 1572 
Egyhazfywis Elegh egy Es az Byrossagnak valto-
zasa zerent Minden Eztendeonket Egyzer Magiar 
Massor Zas legien [Kv; TanJk V/3. 55a] 
ezeriben ~ nagy ritkán. 1742 : Nekünk az előtt 
fánkis járt, de ezek soha sem adtak, hanem ezeribe 
égyszer [Kv; Aggm. C. 12]. 1830 te olyan rest 
vagy, hogy nékem sem(m)iképen nem irsz, 's 
mikor ezeribe egyszer irszis, szokásad szerént 4 
leg-feljebb 5 sort [Kv; Pk 6] * hol (s) hol 
másszor olykor-olykor. 1590 : Az Zena kazaltatás-
hoz kezdettem 14 Juny Giwjteöknek fizet-
tem hol ecczer s hol mazzor fl. 8 d — [ K v ; 
Szám. 4/XIX. 18]. 1675 : az szegenyek szamara 
sütetve(n) es az Iobbagjok szamarais hasonlatos 
keppe(n), hol egiszer hol maszszor rostaltatva(n) 
es paloltatva(n), apadó t t el buza Tizenket veka 
[Kv; i.h. 35/1. 14]. 1700:hol egjszerhol maszor 
be jöven az Jobbagjok attam kenyeret Nro 6. 
[Kv; i.h. 40/1. 20]. 1765 : az Utrizalt főid . ez 
előtt Cir. 40. esztendőkkel volt inkább heverőji-
ben, azon innettis hol ettzer, hol mattzor, inculte 
hagvatván nem tudom hogy akkor tállyban 
ki fogta, és rontotta fel [Bala MT; Ks 14. X X X V ] 
& se/sem se/sem másszor egyszet sem, sem-
mikor. 1650 : sem egyszer se(m) maszer ne(m) 
jöttek en mellem [UszT 8/64. 30b]. 1672 : hogy 
Barabas Peter Uramek meg osztoztak volna sem 
eczer sem maszor nem tudom [Oroszfalu H s z ; 
HSzjP], 1675 soha se eczer se maszor nem ellen-
kedet . . . ulteriori Kovacz István uramot benne 
mielőttünk meg őrőkősite [Mezőbánd MT; MbK]. 



egyszer 692 

1682 Üdvözült Berki István Uram . . . Beldi 
Pali Ur(am)n(a)k, es Felesegenek mind ez 
ideigis szamadatlan volt, es sohais sem edszer 
sem maszor giakor adinonitioia utannis percep-
tioiarol szamot nem adot, hanem megh 
be teged ven szamadatlan megh holt [Kv; RDL 
I. 161], 1689 Jacab Márton jurallyon a ' testisek 
mellett hogy Feleségének sem egyszer sem masz-
szor terhes voltát nyilvánságosan nem tudta s nem 
vötte eszeb(en) [SzJk 242]. 1699 Peter Kelemen 
eskŭdgyék megh ., hogy mind addig valamed-
dig edgyütt laktanak sem egyszer sem másszor 
a’ feleségének terhes voltát nem tudta [i.h. 317]. 
1715/XIX. sz. eleje kezet adott Égerházi István 
Uram, hogy sem egyszer, sem másszor azon darab 
részen melyet eŏ Kegyelmek® praetendálnak nem 
kapdas, hanem Simpliciter remittálja [Mezőbánd 
MT; MbK 118. - aTi. Kováts Péter uramék]. 
1727 se étzer se mátzor azon rendelt helyen soka-
dalmat nem celebráltának hanem ben a faluban 
[Mezőbánd MT; EHA]. 1730 nem halottam sem 
eczer, sem maszor hogy Tŏrvent latatot volna 
[F.volál Hsz; HSzjP]. 1743/1747 : nemis hallottam 
Sem egyszer sem mászar hogy valaki tiltotta, 
vagj ellenzette vólna azon hellynek eŏ kglme 
birodalma alatt való Lét i t t [Szentegyed SzD; 
Wass. Kimpán Viszilia (44) zs vall.]. 1758 Udvar 
Istvánné semmi féle okot sem egyszer, sem 
másszor nem szóigáltatott a ' veszekedésre és egye-
netlenkedésre [Betlensztmiklós K K ; BK]. 7758/ 
1763 (A jb-ok) sem egyszer sem máttzar el nem 
szöknek bujdasnak [MkG]. 1764 (Az erdő) az 
Szentkirályi Lakósoktol felyül azon az utun Sem 
etzer sem matzor nem Colaltatot [Csombord A F ; 
J H b XXVIII/64]. 1770 (Az erdőt) két Eszten-
deje hogy pacifice birjuk, se egytzer, se mászszor 
nem arcéált benne [Torockó; Bosla]. 1783 ,Ĕ (A) 
portiotskák . . . el adásában, se egyszer se másszar 
a ' most tisztelt Groff Urat nem facultálták, annal 
is inkáb semmi némŭ doigakb(an) Plenipotentia-
riusnak nem esmérik [H; J H b XXXI/55]. 7807 
jár t hol Tsizmában, hol Tzepŏkben, Botskor-
ban, se egyszer se másszor nem járt [DLt nyomt. 
kl]. 1817 : Szoka, alias Unguresán Togyer neve-
zetű ember el menó szándékát sem egyszer, 
sem mátztzor a ' maga rendes módja szerént ki 
nem Nyülatkoztatta [Dob.; Somb. II] . 1838 : 
sem éttzer sem máttzor meg ne eshessen [M.-
köblös SzD; Torma] vagy ~ vagy másszor 
vagy egy vagy más alkalommal. 1678 Ha ben 
voltál ã Szek giŭleseb(en) hallottadé Lázár István 
vramtol, hogj azt mondotta volna hogy, vagy ă 
szekes kŏsségh előt hirdette volna vagy egiszer 
vagy mászor, hogy Urunk eo Nsga conditioyt 
violalta, azért immár eo Nsga(na)k kőtelesseggel 
nem tartoznank [LLt Fasc. 120]. 1735 Tudgyaé 
a’ Tanú . . . , hogy fellyéb emiitet t Széki Teleki 
Sámuel Vramnak Titkon avagy nyilván kicsoda 
vitt pínzt, vagy egytzer, vagy maszszor, az maga 
Joszagabul [Kővár vid. ; TK1 vk]. 1759 hogy 

azon Tolvaj (na) k vagy egyszer vagy mász-
szor Czimborája lett volna Sztraucz Peterrel nem 
tudom [Bulzest H ; Ks 101]. 1769: Ezen hellyet 

. . ha tsak valaki erőszakkal vagy egyszer, vagy 
másszor Néhai Titt. Veres Ferentz vramnak masut 
laktában belé nem harapozott . a Veres rész 
ennek Possessoriumát legalább ehez való jússát 
Soha el nem vesztette [Dob.; RLt O. 1 vk] | 
én Senkit nem láttam hogy azon Héten vagy egy-
szer vagy mátzor bé ment volna a nevezett pintzé-
ben s ott kárt tet t volna [Szu; IB], 

2. végülis, végül egyszer; ín fine, ín sfîrşit; 
schließlich, letzthin. 1568 azt halotta, az hachyer-
tol hogy adig zol, az leanra, hogy meg egzer, 
arcyl vagya, erette [Kv; T J k I I I / l . 185]. 1631 
az emberi nemzetnek romlot termeszete szerint 
el rendeltetòt hogi egizer minden emberek az 
testi halalt megh kostólliák [Nagyteremi K K ; 
J H b XX/1. 1 Siikösd György végr.]. 1633 : min-
den ember embernek (így!) egyezer meg kel halni, 
az halainak oraia penig bizontalan [Kv; RDL 
I. 102]. 1719 Az Mindenható es Mindenéket 
bölcsén Rėndėlŏ Isten Adăm vetkiert az Emberi 
Nemzetre oly kemeny Decretumãt adã hogy 
minden ez vüãgra születet Ember (ne) k egyszer 
az kesérvės halait meg kelyen kostolni [Gyergyó-
újfalu Cs; Borb. I I Solyom István kezével]. 

3. végre, végre-valahára; ín sf îrş i t ; endlich 
(schon einmal). 1585 Ezen eozwe Menenek es 
egybe chompolodanak, valtigh vonak egy mast 
es hogy fel kezkeneodik vala Biro Mihalne, Monda 
Te tapazto Istua(n) Curwa lelek Curwa fia, hize(tn) 
kezembe vala most egzer a ' zakalod, hize(m) 
meg vonalak egszer, latam Azért Aztis hogy ta-
pazto Istuanis vonta az Azzont, Ezen keozbe 
Biro Míhalis oda Iuta Az twzreol egy darab wzeo-
geó3 fa t el ragadva [Kv; T J k IV/1. 536]. 1592 
Eztis hallottam vgian Cassai Borbara zayabol hog' 
atkozta az warost, Az Isten meni keòwel veztene 
el, Jwne el az Twz viz swliesztene el ecczer Mert 
azt akarnam hog' egi Nehanj eztendeònek (így l) 
ennek eleòtte weztette volna el twzzel, mert poga-
nok es Jstentelenek laknak ebbe az varosba egi 
kereztenj ember nem lakik [Kv; T J k V/lę 3 0 0 - 1 ]. 
1692: Kgldet édes sogor ur(am) kérem az én 
boltaimat Kgld az maga kómivessivel rakassa és 
boltoztassa ugj, hogy had köszönhessem meg 
Kgld (ne) k . . . most menyen jol egybe az bolt . 
had vendegehessem meg kgld(e)t edtzer ugjan 
kedvémre bénnek [Ap. 6 Apor I s tván Káinoki 
Sámuelhez]. 1818: Bár már égyszer Nsgd az 
ísten ide hozná bé a j be sok beszélni valóm van 
[Kv; GyL. Székely István lev.]. 

4. (egyszer) már ; o da t ă ; (einmal) schon. 
1567: az vra azt monta neky hadnad el echer a 
bestye sok pereyt [Kv; T J k III/1.95], 1573: 
mykor az feoldet ky Meryk volt o t th volt agoston 
Balint es Igen zwgodik volt Erte hogi ha eo feleole 
volna ne(m) Engedne, De Antal azt Monta hogi 
az myt en eccher oda atta(m) vgian oda legen az 
[Kv; T J k III/3. 184]. 1589/XVII. sz. eleje ha 
valamely mester, ualamely Mesternek uéghez ment 
es eppen megh szegŏdŏt miuere menne . . . , abba 
martaná kezét, az eő Mester Felebaratt iat mind 
szemelyeben, s mind mestersegeben gialazuan, 
ragalmazuan, . . . es ekképpen az eczer éppeû 
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meg szegŏdŏt miuet az eő felebarattia akarattia 
ellen magának foglalná, es sinopalna: Hát 
aszt az Mestert tizenket forintal mind annyszor 
valamenyszer miueli, meg bwntessek [Kv; Kőm-
CArt. 15 — 6]. 1671 az mely processus in 
Anno 1641 inchoalodva(n) az divisorok előtt . . . 
azon edgyszer inchoalt processussát el hadta 
[Kv; TJk VIII/11. 42]. 1729 Az Citált Appro-
batabeli törvény is az egjszer legitime vegben 
ment oculatio után nem enged ujj ab Oculatiot 
[Ks 25. IV. 17 M], 1766 Sára a’ Susanna 
jussából s Rátájából Semmit el nem vehetett, 
még ha maga acquirálta volna is annak előtte, 
minek utánna egvszer Susannának Ratajaban 
adta [Torda; TJk V. 306]. 1782 Mint hogy 
étzer az B. Ché az Remeket Inprotocoláltatta, 
és akkor tetzet acceptalni, tehát mosthi kérésének 
heljt nernis adhat [Kv; ö j k ] . 

5. egyszerre ; deodată; auf einmal. 1567 : ha 
ina az en fiam meg hal holnap eninagara feyet 
vezem az bestye kurwaffianak ha eccer el ne(m) 
wagliatom mind addigy vágom mig el nem zakad 
[Kv; TJk I I I / l . 49]. 1574: Minden kapun Minden 
Nap egy egy tyzed Eoryzzen Towaba senky 
keozzwlekl keowetes nelkwl ely Ne tawozzek az 
kapuról Es egyzer eginel teob ely Ne Mehessen# 
hane(in) az Meg Ieowen vgy Mennyen Mas [Kv; 
TanJk V/3. 103a]. 1746: én . . . a 'min t observálhat-
tam ugj Ítélem, hogj mind a' kétt Gátnál egjszer 
vet ki a' Viz [Dicsősztmárton K K ; J H b XIX/8]. 

6. egyszer csak; odată, la un moment da t ; 
auf einmal, plötzlich. 1631 : akkor ejel . . . ot 
halank mind egi mas szeltibe(n) es az Szalontaj 
Gergely tul feküdt Uramon, eczer czodalom, ki 
kezeben az Czeczem, mert elsőben ezt tudam, 
hogy uram tapogattia . . . egjkor eszembe veöm, 
s hat Szalontaj Gergely altal niult Uramon, eö 
fogdossa az Czeczemett [Mv; MvLt 290. 237b]. 
1638 : eczer latam azta(n) hogi az feöldeŏn fekszik, 
Lazlo, mert el aiult vala [Mv; i.h. 291. 135b]. 
1840 : Égyszer látom hogy Imre Mihály a ' Tehent 
a’ Pajtából haj t ja ki [Kakasd MT; DE 2]. 1841 
több beszélgetéseink tanakozasînk u tán égyszer 
azt monda aposoma [KLev. aKöv. a kije-
lentés]. 

egyszer-egyszer 1. olykor-olykor; din cînd ín 
cînd; dann und wann. 1772: (A malom) sili-
pestöl le sŭllyedett, s régtől fogva ugj vánsza-
rog, mikor a' Süipet egjszer egjszer foldozzák, 
s valami kevés Viz mehet reá [Kük.; J H b LXVII/ 
249—50], 1823 Vagyon még a Pap erdején tul, 
egy Sajgó nevezetű köves oldal mellyen hasonlo 
keppen egyszer egyszer a Falu közönséges Marhái 
kopározás képpen keresztül járnak [M.bece AF; 
EHA]. 1846 : idegen Helységekbe czellengvén — 
egvszer égyszer hozzám is bé állót [Dés; DLt 
352]. 

2. egyszer; odată; einmal. 1589jXVII. sz. eleje: 
Minden Heti Beres Legeny esztendőben eczer 
eczer külön kŭlőn huszoneöt eőt penszt tartoz-
zanak az Ceh Ladaiaba vetni az Cehbeli kŏzŏn-
seges azwksegere [Kv; KőmCArt. 11]. 

3. valamikor; cîndva; einmal. Sz. 1679 min-
denikünknek egjszer, egjszera, a Halált meg kell 
kostolnunk [Marossztkirály AF; Told. 18. — aA 
szóismétlés lehet merő elírás is], 

egyszeres 1. egyes, szimpla; simplu; einfach. 
1675 az pitvar ajtója egiczeres fa zarjavai edgiűt 
az sarkai vasbúi valók az első hazba(n) be 
mènvén vagion egi ketczeres ajtó [Mezőmadaras 
MT; Borb. II]. 1699 Ajtaja ezen háznak edgy-
szeres fenyödeszkabol állo Vas sarkokon pántokon 
forgo közönséges Vas Zárja kolcsaval Vas fogan-
tyújával, és fordétojával edgyütt [O.csesztve AF ; 
LLt Gyulafi László lelt.]. 

Szk : ~ ajtó egyes/szimpla a j tó ; uşă simplă; 
einfache Tür. 1597 Az wy fokhazra chinalta-
ta(m) ket temérdek harsfa aitot ketzerest. Item 
ket eoreg egizeres ajtót mindeniket hársfából 
[Kv; Szám. 7/XIII. i l fogház ép.]. 

Jóval kevesebb valószínűséggel az 'egyszárnyú ajtó' jel-sel 
is számolhatni. 

2. ' ?' 1717 Udvarház . . . vágjon az nagj 
Audentiás ház mellyben jo fŭ t tŏs zöld mázu kaj-
háju kemencze, Egj fal mellé valo eczeres pad 
[Abafája MT; JHbK XXXIV/20. 3]. 

egyszeri I. mn 1. egyetlen alkalommal/ízben 
való; o dată, cu o singură ocazie; einmalig. 1600 : 
Myert hogy az mostany Nyawaliak, es keoleomb 
keoleomb fele sok zeoksegek kewannjak azt hogy 
mikor az varosson az chedula az be gyeolesnek 
okayert Jar, hogy feyenkent ez hazban valaztott 
vraim indifferenter be Ieoienek Tetczet eo 
kgmeknek ez hogy valakik hon talaltattnak az 
chedulaual, ha oly betegsegek nem lezen ., tehát 
egyszery be nem Jeoweteliert eotwen pénzt vehes-
senek raytok [Kv; TanJk 1/1. 356]. 1615 : ez my 
szegeny hazanknak romlasara termet haladatlan 
fia Kendi Istuan, . . . nem egiczeri, hanem harom-
zori adott hwti ellen, nem niughatuan sok fele 
bizontalan hamis Vadlasokkal arra jnditotta volna 
eő felseget, hogy ez mostani draga szép bekessegwn-
kett fel bontuan, szantalan Ver ontasra, Orzagok 
puztulasara, es Vegetlen hadakozasra okott adgion 
[Gyf; Törzs. fej.]. 1633: nem tudo(m) azt hogi 
ha az tiz fo(n)t hust egiczeri meressel meree el, 
az Mészáros Georg auagi ketczeri meressel [Mv; 
MvLt 290. 139a]. 1680 : (A szántóföldet) egyszeri 
bè vetésre kérte volt [A.porumbák F ; ÁLt Urb. 
50]. 1688 A sz : Partialis Nemegyei Mihály Uram-
nak ez egyczeri cselekedetiröl, részegeskedéséröl 
kardoskodasàrol condonál de Ülyen conditioval, 
hogy a Vissai Ecclesiat complacallya meg kövesse 
[SzJk 223]. 1724: Fejér Márton mondá, hogy 
egyszeri baszást . . . nem anna (!) Száz forintért 
[M.királyfva KK. BK. Farkas jVÍihály (40) jb 
vall.]. 1742 : egyszeri sütéskor felette sok vakarukat 
(!) tekenyökkel sütnek [Kv; Aggm. C. 12]. 1746 
egy darab szőlő aviticuma à tavaszi munká-
ját végbenis vitette, úgy mint hajtását, karózását 
és egyszeri kapálásánakis jobb részit [Torda; 
TJk III . 78]. 1773: tsak egyszeri Templomb(an) 
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lett fel állással Reconcüialt Nzt Zámbo Dániel 
ŏ kegyle hajadon Léanya Zambo Aniska Paraz-
nasagért [Gyalu K ; RAk 173]. 1791 : Az Hazas-
sagi kötelbe levő Személlyek egyszeri botránkoz-
tatásokért kövessenek Eccl(esi)at [M.bikal K ; 
RAk 10]. 

2. kb. egyszer már megmutato t t ; manifestat 
o da t ă ; einmal erwiesene(r, -s). 1613: az fogoly 

tellyessegessen az Urúnk ŏ Fge egyszerj kegyel-
messegehez Akarya magat t a r tan j [Kv; PLPr 
é/3. 1612-1615]. 

II. fn-i haszn-ban: egyetlen eset; un singur 
caz; der, die, das Einzige/Einmalige. 1679 : Pětěr 
Lukacz leania Jlona egi ú t ta l impregnáltatuan, 
az mŭ tŏruenjünk szĕrent mĕgh bŭntetŏdŏ t ĕrĕtte, 
es Ecclesiat is kŏuetet, tŏbszŏr ollja(n) uetěkbĕn 
nem incurralt az egiszĕrinél hane(m) jámborul 
uisěltĕ maghát [Ksz; BLt 3]. 

egyszeriben 1. azonnal, nyomban; imediat, nu-
maidecît; sofort. 1785 harmadik izenetéreis égy-
szeribe mellette nem lehetett [Mv; DLev. 4. 
XXXVI]. 1792 Most ittis két naptol kemény 
hideg kezdett lenni, ha még igy ta r t két vagy 
három éjjel, ugy Csikatis foghatunk, és mi-
helyen valami keveset kapok, egyszerib(en) bé 
inditom [Bencenc I I ; BK. Bara Ferenc lev.]. 
1803 azon ember, a' ki az Urkot hányta, egysze-
ribe el szaladot [Déva; Ks 114 Vegyes ir. J k 
574]. 1804 : Méltóztassék Nsgad Maga Törvényes 
Plenipotentiariussát égy Szeriben minden hala-
dékott félre tévén útnak indítani [Szinyér várai ja 
Szt ; Ks 94 Vegyes lev.]. 1805 : Teleki . . egyszeri-
ben pénzt ád [Dés; Ks 94]. 1844: ha levelem 
veszed s valami akadály lenne . . . abba az esetbe 
egyszeribe küld levelet postán hogy ne tűnődjem 
s tudjam hogy vagy nintsé valami bajad [Kv; 
Pk 6 Pákei Krisztina férjéhez]. 1849: Kelemen 
Béni mondotta nékema . . . mostan jösz vélem 
égy szeribe el is vi t t ujbol a’ Biazini vendég 
fogadoba [Kv; Végr. Vall. 14. — aKrizsán Má-
riának]. 

2. egy-kettőre; la repezeală; im Nu, auf eins 
zwei. 1804: a fen irt kerteknek epitesire ugy 
keszüllyenek az emberek, hogy a Pünkösd Napja 
elŏt esendő Heten egyszeribe fel tetetŏdgyŏn és 
be is fedődgyek [Zágon H s z ; Szentk.]. 1825: 
jó keze ügyeiben lévén ezen Berek mindenre égy-
szeriben eztet vagdaltatta, és pusztította [Szent-
demeter U ; Told.]. 

3. hirtelen, váratlanul; dintr-o dată, pe neaş-
tep ta te ; unerwartet, plötzlich. 7826; ha szeme-
sebben ügyelte volna a Felperes Tehenét a midőn 
tejje elapadásáért az igézet ellen orvosolta, reá 
akadhatott volna a nyaval l jára ; mert a Torok 
gyék, lassan és nem egyszeribe elé rohano nya-
vallya [F.rákos U ; Falujk 144 Barabás Áron 
pap-not. kezével]. 

4. mindjárt, közvetlenül; imediat, alături; un-
mittelbar, gleich. 1825: egy Darab allod(ialis) 
Kaszáló vagyon a’ Fenn érdekelt Fogadon 
egyszeriben alól [Szentdemeter U ; Told. Conscr. 
48]. 
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egyszeri-másszori időnként való; din cînd ín 
cînd; zeitweüig. 1695 Nemes Szabó János 
egjéb interestis nem adhatott hanem etzeri ma-
szori szolgálattyával potolta, Kováts István Uramis 
a felett hadtol mentette [Mezőbánd MT; MbK 
78]. 1770 : ezen Nemes vár(me)gye' . . . nem lévén 
hazam és benne' lakásam hanem mint Feleségem. 
Ioszágában egyszeri mászori még fordulásam tsak, 
azért nem tsudalkózom ha ismerétlén voltam 
kétségben jö t t [SLt XLHI . 16]. 

egyszer-másszor 1. olykor-olykor, hébe-hóba, 
néha-néha; cîte o dată, din cînd ín c înd; ab und 
zu, zuweüen. 1732 Mikor Jobbágy szerben vol-
tanak a szolgálatra praebendát nem adta(na)k, 
hanem mikor szúk gabona ideje volt Nyári do-
logra édgyszer másszor [Szentjakab A F (? ) ; 
TSb 51]. 1750 : holmi erre ki bujdosot székelyeket 
és masokat tudok egyszer maczor ot t lakni [Borsa 
K ; Mk IV. XXIV. 262]. 1759 : egyszer mász-
szor veszekedtenek ottan [Szentlászló MT; Sár.]. 
1764 : Én i t t a tavaly nem laktam hanem tsak 
egyszer máttzor jöttem haza látóul Feleségemhez 
Gyermekeimhez [Kóród K K ; Ks 19/1. 6]. 1784 
feltünk az eŏ Nsgáéba menni, mikor vit tünk is 
egyszer, mászszor a szekér laj torjában Sátét, 
lopva vittünk mikor ra j ta nem vesztettűnk [Arany 
H ; J H b XXXI/51. 24]. 1799 A' tanít tatásáról 

. Sámuelnek ennyit tudok Én . kérdeztem 
tŏlle, hogy jár é a Collégiumba. mellyre nékem 
ezt felelte; Igen egyszer máttzor [Mv; MvLev. 
Balog Ádám (51) cívis vall.]. 1820 Ferentz Inas-
nak ot t létekor tsak látóul fordultam meg egyszer 
mátzor a ' Háznál, akkor én semmit észre nem 
vettem [Aranyosrákos TA; J H b Fasc. 48 „Gál 
Juliána főző" (24) vall.]. 1836 Márkus István 
. . . lassú egyszer s másszor akadozó beszédű 
[DLt 653 nyomt. kl]. 1876: A’ másadik csoportis 
kevés hijánnal feljáró, olvas a ' betűzést végezvin 
A' harmadik egyszer mászer feljáró : Gönczi táblát 
s más betűzéseket kezdők [Bádok K ; RAk]. 

2. egy és más alkalommal; cu diferite ocazii, 
cu o ocazie sau a l ta ; zuweilen, manchmal. 1633 : 
Egiczer masor verek le az mákos Diznakban f t it 
Ebesfaluanb No 12. [UtI. — aOlv.: disznákban. 
bKésőbb: Erzsébetváros]. 1711 en ezelŏt 30 
esztendökel falusi Folnagy nem voltam, de esküt 
énis voltam égyszer mászor ſBolya A F ; MNy 
X X X I X , 382 Mány Stényerul (70) jb vall.]. 1734 
az Fiaim tudom hogy edgyszer másszor oda volta-
nak Somkutra dologra [Kővárhosszúfalu Szt ; 
TK1]. 1738 Egyszer masszőr leváltam fl. 72 d 
4. — I t e m : egy aranyat [Torockó; Bosla]. 1755 
Berkeszinek is amit egyszer, másszor aprodonként 
adott, meg fizett(em) Rhflr. 2 xr 33 [TL. Teleki 
Ádám költség-naplója 32a]. 1763 : én sok pénzt 
adtam egyszer mádszor néki azzal h a a Nagod 
penzit el nem költötte is tsináltathatot magának 
köntöst [Retteg SzD; TL. árva Bágyi Susanna 
lev.]. 1768 azonn árkot . . edszer mát tzor tisz-
tagatták [Abafája MT; Told. 17a Huszár lev.]. 
1778 Ezen Erdőt . . . egyszer màszor aprodon-
ként . . . elhordották [Koronka MT; Told. 79]. 
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7785 Balis (!) Mihálynit is egjszer matzor ittan 
<!) pénzemre palinkat [Koronka MT; Told. 20 
Czutzosi (I) Josi (30) vall.]. 1791 hogy azon 
husz Mforintokat eo Natságának Dioszegitül egy-
szer mátzor lévaltam légyen pr(ae)sentibus recog-
noscalom [Szilágycseh; IB. Fogarasi István nyug-
tája]. 1794; miket ajándékazatt volna egyszer 
másszer [Koronka MT; Told. 42]. 1845 Férjem 
ez előtt néhány hetekkel járagatott Madarasinéhoz 
egyszer másszor, s két versen én is voltam utánna, 
hogy haza hivtăm egyébb barácságunk vagy tár-
salkodásunk a Madarasiné házával nintseu [Dés; 
BLt 502. 3]. 

egyszerre 1. egyszeri alkalommal, egy út tal ; cu 
un drum, cu o cale; auf einmal. 1829: 'Sursán 
Kretsun meg vásárolta volt . . . a 11 kalongya 
Szénát olly maga le kötelezése mellett hogy 
az egész summát a terminuson egyszerre bé fizeti 
[Milvány K ; Somb. II]. 1849: mindenemet egy-
szerre Kelemen Béni ki nem vihette falura [Kv; 
Végr. Vall. 40]. 

2. hirtelenjében; pe neaşteptate; im Nu, im 
Handumdrehen. 1843 : azon darab hely . . . a 
juhokberke nevezetű helytől ez előtt mint egy 
hat esztendővel egy tavaszon lett nagy árviz által 
szeletett egyszerre el a maros által, elhagyván 
egyszerre a maros régi árkát, oda vágatt magának 
árkát [Körtvélyfája MT; EHA]. 1867 jelenleg 
az erdőért is most égyszerre pénzt kapni — ki 
tudgya idéb hátrább azért is mit [Bözödújfalu 
U; Pf Kovács Sándor lev.]. 

3. egyszeriben, azonnal; imediat, pe loc; sofort. 
1846 Darvas János . . . kezébe levő páltzajával 
Virág Laszlonak pof a ját ugy ütötte hogy az egy 
szerre meg repedett — s belőlle a vér erőssen 
kezdett folyni [Dés; DLt 530/847. 20]. 

4. egyetlen időpontra; pentru o singură dată; 
für das eine Mai. 1852 : Mig a Gát ág es a Zápor 
tartohoz meg kivántato Anyagok meg hozatnak 

szükségesnek látnám a Zápor tar to helyit el 
készitteni hogy ne maradna minden munka egy-
szerre [Kadács U ; Pf. Pálffi Dávid Pálffi Lajos-
hoz]. 

5. egyszer csak, végülis; ín fine, la urma urme-
lor; schließlich, auf einmal. 1812: a ' Groffné édes 
annya Leányastol edgyütt a Groff Ur eŏ 
nsga Hńzára menvén ott szidták alatsonitották 
• •., de ennekis egyszerre vége lévén elmentek és 

lefeküdtek [Héderfája K K ; IB]. 

egyszersmind 1. egyben, egyúttal; ín acelaşi 
t imp; zugleich. 1589)XVII. sz. eleje: Miért hogi 
ez tarsasagh, ket fęle kŏmiues mesterekbeol all 
ennek utanna Faragókból, az az: Az kik az keouet 
minden fe.le epitmennek nemere ki tudgiak, tanul-
tak szepen faragni, es faltis ez mellet eczer, s mind 
tudnak rakni es boltozni [Kv; KőmCArt. 3]. 
1610 az teobbit® is Zegie fel agia egizersmind 
megj [UszT 4/3b. - ftA pénzt]. 1652 Tott 
Istua(n) . . . Monostori kultsar s- kadaris egyczer-
smind [Bács K ; GyU 128]. 1655 Kolosvárat . 
lakó bŭcsülletes Csepreghi Mihály Ur(am) kérésé-

ből, s egyszersmind eő kglme reszere valo, Kglines 
Urunk vallató paraucsolattyával kénszeritésbölis 
. . . [CartTr II]. 1666/1701 : az Colosvári Feò Kapi-
tány, ki egyszersmind Feò Ispanis lészen [KvLt 
I. 188 ogy-i végzés]. 1670: Keonyőrgunk ezert 
Ngd(na)k igen alazatosan Fejedelmi Kegyelmes-
segébol es egyszersmind Istenhez valo buzgó sze-
retetből méltóztassék valami subsidiumal lenni 
[Kilyén Hsz; BLt 1]. 1671 : Nem simplex Feleki 
emberrel perlek én most, hane(m) oly Feleki 
emberrel, az ki edgy szer s mind Kolosvari pasz-
toris [Kv; T J k VIII/11. 151]. 1674 : (A) Con-
tractust, mindenekb(en) az Vr Banffi Sigmond 
vram megh allya, es . . . edgyik részről magáénak 
agnoscállya ő kglme egjszersmind is effectuallya 
[Havadtő MT; BLt 11 Isák György kézírása]. 
1695 : Arkosi István Nemes Colos vár Várossá(na)k 
édgyik hűtős Szám vevője, és édgyszer s mind 
Diuisora [Kv; Berz. 2. 28/43]. 1717 : Hogy annál 
is jobban az Iffiuság a Tanuláshoz édesedgyek, 
s Capacitaltatthassék, s edgyszer-s-mind conside-
rálván magok itt való kőlcséges Expensájokat is, 
rendeltünk az i t t valo Accessisták Intertentiojokra 
ex Impositione extraordinaria Tritici Cubulos 50’’ 
Avenae 75" Foeni Currus 50 [Nsz; Ks 83 gub.]. 
1720 k. Mi azért Joszagunkot idegentől bi-
rattatni behunt szemmél nem nezhetvén, tar tván 
eczczersmind attolis hogy idővel azon Ioszag 
tőllűnk igaz vérektől örökösön el idegenedik 
altal Adgjuk Zálog keppen Jósika Imreh 
Uram (na) k eo nsga(na)k [JHb XVIII/3]. 1749 
Zalathnai Dobra Péter Uram Liber Baronissa 
Veselényi Maria Aszszonyt . . . admone alt attya, s 
edgyszersmind kénáltattja is Bálványos Váralja 
nevü Faluban lévő Fiscalis Portionak Zalagjavai 
[JHb IV/5]. 1755 ezen Gyŭmŏltsŏs minthogy 
egyszersmind Kaszálois a' Széna füvek kŏzzéis 
ingrediálhat, és terem Cur. 11/2 [Ludesd H ; BK 
sub nr. 1020 Naláczi conscr.]. 1756 Az oras 
Mester pedig mint igirte volt 90 Vonás forintb(au) 
az orat acceptalom, ugy mind az által hogy édgy-
szer s mind fertállytis üssön [Ks 28. VII]. 1780 
a' Tzéh mesterek kezdettenek szollani . . ., hogy 
initsoda okok mellett nem állhatnak el a ' pap 
vállasztásáb(an) és hozásáb(an) valo szabadságok 
mellől és egyszersmind privüegiumok mellől [Ne; 
Borb. I I Kováts József rektor-prof. lev.]. 1830 
A Felkelhető Jokhoz semmi Jussom és Szavam 
nem lévén, s nemis lehetvén, azoknak Conscrip-
tioját s egyszersmind Sequestratioját nem ellen-
zem [Nagyikland TA; TLt Közig. ir. 1748]. 1838 
Altalom égyszersmind szégyellem is Sogor Úrhoz 
valo sok kuldozesunkot, keren (l) Atyafiságoson 
ne hogy meg ne nehezkegyek mert a szegensĕg 
es nyomorúság kentelenit [Usz; Pf. Matefi Károly 
lev. öreges, gyakorlatlan kézírással]. J878 : Kozma 
György magtárnok kéri, hogy mellé egy segéd 
rendeltessék, a ki ugy a be- mint a kimérésnél 
jelen legyen s egyszersmind ellenőrkép szerepeljen 
[M.bikal K ; RAk 339]. 

â. azonkívül/amellett még; pe lîngă, ín afară, 
totodată; außerdem. 1736: az nagy embereknek 
régi időben mikor niulattanak, igen kedves muzsi-
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kájok volt az török síp, egyszersmind az dob 
[MetTr 330]. 7742 ; Ngod már a mint tudom 
három ŭdŏn birta és azon három ŭdŏrŏl levaltam 
is az arendat Ngodtol Nf 15 Ugjmint 1739 es 
1742 esztendőre egjszersmind 1741 esztendőre 
levaltam Nf 5 [A.csernáton Hsz; Ap. 2 Ugrón 
Kata nyil.]. 1810 : Első régi, egész Telek . . Lakik 
raj ta Fogados és egyszers mind az ide valo Domi-
nalis Biroságot vivő Birtokatlan Nemes Pap 
Ignáth [Dob.; Ks 76 Conscr. 227]. 

3. egyidejűleg, egyszerre; ín acelaşi timp, 
concomitent; gleichzeitig. 1539: Sombori benedek 

az feleth kewtthe magath hogh az my zalagossa 
ew Neky Sombory Mihalnęl wolna, egy masnal 
kewl Megh nhe watthatna, ha nem ha echyersmynd 
mynden zalagossanak le thenne az penzyth, az 
kor thartozzyk megh adny [Zsombor K ; MNy 
XL, 137]. 1556 az keth Negwen forynthyath az 
Jowendo Zenth Esthwan Kyral Napyara tartho-
zyk Eccersmynth tellyesseggel meg Ádny [Mike-
fva K K ; BfR VI. 283/3]. 1574 : ky Ieo az Istwan 
az hazbol, es Mind ketteo hozza vtth vgi talalyak 
ecchersmind hogi azonnal leh essik [Kv; T J k 
III/3. 406]. 1586 Io pal vram egsers (!) mind 
nem solgalhatok kett Vrat [Kv; TJk IV/1. 597a]. 
1590 immár Zolgait es Jobbagit mind fel gytette. 
Azok pedigh ott az megh mondott helyen Egizer-
smind reánk rohanua(n) fegiueres keszel dardak-
kal zabliakkal és kylemb fele fegiueri ezkeózók-
kel raitúnk valanak [UszT „Fozto Jmreh vice 
kiralibiro" vall.]. 1592 ; Mikor gialurola az Negj 
quarta borokat hoztam az Eggik hordonak ha-
ro(ni) veswie egczersmind el tórót [Kv; Szám. 
5/XII. 9. — aGyalu K]. 1595 mierthogi az 
Paisbali zeoleonek karos voltat esmertek eo keg-
mek keod es hidegh mia, vegeztek varosul hogi 
az Nadas teriuel eccersmind zeggiek megh [Kv; 
TanJk 1/1. 263]. 1593 26. oct(obris) Juta vrunk-
tol ket posta eccersmind, az k j az hirt hozta vala 
az vrunk diadalma feleol, Nagi Istwan es János, 
vezetek neuet el felejtettem volt eggiknek eoreo-
meombe [Kv; Szám 6/XXIX. 45]. 1602: Nagy 
Akiosona negy haz Jobbagon kjwewl hagiom 
s keoteom Colosuari Biro vramnak tanachaual 
egyetemben, zaz negyuen egy forintba, hogy 
temettessenek tiztessegesen beleolle. Soha addig 
senkj el ne vehesse teolleok megh egyzersmind 
Azt le nem tezik eo kmeknek [Kv; RDL I. 73. — 
aF.aklos TA]. 1607 egj keues uartatua vtanna 
mene Tibald Peter es Leórincz az eocze vgian 
egzersini(n)d menenk azt mondhato(m) [Kadics-
fva U ; UszT 20/149]. 1610 az huzon Eot forin-
tiat is uege fel agia egizers mind megj [Bibarcfva 
U; i.h. 4. 3b]. 1636 : fogadom ŏ keglminek 
azt az kilencz szaz uert aranyokat, es ket szaz 
Tallérokat ez iőuő közeibik karaczon napiara 
. . egyszersmind fogyatkozas nelkült megh adni 
[Kv/Görcsön Sz; JHbK XLV/28]. 1639 : (A) 
kartetelet . . . tiz forintban Ugi Engede megh hogi 
azt az tiz forintott Egczersmind zent giéórt nap-
ian megh adgia [Dob.; Ks 41. F]. 1640 : ennek 
az leánynak az csecse s az fara s az kunája egy-
szersmind nő [Mv; MvLt 291. 236b átírásban!]. 

1646: hogy ha penigh ketek keozul valamellik 
hatreb marad ( : kinek meghis kell lenni, mert 
egyszersmind nem let megh sem halhat ketek:) 
hiheteo hogy bizony bantodasa busulasa elegh 
leszen [Bádok K ; J H b 111/72]. 1653 harmad 
napra megmustrálának bennünket, és három hó-
pénzt adata egyszersmind Nagy András által a 
fejedelem [ETA I, NSz]. 1669 : engemet plene e t 
integré Contentalt ŏ kglme, igaz dolog hogy nem 
egycersmind hanem egy néhány izben fizette uolt 
ŏ kglme, s az Aszony ŏ kglmeis [JHbK XLV/37 
Bálintitt Zsigmond nyugtája]. 1676 Bak Mihály„ 
Kis Gherlerd (!) János Ezek egyszersmind szök-
tenek volt el Brassó tájékan mondják, hogy laknak 
[Kajántó K ; BfN Fasc. 63]. 1681 e. tegnap 
előt estue fele, maid ecersmind feiruarat kőit 
ket rendbeli leuelit vŏttem uram kgd (ne) k [Ko-
zárvár SzD; GramTr XVIII, 644]. 1724 : Tudom 
h(ogy) Pekri Uramnál egyszersmind egy Menyets-
kének két gyermeke lett [M.királyfva K K ; BK. 
Kis Sámuelné (38) jb vall.]. 1729 : egy ejjel 7 
gjertyáját meg gyújtván egjszer s mind ä Gazdá-
(na)k ä hazába ugj ivut egj pajtásaval [Sövényfva 
K K ; TSb 51]. 1732: Mint hogj a dŭrŭczkelŏ t 
és kása tőrőt egj kerék hajt ja, azért egjszersmind, 
mindenik nem járhat [Kóród K K ; Ks 12. I]. 
1736 Ha valaki az időben az szakállát leberet-
váltatta, nem beretváltatta az haját is egyszers-
mind, az csúf volt, olyat mondottak neki az kit 
szégyenlek kiírni [MetTr 350]. 1755 : minden 
felől az kertek in ruina vadnak ha nem renovál-
juk mind egjszersmind hull le a kert [Szentmar-
gita SzD; Ks 18. LII]. 1770 : Sokan a Lekenczeiek 
. . . adossok lévén . . ., irgalmatlanul kegyetlenül 
égyszersmind fel akarják szedni [Lekence B N ; 
Ks 17. 67/29]. 1771 : meg rakodatt innen némelly-
kor egytzersmind 30. és 40 szekér is fával | ollyan 
fák voltanak kőztek, hogy nemellyeket két rend-
beli ökrökkel kelletett egytzersmind vontatniak 
az Vajda Hunyadi Dominiumbéli Jobbágvoknak 
[Kismuncsel H ; JHb 93. XIX. 6]. 1777' Mely 
két egy mastol távol levő epületek(ne)k oly tsendes 
idöb(en) esett Egy szersmind valo meg egesek„ 
Valamely gonosz ember (ne) k előre keszitett mes-
tersege Nélkül telyes lehetetlen lett volna [Majos 
MT; Told. 26/21]. 1808 Enis tartozom az 
igért 50 Vforintokot vagy részenként a’ munka 
folyomotjához alkalmoztatva, vagy a ' munka el 
végzésé után egyszersmind ki fizetni [Kakasd MT; 
DLev. 4. XLI]. 1809 : akár kiis egyszersmind 
magára két terhet nehezen válalhat [Asz ; Borb. II]. 
1825 Strása Cigánynak Tódutz Gergelynek4 

egyszersmind két fiu Gvermeket, Gergelyt és 
Jósit [Damos K ; RAk 49. - aTi. keresztelt]. 
1830 Ezen fennebb specificált és Conscribált 
Vagyonokat nem tsak Conscribáltuk, hanem 
égyszersmind az irt Coinmetaneusok jelenlétekben 
Sequestráltukis [Nagyikland TA; TLt Közig. ir. 
1748]. 

4. együttesen; pe coinun acord împreună; 
gemeinsam. 1653 : Végre én reá rohan ék a hídra 
az én népemmel, és elöli magam puskát ránték — 
pallóst s megriaszkodám a mint tudék . . . És 
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így a törökök megtartózának, látván, hogy más 
<lolog lészen, és hogy egyesek vagyunk és egyszers-
mind akarjuk* [ETA I, 137 NSz. - a1621-beli 
eseményre von.]. 7657 (A székelyeket) marasz-
to t ta csak egynéhány napig, és azután egyszers-
mind jobb lészen indulniok haza felé; de azok 
semmiképpen nem engedének urunknak, hanem 
útra indulának Molduva felé [ETA I, 163 NSz]. 
7756 név szerint frai eczersmind kik voltak, 
tudok Veres Samuelnét, Jakabos Istvánnét, Bar-
talis Annist [Altorja Hsz; HSzjP]. 1778 
őtt Falut eskettek meg és egy egy Falubeli embe-
reket egyszersmind eskették meg [Kéménd H ; 
J H b XXXI/51. 70]. 

5. hirtelen, egyszerre; pe neaşteptate, fără 
veste; plötzlich, auf einmal. 1599 : Boldisar vonny 
kezde az Zeket Zabo Georgy alol kyt mikor 
néni enged vala Zabo Georgy, az kanna bort 
Boldisar egyehersmind az fejere burita [Kv; 
T J k VI/1. 287]. 1653 Megtartózék akkor a vajda 
minden hadával, és kezdé a hadait rendelni a mint 
lehet. De az ország hada azt nem várja, hanem 
MJézust" kiáltván, reája mennek egyszersmind, 
és a Marosnak szorítja a kopj ás a lengyelt s kozákot 
[ETA I, 56 NSz. — 160,0-beli eseményre von.]. 
1796 k. a Csikók egyszersmind meg betegedte(ne)k 
s harmadnap alatt mind az három meg döglött 
[Banyica K ; IB]. 

E jel-re az ÉrtSz Mikes Kelementől idéz egyetlen adalékot. 

egyszerű 1. simplu; einfach. 1854 Rendelem, 
hogy ki nyujtoztatásom, es el takarit tatásom mint 
szegény embere, a lehető leg egyszerűbb legyen 
[Kv Végr.]. 

2. ~ ok érthető/nyilvánvaló ok ; motiv clar/ 
evident; klarer/offensichtlicher Grund. 1846 van 
szerencsém a' Méltoságos Urat arra kérni, hogy 
tavaszon tul öszve kelések az ifiaknak ne huzod-
gyék, nézetein szerént azon égyszerŭ okbol, had 
kezrlgyék az életet egyszerre [Dés; Berz. Nemes 
József lev.]. 

egyszer-ványolt durván kalló t t ; da t o singură 
dată la piuă, grosolan; grob gewalkt. 1678 : kell 
az többi között csinálni az magam drágányi szá-
mára négy vég zöld, egyszer ványolt posztót 
[AUt 252]. 1685 eczer vanyolt brassói poszto 
[UtI]. 1690 Száva Péter ebesfalvi udvarbiránk 
adni inistr ált Fogarasban udvarunk szükségére 
berkegyapjuból csinált egyszerványolt kék posztót 
[Ebesfva; AUt 584]. 1702 (Az inasnak) egy 
Dolománna<k> való Ab a Posztot, avagy Brassait 
egjszer vanyoltat . kell adni [Dés; Jk] . 1722 
A' Kotsisnak Egy kék egjszer ványolt nad-
rágjára flr. 1//68. [TK1 Barcsai János tutorsága]. 
1723 Egyszer ványolt kék posztó Kétszer 
ványolt kék posztó [Koronka MT; Told. 29/2]. 
1736 A keserveseknek, kivált feleséginek, leá-
nyinak, testvér, közelvaló atyafiainak, egyszer 
ványolt fekete posztóból palástyok volt [MetTr 
405], 1771 vett fekete kéttzer ványolt posz-
tott más fél véget, égyszer vanyolt posztot égy 
véget [Kendilóna SzD; Teleki Pál hagy.]. 

egyszín egyszínű; de o culoare; einfärbig. 
1739 Egy szin kék virágos kanavácz mente 
[Szászerked K ; LLt 96]. 1766 Citrom szin Sel-
lyem kreditor paplany körül egyszin Sellyem habos 
tafota [Szárhegy Cs; i.h.]. 

egyszínű átv ? azonos jellegű; de acelaşi fe l ; 
gleicher Art. 1733 senkinekis egy szinŭ reme-
diummal kettővel élni nem lehet, hanem ha az 
egyiket vagv deponalta vagy Judicialiter cassal-
ta t ta [Torda T J k I. 8]. 

egyszóval 1. röviden szólva; pe scurt, cu un 
cuvint ; kurz gesagt, mit einem Wort. 1670 ő 
kgme is arra ígirte magat hogy vagy bor vagy 
meh ser vagy szalad sert it fogok arultatni . . 
Egy szóval akarmit, ö kgme ki arullya vagy arul-
ta t tya az felesegevel [Dés; Ks 41. C. 10]. 1678 
En Palogiaj Mihály az Desj Rationistasagban 

minden nével nevezendő jövedelemben sem 
az Contrabantban magamnak titkon el ne(m) 
tartok, hane(m) egi szóval minden nemő jövedel-
met proventust elé adok [Gyf; KaLt Apor István 
ir.]. 1740 az egész takarodáson, kaszáláson tud-
niillik és aratáson, sŏ t Tŏrőkbuza kapálláson is 
gyalog szerrel szolgálnak mind addig valamíg el 
végezhetik, edgy szóval a’ mikor és a' mire kíván-
tatik az Vr dolgára hajtat tanak, mellynek ren-
delt ideje és szakasza nincsen [Runk TA; Ks 89 
Inv. 58]. 1755 ezen unokámra Székely Juditlira 
. . Testalom egy szóval mindenemet pénzemet, 
jelen valókat és adósságaimat ugy egyéb minden 
nével nevezendő ezüst, Ón, Réz vas fa cserép 
és gúnyáimat (így l) [Asz; Borb. II]. 1758 csak 
eŏ Nganak dolgozunk mindent valami kívántatik 
Rostát és egyebet ki mitsoda Mester Ember a 
szerént még is Taxát fizetünk minden Sátor Négy 
Négy Sustákot, azon kívül a ' Vajda Kardos Farkas 
Inget, Lábra valót, Kutsmát Csizmát, egytul is 
mástol is maga számára ket három Petákot huz 
egy szóval mi raj tunk az húzás, vonás Sattzol-
tatás igen nagy és Terhes [Nagysomkút S z t ; 
TK1]. 1781 (A kaszálórét) abban az időben tel-
lyes vala sűrű Bokrokkal Tőgy és Csere és 
Fűzfákkal, es egyebb fele rakotya s mas fakkal 
egy szóval nagy barlangos hely vala [Zágor K K ; 
Ks 19/IV. 8]. 1794 ő egy ollyan fel fuvalkodott 
ember hogy mindennel kész egyben kapni akár 
mi kitsid dologért, Minketis meg tsufolt, egy szóval 
garáznás perdítus [Déva; Ks 79. XXVII . 10]. 
1812: mikor a ' Groff utbol megérkezett is azt 
mondotta a ' Groff né Bár tsak maradtál volna 
oda tsendesebb vagyok mikor nem látlak 's, ha 
látlak egészlen felháborodom. .Edgy szóval tudom, 
hogy a' Groffné a ' Grofot gyomorból gyűlölte 
[Héderfája K K ; IB. Magyari János (19) grófi 
kertészlegény vall.]. 1814: Dobai Mihálly Uram 

Horváth Josefet le fattyazta, Balog I s tvánt 
és Jsákit mindennek el mondotta, égy szóval 
kitsintŭl fogva nagyig ok nélkül vexálta [Dés; 
DLt 56. 20]. 

2. vagyis, t ehá t ; deci, aşadar; das heißt, also. 
1653 : De mind e tájban it t Vásárhelyt is voltanak 
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nagy hánykodásban a religio válogatásban, mert 
majd fele a városnak, ugyan a nagyja az u j hae-
resist, a Blandratáét, bévette vala. Egyszóval 
a szászokon kivül mind az országban lakó magyar-
ság ily veszélyben forgott akkort [ETA I, 28 
NSz]. 7730 ; Egy szóval ki kérkedett azzal, hogy 
adott az Isten annyit, hogy az mig élek lészen 
egy pólturám [Altorja Hsz ; Borb. I]. 1762 Tud-
gyaé, láttáé, hallottaé és kitől a Tanú nyilván 
és bizonyoson . . . , hogy . . . Marika alias Mólduván 
Petre és ugyan Gyekeb(en) lakŏ Pódár Kifor 

. vagy edgyütt vagy másut t bŏvŏn forgattanak 
vólna titkon vagy nyilvánis pénzt, vagy másnak 
is a t tanak volna ? Edgy szóval . . . beszédek-
ből, a vagy magok viselésekből vetté valami olly 
jelt észre a ' Tanú, melly arra mutatna, hogy Ők 
ástákki à pénzt a ' megnevezett helyről ? [Dob.; 
Ks 4. VII. 12 vk]. 1801 ö kegyelme mind-
addig valameddig az mérést Calculust proportiok 
tsinálását edgy szóval az egész munkát el-végzi 
tartoznak tisztességesen interteneálni [M.zsombor 
K ; Somb. II] . 

3. azaz, vagyis; adicŭ, deci; das heißt/ist. 
1768 Tobies (!) Szalamont Feleségevei együtt 
ártatt lanul meg verte a D(omi)nalis Biro . . . 
ütvén fejit égy szóval akár hon érte [Bukuresd 
H ; Ks 113 Vegyes ir.]. 

egyszőrű egyforma szőrű; cu păr de acelaşi 
fel ; gleichhaarig. 1745 igen egy szőrűek voltanak 
azon két kancza lovak [Mezőrücs MT; Ks 14. 
XXXI . 11]. 

egyszorű-bőrű hasonszőrű, azonos jussú; cu 
aceleaşi drepturi ; gleichen Schlages, gleichberech-
tigt. 1783 inkább lehessünk azon Tanorokban 
biro egj szŏrŭ börü Possessorok [Ádáinos K K ; 
Pk 7]. 

egytalléros egy tallért ki tevő; de un taler; einen 
Taler wert. Szk : ~ adó. 1662 : Megh fiszetendeö 
adossagok Asz Tatar saczab(an) vagiok ados cu(m) 
f. 16 f Asz Egy Talleros adob(an) vagiok ados 
cu(m) f. 1 d. 75 [Kv; RDL I. 147]. 

egy-test“Vér I. fn 1. testvér; frate/soră; Geschwis-
ter. 1625: az atianknak Barabas Imrehnek az attia 
Antal Barabas Antal Pallal es Antal Georgel az 
Alpereseknek attiokkal es Antal Thamaszal egj 
test es ver [Usz; UszŢ 128]. 1640 Szakmari 
Marton Ele aluan Igj proponala eleottünk hogj 
eo az megh holt Szakmari Mihaljal egj test uer leott 
uolna [Kv; RDL I. 117b]. 1660 : Szekely Miklóssal 
egy test, vérek voltak Székely Kata, es Szekely 
borka [Csíkfva MT; Bál. 49]. 1667 : az őregh Dosa 
Tamas egy testver vala az makfalvi eoregh Dosa 
Andrassala [DLev. XIVB. 4. - BUo. előbb; Tudom 
hogy egy test Vér Atyafiak valanak az Nagy Dosa 
Andras az makfalui, az Nagy Dosa Tamassal]. 
1672: Marton Baratt s az Balas Istuan annya egy 
test uerek voltak [Toplica M T ; LLt Fasc. 160]. 
1676: Mihály Istuan b a t j a m . egy test ver az 
Nehaj Atyam(m)al [Impérfva Cs; BLt]. 1685: 
Egj test vér lévén N. Serester Jakabne es . . . 

Néhai . . . Intse Istvanne [Küyén Hsz; LLt]. 
1716 : mind Apával Anyával egj testvér volt szegény 
Harinai Miklós uram, Földvári Pálné Asszanyom-
mal [Nagyida K ; Told. 22]. 1725: Az en Attyam az 
Varga Ferencz Attjával egy tést vér volt [Kszeg; 
BfN Bh-i cs.]. 1730 : Kobok Marta volt egy testvér 
. . . Néhai Kobok Mihályal [Szabéd MT; Berz. 5. 
44. S. 13]. 1736: Petki Farkas . . . egytestvér 
vala amaz nagy hírű Petki Istvánnal [MetTr 449. 
— L. még i.h. 420, 439]. 1755 : Szodos István volt 
égy Testvér és édes Attyafi Nztes ŭdŏsbik 
Bándi Szodos Márton Urammal [Mezőbánd MT; 
MbK VIII. 17. - L. még ~ atyafi al.] | Pálffi 
István Uram Szüle At t ja egj testver volt 
Néhai Pálffi Péterrel [Tarcsafva U ; Pf]. 1765 
hárman ezek a Léányok egy test verek* valának 
[Kissolymos U ; Márkos lev. — aDe uo . : Kaszas 
Jánossal egy testvér Atyafiak]. 1767 az Aszszony 
Annya s az en Apám egy testvérek voltanak [Türe 
K ; Told. 5a]. 1770: Kováts György . . Kovács 
Péterrel egy Testvér [Szásznyíres SzD; Ks 30. 28]. 
1773 : hárman egy testvérek vagyunk [Szentsimon 
Cs; Hr 5]. 1785: a Nagy Attyok edgjüt t osztozott 
és egy testvérek voltak [Albis Hsz; MvLev. Hsz-i 
anyag 8. — Uabban a vallatásban ugyanerre az 
ügyre vonatkozólag még ilyen vall.- részletek olvas-
hatók: azt is hallottam Bak Sofiatol hogy az ő 
Nagy Attya, és a Bak Imre nagy At tya edes egy 
Testverek lettek volna | a Nagy Attyok edes edgyek 
voltak] | ketten egy Testvérek vagyunk [Csehét-
fva U ; Pf]. 1792 negjen egy Testvérek voltanak 
és édes Gjermekei néhai Fiilep Andrásnak [Aranyos-
rákos TA; Borb.]. 1797 Désfalvi Veres Márta 
vólt egy testvér Désfalvi Veres Miklóssal [Kv; 
Pk 2], 1804 : a Széki István Ur Feleségének Szakács 
Kristina Aszszonynak, Szakács Elek Uram, harmad 
izen való Attya fia mivel a nagy At tyok egy test 
vér volt [Szenterzsébet U ; Borb. I I „Üdösb Szakács 
Josef" (68) armalista vall.]. 1820 : Tudjae, . . hogy 
. . . Feli Torján valami névvel nevezendő olyan 
Sándor féle Jus volna, melyet a' néhai I . Sándor 
Mihály és János egy Testvérek vagy magok birta-
nak, vagy más valaki Birtokába engedtenek volna ? 
[Mv; i.h. Mátyás Sámuel ügyvéd tollbamondott 
lev.]. 1835: Mi három egy Testverektől . . . szár-
mazott természetes és Törvényes maradékok, mind-
nyájan néhai Idősb Komornyik Sigmondnak u n o k á i 
[Varsolc Sz; i.h.]. 

2. édesanyáról ~ anyáról féltestvér; f ra te /soră du-
pă mamă; mütterlicherseits Halbbruder/schwester-
1676: Csernatoni Istvánne | . . . Bándi Ersebeth asz-
szony édes annyarol . . . egy testver leven 
Varsanyi Peter Urammal [O.újfalu Szb ; DLev. 
XVIII . B]. 

II . Jelzői haszn-ban: 1. édestestvér-, édes-; 
frate/soră dulce; Vollbruder/schwester. Szk ! ~ húg-
1710: Balogh Miklós uramnak . . . mintegy két 
hetekkel holt meg az egy-testvér húga is [TT 1891* 
273 SzZsN] * ~ lednyág-atyafi. 1676: 6 kglme 
meg egygyezet egy Test-vér Leány Ag Attyafiajua' 
es azok maradekiual [Marossztgyörgy MT; Bál-
55] ~ néne. 1701 : Az mely házheljen lakik 
Rácz Jstván fiam, hallom hogy egj testvér Néném-
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(ne)k fiay közöket mondanák hozzá, de ahoz semmi 
közök nem lehet [Pólyán TA; J H b XVI/7]. 1723 
az mi én reám az Attyámról s Anyámról maradót 
is a velem egj Testvér Néném vesztegette el [Kv; 
KvRLt VII. 28] ~ öcs. 1662 Szarka Judit, 

egj testvér eőtseji Szarka Sigmond és János 
[Kál MT; Berz. 3. 47, 41]. 1691 Ugrai Szabó 
Istvann Uram egj Testver őcse keppibe(n) [Mező-
sámsond MT; i.h. 5. 41. S. 221. 1700 Meg tekintven 
azért, Ecsedi Mihály ur(am) egj testver Eocsé(ne)k 
Ecsedi András vram (na) k Ŏ kglmenek eő kglmëhez 
mutatót igaz attjafiságát es sok rendbeli bajos-
kodásában liűseges segittsegét es faradozását 
(a) szanto földeket adá . . Ecsedi András 
uráni(na)k [KCsl 3]. 1702 Petkj Jakab Jancsi 
nevű örökös Jobbágyomot ket egy test vér eocs-
csivel [Hr. 1/21]. 1724 Hivának minket . . . Hogy 
az eo kglme egy testvér Eottséről eo kglmekre 
devenialt bonumokat osztanok fel [Asz; Borb. 
I]. 1727 égj testvér Eőcsöknek Guczi Ferencz 
Uram (na) k Czédálták volta [Kv; Pk 6. - aA 
testvérek a házat]. 

2. ~ gyermek édesgyermek; copil propriu; 
leibliches Kind. 1773/1778 ; Pokai Peter Uram (na) k 
voltanak három egy testvér Gyermekei [Mv; DLev. 
*>]. 1807 ; Szarvadi Jannosnak voltak három egy 
Testvér Gyermekei [Dengeleg SzD; Ks 80. 18]. 

3. /N* atyafi édestestvér; frate/soră dulce; leib-
licher/Vollbruder/schwester. 7644; de ha I(ste)n 
posteritassal ne(m) szeretne eŏtetis, ha sine 
semine deficiala, visza szallianak pure et simpliciter, 
i(m)mediateq(ue) edes szüleimre, egy testver atia (na-
ftáira [Kv; J H b III/6. — aTi. a feleség]. 1648 
Nagi Benedek fiaj voltak es egi testuer atiafiak 
(Hsz; Bál. 1]. 1651 hiuatanak minket egy feleol 
Szent Egyedi Nemes Deák Ferencz és Deák Kata 
Aszszony nemes Széplaki Gábor Deák Vr(am) 
házos társa más fele öl, egy testvér Attyafiak [Szent-
egyed SzD; Wass]. 1667 Tudom hogy egy test 
Vér Atyafiak valanak az Nagy Dosa András az 
makfalui, az Nagy Dosa TamassaP [DLev. 2. 
XVIB. 5 Johannes Szekely (60) vall. - aUo. alább: 
az őregh Dosa Tamas egj testver vala az makfalvi 
eoregh Dosa Andrassal]. 1671 vdősbik Henter 
Ferencz és Henter Benedek uramek egy test vér 
attiafiak [Szentimre Cs; Hr. 2]. 1695: mi egy 
testvér Atyafiak voltunk Mihály Janossal [Kszeg; 
BfN Bh-i es.]. 1720: Kerekes Mihály és Mattyás 
egj Testvér Attyafiak voltak [M.újfalua K ; Ks 
25. V. - a K é s ő b b : Borsaújfalu]. 1721: Vadnak 
ennek még égy testvér Attyafiai ugj mint Andronia 
<ŝs Péter [Naszód BN; Ks 184. LXXXV]. 1723 : 
két egj Testvér Atyafiak egyik(ne)k neve Buzafejŭ 
Gyŏrgj a Másiknak Buzafejŭ Christofa [Pókafva 
AF; J H b XXV/45. - aMindkettő jb]. 1739 : Én 
Ns Nagy Rosnyai Rosnyai István Vr(am) házas 
Társa Szabó Sára, Ns Tordai Szabó Mihály Vr(am) 

Léánya, és égy testvér neveletlen atyámfiai 
Szabó Mihók és hajadon léány Szabó Kisanna 
[Torda; T J k I. 153]. 1740/1778 : (A) Divisio mi 
általunk mindenekben az fen meg irt modok Szerént 
méne véghçz a nyolcz egy testvér Atyafiak kőzött 
[Pókafva A F ; J H b XXV/57]. 1741: Sombori 

vSombori Sándor Vram, és Sombori Sombori Péter 
Vram, egj Testvér Atyafiak [Dob.; SL]. 1750 
a szánto főid Zálogb(an) vagyan Petru Duslág, 
és Mihály két edj testvér atyafiaknál [Vscsérd 
N K ; Berz. 11. 88/5]. 1755: Szodos István volt 
égy Testvér Attyafi mostan életben lévő Nztes 
Bandi Üdŏsbik Szodos Márton Urammal [Mező-
bánd MT; MbK VIII. 17]. 1761 : Néhai Kadácsi 
Lázár János és István edgj testvér Atyafiak lévén 

meg nevezett Test s vér Atyafiaknak lévén 
Béthában holmi Atyai jusson reájok devenialt 
benn valo Joszágok . . . mellj Jószágnak proprie-
tassa consequenter műnket . . . ületvén . . . azon 
Jószágra leváltam volt flor. hung 40 [Siménfva 
U ; Sf]. 1775 a ' két egy Testvér attyafi Sellérek 
egy más között fel oszszák [Nyárádtő MT; LLt 
Csáky-per 106. L. 13] | Tudgyaĕ a Tanú hogj 
Néhai Nobilis Felső Csernátoni Kováts Péter és 
Kováts Jakab egj Testvér Atjafiak lettenek vólna 

ezen Néhai Kováts Péter és Jakab magok (n a) k 
vettenek vólna Feleseget Barátosrola Néhai 
Szathmári Margitott és Katá t Testvéreket [Kézdi-
szék; Borb. — aHsz]. 1792 : Fülep Mihály, Menyhárt 
és János egj Testver Atyafiak [Aranyosrákos T A ; 
i.h.]. 1805 : Néhai Abodi András és György egy 
Testvér Atyafiaknok . . . Joszáginak fel méréséről 
készült Instrumentum [MakfvaMT; DLev. 1. VIII . 
A. 29]. 1807 Esmerteé a Tanú néhai Tit t Bothazi 
Szarvadi Jannos, Szarvadi Ferentz, és Szarvadi Jo-
seff egy Testvér Attyafiakat ? * [Dob.; Ks 80 vk]. 

4. anyával ~ atyafi anyáról féltestvér; frate/ 
soră după mamă; mütterlicherseits Halbschwester. 
1735 az én néhai édes Anyám és Mészáros 
Kata Aszonyék voltak anyával egy testvér Atya-
fiak [Torda; T J k I. 88]. 

5. ~ falu testvér/ikerfalu; sat alăturat ; Brúder/ 
Doppeldorf. 1852 Lisznyofalva Uzonfalvával csak-
nem egytestvér falu lévén, 's határai egybefügvén 

[Uzon Hsz; Kp V. 386]. 
A címszóbeli szó jelzette rokonsági fok nyelvi megjelölésé-

vel kapcs-ban 1. még édesegy, egy* é3 testvér. 

egy tizenketted tizenketted-; a douăsprezecea 
par te; Zwölftel. 1827 (A részem) azonn Házaknak 
s Telkeknek égy tizen kettőd részit tészi [Kv ; 
Born. IV. 20]. 

egy-uras egy földesurat szolgáló, egy földesúrhoz 
tartozó; care aparţine unui singur moşier; zu 
einem Grundherr gehörig. 1679 azon szőlőn pedig-
len akkor csak azért kapdosott hogy egy urasok 
voltunk [Szentmargita SzD; KGy]. 1695: mivel 
égy urasok voltak, az Becze Tivadar földeit hallot-
tam hogy két felé osztottak volna az Bèldi jobbá-
gyival [Ugróc K ; SLt Jk 22]. 1738 mikor azon 
két faluk egy Vrasok voltanak; akarmellyik Falu-
beli Embernek volt gabonája az másik határán, 
de ugyan csak azon egy Földes Vrnak keze alá 
szolgáltatott bé a dézma | azon darab helyen . . . 
Csáki István vr ő Nga életében mind a Tihaiak* 
mind az Galgaiak szántottanak, vetettenek . . . , 
minthogy akkor egy Vrasok voltának az két falu-
béliek [Galgó Sz; JHbK LIV/5. - aTihó (Sz) 
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lakosai]. 1804: Bosorral eleget jártam Ur Dolgára 
egy Uras lévén vélle [Farnos K ; KLev.]. 

egyúttal 1. ugyanazon alkalommal; cu acelaşi 
prilej; bei gleicher Gelegenheit. 1570 : Nyreo Matthe 
hithy zerent vallya, hogy Lat ta mykor az Zabo 
Janosne harmad Magawal fely Menth az Trombi-
táshoz az wrais vele volt egywttal es oda Mwlattak 
[Kv; T J k III/2. 32]. 1599 Az trombitás kemen-
czeyere az Erkelyben hogi azon Egi wtal fel raka-
ta t tuk Ment három penzes kalia 16 tezen fl — d 48 
[Kv; Szám. 8/XVI. 25]. 1653: a tatár, kurtán 
és a szászok i t t a város körül a falukat mind, egy 
vagy két napon felperselték vala; a városnak is 
egy úttal néki indulának a hídon erre által [ETA I, 
116 NSz]. 1791 A' Postelki meg hivásrol, és Kört-
vélyfai és Jószág zallogra meg hivásrol valo Rela-
toriakat égy úttal Kolosvárt apertáztattam [Kercse-
sora F ; TL. We^ssényi Dániel jószágigazgató gr. 
Teleki Józsefhez]. 1854 a mostani Törvények 
szerént az által szálitasi díj t az özvegyektől is meg 
veszik jónak látnám hogy egy úttal szálitodnek az 
ötsémekre mert könnyen meg történhetö hogy két 
három vagy negy evek múlva ök is meg fizetik az 
által szalitasi dijt és igy egy evi Iŏvedelem el mégyen 
ra [Uzon Hsz; Kp V. 394 Kispál György özv. 
Kispál Lászlónéhoz]. 

2. egy alkalommal/ízben; cu o ocazie; bei einer 
Gelegenheit, einmal. 1600 : Ezek az fogoly legeniek 
Delteol fogwant mind ot t i t tanak egy vttal el resze-
gedenek es Alutanak is Annak vthanna megh neky 
serkenenek es Inny kezdenek | lattam az Zabo 
Marton Gazdamat egy vt ta l ketten egy Agyban 
fekeonny, es vgyan azon Napp esmet az Daykawal 
lat tam hogy le fekeott egy Agyban [Kv; T J k 
VI/1. 456, 489]. 1679 : Adom tu t tá ra mindeneknek 

., hogi Pĕtĕr Lukacz Lĕania Jlona, ki mosta (n) 
Sĕpsi szekbën Vzonban Nemzetes Szabolczi Benedek 
Uramnal lakik, egi uttal impregnáltatua(n), az mŭ 
tŏruenjünk szĕrent megh bünte tődŏ t érette, es 
Ecclĕsiat is kŏuetet [Ksz; BLt 3]. 

együgyű 1. egyszerű; simplu; einfach. 1747 
a' Mohaia Udvárházis . . . égygyŭgyŭ épületben 
lévén Nagy Sigmond Uram épitette [Hr. 
— aNagymohán (NK) levő]. 

2. hi tvány; prăpădit ; niinderwertig. 1740 .ŝ A' 
Runki és Nagj-Oklosi Szegény jobbágjok szolgálat-
jok(na)k rendi ez; Van(na)k a ' Gy. Sz. Királyi 
határon bizonjos darab földek szakaszokb(an), 
melljeket tartoznak Ők kétszer meg szántani és 
edgyszer el-boronálni, melljet az ŏ edgyŭgyŭ ekéjek 
és marhájokkal minthogy nem vihetnek végben, 
kész pénzen szoktanak ekéket és boronákat fogadni 
[Runk A F ; Ks 89]. 

3. szerény; modest; bescheiden. 1680 k. Nagsa-
god szegény egy ügyü alázatos szolgájának az Bras-
sai Magyar Scholábol mosta (n) vettettetett Magyar 
Református Mesternek Sz: Györgyi Nagy István-
nak alázatos supplicatioja nagysagodhoza [Utl. 
— aTi. a fej-hez.]. 1685 Adgja I(ste)n ez irasom 
talallya kgdet örvendetes oraban. Kgd(ne)k eggyü-
gyü Jóakarója, örömest szolgál, Horti István 
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[Fog.; BLt 9 Horti István Mikes Pálhoz]. 1689 : 
Kegjelmeteknek edgyŭgyŭ szolgai Gábor Deák 
hites Assessor mp. és Tibodi Márton edgyik F(o)-
g(ara)ssi hŭ tŏs szolgabiro mp. [Kopácsel F ; BK.]. 
1782: Instálom Ngodat méltóztassék mind egy 
űgyű s tsekélly Levelemet, mind pedig az accludalt 
Attestatumot Mlgs Consideratioban venni [Baca 
SzD; GyL]. 

4. jámbor; blînd; gutmütig, harmlos. 1683 
Mégh tekintven az Nemes szék . . . egy űgyű vol-
tokat [Dés; Jk]. 1733/1813 : Az viseltes Köntö-
seimet adgyák az együgyű szegényeknek [Kv; 
SLt XLII . 6. 28]. 1736: Fenesrőla penig s Bácsból 
és Jegenyéből az szegény egyűgyű catholicusok 
keresztzászlóval, processioval jöttenek . . . , ezek 
az faluk az apostoli római szent hitet állhatatosan 
meg tar tot ták [MetTr 435. — aKisbács és Szász-
fenes Kv-ral tőszomszédos, Jegenye távolabbi 
kszegi település]. 

5. tudat lan; neştiutor; unkundig. 1736 így 
könnyű volt az más vallásoknak terjedni, mikor 
az catholicus papok együgyűek voltanak 
többet vittenek véghez jó példaadásokkal, mintsem 
tudományokkal [MetTr 423]. 1755: Fülöp István 
nem is az emberek okossá, de telyességel nem is 
együgyű [Illyefva Hsz; HSzjP]. 1765: Regius 
Perceptor Uram a nagy pénzt mindenkor rend-
ben ki rakta az asztalra, de a garast és annál apróbb 
pénzt mind a két kezivel vetette, mely pénz szám-
lálásnak modgyát, műnk egy ügyü paraszt emberek 
lévén fel nem vehettük [Ompoicaa; Eszt-Mk Vall. 
20. - aKésőbb: Kisompoly AF]. 

6. ügyefogyott; năt îng; unbeholfen. 1600: 
Gyeörgyffi Balint egywgyw we(n) ember wala eö 
neki hogy az leány kit az kett legeny neki szerze 
keŏbeŏles leőtt wolna, abban semmi hyre ne(m) 
wolt [UszT 15/38] | haliam hazam ta j an hogy ez 
Fodor Istwant megh Akarjak fogny . . . en mint 
hogy esmertem es thut tam egy eogyeo • Nyomorult 
voltat vgy leok kezes erette [Kv; T J k VI/1. 519]. 
1605: Zabo Peter vt Actor, Keresi Jósa I s twant 
es Balasy Palt Hoggyayakota Egy zegeny goromba 
Egywgyw fianak vereseyert vagdalasaert [UszT 
19/8. 9. - aHodgya (U) lakosait]. 1758 ennek 
előtte Cir(citer) 60. Esztendőkkel laktanak it Ne-
(me)ss Gyéresa Várossáb(an) két Lippai vezetek 
nevű emberek, . . . (: a kissebbik p(eni)g edgyűgyu, 
és hibás beszédű volt:) [Born. IX. 41. — aAranyoS-
gyéres TA]. 1764 : tsak az nezem hogy olly boldog-
talan együgyü Kgyd, mert bizany meg tanítanám 
a hamis passus tsinálásáért, hogy többször nem 
mérészlen(é)k senki neve alatt passust tsinálm 
[Erdőcsinád MT; Told. 44/25]. 1781 : ollyan együgyű 
öreg hogy ha Fija nem táplálná ta lám eliel is ttieg 
halna [Ádámos K K ; Pk 7]. 1817 : Nehéz Dolog 
értetlen együgyű, azonban vakmerő durva emberrel 
tractalni [Somkerék SzD; Berz. 75]. 

7. féleszű, hibbant, ütődött ; ţ icni t ; vertrackt, 
beteppert. 1766: En ismertem néhai Bentsér Pálné 

Asz(sz)onyomot, . . . tudom aztis, hogy Csikbafl 
létiben soha ép elmével nem volt . . házunkhoz 
sokszor jött, mind beszédgye, mind pedig niag® 
viselése együgyű tébollyagságat mu ta t t a [Csicsó Cs, 
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Ks 92]. 1767 Tudom hogy Néhai Kovats Margit 
hogy annyira meg öregedet vala hogy mindenkor 
meg tiboljodot elme vei jar vala . . . beteg koraban 

az szegeny együgyű Kovács Margit Aszszony 
erŏtlensege miat le vizellette magat es Gereb Antalne 
Aszszony tíízes penetŏvel a sŭ tŏ haz el öt meg vere 
[Medesér U; Ks 20. XIV. 1]. 1774: Vagyon egy 
boldogtalan Tyukász Marczi nevezetű egyűgyűis 
[Szentdemeter U ; LLt vall. 46]. 1781: Turnus 
Adám Testvér Húgával edgjűtt egygyügyü fél 
eszűek lévén Nőtelen deficiáltak [Vingárd AF; 
Mk 34 Michael Fakner mediocris (28) vall.]. 1791 : 
Horváti Mihály Trési nevű égyűgyű Leány [Gyalu 
K ; RAk 135]. 1801 egyűgyű Csákány Mári [Damos 
K ; RAk 7]. 

*f)yügyűcske ügyefogyott; nătîng; unbeholfen. 
1761 Bongardos Bálint és Iános Testvérek lévén, 
publice notum, hogy ezen két Atyafi, kivált Bálint 
együgyütske vólt, 's meg sem voltak egymás kőzött 
osztozva, hanem mint ollyan együgyű Atyafiak, 

mindeneket el adogatták [Kv; PolgK 45]. 

cgyügyű-forma ügyefogyott-szerű, ügyefogy ot-
tacska; prostănac; tolpatschartig. 1777 azon 
Gligor nevű Legény ojjan együgyü forma Ember 
volt azon Feleségét Irinát el hagyván oda 
bodorgott Világra sokáig [Szentbenedek SzD; 
KS 30. 28]. 

eöyÜflytíséfl 1. tudatlanság; neştiinţă; Unwissen-
heit. 1591 k. Mykor az en peresym . . . kerestek 
en teòllem hazatt, es Eòsyktól maratt Eòroksegett, 
mely keresetykre az en Eggywgywsegembol Nem 
tuttam volt eleg valazt tenny [UszT]. 

2. jámborság; blîndeţe; Gutmütigkeit. 1736 
Elvégzem az alázatosságon (így I) Erdélynek az 
1687 esztendő előtt együgyűségéí | Kévánom azért, 
adjon Isten hazánkban régi alázatosságot, együgyű-
séget, igaz atyafi szeretetet ( amelyet bizony nem 
remélek, amint folynak az dolgok:) mely ha meg-
lészen akkor Erdély is régi boldogságára s gazdag-
ságára visszatérhet [MetTr 420-1] . 

3. ügyetlenség; stîngăeie; Unbeholfenheit. 1792 
talám még kelleténélis többet irtam volt, s helytelen 
írásom(m)al mégis fogtam Ngodat bántani, noha 
sémi rosz tzélbol nem irtani, alázatoson botsánatot 
instálok, mert egygyűgyűségbŏl hibáztom [Bencenc 
H ; BK]. 

4. ügyefogyottság ; neîndemînare ; Linkischheit. 
1653: egi ökrünk megh hala, azt niuzo(m) vala, 
s kerde Dobo Judit engem, kit zicz vala te az eyen. 
En az en egjugiusegem szerent mondám, kit zit-
ta(m) volna, en nem zitkozodtam [SzJk 70]. 1812 
az magam balond égy Ugyűségemből Levágtom a 
Méltoságos Udvar Marhájoknak haló kosárját az 
Esztena Dombon [Zágon Hsz; Szentk. II] . 

5. féleszűség, hibbantság, ütődöttség; ţicneală; 
Vertracktheit. 1775 : Czigány vagyok ugy tetszik 
hogy Kis Muntselen lakom Ennek egyögyöségit 
látván s mások is kôzônsegessen annak referálván 
el botsáttatott [H; Ks 114 Vegyes ir.]. 

együld 1. egyöld 

egyttnnen egyik helyről, együnnet; dintr-un loc; 
von hier/einer Stelle. Szk : ~ ésjs másunnanjmásim-
nat innen-onnan. 1712 : az Uta(n) kezdenek egyiin-
nen és másunnan oda telepedni [Kilyénfva Cs; 
LLt 160]. 1767 : az allodialis szántó földek végeiből 
szoktanak számára® együnnen s másunnan excin-
dálni [Nagyernye MT; LLt Fasc. 129. - aTi. a 
jobbágynak]. 1768 : feles gabonat vett az után 
egjünnen s masunnan [Martonos U ; Pf] -X* ~ (is), 
másunnanjmásunnatjmásunnét (is) egy helyről is, 
máshonnat is. 1597 32 Eitel Etzetet Eggiwniie(n) 
Masúnnet is . . . f 1 d 9 2 [Kv; Szám. 7/XII. 127]. 
1609 Soos káposztát Eggiunnenjs massúnnanjs 
hordattam f. 6 [Kv; i.h. 126/IV. 219]. 1678-
1684: Mivel I(ste)n ke(gye)lmeből volt edgyűn-
nenis masunnanis egybe szedettetet pénz, de 
az Tsehi szép Templomnak sendelyeztetesere 
erogaltatot az pénz [Szilágycseh; SzVJk 127]. 
1680 hallotta(m) másoktol hogy lopogatot c-
gyűnnenis masunnatis [M.köblös SzD; RLt 1] 
•X- ~ vagy másunnan együnnet vagy máshonnat. 
1718 mikor eszre vesze(m), mig edgyűnnen vagj 
másunnan gyŭjthetném őszve embereimet kikkel 
resistalhatnék [Fog.; KJ . Rétyi Péter lev.] 
mind ~ s mind másonnan innen is, onnan is, min-
denünnen. 1589 Kóuetkezik rend zerent A menj 
pénz mind eggiunen s mind masonon en keztmliez 
iott [Kv; Szám. 4/XI. 15]. 

együnnen-másunnan innen-onnan ; de ici de eolo ; 
von hier und dort. 1757 az marhaj, ugy mãsokeís, 
idestová él mene(ne)k, tevejedte(ne)k, es edgyűnnen 
másúnnáu kéretették elő [Uraly MT; Berz. 14. 
XIII . 36]. 

együnnet egyik helyről, együnnen; dintr-un lcc; 
von hier/einer Stelle. Szk : ~ (is), másunnat is 
innen is, onnan is. 1575 : Myert hogi fogiatkozas 
leot az Kiral Retiben honnat az feyedelemiiek 
zwksegere zena Takartatot az Zigetekben Talal-
ny valamit aztis kazaljak meg Ahoz Minden ferta-
liokbol zakastasson byro vra(m) es egywnnet 
Masswnatis gywlyěn Be az zena [Kv; TanJk V/13. 
125b]. 1584 : Ha ky penigh az Chiaplarok keozzewl 
illien dologban tanaltatnek, hogy az bor wiueoket 
eggyeunet is, masunnetis el hitetneie, eggiknek 
borát alazwan, masiknak penigh dichirűen ., 
Tehagh Egy forintal bewntessek [Kv; KvLt Vegyes 
III . 12]. 1588 : addegh Eottweos Andras theor-
wenyet Biro vram halaztana, hogy megh Jecwen 
eggywnnetis Masunnatis a' feo Azt álhoz az fco feo 
vraim, Azoknak tanachawal minden megh Állandót 
megh Maradasokra veghezhetnenek [Kv; TanJk 
T/l. 71]. 1592: hordatta(m) Bort eö kemeknek 
Nótárius vra(m)tol f 2 d 4. E felet eggiwnnetis 
masunetis hordatta(m) 25 eitel bort . . . f 2 d 20 
[Kv; Szám. 5/XIV. 123]. 1625: Lépes Mezet 
eggiunnetis masunnatis kellet Vrunk aztalara mjn-
den nap ket vttal zereznem [Kv; i.h. 16/XXXV. 
66]. 1682 az borokatis . . . , az kiket esztendonkent 
percipialt edgiíínnetis masunnetis computu(m)ban 
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veven talaltuk in Universum Urnarum N 2635 
vedernek [Kv; RDL I. 161] se se másunnét 
sem innen, sem onnan, sehonnan. 1740 : Nem tudom 
nem hallottam hogy eddig az ideig a sinfalviak az 
Rákosi Csordát hajtogatták volna se együnnét se 
másunnét az magok nyomás hatarokbol [Kövend 
T A ; Borb.]. 

együnnet-másunnat innen-onnan; de ici, de colo; 
von hier und dort. 1741 a ' Ház hellyekis edjünnet 
anisunnat, Hetven hat hellyekkel meg szaporod-
tanak [Teremi K K ; Ks 69. 50. 44]. 

együtt I. hsz 1. egy helyt/helyütt; într-un loc; 
an einer Stelle. 1570 : Mykor az Besterchey Zokada-
lomba Jar volt, E* egywt Lattha hogy egybe 
gywlekeztek es zayganak, es hogy oda Jutót volna 
hallota azt hogy firthatyak volt chigan esthwannet 
hogy Te hasitad megh az pap keonteset [Kv; 
T J k III/2. 59]. 1574: Enneke(m) Nem kely az 
esse kwrwa semmyre De addeg Boszont hogy en 
ineg lessem egywt Es addeg ely vagdalom hogy 
Isten Imado leszen benne [Kv; TJk III/3. 380], 
1589 A scholaban a mester haza felet egy nagy 
kamaraba(n) az falt eggiüt altal vagattúk es aytot 
•chynaltatúnk [Kv; Szám. 4/IX. 16]. 1591 Bonci-
dan az sokadalomban, mikor kenieret akarnak 
venni az kenier zerben, az Kis Mihali mindenwtt 
Vtanna(m) iart, es ahul az kenierhez akartam niulni, 
eois ott toliongott mellettem . . . Vegre mikor 
eggiwt kinieret veottem volna, akarom megh adni 
az arrat, tahat az Erzint el meccettek, es sebembeol 
mind pinzesteol el vittek | Ieoue hozzam Kis Orsik, 
kerdem teolle ha Igaz volna az, hogi Boba Catus 
eotet azon kerte volna, hogi az Teglas Antalne 
ganéjaban vinne nekj, hogi el valazthatna az vratol, 
erre azt monda . . . , eo eleget iart vtanna de zeret 
ne(m) tehette, hanem eggyiwtt az kert mellet veot 
fel affele rútságot [Kv; T J k V/lŝ 133-4, 136]. 
1597 az oldalon wgyan iol menenk ele eggywt 
az wetis kózót megy allanak [Girót SzD; Ks]. 
1604 Aztis megh neúesze az az Istúan hogy az 
kettej az eŏkernek eggjt vagio(n), s megh az eggjk 
«ggjtt [UszT 18/164 Petrus Gal de Kenős pp vall.]. 
1721 az to az őszőn igen tele liven ugy fagyot el 
az vize az malomra ki fojvan az jegnek az sziléi 
fen maradót nagj Üregi alat meg halotam hog 
j ártanak az halak egüt jukat vagatok be nyűltam 
egy Csuka akada az kezemben [TK1 Mihály deák 
•gr. Teleki Pálhoz]. 1724 egykor átal fordúlok 
Vásárhelyrŭl Sz. Királyra Pekri Uramhoz, bé 
mégyek a Cseléd Házba együtt előmbe áll a Leány, 
engem rútul átkozni kezd [Náznánfva MT; BK. 
Etsedi Sámuel (25) nb vall.]. 

Szk : ~ is, másutt is i t t is, ot t is, itt-ott. 1586 : 
Ez orsolia mikor engem zolgalna, . . . ez leanyra 
gyanakotta(m) mindenkepe(n), hogy el telek ideye 
eggywttis masuttis haliam hogy buzamat Árulta, 
es beortis lopot [Kv; TJk IV/1. 569 Tothazy zeóch 
.Mihály vall.]. 1594 Restal az varban egguttis 
masuttis, jsmet az var eleöt valo Zeker zenben es 
hordos zinben veretlen es vert hordo es altalagh 
No 186 [Somlyó Sz; UC 78/7. 14-5] . 1625; szász 

molnár Tamas, es nagj János, ez haro(m) nap 
foldoztak eggiuttis masuttis [Kv; Szám. 16/XXX. 
22]. 1641 : Kozla Gergelj . . . bir eggiúttis másuttis 
egj egj kis kaszáló reteczkéket [Kisgoroszló Sz; 
GyK X. 30. 8]. 1643 Vitezleö Jonas Deák Uram 

azt az sutnmat semmikeppe(n) magatul le 
ne(m) tehette uolna, hanem eggiütis masut is io 
akaroitul kenszerittetet megh szereznj [Déva; 
JHb Fasc. 53/p]. 1653: Dobo Judit hon nem 
letemben hitőtlenől eczakanak idejen engem el 
hagiot Annakutannais aual hogi eő engem el 
hagiot egiütis masuttis sokat vendegeskedet [SzJk 
70 — 1]. 1675 itt Fogarasban vagyon valami 
hitván házam, de hozzája valo majorkodasra való 
kŭlsŏ alkalmatosságom csak egy talpallatni-is 
nincse(n) hanem hogy ha valakitől kaphatok á-beli 
szűksegemre drága pénzemen egy darab magh ala 
valo földet, es egy kis retecsket néha néha egyŭttis 
másuttis [Törzs. Fogarassi János portai posta lev.]. 
1679: egyűtis, masuttis egyszeris s mászoris Tudo-
mányos Boszorkány szemely(ne)k mondott [Dés; 
Jk]. 1682 : engemet minden igaz ok nelkűl 
egyezeris mászszoris, egyűttis masuttis az Varos 
kőzőnseges uczajan Loponak es Ornak kialtat 
[Dés; Jk]. 1699: egygyŭtis, másuttis szolgált 
[Paszmos K ; LLt Fasc. 140]. 1726 : egyűttis, masutt-
is azzal bestelenitett és diffamalt, hogy én 33 
fö káposztáját el loptam volna [Dés; Jk]. 1745 
Sárándi László ez Iff ju Legény, hol lakjék, nem 
tudgjuk, mi ugjan Nemes Békés v(á)r(me)gyében 
láttuk, ott napszámoskodott, edgjútt is másutt is 
[Bogdánd Sz; WLt]. 1748 olly kedvetlen szókot 
. . . ejtett és szóllott . . . , mellyeket Kgld e d g y ü t t 
is, másuttis spárgáit, és hirdetett [Told. 20a] Jk 
~ ..., másutt egy helyt . . . , más helyt. 1699/ 
XVIII. sz. e. / .; az Mező B á n d i . . . nemes udvarháza-
mot mint hogj megh szaggatni igen káros volna 
ugj is hagjom hogj az két Fiaim Péter és Ferencz 
kŏzŏtt két felé oszolyának . . . ha együtt egyik (ne) k 
valamivel nagjob jutna másutt vice versa potlod-
gyék annakis mással [Mezőbánd MT; MbK] # 
hol hol másutt hol i t t , hol o t t . 1586 : H o l egiwt 
hol maswt miért hogi akkor taiban szendelt nem 
hoznak vala veottem Eót ézer es het zaz s z e n d é i t 
ezereuel f 5/50 [Kv; Szám. 3/XXIV. 16]. 1715/1752: 
mezei örökségek vannak el zálogositva hol e g j ü t t 
hol másutt [Mezőerked K ; LLt]. 1716: Allodialfc 
Szanto földek az Lakosak(na)k relatiojak s zerent 
distincte Curia utan nincsenek hanem . . . hol 
együtt hol másutt aeconomizaltak eleitől fogva 
az antecessor Possessorakis Colonicális sessio utaö 
valo földeket fogván fel [Grid H ; BfN 92/4]. 
1718/X VIII. sz. : Falu közönséges Főldei-is v a d n a k 

hol édjutt, hol másutt jút nyil szerént ezeŭ 
Colonicális Sessio után [Inó Sz; Berz. 7. 68/1]-

1721 Boros István a revolutio alatt abalienálódott, 
az Er mellet Diószeg s Bagamér tá ján hol e g y ü t t , 
hol másutt lakik [Somlyó Sz; BfN] se/sem ~ 
se /sem másutt sem itt, sem ott. 1570 : Panazolk ód-
nak egynehan vraim Az kereskedew Nepek feleol 
kyk hwl kolosvariaknak hwl D e b r e c h e n y e k n e k 

Newezyk Magokat, sem eggywt sem Maswt eoreke-
sek, Es vgy Eltetyk Magokat [Kv; TanJk V/3. 
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13a]. 7689 ; az litigansok egi massal mind az karról 
es kóltsegròlis megh bekellŏttek egi mas(na)k25. 
forint vinculum alat kezeket be advan az karos 
Atyafiú hogy ennek utanna sem eggyŭtt sem masut 
ezen dolgot nem pergallia es szemere sem veti 
ezen Aszzony allatnak ki velle előttünk megh 
bekellét [Aranyosrákos kör. TA; Borb. I]. 1730: 
az en szájamból telljes eletemben Vüágra való 
ember azt az szot nem hállótta, hogy mondottam 
volna a leg aláb valónak is, nem hogy Szabó Joseph-
nek mondotta (m) volna sőt Szabó Josephet sem 
edgyŭt sem másut eléis nem hoztam [Somlyó Cs; 
Ap. 2], 1732 : loponak mondott, bestelenitett, . . . , 
de Sem egjgjütt Sem másut meg nem bizonyít-
hatta [Dés; Jk]. 1757 Se edjutt, Se másutt nem 
láttuk, s nemis tudjuk hogy a Farkas Pál Uram 
földéből . . elszántatott volna [lÿyárádsztbenedek 
MT; Told. 28] -X* vagy vagy másutt i t t vagy ott. 
7699 lehett az hogy en vagy edgyűt vagy masut 
• szidkozottam [Dés; Jk]. 1750 hogy az Uraság 
kaszállóit edgyütt vagy másútt maga számára 
kaszáltatta volna, nem tudom, s nemis hallottam 
[Sz; Told. 3]. 1762 : Tudgyaé, láttáé, hallottaé 
és kitol a’ Tanú . hogy . . . vagy edgyŭt vagy 
másutt bŏvŏn forgattanak vólna titkon vagy nyil-
vánis pénzt, vagy másnak is attanak volna ? [Dob. 
Ks 4. VII/12]. 

2. ? azon a helyen ; ín acelaşi loc ; an der Stelle. 
1507 Eleozor hagyom az En felesegem<nek> az 
Bozy tot mynd az molomal egyetembe ., mert 
mykoron Isten Nekem Byrta vala, Eo hozzot 
<E>n hozzam Barmot pezt kyket En Egyut el 
koltote<m> [Kv kör.; Nylrk VI, 186 és hm. 
Cheh István végr.]. 

3. ugyanazon a helyen; ín acelaşi loc; zusam-
nien egymás társaságában ; împreună ; unterein-
ander. 1546: (A ménest) Ez yewe Nyáron, el ne 
walazak Egy masthol, hanem Eezyg (!) Egyth 
yaryanak [Radnót K K ; JHbK XXXVIII/19]. 
1568: Ezt tudom hogy eggyoth eltenek es egyoth 
laktanak [Kv; TJk I I I / l . 189]. 1595 J anos ' az 
Vtan felzegj Mihalni mene lakni az felesege el 
hagiasa vtan, azúlta ne(m) laktak eggytt [UszT 
10/49]. 1597 harmad ezten napia lezen holnapi 
napon Idest harmadik napia(n) Kis Aszonj liaúanak 
hogy eggit volta(m) ebede(n) Daûid Antallal, mert 
Bekesj Janos Ura(m) hazanal tart zallast ottogiona 

Teóúissen [i.h. 12/35. — a E szó kihúzva és utána 
írva a következő szó]. 1598 mikor Aniammal 

eggyeot lakam . . egykor az aztalnal eoleonk 
vala, es ezeonk vala [Kv; TJk V/l. 259]. 1600: 
Tudom hogy Tibald Gergely el foglala az hazat, 
Sisakiat, kopiaiat, agyat, oda hozta, az vtan az 
azzony wgy keöltezet el onnat, mert ne(m) lakha-
toth eggiot wele, sirwa keöltezet el onnat | Azt en 
nem tudóin ki hantae neme az Alperes, tudom hogy 
eöted napigh eggiott laktak az vtan en ne(ni) 
tudom mit chenalták [Kadicsfva U ; UszT 15/128]. 
1606 Az vtan eggyt valank egizer esmet Imreh 
Lukaclial [i.li. 20/205]. 1620: Nagi Balint es Nagi 
Fái Szilvasi Janos egyŏt lakanak Egyenlő örök-
séget birtanak [Szásznyíres SzD; Ks]. 1653 
Sigmondft Brassóból kijött, és a hadak már mind 

együtt lévén, meg is indult volna [ETA I, 62 NSz. 
— aBáthory Zsigmond]. 

Szk : ~ él házaséletet él. 1598 : (Zakal Ambrus) 
kerte volt Anjamatt hogy zolna Borbély Marton-
nenak hogy menne hozzaja felesegeol Az vthan 
thwdom hogy egibe menenek es eggyeott eltek 
[Kv; TJk V/l. 259]. 1812: nemis lehet kívánni 
aztat hogy ennek utanna edgyütt ellyeneka [Héder-
fája K K ; IB. - aAz egymással békételen élő 
grófné és gróf] ~ élte együttélése. 7694/7767 
hogy azért divortiáltatások után edgyütt éltekben 
házasságok alatt quoquomodo acquirált javok és 
Joszágok iránt Controversiák és viszálkodások ne 
támadgyanak alkuvának meg e' szerént [Hr 
8/16]J* ~ fekvés együtthálás. 1700: (A tanú lát ta 
az asszonynak) maga szolgájával a ' Czinteremben 
a' borza bokorba(n) edgyütt fekvéseket és fel kelé-
sŏket és sokszori jádczcdozasokat, csokolodásókat 
szemtelen paráznaságra mutató egy más testének 
fogdosását tapogatását [SzJk 329—30] * ~ hál. 
1631 Borueine az hatolso hazban, mene, es egi 
keues vartatua az szolgais be mene utanna, es 
ugy haltak ott ben egiőtt . . . egi agiba(n) fekűttek 
le | Hallotta(m) Czetri Giörgitúl magatul hogj 
varga Menyhartneual eggjütt Kolosvarat letekben 
eggjüt haltak [Mv; MvLt 290. 48a, 61b]. 1640 : 
Az mezőn is együtt hált aval az szabólegénnyel 
— de én ezt is csak mástul hallottam [Mv; i.li. 
291. 233a—51a átírásban!]. 1842 láttam hogy 
Farkas Ignátz nevezett Jóné Máriával több rendbe 
edgyütt háltak . . 's még aszszanyam haj tot ta 
el onnan [Dés; DLt 85. 3] * ~ hálás. 1797 
láttam is a Groffnénak Csernátoni Antal Úrral való 
öszve fekvéseket, őszve kerüléseket, edgyütt hálá-
sokot, és közösködéseket [Koronka MT; Told.] -K* 
~ kap együtt talál. 1584 Az en vram eyel ther 
be Theteo Jánoshoz (így !), es hat Ninchen hon az 
vra, es az Azzont a' feleseget eggwt kapta Theompe 
Miklóssal [Kv; TJk IV/1. 205]. 1633 : Zabo Jacabne 
oda hiuatta Abrugit, es mint az hűtős vranak melleje 
ült es ugi eöttek, s ittak egiött, aztis latam, mikor 
az katonak egiött kaptak vala eökett hogy Abrugit„ 
az hiubol ugratak le az Lakatos Mihály uduarara 
[Mv; MvLt 290. 123a] -X- ~ laktában vkivel val6 
együttlakása idején. 1844 Törvényes Feleségedé, 
vagy csak ágyasod"; s edgyüt laktotokban illyen 
életetek között hány gyermeket nemzettetek? Nem 
törvényes feleségem, de még is azon idö alatti 
edgyüt laktunkban négy gyermeket nemzettünk 
[A.sófva U; DLt 1441]. 

4. egymás társaságában; împreună; miteinander„ 
zusainmen. 1570 Borbély egyed azont vallja myntlt 
Leorincz, Mert egywt voltak [Kv; TJk III/2. 56]. 
1586 Aztis lattam mert eggywt voltam. Keíneny 
Jstwanne Azzoniommal, hogy Eo hanyata el Az 
Balattffy Sigmond fel Ásatott Agasitt Az peres 
feóldreól [Csapó K K ; JHb XXI/48]. 1589 17 
Iuny Ment Byro vram, es Király Byro vramal 
Egyeot Feyerwara [Kv; Szám. 4/VI. 105]. 1597 
de azúta(n) amiwel Isten megh latogatta mind ez 
mostani felesegewel eggyewt elwe(n) es forgolod-
wa(n) faradwan, kerestek [Kv; TJk VI/1. 14]. 
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7598 nagj penteken zabadulank megh, eggjt 
ieóŭenk k j Barrabasj Lenartal Bereczkigh [UszT 
13/37]. 1600 ; Amikor Herczegh Barbara azzonny 
az Magyarwchay hazatt veotte vala . . . Teutsch 
Janossal Akkor eggyeott nem volt | Az Nap penigh 
mind hárman eggyeott Jwanak az felseo hazban 
[Kv; T J k VI/1. 481, 489]. 1610: Zinte Azon 
Zalasra talalt Mihály deák Meny ahul az felesege 
volt Kun Peterrel egeót [Dés; DLt 321]. 1631 
ez minap tala(n) ugia(n) szinte(n) bor dezmalaskor 
valank eggiut [Mv; MvLt 290. 229]. 1632: ez az 
Aluinczi Geőrgi Deák . . . ezzel az Ászonial eggiőt 
szöktek onnét el az olta igi elnek hüteötlenöl [Mv; 
i.h. 97b]. 1633: Abrugi Geőrgy be ült az Zabo 
Jacabne satoraba(n) Zabo Jacabneuall egi mas 
mílle ültek s ott ettek i t tak egiőtt [Mv; i.h. 126b]. 
1770: hat őkret a miéink kőzi adot s égyüt járnak 
[Lekence BN; Ks 47. 67. 29]. 

5. egymással; împreună; miteinander. 1552 : 
eggyewt Bezylnek wolt [Berekeresztúr MT; KvAKt 
Mss 344]. 1598: Az teómloczbe eggit akat túnk 
my eosze Simo Janossal [UszT 13/37]. 1633: 
la i tam azt hog' soksor oda hiuatta Azzonio(m) 
Abrugi Istua(n)t eöttek, j t t ak sokat suttogtak 
eggivt [Mv; MvLt 290. 121b]. 1749 : tavally Sztupár 
Dumitru és az Detentus Josziff együt birakoztak 
[Korollya H ; Ks 101]. 1838 igy egyezvén meg 
titkon égyűtt, hogy midőn szoros rámára huzatnak 
ugy feleljenek, hogy ne tetessek ki az hogy tőlle 
vette volna a ' Lovakat [KLev.]. 

ß. együttesen, közösen; ín comun, laolaltă; 
gemeinsam. 1568 Nicolaus Borbély iur(atus) 
fass(us) e(st), hogy Eotole wottek volt 3 hordo 
V>rt szoch Balas es fenesy Mihal, egyot szakasz-
tot tak aruth vele(m), es egyarant wottek | fenesy 
Mihal ez vallónak Mond hogy szoch Balassal 
Egyoth veszik az bort [Kv ; T J k I I I / l . 240 -1 ] . 
1585 : mikor Mihal Adiűdicatawal feleltet az pal-
ffalwi teteo(n) az kor az palffalwi loffeiek az falubeli 
jobbagiokkal eggyewth ghazdalkottak, feozettek, 
sewttettek az bizonsaghoknak, es farattak, futot tak 
idestowa bizonsaghoknak producalasaba [Kisfalud 
U ; UszTj. 1593 : G?nge Caspar vallia Ez egez 
telen eggiwt cheplettem Georgiel [Kv; T J k V/l. 
353]. 1597 Mind eggyt eltwk faluul ez eleótt azt 
a’ széna fiúst [UszT 12/90]. 1600 a kertet le wonta, 
melliet eggieöt kerteltek az azzonnak az vrawal 
[i.h. 15/71 j. 1679 a.z m î l j ökröket Kolosuarul 
tamas Deaktul el loptak Kolczar Laslo es 
Horsa Gábor edgjŏt loptak el [Iklód (Kis- v. Nagy- ?) 
SzD; RLt 1]. 1715 az orotvány földet is edgyit 
ir tottak [Koronka MT; Told. 26]. 

Szk : ~ cimborál. 1800 nem lévén nékem erőm, 
hogy magamra szánthassak, vélle kellet tzimborál-
nom, annak harmincz esztendeje hogy édgyütt 
tziinboráltunk [Déda MT; Told. 12. 113]. - A 
jel-re nézve 1. cimborál al. 

7. közösben; ín comun; gemeinsam. 1607 (A) 
fold Eggyött vagyon Mathe hadnagyai [UszT 
17/7]. 1610 engemet az Azzony el küdot meg 
tuJni , hogy ha az Pwspeok Vram teöruenye szerent 
el oztozotte Chiki Simon fiatal Menyeteöl awagy 

nem, de azt mondottak ennekem hog' eok semmi 
oztozasokat nem tudgíak sem lattakis, hanem 
minden keoltsegek ebedek es Vaczorayok edgyeot 
wagyon [i.h. 20/224]. 

II. nu-szerüen 1. egyetemben; împreună cu; 
mit, samt. 1568 : Tugíuk ezt hogy Cinekne (!) az 
leaníaual Egyeoth, három forintoth wonek fel 
paloczkytol [Kv; T J k I I I / l . 229]. 1584 .-'witezleo 
Zelemeri Petert es . . . ket Gyiermeókét . . . wel-
kerbe es hatarabah leueó Rez Jozagokbah, bele 
wittwk, Bele Iktat twk es mind az ket neinreh 
Birniok mind az Benneh leueó Király Igassagaual 
eggiwth [M.fráta K ; Bál. 80]. 1586 21 Marty 
Nagj Thamas neueót vertek ki az Cziganok mind 
felesegeuel egiwt az cziganoknak a t t am f. 1 /20 
[Kv; Szám. 3/XXIV. 13]. 1590 Mikor az felliel 
megh neweszei feöldinket megh osztottunk volna 
(így I) faluul tízes szamra mindenik tizes megh 
tü ta Capitan Vram, tizt tartónk peczétiwel hogy 
mindenik tizes az eo tarsaiúal eggyt tilalmasba 
tarcha [UszT]. 1591 Pechyenyetís Dizno Aprólék-
kal kolbazzal eggywtt Swttettem p(ro) f — d 10 | 
Araniaz Leorincz vallia az fiaual Josaual eggiwlt 
[Kv; Szám. 58, T J k V/l. 128]. 1594 22. Marty 
Veres Istuan witte Balasi Balinthoth az eoteuóst, 
az ezwsteos Botokkal Eggeoth .2. louan postán 
Thordara [Kv; Szám. 6/IV. 15]. 1595 Sombory 
Sandornak Farkasnak es Gabornak ez három rezre 
Jutot tanak Somboron ket Aranj lanchok . . . Ezekis 
Somborj Sándor vgj minth Curator kezenel vadnak 
az eo maga rezeuel eggyeot [Zsombor K ; SL]-
1596 Egy Bechy zar aythora walo pantal sarkal 
eggyewt [Kv; RDL I. 65]. 1598: Balassj Ambrus 

mondotta hogy Zabo Georgyel egyeott kerthek 
megh az leanth Ersebetet Zabo Georginek [Kv; 
T J k V/l. 238]. 1600 Dobay Imreh, attiafiaiwal 
eggiot tilalmat teőtt wolt Dobay János elle(n) 
walami eöreksigh dolgabol [UszT 15/205]. 1604: 
maradanak aruay, mely aruajnak otalom(m)e (0 
mynket az en Átiamfiaúal Kachio Jakabbal 
ez J. Aszony vraúal eggith valaztanak teob atiank-
fíay | Jeójen oda laknj az A lakóul zolgallyou 
velünk eggith [i.h. 18/49, 63]. 1606 My Akara-
tunkból ment Mate bele az Arúakkal eggjt mind 
az ket fele arúakkal az Gere András es Gere 
Gergely Aruayokkal egietemben [i.h. 20/192]. 1610 
mikor az falú birsaghban megh hirdette hogi az 
Kapu czinalny menyen minden ember ò is el mentt 
a faluual egòt czinalta az kaput [i.h. 40a]. 1622 ' 
Teòreòk Istua(n) felesegeuel Zabo Sophiauaí eggnvtt 

zabad akarattiok zerent es eleò nyeluekkel 
teőnek mi eleóttwnk Iliién' vallast® [Kv; RDL }• 
118. — aKöv. a nyil.] | Egy kaszalo fw Eh meszeő® 
alat Erdejevei egjeőtt [M.borzás SzD; SzJk 2. 
— Olv. Éhmező]. 1643 igerte volt inagat lö-
vendő hazassagra . De tőlle megh idege-
nedet Attiafiaival egiőt, es az Eccl(es)iatol attól 
valo szabadsagot kiuan | ötet mas Idegen helyre 

nem viszi, hanem ugian Pulionban vellek egiót 
megh marad [SzJk 60,. 1648 eo neki az falus 
biro az faluual edgiŭt at tak uolt azt 
feoldet nylaban [Fejérd K ; Ks 101]. 1658: ha-
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gyok az felesegemnek az Varba(n) egy haz helyet 
. . . az ott való ket Buza vere(m)mel edgyot | (A) 
kertis az házzal edgyot Jarjo(n) [Mv; Nagy Szabó 
Ferenc végr.]. 7664; mi fellakyak falustul az olla 
budaki havasra fut to t tunk vala, Tőb sok fu t to t 
nepekel Egiűt [Szászfellak SzD; Born. X X X I X . 4]. 
7668 edgy Molnár al(ia)s Porfiras Janos ez 
mostanj Haborusagos wdòben az Bujdosás közben 
valami Tehen Niuzasba(n) talaltatot tŏbekel edjöt 
[M.köblös SzD; RLt 1]. 1732: van egj darab 
szŏlŏ . . . benne lévő cseresnjesivel edgyŭ t [Kis-
görgény MT; Ks 12. I]. 7733/7873 Az Tisztelendő 
Kolosvári Páter Jesuiták Templomához . . . Tiszt, 
atyaságoknak hagyom . . . az Hat u j j on Tálokat, 
Tizenkét on Tányérokkal égyŭ t t [Kv; SLt XLII . 
6. 30 P. Horváth Krisztina végr.]. 1736 Asztováta 
fa eszkŏzivel edgyütt nro 1 [Mártonfva N K ; CU 
XIII/1. 242]. 1742 velünk édgyütt Hid kapuig 
el jüvén, a' kapunál inte a náddal hogy Csául 
járjunk az ovárba bé a ' szaroz malomba [Kv; 
Aggni. C. 12]. 1747 : tsak udvarháza van eŏ Nganak 
abban az Faluban tiz tizenkét Jobbágyotska Sellé-
rekkel édgyŭt hozzá [Gagy U ; Ks 83 Péterffi 
Sándor lev.]. 1793 egy Esztendőb(en) a magáéval 
egyíit az Exponens Ur részit is le kaszaltatta együve 
Takartatta, az magaeval együtt el is a t t a [Mak-
fva MT; DLev. 3. XXXV. 2]. 1800 : a kérdésben 
fen forgo földeket szántottam vélle edgyütt [Déda 
MT ; Told. 12. 113]. 1844: A poklos pa tak marton 
belőll egészszen a ' nagy álléig a ' csegellyel égyŭ t t 
[Mv; EHA]. 1852: Az Udvar közepében egyjo, 
körakásu és cserefa gárdgyáju, ágosu és gémű 
Kut, ostorával, és ezekhez meg kívántató minden 
némü vassaival edgyütt [Felfalu M T ; DE 4]. 

2. . -stólj-stöl ~ vkivel/vmi vei együttesen ; 
împreună cu cineva/cu ceva; mit(samt). 1812 
a' Groff ne édes annya . Leány astol edgyütt 
a Groff Ur eŏ nsga Házára menvén o t t szidták 
alatsonitották [Héderfája K K ; IB.]. 1819 az 
Alperes . . . a Dévai Ns Uradalomnak Déva hatá-
rán levő Besán nevezetű tilalmas Szálas erdejébe 

hatalmas vakmerőséggel erdőit tilalmas 
tselekedetén ra j ta tanáltatván mindenestől együtt 
az Udvarba bé hozatott [Déva; Ks 116 Vegyes ir.]. 

3. egybe/egyilttvéve; laolaltă, împreună ; zu-
sammen. 1596 Ket gyewrew eggyk gamahos, 
másik egy kis rubintos nyom mind eggyewt ket 
aranyat [Kv; RDL I. 65]. 1599 Egy vy eoregh 
feoggeo eóst, mas owal eggyeott [ K v ; Szám. 
8/XV. 18]. 1609 Attam, minden helre eöt 
eöt veka zabot ezeket eözze zamlalŭan tezen 
mind eggeöt Cub 25 [Kv; i.h. 126/IV. 60]. 1625 
Volt penig Ez az Lo eggwth egibe (n) számláivá (n) 
Nro 31 [Kv; i.h. 16/XXXIV. 132]. 7628 Borka-
nak Ju to t Egi kis Rez mosar valami dib dabbal 
Egiwt aestimaltuk t t . f. 1. d. 50 [ K v ; RDL I. 
139]. 1681/1748 (A föld) ezen gieppel édgyütt 
31 ölni széllyességűnek talál tatott [Balázsfva; 
EHA]. 1737: kértem Telkemre Ötven 
egy magyar Forintokatt mar az előtti Zalagjávai 
edgyŏ t t [Bősháza Sz; Végr.]. 1771 A Majorság 
és Dézrjja lent el tsepeltettem volt eg jü t t 8 kalon-
gya [Esztény SzD; Told. 5a]. 

együttélte. Csak bir t . szr-os alakban : együt t -
élése; convieţuirea ei/lui; sein/ihr Zusammenle-
ben. 1694/1767 hogy azért divortiál tatások 
u tán edgyütt éltekben házasságok a la t t quoquo-
modo acquirált Javok és Joszágok i ránt Con-
traversiák és viszálkodások ne t ámadgyanak 

.a lkuvának meg e szerént(Hr 8. 16.) 

együttesen I. hsz közösen; împreună, laolaltă; 
gemeinsam. 1873 a temető közös cath. ref. gör. 
cath. együttesen használja [Burjánosóbuda K ; 
RAk 18]. 

I I . nu-szerűen egyetemben, együt t ; împreună 
(cu); samt. 1873 A kérvényt ma kaptam, s reggel 
az enyémmel együttesen Keresztúrt feltétetem 
[Szentmihály U ; Pf Henter Károly lev.]. 

együtti egymás közti; dintre; untereinander. 
1850 : Kedves Lajos Bátyám ! . . . azon ëgygyütti 
differenciánk vég képp el igazittása arant égy 
bizonyos napra terminalna . . . hogy azon diffe-
renciakott égy bizonyos terminált napon enyész-
tessük el [Bözödújfalu U; Pf. Kovács Sándor lev.]. 
1860: Egyŭ t t i egyezésünknél fogva, a Malom 
vásárt már meg letnek tartván, kérem az árába, 
a mint léhetne [Pf. Pálffi Dénes lev.]. 

együttlét együttélés; convieţuire; Zusammen-
sein/leben. 1573 veres Sigmondnak halala vtan 
Eozwegzegeben a t ta ely az felesege 16 Eokret 
es zekeret, az v tan Ment volt Janos deaklioz, 
azzal eggwt leteben keoltotte ely tehennit az m y 
Marat volt [Kv; T J k III/3. 165]. 1578 Az epwlet 
aedificaltatót, az my Attiankfiawal Egywt leted-
ben [ JHb XXV/6]. 1615 az Attyaual Antal 
Hadnaggyal es az Anniaual edgüt letekkort epit-
te t te uolt [Szentimre Cs; LLt]. 1636 uálá egy 
aztaga az Azzonynák, es Rado Peterrel edgiut 
letekben cziepletek el [Mv; MvLt 291. 65b]. 
1734 azon marhak egész együtt letében az relic-
taval N. Fekete Mihály Vr(amna)k az Actrixot 
jure avitico ületŏ széna fűnek proventussabol 
intertentaltattak [Torda; T J k 1. 31]. 

együttlétei együttélés; convieţuire; Zusammen-
leben. 1631 egjŭ t letelen epitette Halom K a t a 
az Uraval az hazat [Mv; MvLt 290. 58b]. 

együtt-másutt imitt-amott, i t t -o t t ; ici-colo; hie 
und da. 1637 : Ugyan affele feoldekben eggywtt 
masut Cubul N. 13 [A.komána F ; UC 14/42. 185]. 
1652 Egyebőttis együtt masut van affele faragot 
kű műbe való az Várba [Görgény Mt ; Törzs]. 
1706 Vagyon pénz adósság edgyütt másu t t 
f. 458 [Hsz; Törzs. Rákóczi inv.]. 17fő : engemetis 
el kűldett volt udvarbíró uram Parrora, Gridre, 
Persanyra, Sinkára, és SarkaiczáraĂ Dézmálni, 
mellyet nagy félelemmel vihette(m) véghez nemis 
mertem a Faluba(n) hálni, hanem Csak a m i n t 
lehetett együtt másutt Lappangattam, mig azon 
Dézmálást el végesztem [Fog.; UtI . — *Mind az 
öt település F-ban]. 

4 5 — Erdélyi magyar szótörténeti tár II. 
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együttvéve együttesen; laolaltă; zusammen. 
1841 (Az erdők) együtt véve 8 évre szolgálnak 
[Nyárádsztanna MT; EHA]. 

együvé 1. valahová, egy bizonyos helyre; undeva, 
într-un anumit loc; zu einem bestimmten Ort. 
1580 k. : forro kalara Azzoni néhai vjtezleo Illiessy 
Kozmane Nagy beoleoni . . . azt vallia hogy mikor 
Illiessy gaspar bwdosek vala az bekes hada vtan 
engemet eggiwe hozza hiwata az vrmeossy erdeore 
[Miklósvár Hsz; HSzjP]. 

Szk : ~ is, máshovájmásuvá is ide is, oda is. 
1625 Geortia keolt egiuejs masuuajs 6 . . . d 16 
[Kv; Szám. 16/XXXV. 29]. 1629 enis attam 
volt Wistaban mez feieben pénzt ki negyedfel 
forintig egyiieis mashovais [Kv; TJk VII/3. 107] 
•X- hol hol máshová hol ide, hol oda. 1597 : 
Istwan kowach vallia Hallottam azt hogy 
mind Leorincz kowach mind András kowach wolt 
wolna ados hol eggiewe s hol masowa was Arraba 
[Kv; TJk VI/1. 43]. 1767 engemet gjakran el 
kŭldettenek házul hói Potsfalvara hol egyŭve 
hói máshuwa, de mi okon kŭldezgettenek, en Sem-
mit abban eszre nem Vehettem [Abosfva K K ; Ks 
4 St. Szabó (14) jb vall.]. 

2. ugyanarra a helyre; ín acelaşi loc; zu derű-
seiben Ort. 1591 a peres haz feiedëleme volt 
abban oly Ember lakot ki ado fizeteo volt Es 
peniglen az varossal egywé zolgalt feiedelem suk-
segere mindenbe(n) [UszT]. 1593 : Zin Vczaj Kis 
Georgieot es Vadalma Gergelnet fogtatuk megh 
hogj eggiwe Volt Járások Attunk az fogtatasert 
d 8 . . . Az Teorueni ugj Talalta hogj Harmad 
Harmad magokai mencziek magokat alioquin 
halalt zenuedgienek [Kv; Szám. 5/XX. 172/2]. 
7776 : a Tavasz gabonát mind egjüve kell vettetni 
[Szászerked K ; LLt Lázár Ferenc ut.]. 1747: 
Anno praesenti 1747 Die 15ta Mensis 9bris Mlgs 
Groff Erdélyi Gubernátor Ur Dobrai Distric-
tusbéli Dominiumában azon Dorniniumi Déz-
málására edgyüvé Conflualtunk volna . . . mentünk 
azon eő Excellentiája . . . Allodialis 12 Kalangya 
Szénája oculátiojára [H; Ks LXII/21]. 

3. egybe; laolaltă; zusammen. 1775/1802 : men-
tünk . . . az emiitett T'urka Peraalor (1) nevezetű 
árkos helyhez a mely Nevezetis Magyarul teszen; 
a Bérez tetőről az oldalan le jővő . . . arkoknak 
edgyüvé valo fojásak hellyét, vagyis árok fŏ t 
[BSz; J H b LXVII/3. 71]. 1783 egy egy kaszáló 
nyüat birván kénszerittettek és kertek barattságos 
szeretettel minket hogj edgyüt t meg edgjezett 
akaratból egy mást stringalo Constitutionis Punc-
tumok mellett applicaltatnok edgjŭve, és nem 
tsak gjepŭvel, hanem sántzalis jo modgjaval 
vennők kŏrŭl [Ádámos K K ; Pk 7]. 1820: Ezen 
helység három határát együve fel véve fele jo 
s ' könnyebben mivelhető s ' takaródó, a más fele 
pedig alább valo, és nagyobb munkával mivelhető, 
s' bajos takaródó [Bágy U ; MvÁlt Usz-i urb. 
összeír. 2]. 

Szk s ~ hordat egybe/összehordat. 1585: Kez-
dettük az le dóit falnak keowet egy rakasban 
hordatny, es az meszet egy eowe, attunk az nap 

eot Embernek f 0 d. 50 [Kv; Szám. 3/XIX. 34] 
~ mérettetik egybemérettetik. 1777/1780 : Az Érdők 
edj mástol nem distingváltatnak, hanem . . . 
mind a kettő egész accuratioval együvé mérettet-
vén lett Napkeleti Szélessége Ul. Reg. 160 [Somkút 
SzD; JHbK LII/3] ~ számlál egybe/összeszám-
lál. 1771 mindenestől az vrbarialis Tőkéketis s 
egyéb apróság fa darabakatis edgyüvé számlálván 
vittünk 120 darabat [Batrina H ; J H b 93/XIX. 
6] -X* ~ takartat egybehordat/gyűjtet. 1793 egy 
Esztendőben a magáéval együtt az Exponens Ur 
részit is le kaszáltatta, együve Takartatta [Makfva 
MT; DLev. 3. XXXV. 2]. 

4. ~ bír osztatlanul/közösen birtokol; a poseda 
nedivizat/în comun; ungeteilt besitzen. 1591 
Ezt ez peres feoldet tudom hogj Lukaczj Imreh-
nekis az falw Nyl feoldeben atta vala, es Nyl 
feoldul birt falw szamara, Ezt ez feoldet mi ketten 
eggywe birtuk Lukaczj Imrehwel felesegeonk wtan 
mint egj tizen hat eztendeigh mert mi nekeonk 
felesegeonk vta(n) atta vala az falw nyl feoldwl 
[UszT]. 

5. ~ fekszik összefekszik; a se culca cu cineva; 
sich zusammenlegen. 1600 : mind harman eggyeott 
Jwanak az felseo hazban, hogy vtolsoban ez 
fogoly azzonnyal be rekezkedenek es egyewe 
fekwenek vgy menek en az Zomzedhoz es vgy 
Jelentem ez dolgott megh [Kv; T J k VI/1. 489]. 
1632: megkérdették, ha vagyon felesége, s azt 
mondották, hogy vagyon, mert i t thon együvé 
feküdtenek [Mv; MvLt 290. 9 4 b - 8 b átírásban!]. 

6. ~ fér összefekszik, együtt há l ; a se culca 
cu cineva, a dormi împreună cu cineva; sich 
zusammenlegen. 1812 : Beretzki Sándor Dió-
szegi Máriával a’ Lakadalmi Solemnitas előtt 
elsőbe reconcüiálván, minthogy már előre égyüvé 
fértek volt [Gyalu K ; RAk 23]. 

7. ~ fog egybe/összefog; a înjuga laolaltă; 
zusammenspannen. 1610 : az marhatis nem eggiwue 
fogtuk uala, ha nem fele másul az eó marhaia melle 
[UszT 4/9b]. 1800: Ifiu házos koromba nékem 
tő szomszédom volt, Popa Juon, és az Attya 
Popa Gligor, Kikkelis égyüvé fogtuk marháinkat 
nem lévén nékem erőm, hogy magamra szánthassak, 
vélle kellet tzimborálnom [Déda MT; Told. 12.113]. 

8. ~ kel egybekel, összeházasodik; a se căsători; 
sich verheiraten. 1600: Amikor Herczegh Barbara 
azzonny az Magyar wchay hazatt veotte vala 
Teutsch Janossal Akkor eggyeott nem volt, 
mikor eozze keoltenekis az vthan sem lat tam hogy 
semmy ezeost marhat zerzet volna Teutsch János 
. . . , Annak eleotte minek eleotte egyeoue Nem 
keoltenek vala penigh lattam hogy zep ezeost 
myweket es eolteozeteket chinaltatott maganak 
[Kv; T J k VI/1. 481]. 1736 : minek utanna egjgjűvé 
kőitek, őt Hétre Gyermekek lőtt, és kinteleníttet-
tenek Ekklesiát követni [Dés; Jk]. 

9. ~ kerül összekerül; a se întîlni întîmplător; 
zusammengeraten. 1736: (Az asszony) az eltütott 
Simon Márton nevű legénnyel együvé került 
[Dés; DLt]. 

10. ~ olvaszt összeolvaszt; a topi laolaltă; 
zusammenschmelzen. 1698; ha az Arannyokat 
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edgyŭve olvastyák mind szine s mind valósága 
meg lészen, mivel csak valami színének fel eresz-
tésében vágjon hiba [Nsz; KaLt Apor István ir. 
Simonffi Mihály lev.]. 

11. ~ ragaszt hozzáragaszt/tapaszt; a alipi; 
anhaften. 1681 Vajda Hunyad vára . Hintó 
szin . . . együvé ragasztva az Istalloval, azért 
sindelyezesis mind egi végben vagyo(n) [Vh; 
VhU 505]. 

12. ~ szánt a. együttesen szánt; a ara împreună; 
zusammen pflügen. 1570: Ewele wgj zymboral 
volt Eottues adoryanne hogy eggywe Zanthsanak 
Es hogj az ew lowaywal zantottak volna, Azonba 
az Lowakat megh oztyak es ely vezyk az azzontwl 
Nem zanthatya megh az eo zeryt, Es az okaert 
ad neky egy keobel Bwzat loway Mwnkayaba 
[Kv; TJk III/2. 166]. - b. egybeszánt; a ara 
laolaltă fără haturi ; zusammenpflügen. 1762 
(A földeket) Kiszo Isztratyi mind edjüve szán-
totta [Mezősolymos K ; LLt Fasc. 154]. 

13. ~ találkozhatik összetalálkozhatik; a se 
putea întîlni; zusammentreffen können. 1790 
írtam Folthrais, Guraszádárais Jantso uramnak, 
hogy jol szamba vegyük miféle naturá t Ígérhes-
sünk, és hogy Déván egygyűvé találkozhassunk 
[Bencenc H ; BK. Bara Ferenc lev.]. 

14. ~ tart kb. együtt tart/őriz; a ţine/păstra 
împreună; zusammenhalten/bewahren. 1600 Ha 
my penzttli az uagy araniatth Alinady Gaspar 
Eŏ neky adotth . El nem akarya Almady 
Ballyntth Idegenytenj seötth ha az zeŏksegh 
kyuania Jo mod zerentth kezys lezen mind az 
araniatth mind az penztth az attyae (l) kezeben 
mely uagyon, aual egy Eöue (I) ta r tanya adny 
De Illyen okertth nem akarya Almady Ballyntth 
modnekeŏl, az at tya kezehez adny hogy nem 
akarya Valamy meltatla(n) Bozosagh mya az 
attya teŏlle el Idegeninczye (így I) [Légen K ; 
JHbK XXXVIII/30]. 

15. ~ tesz összecsap/tesz; a da drumul laolaltă; 
zusammentun. 1758 a Pipét . . . az ŏ több Pipéi-
vel edgyŭve tévénk, és mindenekb(en) a ' több 
Pipek(ne)k jegyekkel meg edgyeztetŏk [Betlen-
sztmiklós SzD; BK]. 

16. ~ ütköző összetalálkozó/ütköző; care se 
întîlnesc; angrenzend. 1782 Borzuának® és Galgo-
nak együvé ütközö határai bizonyos tettzhetö 
meta által külömböztetnek m-eg [Galgó Sz; EHA. 
— ®Borzova Sz]. 

együvé-másuvá ide-oda; ici-colo; hin und her. 
1653 Ė' Ajándékba adtam urunknak egy aranyos 
kupát, praefectusnak adtam 100 forint ára aján-
dékot, együve-másuva; exactoroknak, deákoknak 
és ratio-csinálóknak a mit adtam, t e t t 400 forintot 
[ETA I, 149 NSz]. 1720 az Ngod szavával valo-
bonis munkálodtom Páter iránt de semmi keppen 
nincs mod benne, mivel mar mindeniket kit egjŭve 
masuwa el rendelte [Nsz; Ks 96 Bornemisza Imre 
Haller Jánoshoz]. 1724': mikor kivantatik maga-
val® együve masuva el menjen [Kilyén Hsz; 
LLt. - ĂTi. földesurával]. 

egyvalaki valaki; cineva; jemand. 1570 zabo 
Balinthne Igh zolt valakinek, Te ázzon kinek 
Mondád azt, Egy valaki Nem Twgia kichoda, Igh 
felelt neky Neked Mondám [Kv; T J k III/2. 191]. 
1653 : a vajda . . . mond esmét: „Mit csinálnak s 
mit akarnak az ebek?" melyre mond egy valaki: 
„Ezek — meglátod — megvínak velünk" [ETA I, 
56 NSz]. 1752: vagyon egy Ujj abrosz, mellyet 
egy valaki Isten dicsőségéhez való buzgoságabul 
az Ecclesianak Conferalt [Szotyor Hsz; SVJk]. 
1764 : az tagadhatatlan . . . hogy minekutánna 
az házban ŏtet ok nélkült meg iámodták, meg 
verték, egy valakinek lármázására az Insok meg 
ijjedvén az házból ki szaladtak, Murvai Janos 
mezítelen kardal utánnak vágott [Torda; T J k 
V. 238]. 

egy vég ben 1. folytatólagosan; ín continuare; 
fortlaufend. 1577 az Somborj Martho(n) haza 
melleth egj wegjben, haz helljet Merjennek Rakossy 
borbaranak [Vajdasztiván MT; BfN 71/19]. 

2. egy tagban, egy darabban; într-o singură 
bucată; in einem Stück/Beifang. 1610 : ez zanto 
feóld . egi vegbe vagio(n), egj darabia jrtasos 
[UszT 14d]. 1623 Az Egez Jstallokott zekerzentt 
vgy Czinaltassa hogy mind Egy vegb(en) legyen 
soholl azoknak heazattitt old<ala>ytt megh ne 
zagassak Egy fŏdell alatt legyen mind cziak beleöli 
kelletik az Istallokott keőz falokkal vgy altal 
zagattny az mint felyeb megh Jr tuk [Törzs. 
Bethlen Gábor gazd. ut.]. 

3. egymás végtiben, egyvégtiben; ín continuare, 
unul după altul; in einem (Stücke) fort, aufeinan-
derfolgend. 1681 Vajda Hunyad vára Hintó 
szin egyűve ragasztva az Istalloval, azért 
sindelyezesis mind egi végben vagyo(n) [Vh; 
VhU 505]. 1687 azo(n) külső udvaro(n) egj végh-
ben két ŏkŏr pajta, három disznó ól. más rendben 
meghint két paj ta és ismét három disznó és borjú 
òl. ezek mellett edgj tehén ol [Mocs K ; J H b K 
LVI/6]. 

4. egyhuzamban; neîntrerupt, in continuare; 
in einem Zugé. 1593 : ennek eleotte közel 16 ezten-
deóhez Menthem wala Lengiel orzaghba kjral® 
hadaba, oth egy wegbe 7 eztendeòth lakam [UszT. 
— aBáthory István, előbb 1571-től erdélyi fej., 
majd 1576-tól lengyel király is]. 1655/1754 k. 
jámborul szolgál és egy végbe ki-tŏlti Inas esz-
tendeit [Kv; AsztCJk 14]. 

egyvégtében egy végben, folytatólagosan; unul 
după altul, ín continuare; in einem (Stücke) fort. 
1681 Erkélyek®. Ezek ighen szép rendel ă nap-
nyugot felöl való Palotak külső oldalanal vannak, 
mind egi végtéb(en) [Vh; VhU^ 535. — ®Hat 
erkélyt írnak le részletezőn]. 1694: az elébbi 
Jstallo(na)k es meg irt színnek Tornáttzával egj 
vegteb(en) és egj mértékb(en) continualtatik . . . 
az . . . Udvarhaz fele continualodik, a’ Gjűmőltsős 
kert [BfR néhai ifj. Bálpataki János inv.]. 1742: 
Ezen . . . konyhátol egészen a cselédházig, 
egj végtiben hoszszu sendelyes epŭlett vágjon 
mely epŭletekb(en) vágjon egj Hintoszin, egj 
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Sajtó szin . . . , két faragó árnyékok [Gyeke K ; 
Ks 4. VII. 1]. 1783 : A' Tit t . Exponens Urasagok 
rész erdeit bizonyoson nem tudom . . . de . . . 
a’ Gyárfás és Földvári Urak részeivel egj más 
szomszédságában, vagj egj végtiben vadnak [Kis-
sáros K K ; J H b XXI/8. 17]. 1801 : Ezek mellet 
egy végtiben, egy Szekér Szinn [Nagynyulas K ; 
DLev. 5]. 

egyveleg elegyes ŝ
t amestecat; gemischt. 1648 : 

Egy fejér giőngiős parta, egyvelegh eőrőgh giőn-
giőkkel [Mk.kel.]. XVII. sz. m. f . Egy Bársony 
Palást téli petymettel béllett nyuszt az Elein 
Arany S ezűstel egyvelegh egy Sor tenyérni széles 
csipke az allyan Arannyal galandal szeghett 
[Klobusitzky lev.]. 

egyvivású 1. egyívású 

éh I. mn éhes; flămînd; hungrig. 1756: az ökreink 
éhek és farat tak lévén nem lőn anyi Gratiank 
Balog Uram előt hogy szállást és avagy csak szal-
mát adatot volna [Durusa SzT; TK1]. 1778: ki 
menven az Malnasi erdőre es ha valamit kaphat-
nanak mint az é farkas az mint halyuk elvetek 
[Málnás Hsz; HSzjP]. 1831 azt a hust 
magam számomra akartam meg süttetni, mert 
éh voltam [Dés; DLt 332]. 

I I . fn éhség; foame; Hunger. Szk : ~hel (el\ 
meg)döglik éhen döglik/pusztul. 1711: az eŏ maga 
juhai meg halnak mind, mert betegesek is azonban 
Széna is nem lévén éhei is meg kell dögleniek 
[Buzásbesenyő K K ; BfR IV. 30. 26 Kis Péter 
(40) jb vall.]. 1718 : marháis éhei dögleni kezdette-
nek [Szárhegy Cs; LLt Fasc. 69]. 1724 a mi 
Lovak vadnak éhei is el dögölnek [Ne; Ks 83]. 
1756: i t t ez Udvarb(an) . . . egy néhány szép 
kappanokat láték hogy az éhség mia leeresztették 
szárnyakat . . . , mégis döglöttek felesen belöll(e)k 
ugj egyeb majorságokbol is éhei [M. szentpál K ; 
TK1 Perlaki András gr. Teleki Ádámhoz]. 1793 : 
ebben az Esztendőben a Marháink majd mind meg 
döglöttek éhei [Kézdikővár Hsz ; HSzjP] ~hel 
(el/meg) hal a. éhen hal. 1561 Ezt twdom hogy 
Ehelys meg halok uala [Ráton Sz; Bál. 78]. 
1568 : Jo th az bodog Gábriel zolgalo leanya hozam 
es azt monta hogy meg hal ehel, kert kenyeret 
tőlem penztys kert kolcyon [Kv; T J k I I I / l . 
208]. 1584 : Jeót hozzam a' chizar Istwa(n) felesege 
es panazolkodot hogy ehelis megh halna, mert Az 
vra Az apiaual Ennek [ K v ; T J k IV/1. 301]. 
1588 : oly nagy fogsagban ehezesben tar toth hogy 
czjak ehel nem holth meg [Zsákfva Sz; WLt]. 
1605 : Kgldet kere(m) Kgld az mibe(n) lehet 
Kgld segítsen nekik, mert h a oda lesz buzaiok 
mind ehel halnak megh szeginiek [Torockószt-
györgy; Wass. Lad. Toroczkay St. Ebenihez]. 
1625: egyzer gyeorfy Lazlohoz Jeowe Somodi 
Benedekne orsolya kery vala gyeorfy lazlot hogy 
ne hagya merth megh hal ehel vgy ada egy wnő 
teheneth neky az eoreokségre [UszT 178b]. 1629 
betegh agyaban leue(n) haliam hogy chyak 
nem ehel hal megh [Kv; T J k 34]. 1631 : ez a 

Peter kovacz . . . oly niomorult volt hogi lovastul 
czak nem holt ehel [Mv; MvLt 290. 255b]. 1638 
Az Urak valóban űzik az Szegenyseget az Bania 
mivelesere, en vagyok egyik gondviselő benne, 
de semmit nem fizetnek ki miat ehel halva leszen 
az szegenysegh [Torockó TA; Thor. XVI/1 Fr. 
Gal (35) jb vall.]. 1653 az halál is elkezdődék 
ugyan ezen 1602-k esztendőn — karácson t á j a t t 
ugyan nagy pestis kezde lenni, és igen holtanak 
ki éhei s ki döggel [ETA I, 78 NSz]. 1702 : gyer-
mekivel kellett koldutaton (!) maganak különben 
éhélis megh halt volna [SzJk 338]. 1726 kovács 
lévén mint mester embernek az városon dolgoz-
nom szabad nem volt, az czéhba bé nem vŏ t tek 
az városon pedig senki csak egy darabocska kenye-
ret sem adott majd éhei holtam meg [Ne ŝ, Ks 90]. 
1736 en Kezdi szekben jobbagjot nem tar thatok 
mert ha hon ül, ehel hal meg [Bodok Hsz ; Ap. 
Béldi Kelemenné Henter Christina Apor Péter-
hez]. 1746: Admonealtatta volt az A. ő kglme ab 
offo az J t azért hogy à feleségit el Csapván, interea 
mig Papok előtt decidalodik dolgok intertentiojá-
rói provideállyon, mivel miserabüis és erőtelen 
persona lévén félő ne hogy éhei és hidegei mások 
kerte alatt meg halyon [Torda; T J k I I I . 94]. 
1755 : Fiam, ne hadgy engemetis éhei meg halni, 
s kűlgj nékemis [Mezőkölpény MT; TGsz 51]. 
1779 remenkedek I(ste)nert . . . , hogj Ehel halni 
ne hadna mind Gjermekestŏl ebben a Szűk üdŏ-
b(en) [Oroszfája K ; BLt 11]. 1780: Erdélyi 
Uramról az Cserei Uram Apossárol pedig azt 
mondhatom hallomásbol hogy mig Cserei Uram 
oda nem kapott addig éhei is majd meg holtak, 
nem hogy még Selyem köntösöket, drága gyöngyö-
ket, s köves Marhákot szerezhettek volna a Leá-
nyoknak [Kv; BK. Sig. Kun (20) lib. lev.]. 1781 
Serb Ignáth . . . ollyan együgyű öreg hogy ha 
Fi ja nem táplálná talám ehel is meg halna [Ádámos 
K K ; Pk 7]. 1829 a Birkákkal sok izben Gyűj-
te te t t konyhára valókat melyek mind o t t 
Vajda Urnái kőitek el, s mégis a’ Birák panasz-
kottak, hogy ot t azok mellet majd éhei holtak meg 
[Mezőkölpény MT; TSb 48]. 1831 éhei meg ne 
haljak [Dés; DLt]. 1832 : Nehogy . . . az emberek 
étlen nem jöhetvén szolgálatra — amia t t az Oeco-
nomiaban valami hátramaradás és Fogyatkozás 
essék — Még mostis majd meghalnak éhei — há t 
még az öszön [Torda; BfR]. 1851 o t t an éhei hal 
el [Dés; DLt 474]. — b. éhen döglik, éhen pusz-
tul/vész. 1741 engedje meg az o marhajokot 
ide altal hajtani mert meg halnak az marha jok 
éhei [Velkér T A ; Ks]. 1748 : éhei halna meg ã 
marhájok [Torda; Borb.] ~hel (meg)halhat 
éhen halhat (meg). 1646 : Mostanis penig i t fogua 
tartua(n) etellel nem taplalta eo mia t t a ehelis 
megh halhatot volna ha ä sok jámborok nem 
táplálták volna [Kv; T J k VIII/4. 54]. 1817: 
ha az Isten, és az Jol tévők nem méltóztatnak 
ra j tunk könyörülni ebben az Szörnyű Szűk időbea 

éhei halhatunk meg, eddig Szűkön t sak volt, de 
már telyességgel égy Szem Gabonám Sints, Sem 
tehettségem hogy vehessek [Szászzsombor SzD; 
BfR. Szentmiklósi István ref. pap lev. — aEzek-
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ben az években a sorozatos rossz termés követ-
keztében szörnyű éhínség volt] # ~hel való halá-
lozás éhhalál. 1817 kéntelenek némelly hellysé-
gekben Törökbuza Csuszából, s az Erdőken tanál-
tató Galaganya Gyŭmŏltsbŏl készíttetett egészség-
telen kenyérrel gédelgetni magokat, erre nézve, 
hogy . . . az éhei való halálozás el kerŭlhetődjék, 
múlhatatlanul szükséges a' hathatos segedelem 
[TLt 1095 jk] ~hel vész (el) éhen pusztul/vész. 
1697 : liszt buza nem volt mert ki adtam a jobbá-
gyokba) k kölcsön, mivel ehel vesztek volna el 
szeginyek vagy el bujdostak volna ha nem taplál-
tani volna [Szilágycseh; BK. Kűmives Gergely 
Bethlen Gergelyhez]. 1759 Hajkul Farkas 
negy ökrét . szabadon jártotta, a’ Groff Vram 
eo Nga ökrei pedig majd éhei is elvesztek, mint 
hogy azoknak tsak azt atta, a’ mit az eŏ ökrei el 
gazoltak [Marosludas TA; TK1]. 1823: éhei 
kellenék el veszni házi nepemnek s inagamnakis 
végső pusztulásra kellenék jutnom [Kv ; AsztCLev.] 
1833 : nehogy magam Feleségem 's sok apro nevelet-
len Gyermekeim éhei halásra jussunk, és éhei el 
veszszünk [M. zsombor K ; SL]. 1844 éhei veszek 
segedelem nélkül [Dés; DLt 1187]. 

Iln, 1622 Egy kaszáló fw Eh meszeő alatt 
[M.borzás SzD; SzJk 2]. 1639 : Emezŏ csere je 
[M.köblös SzD; DHn 47]. 1643/1770 k. Ehmező 
[Vasassztgotthárd SzD]. 1643 u. : in Ehmező 
[Baca SzD]. 1643 u. /1770 k. : in Ehmező [Mező-
veresegyháza SzD]. 1675: Az éh mezőben. Az 
eh mezőben (sz) [Nagyiklód SzD]. 1712 Az Éh 
mezőn [Pólyán TA]. 1731 : Az Ehszegen (k) 
[Damos K ; KHn 43]. 1737 Az Eszegen (sz). 
[uo.; KHn 44]. 1744 : Az É mezőn [Pólyán TA]. 
1749 : Az Iszegen (sz) [Damos K ; K H n 44]. 
XVIII. sz. m.f. : Az Észegen [Zentelke K ; KHn 
141]. 1752 Az Eh mezőnek a Felső Szejjin [A.tők 
SzD; THn 6]. 1753 az Éh mező [Marosbogát 
TA]. 1754: az éh mezőn (sz) [Hidalmás K]. 
1761/1808 az Eh mezőn (sz) [Szind TA]. 1762/ 
1779 : Az Eh mezón (sz) [Nagypacal Sz]. 1764 : 
Az Eh mezőn (sz) [Szüágycseh]. 1773 : az Eh 
mezőn (sz) [Kövend TA]. 1791 Eh Domb [Kide 
K ; BHn 95]. 1793 Sásas és Éh Mező n(evű) 
bokros helly [M.kiskapus K ; KHn 171]. 1795/1807 
Az Éh Dombon (sz) [Kispetri K]. XVIII. sz. v€ : 
Az eh Mező nevű helybe (k) [Borosbenedek AF]. 
1801 : az Éhmálnak véginél fel menő ösvény 
[Sövényfva KK]. 1815: Az Eh vŏllgyben (sz) 
[Szék SzD]. 1816 : az Emezőn (sz). az Émezőn 
(sz) [Marosbogát TA]. 1822: Az Evölgyben (sz) 
[Szék SzD]. 1823: éh mezőbe [Szépkenyerűszt-
márton SzD]. 1832 : az Eh mezŏnn [Aranyosrákos 
TA]. 1841 az Eh mező . . . éppen közel, és a ' 
Falu mellett van s nemis nedves, és éppen temető-
nek való [M.kiskapus K]. 1864 Eh Domb [Kis-
petri K ; KHn 291]. 1891 : Iszek [Kalotasztkirály 
K ; KHn 57]. - A jelzet nélküli adalékok az 
EHA-ból valók. 

ében étlen; fără mîncare; ohne Essen. 1816: 
háram napp, és háram éjjel ehen és szomjan tar-
totta [M.fráta K ; KLev.]. 1816 u.: három nap 

ehen és szomnyon tar tot ta | egy darab ideig ehen 
bőgött volna [i.h.]. 

éhen-szomjan étlen-itlan, étlen-szomjan; nemîn-
cat şi nebăut; ohne Trank und Speise. 1702 : 
Házától sokszor el kellett Ura kegyétlensége miá 
menni es masók pinczéjében, kád alatt, kama-
rába(n), haz héjja(n) éhen szomjon lappangani 
[SzJk 338]. 1816 u. : tehenei, Juhai, sertéssei, 
a hoszszas meg rekesztés ehen szomjan tar tás 
miatt meg vetettek [KLev.] | ött Napokig ehen 
szomjan tar tot ta [A.szovát K ; i.h.]. 

éhes flămînd; hungrig. 1840 : megeresztedték 
ehes marhaikot minden kár nélkül [Dés; DLt 
930]. 1842 én el faradva, és ehes is lévén 
[Dés; DLt 916]. 1847 ehes ökrek | az Marhák 
ehesek lévén [KLev.]. 

A címszó ehes ejtésére nézve 1. MTsz, de így ejtették e század 
első felében Désen és környékén, sőt így járja ma is a szćkely-
ségben [vö. TSzj] és alkalmasint másutt is. 

ehetik a putea mînca; essen können. 1592/1593 
azt mondta az . . . Molnaris, hogy amaz porondra az 
viz keozze hajchiatok, ott ehetik barmotok, mert az 
keóz feold [Szentmargita SzD; Ks]. 1597 tálal-
tatnak oly emberek, akik eomagok az kenierben 
sem ehetnek meghis két három zolgat tar thanak 
ewegre hogi az ideo ele Ieöwe(n) az zeoleö myre 
iartassak [Kv; TanJk 1/1. 294 -5 ] . 1637 eötet 
arra kerte Szy Martonne, hogj keniek megh az 
lovaknak az fogat szappannal, hogj ne ehessek 
[Mv; MvLt 291. 78b] | az Estve hogi Ide hazam-
hoz Azzoniom aniamhoz haza Érkezem mon-
dám, hogi Azzoniom ha volna keginek valami 
szép Uy hala feózethetne kegid azt ennekem mert 
En olliant Ehetnem [Noszoly SzD; Wass]. 1638 
Az Urak Annyera miveltetik velünk az banyat , 
hogy az kenyerbennis aligh ehetünk [Torockó; 
Thor. XVI/1. Mich. Krise (29) jb vall.]. 1752 
bizony vékony egeségben (!) tőltem időmet, eről-
tetem magam, éppen hogy nem fekszem, Semmit 
nem ehetem az lepemet érzem, s gyomramat 
hogy nehéz s fajdágai [Szentdemeter U ; Ks 83 
Borbándi Szabó György lev.]. 1807 : Egy kisded 
. . nagyon hitván Kantza Ló, fogai hijános-
sága miatt a' szalmát és szénát nem eheti; a széna 
murva és Abrak ha eleibe tétetnek dŏrmétseli 
[DLt 856 nyomt. kl]. 1823 : hogy czellyat nem 
érte újra réám jött az ételembe . . belé pŏkdösŏ t , 
hammuval meg töltötte, egy falatot sem éhettem 
[Radnótfája MT; TLt Praes. ir. 65/827-hez özv. 
Vadadi Filep Borbára (40) ns vall.]. 

Szk : igen ehetnék nagyon éhes. 1573 : veszen 
egy kulachot az piachon es Mond hogi igen Ehetnek 
es Ihatnék [Kv; T J k III/3. 278]. 

éhezés flămînzire ; Hungern. 1588 : Kendi Sándor 
rea kwldeoth felesegemet meg fogatta oly 
nagy fogsagban ehezesben tartoth (I) hogy czyak 
ehel nem holth meg vgy annira hogy zawat sem 
vehettek az nagy Ehseg mia [Zsákfva Sz; WLt] . 
1525 az Jo szanto Wdŏnek en Tŏllem heaba való 
el mulasat, Marham(n)ak sok ehezeset . . . ( n e m 
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ak)ar tam uolna huzon eot forintért [UszT 109a]. 
1731 Székelly Péter az ehezés és tetvesség mián 
ollyanná lett vala, mint egy szenes tőke [Szent-
lélek Hsz; HSzjP]. 1773 az Aszszony . . busul 
erőssen, hogy a kis Fia elvész a tsetstűl valo elma-
radás és ehezés miatt [Selye/Magyarós MT; Bet. 7]. 
1776 Mely éhezések mián azon bé haj to t t Sertések 
majd egészszen el száradtanak [H; Ks LIX. 13]. 

éhezett kiéhezett; în fometa t ; ausgehungert. 
1799 mehessenek haza ehezett Marháikkal [Náz-
nánfva MT; Berz. 4. 31. N. 27]. 

éhezik 1. a flămînzi; hungern. 1574 (Borbára) 
leot hozza es panazolkodot hogi Eyhezik, Eo teolle 
kert hwl ket pénzt hwl egi garast [Kv; T J k III/3. 
362]. 1606 Az eó eokretis el vittek volt . hogy 
ott ne eheszek [UszT 20/10]. 1766 i t t különben 
nem is ehezik [Szentháromság MT; Sár.]. 1773 
az Aszszony . engemet fel külde, hogy az ártatlan 
kis gjermek sokat siránkozván s ehezvén a Dajka 
nem léte miatt éhei halásra ne jutna [Selye/ 
Magyarós MT; Bet. 7]. 1806 Marhái továb ne 
éheznenek [Szováta MT; i.h.]. 1812: A marháink 
már ez után lábra kapnak, az ételek az általlis 
meg szaporodván, de edig tsak eheztek nem lévén 
Sem fü sem fa levél [EMLt]. 

2. ~ vmire fá j a foga vmire; a-i lăsa gura apă 
după ceva; er spitzt darauf. 1570 : Ezt halwan 
az ázzon, Mond Simo(nn)ak Bestie kwrwafy legy, 
vganis Mindenkor az Eotthues Adorian Marhaiara 
eyhezel [Kv; T J k III/2. 166]. 

éhez5 I. mn care flămînzeşte Ě
p hungernd. 1607: 

Miért hogy az Vásárhely gywlesben el viúek az 
Colosuariaktol az Aknakat, Ngod penig meg 
ighire, hogy modot múta t honnan vegyek meg 
súmmaiokat. Keonyeorgwnk Ngod(na)k az Varos 
mellet meg tekintue(n) az sok zegeny ehezeo 
keossegtwl zedtek azt fel, kik most sirnak Rinak 
irte talallyo(n) modot benne honnan Conte(n)-
taltassanak [Kv; RDL I . 80]. 1817 jobb mi 
keveset is kapni mint hogy sokra emelödgyék, 
a mi kevés jöne is attól el ne essen az ehező nép 
[T; TLt 542/817 (belekeveredve az 1317/817 jelz. 
csomóba!)]. 

Hn. 1584: Az Ehezeo domb [Csapó K K ; J H b 
XX/45]. 

II . fn éhező (személy); înfometa t /ă ; (der, die, 
das) Hungernde. 1819 : nem kellett az étel az éhe-
zőkuek a mely ritka dolog — mint a fejér hollo 
[Berkeszpataka Szt ; Ks 67. 47. 28]. 

éheztet étlen t a r t ; a ţine nemîncat ; hungern las-
sen. 1595 : 19. July : Miért hogy az Olahsag böitelt, 
főzettem Olaios káposztát nek ik : Radnothi Istűan 
penig azt keúanta hogy eleget adgyak nekik, ot 
ne eheztessem az Jobbágyot [ K v ; Szám. 6/XVIIa. 
270 ifj. Heltai Gáspár sp kezével]. 1598 k. egy 
yneó tehene(m) az J . kerten te t t volt kart 
Zabiaban, melliet megh beochiltettúnk es mégis 
harmad napigh ehezteti boriuzo tehenemet noha 
igazat fogattam vala az karról [UszT]. 1606: 

egy mas marhaiat nem ehöztetthwk mert egymas-
nak meg Jzentűk [UszT 20/90]. 1696 vágjon 
harmad napja hogj ott ehezteti az Tehenemet 
[Mikháza MT; Berz. 17. XII] . 1746 : El tetŏ 
Ferentz Ur(am) a bé haj to t t marhákat kŭ lŏmb 
kŭ lŏmb féle képpen kinzotta, eheztette [Szent-
egyed SzD; Wass]. 7767 ökreit b e h a j t o t t á k , 
s minek utanna hároma eheztették el tsapták 
[Koronka MT; Told. 19. 33. — aTollban marad t : 
nap]. 1818 : (A marhákat) ehezteti és szomnyuz-
ta t j a [M.fráta K ; KLev.] | 3mad Napig eheztette 
őket [A.szovát K ; i.h.]. 1847 : 26 Darab Tulak 
borját más napig magánál eheztette [i.h.]. 

éhhel-haláJ éhhalál; moarte prin foame/inaniţie; 
Hungertod. 1719: közeleb levő Attyamfiai az 
mostani Szűk es Sokakott ehel halaira ju ta ta to 
Szűk időben . . . mellettem nem voltanak [F.cser-
náton Hsz; HSzjP]. 

éhhelhalás éhenhalás; moarte prin foame; Ver-
hungerung. 1669: négy va j eot emberek 
szállottanak azon portiombana, kiket ebben az 
szűk űdeőben nagjobbara mind magam tar tot tam, 
számokra feoldeimben búzát vettettem, hogj ehel 
halasra ne jusson dolgok [Ks 67. 46. 24a. — aTi. 
a Kóród (KK) pusztafalucskában levőben]. 1740 
csak nem ehel halasra jutót ügyökben szanna 
meg, és adna eletek taplalasara valo gabonat 
[Küyén Hsz; LLt]. 1741 a Szegénység maga 
minden napi sustentatiojara valo mediumaktolis 
privaltattván eh vei halásra ju ta t t [Kéménd H ; 
Ks 101 Zejk István lev.]. 1746 in Anno 1738, 
1739 a hallattlan nagj szüksegben ehel halasban 
pénzes gabonaval kellet Hazamot in t ra teneal-
nom (I) [Nagyajta Hsz; Told. 18 Cserei Mihály 
kezével]. 1773 : az Aszszony . . . engemet fel külde, 
hogy az ártatlan kis gjermek sokat siránkozván 
s ehezvén a Dajka nem léte miatt éhei halásra ne 
jutna [Selye/Magyarós MT; Bet. 7]. 1774 : Sellye-
ben hazamentél . . . , és így a kisdedet Sok Sirán-
kozási kőzött el hadni, tsak nem éhei halásra Jut-
ta tni nem Sajnálván, mint egy Szánszándékkal 
valo gyilkosság (na) k Spéciessét végben vinni nem 
általattad [Msz; Bet. 7]. 1789 : Ezen egész Etédi 
Processusban . . . Nintsenek éhei halásra ju tot t 
szegények [Csehétfva kör . ; UszLt X I I I . 97]. 
1802: nem akarván az Ur nyughatatlanságai 
miatt Contribuens embereit, jövendőre éhei halásra 
jut ta tni [M.zsombor K ; Somb. II] . 1817 : városi 
szegénység, mint más helységek nyomorult lakossai 
az utolsó inség, és éhei hálás' torkába senyvedez-
nek [Dés; DLt 213]. 1833: nehogy magam, 
Feleségem 's sok apro neveletlen Gyermekeim 
éhei halásra jussunk, és éhei el veszszünk [M.zsom-
bor K ; SL]. 1845 : ö Szegény el aggatt vén korába 
ehel halással küzdő nyomorult, a mul t télig még 
volt egy Fejős Tehene, de az is mételybe el dög-
löt t [Görgény MT; Born. F. Vll f ] . 

éhhelhaló 1. éhenhaló; care moaré de foame; 
verhungernd. 1571: nagiob rizze az zegenysegnek 
felesegesteol gyermekesteol ehel halok, mer t Zanto 
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feoldeknek zena fyueknek Jowayt kezekbeol mind 
ky vettek es az varakhoz hámorhoz foglaltak, . . . 
holott eok annelkylis nagiob rizze hawas keozben 
sovány es zwk feolden laknanak [SzO II , 329 a 
székelység az ogy-hez]. 7585 ; At tam vgian Alsó 
fwlena egi zegen vilogtalan (1) embernek ha t t 
giermeke vagion ehel halok Istenertt az ketekebwl 
penznekwl veka 4 [Kv; Szám. 3/XVI. 42. — aA. 
füle TA]. 7623 Kegetek az Creditorokot conten-
taltassa ha marhayok annyera való lehett hogy 
szynten ehel haloka ne maradgianak [Szereda 
Cs; Törzs.]. 1671 : a szegenysegh telljességgel 
majd éhei halóvá lŏ t [KJ] . 1782 a sok szolgálat 
miá éppen ehel halóvá lettem [Torockó; Thor. 
XX/5 Tóbiás Gergely (65) jb vall.]. 

Szk : ~vá hagy. 1587 : mikor az en Wram Nagy 
Janos most wtolzor en teóllem Hawaselfeóldebe 
el mene minden marhamtul kit en az en Atjamtul 
el hoztam, at tul meg fozta es el weúe teóllem, 
Engemet hazamba ehel halowa hagia [Pókafva 
AF; J H b XXVI/10]. 1653: a magyar ha jdú a 
havastorkokat mind feljárja vala, és az oda fu to t t 
népet levágja vala nagy kegyetlenséggel, és min-
denétől megfosztja vala, és éhellialóvá hagyja 
vala [ETA I, 86. NSz]. 

2. éhenhalásra ju t t a tó ; care cauzează moarte 
prin foame; zur Verhungerung bringend. 1740 : 
Vadvermi, Fugadi és Girboia Iobbágyi . házok-
nál Cselédestől éhei haló nagj Szükségbe vadnak 
[Orb, — aMindhároin AF-ben]. 

éhhelhalt I . mn éhenkórász; coate-goale; Hun-
gerleider. 1631 : azt monda bizony neki aha ehel 
holt Gilkos beste toluai lelek kurua fia ugjmond, 
s miért jöz ide mikor tudod hogj nem zeretlek 
ugj mond [Mv; MvLt 290. 53a]. 1838 : éhei hotnak 
tetvesnek gazolt és piszkolt [KLev.]. 

II. fn halálra éhezett (személy); flămînzit pînă 
la moarte; zum Tode Verhungerter. 1604: Az 
Niomorult hazj Zegenyeknek niomorgho ehelhol-
taknak, kik az kúldulastis Zegenylik (!), az Tanach 
Commissioia, es magok io lelkj esmeretek Zerentis 
ezen ieouedelembeol dispensalhassanakB [ K v ; RDL 
I. 77. — aTi. az egyházfiak]. 

ehhez az ez mut névm -hez ragos szárm. I . Jelzői 
haszn-ban: 1. la acesta/aceasta; zu diesem/dieser. 
1625 ; ehez az arua hazahoz cziak megh keuano(m) 
az ket anni Nylatt mint egh lo Feŏ ember hazahoz 
[UszT 94b]. 1658: Ehez az házhoz penegle(n) 
hagyok egy darab kertet is [Mv; Nagy Szabó 
Ferenc végr.]. 1737 (Azt) monda Kŏnczei Gábor 
ur ide jar tam ehez a torisos Nenemhez mivel az 
vetsernye ta jban holt hiret hoztak vala [Kanta 
Hsz; HSzjP]. 

2. 7629 ; soha nem hit tem ezhez az asszonyhoz, 
az mit hozzá l á t t am; azt csodálom, hogy olyan 
rút, fekete aszszony, hogy szeretheti Szigeti János ? 
[Mv; MvLt 290. 150b átírásbanl]. 1641 : É n 
semmit nem láttam, sem hallottam ehez az Varga 
Jánosnéhoz [Mv; i.h. 291. 2 7 4 b - 7 b ua.] . 

II. ã&í 1. hozzá; la aceasta; dazu. 1570: Ew 
vgy hy t ta volna az zomsedyat Balassy Lazlot 

oda hogy Lassa Az epites ha ellene Ninchen . 
Mond hogy en ehez nem Igen Erthek, hanem J m 
Jde hywom a t thyamat hogy eois lassa es zolyon 
hozza | mykoron ez kertbe Mentenek volna, Mon-
gya az Nótárius . . . ez Sententia Borbei Benedekre 
zol az Te atthiad penigh Bachmegey Myklos volt 
ehez nem volna Senny (I) keozed [Kv; T J k II I /2 . 
61, 119—20]. 1572: My azért ehez hozza latwan 
es bizonyságokat kerwen teollek, zaz keet bizonsag 
vallia egj arant mind, hogy soha az Drwllia neueo 
Erdeoben, Jakczj vraknak, Semmi birodalmok 
nem volth [Zsákfva/M.egregy Sz; WLt]. 1573 
valamely Mészáros Barmot akar vagny Az 
Lato vraim tartoznak ky Menny meg latny hwl 
penig ky Ehez nem tart ia Magat Es az lato vraim 
hyrenel kwl chelekezik . . . Az Eokernek ely vete-
lewel Bwntetik meg [Kv; TanJk V/3. 86b]. 
1584 : Az edes Ania(ni) Inte arra hogy hal-
gassak Eheóz tartotta(m) magamat [Kv ; 
T J k IV/1. 305]. 1585 Ehez en nem tudok [Dés; 
DLt 215]. 1586 Ez Niolcz zaz, tizenegy forint 
Niolczwa(n) ket pénz . Igyarto Simonnak, Es 
Veisz Tamasnak Egyhazfiaknak eppen kezeknel 
Maradoth, Nem tudwan eheóz, az Casulakat Es 
kywe (!) Iaro Ezwst Zerzamokat es Egieb Inuen-
tariumot zwnieget es effelet [Kv; Szám. 3 /XXIX. 
17]. 1588 az patak mellet ket Ala Jaro feold 
. . . Vgyan eheóz teob feoldek vadnak meg Val-
tandok [Kv; i.h. 4/IV. 5]. 1589 Az Sacristiat 
es az Scholamester líazat es az Marton p(rae)dica-
tor ket zobaiat hogy meg meszeltetúk a t tunk egy 
Azzonnak f. — d. 70. Ehez vettunk feier meszet 
5 Ur(nae) d. 25 [Kv; i.h. 4/IX. 15]. 1591 Azt 
mojnjdom hogy semmi keppe(n) nem kerhette 
volna megh az Newel hogy magwa szakat mer t 
ehez Jllien vêr vagiok az mint megh Irta(m) 
Ereottlen ez okon az eo Jkta tasa Es az eòreokseget 
magamnak kiuano(m) [UszT]. 1595: feozettem 
4 Retke halat Soba waroseth. Eheóz 5. eitel Ecze-
te th f —//60 [Kv; Szám. 6/XIV. 12]. 1598 
negyen walanak ezheza az ket te j t t ha t t ra ha t t am 
es aszok Rezett Nem kere(ni) Raytok hanem az 
felett ezeknek meg kewano(m) teollek [UszT 
13/45. _ aTi. a tartozáshoz]. 1600 : Mely exitus-
nak Summáját k j vewen az perceptiobol marad 
Adossa ki t be varnak teolle f 8 d 2 Ehez thudwan 
az kit az mostanj Quartas vraimtol kel percipialni 
[Kv; Szám. 9/XIII . 10] | Az Kormos wize liol 
be esik az Farkas mezeö patakaban . . . , t udom 
hogy Almasi hatar, Wargyasnak es az wideknek 
ehez ninch semmi keözek [UszT 15/12 „Keleme(n) 
Ambr(us) Zent Pali, Zabad zekely" (60) vall.]. 
1606 : eheŏz semmj Competentiad nem volt [i.h. 
20/97]. 1610 : Igy Immáron marad még f 833 
d. 24. Ehòz tudua(n) az Brozer Thamas hazabel j 
rezet tudnia ülik f 122. d. 56 [Kv; R D L I . 6]. 
1644: ha többszer effele vetekbe es többekbe 
ehez hasonlokba impingalna ez az Horuat Mihály 
. . az elebbi Sententja legien az fejen [Cege 
SzD; Wass]. 7652; accedalva(n) ehez azis, hogy 
kŭ lŏn magának való hegy lévén ez meg irt szŏ lŏ 
sem colaltatasara, sem penigh kerteltetesere nem 
erkezhetne(m) [Déva; Szer.]. 1681 : Űy Bánya 
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Vas verő őregh pöröly, gerendelyestöl Nro 1 
Ehez vas űlő Nro 1 [Vh; VhU 580]. 1694 Ezhez 
közel vágjon egj Jegh verem-is [Kisenyed A F ; 
BfR néhai ifj . Bálpataki János inv.]. 1713 Egy 
elŏ párta aranbol, rubintos, öregecske jo fele gyöngy 
közbe 13 boglárbol állo, ehez valo hasonlo nyak 
szorito ez 14 boglárbol valo [Wass. Id. Wass 
Györgyné Nemes Mária hagy.]. 1749 Adának 
Egy Aranyos igen Szép Czirádákkal gyenge sellyem 
virágokkal elegyesleg készült Làszlit (!), és Pala-
tint, és Ugyan más ehez hasonló készűletű ezüst 
Lászlit, és Palatint [Koronka MT; Told. 12/2]. 
1831 Ezek után fogott ezen Biztosság Magistra-
tualis Rab Dregán Vonutznak Benevolum Exa-
mennyihez, akiis közbe közbe confrontaltatvan, 
az arról készült Operatum sua in Authentia ehez 
mellekesittetik [Dés; DLt 332. 18]. 

2. ~ képest ezt tekintetbe véve, erre való tekin-
tettel ; fa ţă de acesta/această; in Verhältnis dazu. 
1594 Wegheztek varosul hogy a' Sernek eytelet 
senky ket pénznél fellieb Ne Adgia, Ha ky penigh 
vagy fellieb Adna, vagy eheoz kepest hytvanül 
feozetne, felette ighen kérik Biro Uramat tanacha-
wal, hogy tiz forintot vegienek minden engedelem-
nelkwl rayta [Kv; TanJk 1/1. 232]. 1618: mint-
hogy azt eszembe vőttem, hogy Nagyságod nem-
hogy az írásnak hosszú voltának olvasását, de 
ezféle dologban még az maga írásának hosszú 
voltát sem difficultálja, ehhez képest vagy hosszas 
vagy nem, de minden naponként való actáimot 
is per seriem megírtam [BTN 135]. 1673 Mivel 
penigh Drusianna in capillis van ehez kepest 
minden nemű res mobiliseket az ezüst marhán 
kűvűl, fen hadtunk, ugj hogy aequiparaltassék, 
mindenekben, ezen fen hagjot jokbol [Marosszt-
király A F ; IB]. 1683 Zóltaj István ala(za)tos 
supplicatioja Nagdhoz! az Tatárok kéziből, 
Sullyos Rabságából I(ste)n Segicsége által Szancz 
(!) nelkűl szabadultam. De mint hogy kŏzŭllŏk 
Sokan(n) ismérnek, leg kŏzeleb csak az Csapón 
lévő Tatárokbanis magamis ismérek, ehez képpest 
Táborba (n) Való menetelem nem bátorságos 
[Borb. II]. 1705 Az pénznek penigh folyásab(an) 
hogy confusio ne essek, szűkségesnek i tü tŭk ki 
irnj, mint determinaltatot volt az pénznek álla-
pat tya az elmúlt esztendŏb(en) i t t Szebenb(en), 

ugy hogy egy jo ligáju és pondusu arany . . . 
ha t magyar for intban; Egy Imperialis vagy akár 
mely jo ligaju es pondussu Tallér ( : az oroszlános 
Tallérokon kivŭl:) két magjar forintban nyolczvan 
pénzben, ehez képest fél, negyed, és nyolczad rész 
Tallerokott [Kv; KvLt I . 192 gub.]. 1720 k. 
Joszagunkot idegentől b i ra t ta tn i behunt szemmel 
netn nezhetvén, tar tván eczczersmind attolis hogy 
idővel azon Joszag tőllűnk igaz vérektől örökösön 
el idegenedik ha Sokáig idegen kéznél paciallyuk, 
Ehez kepest altal Adgjuk Zálog keppen .7 . 
Branyitskai Jósika Imreh Uram(na)k eo nsgan(ajk 
[ JHb XVIII/3]. 1744: Mi Adozo Rendekŭ l 
közönségessen meg edgyeztŭnk hogy ä Connumera-
tiora elŏ ne állyunk, s ehez képest minden Faluból 
választottak voltt edgy edgy Embert , ã Kik 

meg mongjak, hogy a Connumeratiora ä kŏsség 
bé nem Járul [Hsz; INyR 5 5 - 6 ] . 

éhomra éhgyomorra; pe nemîncate; nüchtern, 
mit nüchternem Magén. 7603 Tehát Immár 
Horwat Adam it tas Enys ehonra vgya(n) megh 
i t tasottam vala [Kv; T J k VI/1. 663]. 1765 
Reggel . éhomra ö t t kupa bort, és egy fertály 
Eget bort ivut [Marosbogát TA; Mk V. V. 97]. 

éhség 1. éhezés; flămînzire; Hunger. 1603 
Adot Bartalis pal Egy veka buzat flo harum s egy 
kenieret d. 50. Ezt peniglen Ada mircze mihaly-
nak ehsegeben zuksegennek ideien [Medesér U ; 
UszT 17/49]. 1625 az megh irt ŏreòkseget uiza 
adni ne(m) tartozunk mert . az te Apád . . 
igen nagy ehsegenek ideien hadba letebe(n) adta 
uolt el [i.h. 10b]. 1653 : Bektes bassa Fejérvár 
felé felérkezéka, s ot t néhány német vala ; azok 
megadák azt az éhség miá hitre, de a t a t á r t osztán 
utánok küldötték s levágták őket — ugy hallottam 
[ETA I, 78 NSz. — a1603. tavaszán tör tént ese-
ményre von.]. 1657 : És ugyan alá is fordult onnat 
feljüla hadával, de az éhség szorongatta őket erős-
sen, s a mellett a félelem is. Ezalatt pedig napról 
napra kevesedik vala az urunkb hada, és az éhség 
miá szorongattatik vala [i.h. 162. — aTi. Litvá-
niából, ill. Lengyelországból. bII. Rákóczi György], 
7695 a midőn az sok járásb(an) éhségb(en) 
szinte(n) el epedtem vólna, eő kglmek házok-
hoz be fogadtanak [Marossztkirály A F ; Wass]. 
7777 Azan juhok tudom hogy r ŭ h miá, himlő 
mia, és éség mia is holtak erőssen [Búzásbesenyő 
K K ; BfR 30. 26 Dávid Márton (45) jb vall.]. 
7 756 : i t t az Udvarban . . . egy néhány szép kappa-
nokat láték hogy az éhség mia leeresztették szár-
nyakat ., mégis döglöttek felesen belöllek ugj 
egyéb majorságokbol is éhei [M.szentpál K ; 
TK1 Perlaki András gr. Teleki Ádámhoz]. 1757 : 
az éség. rongyosság, sonyoru hideg környül vöt t 
minket | tudom hogy az éség, rongyosság és hideg 
nyomta haza őköt és az kételenség [ K v h ; HSz jP 
„Szöts István (64) Faragó és Szőts Is tván (60) 
őtves" vall.]. 1767 az közelebb Mult Télen két 
Nyomorék Kantza i t t Korodon meg döglött, 
mellynek égjike Erős kehes, a ' másika el Nyomoro-
dot t Szőr-férges vólt, . nem pedig az éhség 
miá dőglőttenek meg [Kóród K K ; K s 19/1. 8]. 
1782 : kik (ne) k marhájok nintsen, külső hellyekre 
nem mehetvén éjségreis Ju to t tak [Déva; Ks 75. 
VlI Ib . 122]. 1817: (Az éhezők) bukálnak is az 
éhség mián; csuszávalis élnek, de arra is nem igen 
kapnak [T; TLt 542/1817 belekeveredve az 1317/ 
1817 jelzetű csomóba]. 1818 Dioson lakó Gents, 
András az öregség' és el hagyatot t állapotjá-
nak természetes ut i társai éhség' mezítelenség' 
gyengeségei alatt, mint az el fogyot t méts bél 
el aludott [Burjánosóbuda K ; RAk 90]. 

2. kiéhezettség; flămînzire, nemîncare; Ver-
hungertsein. 1588: Kendi Sándor . . . felesege-
met . . . oly nagy fogsagban ehezesben ta r to th (!) 
hogj cziak ehel nem holth megh vgy Annira hogy 
zawat sem vehettek az nagy Ehseg mia [Zsákfva 
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Sz; WLt]. 1779 előttŭnkis tántorog vala mint 
a Nyarfa level az Ehseg mia [Oroszfája K; BLt 10]. 

3. éhínség; foamete; Hungersnot. 1603 Nem 
tagadhattíuk hogy az Vristennek ostorát sok 
keppen nem erezneok, az teobby keozeot penigh 
az nagy ehseg zorongath [Kv; TanJk 1/1. 441]. 
1651 midőn igen nagy dragasagh es eseg volna 
az orszaghban . . . akkor az udŏben igen megh 
szorulván ada ela buzan szalonnan es egyeb sok 
egyet mason ŏrŏkŏs jobbagyul Hatvani Sigmond 
Uramnak [Kecset SzD; Ks 92 G. — aSánta István 
nevű jb-ot]. 1653 Ez tá jo t t osztán a fegyver 
után nagy éhség kezde szorongatni bennün-
ket, annyira, hogy a búza felment vala vékája 
egy forintra, és feljebb is, mert számtalan futot t 
nép volt közöttünk; az halál is elkezdődék ugyan 
ezen 1602-k esztendőn — karácson t á j a t t ugyan 
nagy pestis kezde lenni, és igen holtanak ki éhei 
s ki döggel [ETA I, 78 NSz]. 1681/1695 egy Len-
gyel János nevű iffiu legény mi előttünk 
maga élő nyelvével, tŏn illyen jelentést, hogy 
mivel eotet az eŏ gjermekségetŏl fogva, midőn 
az nagy éhség miatt hazájából ki kellet volna 
vetődni, Petrityevith Horváth Miklós vr(am) 
tartotta s, nevelte fel maga házánál, és immár 
ember kort ért volna továbrais Petrityevith Hor-
váth Miklós vram saját költségével Czizmadia 
műre tanittattya akarná magát Petri-
tyevith Horváth Miklós vr(amna)k és . . . maradé-
kinak kezek alá kötelezni [Széplak K K ; SLt 
AM. 10]. 1723 mindezeka penig most az fellyeb 
való esztendőben let éhségben Széllyettenek el 
[Mezőcsán TA; Ks 15. LI. 5. - aZs-ek és jb-ok]. 
1731 ezen az helységen anyira meg kénszeredet 
az szegenyseg az éség mijá hogy malamakot (!) 
és gabanas hazakat a hol férhetnek Fel verik 
[Pálos NK; Ks 83 Géczj László lev.]. 1736 Az 
éhség előtt számtalan nemzetség takarodik vala 
édes hazankban, vala az Isten áldása mind pénze-
sedék, mind népesedék vala hazánk [MetTr 415]. 
1738 : Nyisztort magunk tartottuk i f jú legény 
koráig, az éhségben három marhát is adott néki 
. . . Gillya Joon [F.orbó AF; JHb XXIX/64]. 
1821 A nem régiben kegyetlenkedett elfelejthe-
tetlen éhségben nem győzvén a korpa és csusza 
szegény eledel mellett a rendetlen és sullyos szol-
gálatot instántiánkal folyamodtunk eo Ngáhaz 
[KLev.]. 1822 Meistere . . . ŏtet három terhes 
esztendőkig az éhség idején költségesen tartotta, 
a' mesterségre tanította [Kv; AsztCLev.]. 

ej hej ; ei; ei, hei. 1568 bornemizane vyzza 
teert, es az ethket az földhöz wtotthe s oztan vyzza 
zydogatta okét ey Bestye kwruafiai vg' mond 
byzon meg bannyatok azt [Kv; T J k I I I / l . 
140]. 1582 mikor be Ieóuenek az farsangolo 
Azzoniok, meg Intette Igiarto Georg E y Nem 
zabad volna farsangolny fogiak megh [Kv; TJk 
IV/1. 54]. 1584: Andrasnak egy thiukia zaladot 
volt Danch Lòrincz vdwarara Kiért erette kwldi 
egy giermeket Andras, halla(m) ezt Danch Leo-
rinczteól, Ne vadazd Ey the Roz Curwaffy az 
thiukot [Kv; i.h. 361]. 

éj 1. éjjel, éjszaka; noapte; Nacht. 1595 
Akkor az eyen kjaltast hallek k j mennek, a ' púska 
leòvest halla(m), latamis a' túzet [UszT 10/1041. 
1598: azo(n) az eyen el akartunk ieony [i.h. 
13/37], 1603 : nappal az Vártákon es tornyokon 
walo leöweoldeozesek megh zewnnienek: az ey 
penigh miért hogy senkinek nem barattia az 
zokot vigiazast continualliak (így!) [Kv; TanJk 
1/1. 444] | Regei hozam Jöue az katona Monda 
hogj Edes gazdam Jol tartal ez Estue Jm ez 
Eien Jo granat mentem es sok marham wezöt 
el [Hodgya U ; UszT 17/22]. 1604: En ot halek 
egy eyen Torday Ferencznit [i.h. 20/320 „Kosa 
Boldij menessj, marosszekben lakó" (16) vall.]. 
1606 : eyre iohait keczikeit azo(n) meg neuezet 
uduaro(m)ba rekeztette [i.h. 20/19]. 1653 Egykor 
küldé a szolgáját látni, hogy az o szekere és cse-
lédje hol megyen, hogy nékem és a csauznak, a 
ki velem vala, szállást adjon éjre, mivel ott nem 
volt a szekér-tábor hogy ott háljak [ETA I, 130 
NSz]. 1812 a Groffné . . . azon éjjen Lent, 
Kendert, Fonalat pakolt 's, mindenféle jobb jobb 
portékákot [Héderfája K K ; IB]. 

Szk : ~nek csendességében éjszakai nyugodalom 
idején. 1590 : mikor immár eynek chendessegebe 
Jűt tunk volna Vargias ffoluaba hallók az 
J szauat kiáltani [UszT]. 1591 bodog ázzoni 
nap taúat einek ciendessegeben . . . mentek nemes 
iozagomra es loúaimra . . . nem túdom my zandek-
ban gianakodom hogi louaimban akartanak el 
lopny [i.h. 13/67]. 1593: egy Tanorokomböl (!) 
wezte(m) el egy lowamot ky kek zeŏre (!) wala, 
ejnek chendessegebe wezthem el [UszT]. 1602 
reà ment Eynek czendessegebe, fel dŭ l ta hazamott. 
[i.h. 17/19]. 1605 Eynek chyendessegeben Jeot 
reánk mezítelenen, nem tut tuk mychoda fele 
allat legyen [i.h. 19/89], 1637 Egy Bacz Peter 
newu Jobbagja Brassóban leven, ez az Barthn 
Janos Eynek Czyendessegiben oda Bacz Peter 
haszahoz menven le vetkezven egy ingbe labra 
valóba megh fogatta wolt Jankó Mihály Vram 
[Maksa Hsz; HSzjP]. 1659 ejnek cziendesegiben 
hazamra ieot a t I. az ablakomot be verte [Sszgy; 
HSzj ablak al.]. 1700 : ál ösvenyeken, Havasokon 
idegen Hadakai kurutzokkal Zágòni Nemes Há-
zunkra ki ütvén éjnek csendességebe [Kovászna; 
HSzjP]. 1730 : ezen lopása pedig éjnek csendessé-
gében volt az én házamtól [Altorja Hsz; Borb. 
I. Danka Péterné Aszszon Jlona (60) nb vall. 
— aTyúktolvajlás] évadán éjnek idején. 
1590: Eyel Eynek ey wadan, fegyweres kezzel 
utath megh alŭan, werte wagdalta [Gyerőmonostor 
K ; KP] ~nek idején. 1573 kywl az korchoma 
haz eleot al volt az Kowach Benedek hazas leania 

Azomba oda Ieo chiuka Matiasne Mond neky 
myt Iars te I t Eynek Ideien [Kv; T J k III /3 . 
229] ~nek vesztegségében az éjszaka csendjében, 
éjszakai nyugodalom idején. 1582 : Zent Margit 
Azzony nap tayba valami való (így !) gondolattiok-
ba az Kjzdjwasarhelyiek eggy akarattbol, eynek 
weztegsegebe mentenek Mayor hazamra [Szent-
lé lek 'Hsz; HSzjP]. 1598 Jô t hazamra eynek 
eyeusteghssegben (!) Aytomat be uagttak en 
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magamat adigh vagdaltagh az migh akarttak 
[UszT 13/33]. 1604 : úgy lopta el, eynek veztegse-
geben az hat zaz fori(n)t ereó marhatt, 4 loúat, 
ezüst nemy marhat, eynek veztegsegeben, eó 
hyre nelkwl [i.h. 20/130]. 

Sz î ~et, napot eggyé tesz. 1758 : Áz Atyank(na)k 
szegicséggel voltunk Ejjet Napott edgye 

tettünk szüntelen dolgaztunk eoconomiat foly-
tattunk [Asz; Borb. I]. 

2. ez ~en az éjjel, ma éjszaka; azi noapte, la 
noapte; im dieser Nacht. 1653 kerde Dobo Judit 
engem, kit zicz vala te ez eyen [SzJk]. 

éj-asszonyok 1. éji 

éjez éj jelez, éjszakázik; a petrece noaptea 
nedormind; die Nacht verbringen. 1629 : Lattam 
hogy egymassal jadzodtak kapdostak egymáshoz 
s morgottak miczioda sokat ejeztek az tűz világá-
nál mind ketten [Kv; T J k VII/3. 147]. 

éjfél 1. az éj dereka; miezul nopţn; Mitternacht. 
7568 ; Mikor Irnanak 1568 Cantate Vosarnap virra-
dolag effel vtan 2 ora utan löt az katus katanak 
[Nsz; MKsz 1896. 357]. 1572 az Lakatos Balint 
elseo felesege Anna azzony . . . egi Eyel tyzenegy 
orakor Ment be Zathmary Balas Satoraba Es egi 
orakor efelye vtan Jeot ky onnat [Kv; T J k III/3. 
30b]. 1574: Eccher efely vtan Mykor az alsó 
hora ketteot wtĕt volna, Eotet az Azzonya fely 
keolty Illen zowal kely fely esselelek leány fony 
[Kv; TJk III/3. 392c]. 1591 Immár Efel el mult 
vala Ieöwenek oda az en twzemhez Janos 
es Salamo(n) [UszT]. 1592 mint egi három vagi 
negi orakor taiban effel vtan Iutanak mind hár-
mán en hozzam [Kv; T J k V/l . 213]. 1629 ejfeli 
uthan egy orakor ki jeovek az utan mint egy 
három tyukmonj sülte uthan Nagy Mihalys ki 
mene [Kv; TJk VII/3. 105]. 1653: Éjfél után 
megindittók őket az Ojtoznak [ETA I, 138 NSz]. 
1716 egjkor voltam énis ot t estve majd éjfélig 
[Nagyida K ; Told. 22]. 1759 : egesz éfélig az 
emiitett Papnál mulatozván midőn éfélkor haza 
mentem volna, láttam à . Pap Lovával egy 
Embert Grohot felé nyargalni [Tomnátyek H ; 
Ks 112 Vegyes ir.]. 

2. éjfele korig éjféltájig; pînă la miezul nopţn; 
bis zur Mitternacht. 1585 : mint zolgalo nepek, 
mint J t ualok, al orchiasok, hegedöuel lanttal 
el efele korig ot Zöktek tanczoltak egez efely 
korig | Lattam hogy Borbély Ianos zinte 
efeli korigis keserte haza ez Azont [Kv; T J k 
IV/1. 491-2] . 

Szk: kornál később éjfél után. 1639 Űgy 
vagyon, hogy eccer vendégségből haza jöve — 
majd talám efféle kornál és későbben volt [Mv; 
MvLt 291. 188a—91a átírásban 1]. 

éjfeleg éjféltájban; pe la miezul nopţii; um 
Mitternacht. 1773: Henter Ferentz Ur ő Nsga 
szénájából egy jo szekerrel Vasárnap Effeleg és 
Hétfűre virradolag maga is elhoza [Bikfva Hsz; 
HSzjP]. 

éjfélkor, éjfélkorban, éjfélkort az éj derekán; 
la miezul nopţii; zu Mitternacht. 1584 : Mikoron 
fiamat A harmadik esztendeoben meg hazasitot-
ta(m) volna, Es el kellene halny esthwe a ' fiamnak 
a ' Matkayat, Eiel ejfelykor hallek Zot, es hat 
Zabo Cato | Egj haznal lakunk vala ez Sos Ianos-
newal, Égkor az leania . . . effelíkorth hozza(m) 
leowe, ky hywa es hat az Annia a ' fogoly Azony 
chupa Mezítelen fekzik, es semmy lelket Nem 
erzewnk benne J Eyel Efelykorban Nagy sok 
Machka leowe be hazamba es semmit Ne(m) 
Aluzom vala, es Rendel mind az Aztal melliekei 
be wlek | Grusz peter vallia hogy valamiwel kente 
volt megh de effelikorigh Igen ereossen fel hoiagzot 
volt az oldala [Kv; T J k IV/1. 218, 246, 2 5 5 - 6 , 
257]. 1585/1590: en nem lattam hogy efelkor 
ment volna el [Kv; TJk IV/1. 40]. 1594: Eyfelkort 

mentek Wrúnk öfsegehez [Kv; Szám. 6/III. 
9]. 1595 Eyfelkort, ment Postán Wegh Istúan 
2 loan Zilahig [Kv; i.h. 6/XVIIa. 107 ifj . Heltai 
Gáspár sp kezével]. 1597 Túdom néha néha, 
mikor Wra(m) hon ne(m) volt hogy az Daika el 
me(n)t estwe fele, es gyakorta Ey fel kort Jöt 
meg [Kv; T J k V/l. 135-6] . 1604: mikor Kedej 
Peter el wesze, az harcz vta(n) rah talalek ecczaka 
mi(n)t ejfelkorban az Kedej Peter zolgayra [Kobát-
fva U ; UszT 20/130]. \1641 Én semmit egye-
bet dolgokban nem tudok, hanem hogy volt 
immár éjfelekor, hogy odahaza jövének az ka-
pura Nánási s Miklós [Mv; i.h. 288a—90a át-
írásban !]. 1653: De a Báthori Sigmond jö-
vésének a híre elérkezvén®, alá jöttünk vala 
lovak hátán, és itthon voltunk a hogy éjjel a 
futó kurtánoknak az eleje elérkezék szinte éjfél 
korban, és a szent-György utċzára takarodék 
[ETA I, 6 2 - 3 NSz. - ftl60l-ben]. 1784: hozák 
fogva Csáki Györgyöt s elis vivék a Biro házához 
mint egy éfélkor [Béta U ; IB „Agilis KŏzepsÖ 
Széjes István" (43) vall.]. 

Szk : ~ tájban éjféltájban. 1591 eyel vgi mint 
effelkor taiban zolita megh az vram [Kv; TJk 
V/l . 156]. 

éjfélkorban, éjfélkort 1. éjfélkor 

éjféltájban éjfél körül, éjfél táj t ; pe la miezul 
nopţn; um Mitternacht. 1591 Effeli taiban hallek 
valami zeorgest az pincze aitaian [Kv; T J k V/l. 
156]. 1692 : Doceallya Forro Péter ellen hogy 
az eo lovait az melly etszaka el lopták éffele 
tajban ollyant mondot hogj latta azon marhakat 
az mellyeket el loptak, tudta s nem mondta meg 
[Cófva Hsz; HSzjP]. 1718: hallotade azon 
ház éfel tájban mely felől lobbant fel . ? [H; 
J H b vk] | az fen forgo major ház éfel tájb(an) 
eget él [Branyicska H ; JHb] | taval j mint egy 
7e(m)ber tajba(n) eget èl az Baronyai Marija 
Aszszony Branyicskai major haza èfel tajb(an) 
micsoda helt mi formab(an) és mint harapozot el 
az tűz ne(m) tudom [uo.; JHb Oprisa Juon (34) 
jb vall.] | az Utrumb(an) fel tét major ház éfel 
tájban az fedele kivűl, éppen az közepin gyúlt 
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meg [uo.; JHb Fülei Csak Ferencz gondv. vall.]. 
1775 : Csitkotskámat . . . Rátz Antal . . . tolvaj 
képpen el vitte vala Sz. Lélekre, melyet éféli 
tájban meg tudván indulék utánna [Szentlélek 
Hsz; HSzjP]. 

éji 1. éjszakai, éjjeli; de noapte; nächtlich, 
Nacht-. 1669 ; Minthogy minden vegh helyekben 
mind az Eji, s — mind az nappali vigyázás igen 
szükséges, azért minden ember az Assessorok 
kivűl a' mikor a' Circalás rá következik, vagy 
maga jó apparatussal eleo mennye(n) vagy arra 
illendeő jó fegyveres embert maga helyeb(en) 
kűldgyőn circalnj [Dés; Jk]. 1842 : Az én hajdú-
ságom ideje alatt a ' falusi közönség éjji strásákat 
rendelt [Km; KmULev. 3]. 

Szk î ~ szekrény éjjeli szekrény. 1880 : Körösfa 
n aSy éjji szekrény mosdo asztallal leibsthullal 
30 vft [Algyógy H ; Born. F. Ii]. 

2. bab csak tbsz-ban : ~ asszonyok éj asszonyok ; 
strigoaice; Nachtfrauen/weiber. 1584 : Keomiwes 
Ianosne Es Eotweos Peterne Anna valliak witte 
ez ket valló az eothweós peter giermeket ez vargane 
Annianak ky Immár iob Rezere vgia(n) el zaradot 
volt, mongiak meg Neky hogy Nem Alhatik ha-
ne(m) eyel Nappal Niughatatla(n) volt, Monda erre 
Catalin azony No lm Ezt cheleked vgmond te 
Eothweós peterne, hogy Ally esthwe kesen eg 
termeó fa Ala, Es oth mond ezt haromzor, Ey a 

vrak Azoniok halliatok, Aggiatok megh az en 
giermekemnek Almaat Niugodalmat enis meg 
Adom a' tieteknek Niughatatlansagat De mikor 
harmadzor mondana ez valló, hat vgi vigiazzon 
Rea es oly helre Aliion hogy onnét valamy Erez 
Ala futomodiek Mert Zerenchetlensegis Eshetnek 
raita: ha hertele(n) erez Ala Nem talalna Allany, 
Ezek penig megh lewen ket fele tekinche(n) es 
giortia világot latna, Es ezt felellie vgmond Rea, 
vgy tuggyon az en giermekem syrny, Amint tuggya 
hol giutottak megh ez Giorthiat, es ezzel giogiulna 
megh es az haznalna de ez valló soha ezt 
Nem merte megh probalny [Kv; T J k IV/1. 280. 
— aE szó éj és éji alakban is olvasható]. 

3. bab csak tbsz-ban ~ urak é jurak; strigoi; 
Nachtmänner. 1584 Monda . Catalin azony 
No lm Ezt cheleked vgmond te Eothweós peterne, 
hogy Ally esthwe kesen eg termeó fa Ala, Es 
oth mond ezt haromzor, Ey vrak Azoniok hallia-
tok, Aggiatok megh az en giermekemnek Almaat 
Niugodalmat enis meg Adom a' tieteknek Niugha-
tatlansagat [Kv; i.h. — A teljesebb szöv. a 2. 
jel. al.]. 

4. ~ idő éjjel, éjszaka; noapte; Nachtzeit. 
1584 Masnap . . . be Menek a ' Lakatosnehoz 
Megh bezellem ezta neky, Es monda hogy Az Eyb 

wdeo Ne(m) kedwez senkinek, Ne(m) kellene eyel 
vigiaznod [Kv; TJk IV/1. 2 6 4 - 5 . - ftAz éjszaka 
tapasztalt kísértet-járást. bE szó ćj-nek is olvas-
ható, s akkor az adalék az éjidô alá tartozik]. 

éjjel I. hsz éjnek idején, éjszaka; noaptea, ín 
timpul aopţii: nachts. 1568; Eyel Nykogast 

hallek, Tolway Jwoltest, ky Menek hat az szocli 
kyalt tolwayt [Kv; TJk I I I / l . 225]. 1572 ' az 
Lakatos Balint elseo felesege Anna azzony 
egi Eyel tyzenegy orakor Ment be Zathmary 
Balas Satoraba [Kv; TJk III/3. 30b]. 1575 : az 
postaknaka Be Bochatasara eyel kapw Neh Nitas-
sek, Mert ez Igen Terhes felelmesis az varosnak 
[Kv; TanJk V/3. 122a - aTi. a fej. postálkodó, 
azaz futárszolgálatot teljesítő «címeres postá» -inak]. 
1579 : Zylat zegy Myhall wyza jótt hozam az 
fejedelemtől azon Ehel Nalam hala | Az Napon 
az Organaz Myklos vyte kett loan az Zylatchy (!) 
Mihalt ehel postán Tordara atam az zekeresnek 
d. 50 [Kv; Szám. 1/XVIII. 15, 29]. 1583 : Eztis 
hallotam andras katotül ünmagatül hog kapóst a 
leuet az uagj cigert hordat uele andras kato lejan-
jauales balási gergelnöl felül hajgaltak meg yel (!) 
küuel [Kv; TJk IV/1. 194a]. 1584 : Monda eg'kor 
ennekem Kochis Albertne Az en vram eyel 
ther be Theteo Jánoshoz (így l), es hat Ninchen 
hon az vra [Kv; i.h. 205]. 1585 : Mikor zinte hon 
voltis az vra, Eyel Az Azzony fel keolt es a' Boltba 
Ment az legenyheóz [Kv; i.h. 493]. 1589 
Matyas deák oth halt egi Jel (!) [Dés; DLt 226] | 
Az pénz be péchyetlese feleol azt felely Az el 
vitel eyyel volth [Szu; UszT]. 1591 : be adót az 
tizt tartónak az tŏmloczbe tòttek tizen harmad 
napigh tartottak otth, mind iel (!) napal [i.h.]. 
1594 : Egy kaluznak fizetem Kw warig mint hogy 
mind yel (I) mentwnk az wtat nem tuttwk f — d 
40 [Kv; TJk VIII/6. 30a]. 1597 : Anna Sewwegh 
Bertane zolgaloia wallia . . . Mikor nalla lakom 
wala Chizar Peternenel egi eyel hala ot Paztor 
Mihali [Kv; TJk VI/1. 72]. 1603: eyel tiz orakor, 
latam hogy az Kerekes Mattiasne hazatul ieowe 
ky ket Molnár legenniel Varga Janosne Kerekes 
Mattiasne [Kv; i.h. 689]. 1604: Mikor onna(n) 
megh jeòth volna hazamnal fekzem vala eyel 
[UszT 18/17]. 1614 Eyel az Pap Istvanne hazaba 
az kemenche megeol vontak ky [HSzj kemence 
al.]. 1630 k. el rezegede(m) el talaltam alunni 
s egi kor fel serkezek ejel [Mv; MvLt 290. 44b]. 
1633: Haliam eyel agia(m)ba, hogi mo(n)gia 
vala Somosdi Mihalj, meg ne vagi edes baratom 
[Mv; i.h. 134b]. 1729 : maszszor egy ej jel 7 gjer-
tyáját meg gyújtván egjszer s mind ä Gazdá(na)k 
ã hazába ugj ivut egj pajtásaval, ä Gazdat Gazd-
aszont és minden tseledgjit télnek idején ki ker-
getvén házából [Sövényfva K K ; TSb 51]. 1736 : 
Mikor Bodo uram Bodo andras Uram Kalnoki 
uramnul éjjel haza jöttek vitt az szabados Bort 
ket kupát [Kvh; Bogáts 15]. 1760 k. igy egész 
ejjel dorbézoltanak a Birtokosok tetemes kárára 
[Torda; KW]. 1864 : éjjel nappal — a ' város 
szolgálatjára mindég készen állék, éjjel czirkálás-
sal, — nappal mikor kívántatott kövezéssel [Dés; 
DLt 1242]. - L. még HSzj tized al. 

Szk : akkor ~ a szóban forgó éjszaka, akkor 
éjszaka, az éjszaka. 1568: enis oth voltam az 
lesesbe akor Eyel bizon egy szalat (I) sem alut tam 
akor eyel [Kv; T J k I I I / l . 226] 1630 en akor 
ejiel az Kouacz Mateh hazanal haltam hallot-
tam eiel az Menessek beogesset hogj az farkassok 
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mardostak [Selye MT; Ks 21. XVIII . 12]. 1638 
amikor Zolyomi Dávidot megfogták vala akkor 
éjjel minden uccákon cirkáltunk [Mv; MvLt 291. 
142a—3b átírásban I] egy ~ s egy nap egy teljes 
napig. 1600 Zabo Vince Zenth Istuan király 
nap taiban nem tudatik m j okbúl teób tarsaiual 
eggytt hazara ytuen, egy ej el s egy nap zernyeŏ 
tekozlast t e t t es dulast, boraban es minden elese-
ben zenajaban zabiaban el zenúedhetetlen kart 
te t tek [UszT 15/183] mind nappal és mind ~ 
éjjel-nappal. 1584 a Jesuitak Escolaiabol az 
Nemessek mind nappal, es mind eyel wdeo vta(n) 
fegweres kezzel Iarnak [ K v ; TanJk V/3. 279a] # 
vagy ~ vagy nappal akár éjjel, akár nappal. 
1571 Es halgassanak az Byro vram paranchola-
tyahoz vgy hogy ha mykor eo k. Izeny es hywatia 
vagi eyel vagi napal Neh varyanak harmadyk 
Negedyk hywatalt Azwagy ky egy fele ky Mas 
fele Megien benne [Kv; T a n J k V/3. 39a]. 

2. ez ~ az éjjel, ma éjszaka; azi noapte, la 
noapte; in dieser Nacht. 1589 Mikor az biro 
Meniegzeye volt, Mongia volt Matyas deakne, 
Ez Ielis (!) Matias deák az en Vram Bak Annawal 
halt [Dés; DLt 226]. 1638 bezegh Nagi veszeke-
dest czelekedenek it kin az uczaba(n) ez eyel [Mv; 
MvLt 291. 127a]. 

II. fn é j ; noapte; Nacht. 1581 Az Ket Lora 
valo Keolchyeg. Az Zenara keolt eyelre es Napra 
6 d. 331 nap f 19 d. 86 [ K v ; Szám. 3/1. 9 Éppel 
András mb kezével]. 1599 : Hogi eiel egi arant 
gyerttiat egetenek zenek nem lewen at túnk egy 
eyelre d 3 [Kv; i.h. 8/XVI. 39]. 1794: A Lovak 
pedig nappal a kertekbe Legelődnek éjjelre hogy 
a Farkas a Csikot meg ne égye az Istallob(an) 
hálnak [Szilágycseh; IB. Fogarasi István lev.]. 

éjjeli I . éjszaka történő, éjszakai; de noapte, 
care se petrece noaptea/în t impul nopţi i ; nächt-
licli. 1575 (A kapuőrök) Iambor Tyztessegbely 
zemelyek Es az varosbely Eorekes Emberek legie-
nek, kiknek eo K. Biro v ram es az Tanach Rende-
lienek Modot Mind Eleotek valo Iaroiok Igazga-
toiok Nappaly es Eyely vigiazasok feleol myhez 
Tarciak Magokat | Biro v ram eo k . . . Emlekezek 
meg az feyedelemnek, hogy ha eo N. Io akaratia 
lenne az Eyely kapw Nitas neh lenne es az postak-
nak Be Bochatasara eyel kapw Neh Nitassek, 
Mert ez Igen Terhes felelmesis az varosnak [Kv; 
TanJk V/3. 109a, 122a]. 1578 wegeztek eztis 
eo kegmek egez varasul hogy mindé (n) keózón-
seges vendegsegeket es menyegzeoket czehbely 
lakodalmokat kozorokot, es mindé(n) Eyely Torbi-
zolassokat le tegienek hwz forint bwntetesse alat. 
azon keppăfn) a ' zankazast es egyeb mod nelkwl 
valo eyely Iarast mind addeg, migle(n) vrunk eó 
Naga orzagawal it lezen [Kv ; i.h. 157b]. 1582 
minden feleól be theolty eo kegmek fileyth az 
sok eyely kiáltás Rezegeskedes harczolas es chin-
talansag feleól valo panazolkodas [Kv; i.h. 269a]. 
1587 Az Nappali Eorizest eo kegmek varosul 
le tezik mind azon Altal Az Eyely Eorizest helyen 
haggyak [Kv; TanJk 1/1. 46]. 1589 Az my az 
Eyely farsangolast es Zankazast Nezy Niŏlcz ora 

vtan tilalmas legien [Kv; i.h. 95]. 1591 az eb 
uga<ta>sra . azon keozben mint Iliién eieli 
dologban zolgam ciaky miklos fel vgrik wzny 
kezdy eokeot [UszT 13/67]. 1594 Biro vra(m) 
megh kialtassa publice az zitkot, meh seren, eget 
boron valo rezegeskedest: Meniekzeoben valo 
hegedwlest, tanczolast, es minden ejeli vigasagot, 
chintalansagot [Kv; TanJk 1/1. 240]. 1771 k. 
olj nagy bánatom, oly nagy és szüntelen való 
elmém(ne)k hánkodása és nyughatatlansága, hogy 
a ' miat t immár sem éte(m), sem itom, sem nappali 
dolgaimnak folytatása, sem éjjeli álmom ügyibe 
és ugy a’ mint kellene nem esik [Kv ; Pk 2]. 
1787 : A Nappali, és Éjjeli Strásalást olly szoroson, 
és keményen meg tarísák, hogy senkinek tellyes-
seggel módja ne légyen a ' hir nélkül valo el 
menetelre annál inkább el költözésre [Torockó; 
TLev. 3/2. 4a]. 

Szk : ~ hatalom éjszakai hatalmaskodás (éjnek 
idején elkövetett erőszakos cselekmény). 1590: 
Eyel Eynek ey wadan, fegyweres kezzel u t a th 
megh aluan, werte wagdalta, . . Kiertli azt 
mongiuk hogy mint hatalmas Eiel ugj chieleke-
deth, mely eyely hatalmat, az teorwenjteol megh 
warunk [Gyerőmonostor K ; KP] . 1602 : reà ment 
Eynek czendessegebe, fel dúl ta hazamott , . . . az 
ki t t Eyel vit t el hazamtol, tŭdni illik az három 
zeonyegett mind az hazra ment hatalmon, mind 
az eyeli hatalmokon, küe(n), küe(n) meg vagion, 
valameniizer o t t hatalmaskodott, az el vi t t mar-
hakat mind bwcziwieŭel keuanom meg [UszT 
17/19]. 

2. éjszakára eső, éjszakai; de noap te ; nächtlich, 
Nacht-. Szk : ~ idõ. 1653 Ekkor tá jban 
őszszel, sok égbéli jelek és csudák lesznek vala ; 
napnyugot felé lá t tam éjjeli időben, mert én a 
Mezőségen jár tam lovam hátán | Minémü nagy 
félelemmel mentünk viszsza a nagy sűrű sátorok 
között olyan sötét éjjeli időben : gondolni való: 
ha nem kellett é veszedelemtől félni [ETA I, 100, 
129 NSz]. 

3. éjszaka tevékenykedő/dolgozó; care e de 
servici noaptea, de noapte; in der Nacht tätig, 
Nacht-. Szk : ~ őriző. 1575 Az Kapuknak Meg 
Nitassa viradwa legen Az eyely Eoryzek penig 
virratig vigiazanak [Kv; T a n J k V/3. 121b] * 
~ strázsa-társ éjszakai őriző-társ. 1838 Martan 
Pál mondá nékem több meg jelent éjjeli 
strázsa Társaimmal [Dés; DLt 8]. 

4. éjszaka használatos; de noapte, care se 
foloseşte noaptea; Nacht-, in der Nacht gebräuch-
lich. Szk : ~ asztalka. 1805 : Két ágy mellé valo 
éjjeli Asztalka veres Tisza fából [Mv; TGsz 52] 
~ edény. 1833 : egy zöld mázu éjjeli edény [Katona 
K ; Ks 73. 55]. 1862 k. 3 Éjjeli Edény . .12 f t . 
10 kr [Kv; SLt Vegyes perir.] * ~ fáklya. 
1714: Éjjeli faklához való 10. Serpenjŏ 90 lb. fl. 
Hung. 4 [Nsz/Fog.; REkLt I I . Apafi Mihály 
hagy. 50] •)(• ~ kasztén éjjeli szekrény. 1842 
Egy három Szegű ejjeli kasztén festet t [Dés; 
Újf. 3]. 1844 Két ejjeli kasztén [ K v ; LLt Csáky-
per 530. 27] * ~ kasztli 'ua. ' 1848 Két Tisza 
fából készült éjjeli kaszli 30 r f t [Görgénysztimre 
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MT; Born. G. XXIVd] * - lámpa. 1848: Pléh 
Edények Egy Kitsi dinye forma Egy Talpos 
ejeli lámpa 1 [Szászerked K ; LLt] ~ óra. 
1790: Éjjeli ora, mely Lámpassal mutat 1 [Sv; 
Ks] ~ tábla sötétítő ablaktábla. 1802: az 
Házból két ablakok az Uttzára vágynák vágva, 
a mellyeken Vas rostély, és éjjeli Tábla vagyon 
[Kv; Pk 4] * ~ zár ? biztonsági zár. 1841 
Kerekes Udvarára ki lépve egy fél bérlet ajtón . . . 
aj taja forog két vas pántokon, és pipákon 
Frantzia zárral, Koltsal, Forditoval, éjjeli zárral 
jo modgyával el látva [Km; KmULev. 2]. 1844: 
két vas sarkokon és pipákon jo borított zárral 
— koltsal — forditoval — ütközővel — bé huzo 
vas gombbal és éjjeli zárral el látott egy fél béllésŭ. 
gyöngyszinre festett jo fenyő ajtó [Km; i.h.]. 

éjjeli-bátor tréf macska; pisică; Katze. 7838— 
7845 Hallod-é te komé, ahajt miákol az éjjeli-
bátor = ott nyávog a macska [Cssz; MNyTK 
107. 25 komé al.]. 

A Tsz és innen a MTsz is cssz-i tájszóként szótározta. Az 
előbbi forrásból kerülhetett bele elírásból vagy sajtóhibából 
e tájszó CzP címszavai közé éjjeli bútor formában. 

éjjeli-nappali 1. éjjeli és nappali; de zi şi de 
noapte; nächtlich und täglich. 1589 : Az Balint 
deák haz veteleròl teczik varosul eó kgmeknek 
hogy ha mindenekbe a ' keozeonseges tereh 
visseles ala, es a' varossi theorweny Ala vethi 
magath mind potentia s mind eyely nappaly 
vigiazas, fizetes dolgaba(n) . vgy Aggyanak 
lewelet a' haz vetelreól [Kv; TanJk 1/1. 115]. 
1689 kgd eieli nappali faracsagat ne szanya 
hanem jojon be mert sok tékozlás uolt szegény 
hazamnal [Nagykászon; BCs]. 

2. szünetlen, szüntelen, szakadatlan; neîncetat; 
ununterbrochen. 1659 az en edes Uram Mihalcz 
Mihály Ur(ain) egy nihany idŏtol fogván való 
sullios betegsegemben, mint igaz házas Társa 
embernek bócziŭlettel gondomot viselte, ejeli, 
nappali sok nyughatatlanságàt faratsàgàt mellet-
tem nem szanta [Altorja Hsz; Borb. I]. 1675/1782 
Tatár Mihály Vr szerelmes házas Társa Nemzetes 
Vitzei Ersebet Aszszony hűségesen ejjeli nappali 
sok nyughatatlanságával számos esztendőktől fogva 
• . . ö Kgyelmével Tatár Mihály Vrammal dajka-
lodott [Kv; KvRLt II. 18]. 1718 : ülj erős időben 
a' Malomra éjjeli nappali józan Provisio kel [Fog.; 
KJMiss. Rétyi Péter lev.]. 1746 az Magistratus 
meg tekintvén az ő Kglme akkori sok és sullyos 
fáradtságát, éjjeli nappali njughatatlansággát és 
költségét, hogy Borbiro Nagy János ő Kglme 
tizenőt veder jó bort az ő Kglme keze alatt lévő 
fundusbol adgyon determináltatott [Torda; TJk 
III. 9]. 1758 : tudam hogj az fiak ejjeli nappali 
farodtságokkal ŭgjekeztenek az Atjok mellett 
gjermeksegektől fogva [Aranyosrákos T A ; Borb. 
II]. 1772 : éjjeli Nappali hiv szolgálattyak vala-
mennyiben meg jutalmaztassék [Drág K ; TSb 21]. 

éjjel-járó I. mn éjszaka kóborló; care hoinăreşte 
noaptea; nachts herumtreibend. 1578 Az varos 
procuratori Jelentettek hogy sok gonozsagh volna 

az varosson es Eyel Jaro es parazna Azzony Allatok 
mégis elegen volnanak, . . ., Vegeztetet hogy Wala 
hol effeleket tudnanak, Jarianak el teorwenj 
zerent dolgokba(n) es Aky mith erdemei, vgy 
bewntessek [Kv; TanJk V/3. 286a]. 

II. fn 1. éjszakai kóborló; cel care hoinăreşte 
noaptea; Nachtbummler. 1572 Megh Értettek 
eo k. Byro vra(m) bezedet Az Eyel Iarok Bwdossok 
feleol [Kv; TanJk V/3. 59b]. 

2. boszorkány; vrăjitoare; Hexe. 1584 Egy 
vosarnap leowe hozza(m) Ez Zabo Cato, es Arwa 
chalant ker vala teóllem, En penigh holot hallottam 
az eleott(is) hogy eyel Iaro volna, Nem Adek 
chala(n)t vala egy zolgalo leanyomis, kiteol 

esmeg Arwa chalant kert, Azis Ne(m) Adoth 
Mas napra vgy meg vesztek Az labat 

hogy Nem Jarhatot vgia(n) meg merewedet vala 
a' laba [Kv; TJk IV/1. 215]. 

éjjel-nappal 1. éjszaka is, nappal is; şi ziua, 
şi noaptea; (bei) Tag und Nacht. 1584 vitte ez 
ket valló az eothweós peter giermeket ez vargane 
Annianak ky Immár iob Rezere vgia(n) el zaradot 
volt, monglak meg Neky hogy Nem Alhatik 
hane(m) eyel Nappal Niughatatla(n) volt [Kv; 
T J k IV/1. 280]. 1599 : Az gonoz hirek es felelmes 
Ideonek miatta hogy az templum tornian eyel 
napal egi arant kelletet vigiazny vettünk odafel 
egi lámpást d 16 [Kv; Szám. 8/XVI. 39]. 1612 
hadgyúk parantsolyúk is, mint affele Jstentelen 
és hitetlen nemzete ne(m) zano ember, ha izen-
getne vagy Írogatna is kteknek, annak hittelt 
kgtek ne adgyo(n), hane(m) az elöbbeli igaz 
hŭseghez tarcza magat, és mingyarast jőtest jöien 
mentől többen lehet, eyel nappal sietue(n) ide 
Zebenhez [Kv; PLPr 73 fej.]. 1614: Azt penigh 
nyluan iol tudom hogy az feiedelem elegett zerel-
meskedet eyel nappal Dengeleghineuel [Nsz; VLt 
53/5267 J . Harfas (28) fej-i muzsikus vall.]. 1632 : 
ha Farkas Gasparne mellete ne(m) lót uolna 
patta(n)tiusnenak az nvuekis megh óttek uolna 
szegint, de eö bant uelle mind ejel nappal eò tar-
tot ta taplalta [Mv; MvLt 290. 106b]. 1653: 
Mi is i t t noha az hadak és ágyuk voltak i t t a 
piaczon, de mind éjjel-nappal féltünk igen töllöka 

[ETA; I, 97 NSz. — aA szászoktól]. 1681 e. 
Jletirt® hattam kgd paranczolatyabul, hogy minden 
harmad nap be kwlgyon banyara, s tudosiczon 
ijel napal [GrarnTr XVIII, 644. - aOlv. iletirt, 
azaz eleségért]. 1788 : Mind a' Hat Malmok gyűjtik 
a' vámot, éjjel nappal jól forog(na)k a ' Kerekek 
[Kercsesora H ; TL. Málnási László ref. főkonz. 
pap lev.]. 1846: éjjel nappal — a’ város szolgálat-
jára mindég készen állék, éjjel czirkálással — 
nappal mikor kívántatott kövezéssel [Dés; DLt 
1242]. 

2. szünös-szüntelen, folyton-folyvást; neîncetat, 
într-una; fortwährend éjjel is, nappal is ; şi ziua 
şi noaptea; bei Tag und Nacht. 1574: vagion 
7 Eztendey hogi az Borbara leant esmerte partas 
katalinal Azt latta hogi mykor hon Nem 
volt katalin az lean Eyel Napal mywelt Es valaztig 
koplalt mellette [Kv; TJk III/3. 362]. 1582: 
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Keet zolganak kyk eyel nappal ot forgottak attam 
minden napra d. 6 [Kv; Szám. 3/V. 22]. 1585 
(Ott) Lakoztanak Eyel Nappal sokan es vgian 
egy falkaigh ot lakék poztometeo Martonne fia 
[Kv; TJk IV/1. 505]. 1653 Végtére oly sok esők 
kezdének járni, hogy az eső éjjel nappal esett 
lassúságában 40 napig [ETA I, 51 NSz]. 1679/1681 : 
Az aratást el vegeztetvén, mindgjart à mag(na)k 
való búzát csépeltesse éjjel nappal [VhU 670 
Thököly Imre gazd. ut.]. 1696 : En Nagy Gjŏrgj 
. . . Uram (na) k Aszszanyoin(na)k azon szőlőben 
leuŏ gabonaiara ejel nappal ra uigjazok gja-
korta megh járom nezem, mind bekeseges, s mind 
haboru időben [Gyulatelke K ; SLt AM. 6]. 1710 : 
Az kölcsön ki adott Zabnak bé szédesibe eyel 
nappal munkálodtám és munkálodom [Vacsárcsi 
Cs; BCs]. 1713 : szüntelen ej jel nappal azon vagjok 
hogy az Aszszonyt eo Nságát . . . contentállyam 
[Kadács U ; Sf „Kadatsi Nagjob Lázár Is tán" 
lev.]. 1733 (A) legennyel maga házánál ej jel 
nappal titkon ajtó be zarolva et t ivutt, csokolodott 
[Dés; Jk]. 1747 Bads (!) Ersok . . . eleitol fogván 
paráznasagban elŏ személly volt, éjjel nappal 
Katonakkal társalkodott [Torda; TJk III . 135]. 
1790 : Az juhok is . . . éjjel nappal a mezőn vágy-
nák [Bencenc H ; BK. Bara Ferenc lev.]. 1794 : 
a Mlgs Udvarnak Soha Vámot nem fizetnek s 
mégis éjjel nappal szabadoson usuálják a' Hidat 
[Ádámos K K ; JHb XIX/40]. 1814; egy hunyo-
rittást se vettem észre pedig én éjjel nappal 
Házának gyakorloja vagyok [Kisborosnyó Hsz; 
HSzjP]. 1831 : Igenis kívántam kötelességemet 
éjjel nappal tellyesitteni [Dés; DLt 332. 1]. 1844 : 
(Szakmári Ferenc) gazlodásának nints ideje, mert 
örökké részeg éjjel nappal egy aránt elszenved-
hetetlenül [A.sófva U; DLt 1441]. 

éj-nap éjjel-nappal; ziua şi noaptea; bei Tag 
und Nacht. 1796 : én szinte ha t Héttől fogva mind 
Ágyban fekűvő beteg voltam ugyan másfél Hete 
vagyan hogy meg gyógyultam olyan terhes beteg 
voltam hogy négy egész Hétig éj nap minden 
órában orvasságot adtak [Koppánd TA; GyL. 
Csia Mózes lev.]. 

ejnye e j ; ei; ei. 1750: enye disznó teremtette 
el menél penig aszt mondád hogy ithon maratz, 
s, meg csalál [Kál MT; Berz. 12. 92. 61]. 1759 : 
mondá Albertné . . . hogy a leányát Anist és a' 
kisebb fiat Antalt nem a' hites Ura, hanem . . . 
János úrfi csinálta volna, még én ezen szavaira 
mondék: ennye ördög hitű még nem tagadod ? 
[Altorja Hsz; HSzjP]. 1765 Nem hallottam, 
hogy azon hurczolodás alkalmatosságával attával, 
vagy teremtettével káromkodott volna Varga 
György, hanem ă midőn el szakadtak egy mástol 
mondá Varga György : Ennye Hunezfut Czigánnya 
[Szépkenyerűsztmárton SzD; Eszt-Mk Vall. 62]. 
1838—1845 : Enynye, nálunk* nem mondják ejnye 
[MNyTk 107. 18. - a Ér t sd : Közép-Erdélyben]. 

éjszaka I. / « 1. éj, éjjel; noapte; Nacht. 1690 : 
jo disciplina alatt ott lehet egy ettzakán az Né-

metis, az mi emberinkis [Törzs. fej.]. 1692 az 
Udvar Házhoz éczakákon két két ember tartozik 
őrizni fel-menni [Mezőbodon TA; BK Inv. 36]. 
1723: Isten irgalmából harmad naptol fogva 
jobbra fordula az ŭdő . . . csak eppen az etczakákot 
is fordittana eö Sz. Felségé melegebbekre [Darlac 
K K ; Ap. 1 gr. Haller János lev.]. 1733 az meg 
nevezett rétről az ott lévő széna azon napnak 
etzakajan egett el [Árapatak Hsz; BLt 7]. 1762 
azon éjczakánok estveijén . . . Lupsor Vonuly fia 
Juon hozzám jővén a Feleségemtől kérni kezdette 
az udvari pénz kereső furut [Gyeke K; Ks 4. 
VII. 12]. 1766: a Deutralt Esztendőb(en) napnak 
Etzakáján az Utzán egybekapot Damokos Ferentz 
Székelly Janossal [Szüágycseh; BfR 104. 2]. 
1785: azon napnak éjszakáján az kuvaszom ugat-
ván ki menék a' gyepűn kivűl [Backamadaras 
MT; CsS]. 1790: én alig várom hogy kedves 
Bátyám Uramat láthassom és bezelhesek mert 
annyi bezédem vagyon, hogy hetek, és ézakák 
kévántatnak el beszélésekre [Nsz; Ks gr. Kornis 
Anna Kornis Gáspárhoz]. 1801 : tud ja é á Tanú 
ki follytatta a' maga mesterségit Innep napokra 
kelő étzakákon ? [Bárót Hsz; HSzjP vk]. 1833 
k. : (Férjem) Sok napokott 's ejtzakakat kezdett 
tölteni olly Házaknai, 's olly társáságokb(an), a 
mellyek a mü békességűnkőtt őszve rontották 
[Usz; Borb. II]. 1865: Novemberre, a ' mikor már 
az éjszakák lúvesek, drágán kellett fogadni más 
szolgát helyette [Kv; RLt O. 2]. 

Szk: -Lnak idején éjjel, éjszaka. 1597: Biro 
vram ew kegme az kewlseo vasart az Capitanok 
tizedek (így!) altal zorgalmatosson eoriztesse, 
hogi eczakanak ideyen az marhat kit kiwwl arúl-
nak az varosrol el ne zeoktessek [Kv; TanJk 
1/1. 298]. 1614/1615: eczakanak idejn haghtak 
megh az Vduar hazat, i t t Györgyfalua(n), az 
Christoph deakne Azzonio(m) zolgay [K; Ks M. 
20a]. 1620 zwntelen az majorok es kertek keő-
zeőt Jarjanak, vigiazzanak, kiualtkeppe(n) penigh. 
Eszakanak Idejen, es vasarnapokra virradologh 
[Kv; TanJk II/1. 297]. 1633 : ez az Cassay Ferencz 
az en hazamra jött vala mezítelen ke t t elő pallos-
sal eczakanak idejen es erőuel be akart jőni [Mv; 
MvLt 290. 130b]. 1672 mi okon kelletet az eő 
Erdejeket Eczakanak Idejen pusztíttany s Lopnia 
[K; SLt P. 18]. 1683 Pásztor Márton . . . Ecza-
ka(na)k ideje(n) egi Nestel bellet zöld remek posztó 
sŭveghemet el lopta [Kv; T J k 13. 137]. 1695 
én penig nagj karokat igyekezte (m) tenni és töt-
temis mivel éczakáknak idejen záros bé lakatolt 
pinczéjeket fel vervén egy néhány ízben nem kevés 
kárakat töttem eő kglk(ne)k [Marossztkirály AF; 
Wass]. 1727 Nemeth Katonakkal nyilván paráz-t 
nálkodott, Csokolodott, őlelgetőzőtt, titkos helye-
ken járt, kőit és étczakának idején az Nemetek-
kel torbézolván kis bé menvén az házból véllek 
az Sütétb(en) mulatozot [Dés; Jk] . 1730 et-
czokának idején ki ment az pinczeben ? [Kük.;. 
Ks 8. XXIX. 24 vk]. 1738 : meg kerdeztük Tudadi 
Lattadi kik vertek Fel Az Olasz Ferencz Úrfi 
molnat és kik vidtek el az szalanat Eczakanak 
idején [H; BK sub nro. 1011]. 1746: az I . . . 
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Tordai Borbély György vr(ama)t etzakanak ide jen 
t ŏ b társaival az o Tordai Kastélyban annak égyik 
bástyajaban bé húzta és ot t mind addig verte 
mig égyet szuszszant [Torda; T J k I I I . 44]. 
1747 az I . . . étszaká(na)k idején i t t Tordán 
commorálo Hóhér Josinak házára menvén agyba 
főbe halálra verte, vérbe keverte [uo.; i.h. 120]. 
1751 : az Sályib(an) lakó Jobbágyi . . . kaszálták 
le étczakánok idejen . . . a ' Törökbuzát [Mező-
sályi T A ; Ks 8. XXV. 10]. 1752 : éjczakának 
idejin az Pap Vánka udvarára ha j to t tak [Somos 
Sz; BfR]. 1754: Tancs Todornak i t ten Termett 
szénáját . . . Varró György . . kaszált a t ta le az 
akkori Beresekkel ejtzakának idején [Hosszú-
újfalu Sz; WLt]. 1761 : ifiabb Ferentz Lőrintz 
a ' Molnár Jánosné ablakát bé rontot ta étzakának 
idejin, azért hógy bé nem akárta Molnár Jánosné 
bocsáttani a Házba [Szászsztiván K K ; BK]. 
7763: ha azonn Gátat maga embereivel éjtsza-
kának idején lopva mint egy diversis vicibus el 
nem vágatta s posztitatta vólna, ma azon Maros 
Szakadékján semmi viz nem folyna [Udvarfva 
MT; Told. 44/18]. 1768 éczokának idején kön-
tösökből le szoktanak vetkezni [i.h. 3a]. 1784: 
midöu Csáki György haza indult volna 
éczakának idején ki állót lest Bétában a Falu 
végin? [Bögöz U ; IB]. 1813 a Groffnak éjtza-
kának idején is, a Mlgs Aszszony és a Mlgs Asz-
szony Édes Annya lármájok veszekedések mián, 
kentelen volt egész órákat, kemény télnek idején 
a maga Házán kivül ki rekesztve ülni [ K K ; IB]. 
1823 : Nms Csernátoni Sámuel Uram . . . réá mént 
özvegy aszszony Vészi Márisrais Étzakának idein, 
és kéredzet be [Radnótfája MT; T L t Praes. ir. 
65/1827-hez]. 

Ha. 1769 etzakanok idejen [Nyárádsztlászló 
MT; Sár.]. 

2. Ln által egész éjjel; ín tot t impul nopţii ; 
<Iie ganze Nacht, nachtsüber. 1809 a ' Pásztorok 
• •. éjtszakán által talpon állottanak a Csorda 
mellett [F.rákos U ; Falujk 38—9]. 

II. hsz 1. éjnek idején; noaptea; in der Nacht. 
1586 : ez peres feold . . . keoz feold volt . . . Ez t t 
ezebe űeue Balatffy Sigmond vgy asata vtanna 
való Iczaka hol Emyt t , hol amott Agosokat fel 
[Csapó K K ; J H b XX/48]. 1589 : I tczaka oda 
volt valahowa [Dés; DLt 226]. 1590 : egy eczaka 
kin halunk vala apammal . . zep hold vilagh vala 
[UszT]. 1597 : Kalmar Ambrus wallya égi-
kor egy echaka vgmint egy orakor ta iban hallót 
valami ugatast az vdwaron | en nem tawol chiak 
keozel halta(m) az Azzonyom agiahoz mind iol 
hallottam etzaka mint paraznalkottak kette(n) 
Paztor Mihallial [Kv; T J k VI/1. 5, 72]. 1653 : 
el vittek eczaka az buzat mind dezmajaval egyŭ t 
{JHb XXXV/78]. 1681 : etzaka az marhara semmi 
gondviseles ninczen [Vh; VhU 570]. 1702 miko-
Ton szolgálatra jűttenek nallom t a r t o t t ak szálást 

. az Csürb(en) haltának eczaka [Keresztyénal-
más H ; Szer. Kirána Luka (90) jb vall.]. 1718 
az a ' Gonosz Molnár még itthon létiben addig 
íársángolt Lakadalmazott Kálboron édgj éttzaka 
äszve fagyot a ' Malom [Fog.; KJMiss.] . 1720: 

egy éczaka tŭz támadván az ot t való falusia-
kat fel költette, ugj o t ta t ta meg a tüzet [Torda; 
Ks 33 Rőd II. 46]. 1732 : én nappal ott nem ültem 
hanem csak eczaka háltam s voltam az Asz(szo)ny 
kőrűly [A.idecs MT; Szentk.]. 1734 az Asz-
szony égész éjczaka is nem alutt [Szentpál 
K ; TK1 „Maria Keresi Ladislai Hegedűs vidua" 
(50) jb vall.]. 1735 A Piaczon nappalis etezaka 
is 4/4 strasa fegyveresen szüntelen legyen 
[Dés; EHA]. 1736 u. Jako András éjszaka salvo 
honore az gatyáját tele töltötte [MetTrCs 457 — 8]. 
1741 Muntyán Jánost kegyetlenképpen meg 
kötözvén egy egész éczaka kŭn az kalodáb(an) 
tar tot ták [F.lapugy H ; Ks 112 Vegyes ir.]. 
1748 : Azon éjszaka . . . Szöcs Andre hozzám jöt t 
[Szentegyed SzD; Wass]. 1754: (A) Mlgs Groff 
Ur Csŭres kertiből késő Setett étezoka egy nagy 
nyaláb szénát vagj szalmát vit t [Betlensztmiklós 
K K ; BKGazd. Betlensztmiklósi cs.]. 1757 Budai 
István Vram ide jüvén, egy éjtezaka it hált [Hosz-
szúmacskás K ; Bet. 7]. 1762 etzaka mentek el 
s étzaka jŭ t tek hazais [Marossztgyörgy M T ; Ks 
67. 48. 31]. 1766 feleségét azzal motskolta az 
I. hogy mikor első éjszaka el hálta, mingyárt meg 
esmérte hogy szűz nem volt [GörgJk 205]. 1768 : 
az Aszszony ŏ Nagysagát ugy annyira meg ijesz-
tették, hogy egész étzoka akkor nem alutt [Told. 
3a]. 1776: Azt tudom, s láttam, hogy felet te 
Szomorkodott, Kesergett, Sirt a’ Groffne egesz 
étzaka [Csókfva MT; GyL]. 1784: fogják meg 
őket mért lármáznák éczaka [Bögöz U ; IB.] . 
1792: a Sertéseket pedig éczaka ha j to t t ák [F. 
lap ugy H ; Ks XLVIII/7. 13]. 1799 E j t zaka 
kellett gyalog Baktatnom [Dés; DLt] | a Bán 
György Uram Léánya Sánta Urtol egy éjtszaka 
el jöt t meg unván ot t a’ Sanyarúságot [Mv; 
MvLev. Vall. 4]. 1803: addig ettek, i t tak, ven-
dégeskedtek, és dorbézoltak egy nap 's egy éjczaka 
a ' Toplitzai Emberek(ne)k erszényekre, hogy a ' 
költség 24 német forintra ment [Toplica M T ; 
Born. XVc. 1/59]. 1828 : ejtzaka poharazás között 
folytat ták gyűléseket [Dés; DLt 581]. 1831: 
a ' meg mondott éjszaka, a ' Gujábéli marháknak 
őrzését kire bizta volt a’ Gujás Dregán Vonutz? 
| nem győztem az egész ejtzaka a Guját egybe 
téritteni [Dés; DLt 332. 1. 15 vk]. 1832: Josi 
egész Ejtszaka othon volt [KLev.]. 1839 De 
i t t rend kivül sok ho és, éjtzaka képtelenül meg 
fagy [M.valkó K ; Bet. 4]. 1844: A' Szőllŏk 
készülnek; de már vagy két éjszaka hó harmát is 
mutatkozék [Széplak K K ; SLt évr.]. 1851 : ŏ 
szegény oly gyenge egy ejtszaka lOszeris fel kél 
serbelire [Kv; Pk 6 Pákei Krisztina férjéhez]. 

2. az ~ az (elmúlt) éjjel; la/astă noap te ; ver-
gangene/vorige Nacht. 1683 (A kán) két száz 
ezered magával jő, az eczaka 'Bozza vásár 
körül háltanak [Parásmár ( ! ) a ; KJMiss. - aPrázs-
már Br]. 1723 : Isten irgalmából harmad naptol 
fogva jobbra fordula az udő . . . csak eppen az 
etezakákot is fordittana . . . melegebbekre, kivál t 
az etezaka eppén jo hüvés vala [Darlac K K ; 
Ap. 1 gr. Haller János anyósához]. 1747: az 
J . . . azzalis hivalkodott: Az étszaka . . . hozzám 
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j ö t t az Arch angjal edgj rongjos pokroczban, és 
edgjik karjában szotyor lévén, kérte a ' lelkemet 
hogj el vigje [Torda; T J k I I I . 180]. 1755: (A) 
Mlgos Groffné . . az étzaka igen joll nyugutt 
[Nsz; Ks 96 Baló Antal lev.]. 1767 : kérdém 
Zoljaniit miért szunnjadazik, es ŏ azt felele hogy 
alhatnék mivel az ettzaka nem alutt [Abosfva 
K K ; Ks 4 Ignát alias Morár Thodor (30) jb vall.]. 
1776 higye szivem ugy meg szoinorottam, hogy 
az étszaka nem is alhattam ezen a dolgon [GyL 
gr. Lázár János lev.]. 1817 k. Az éjtzaka két 
vendégeink voltanak [Héderfája K K ; IB. Ütő 
Bálint t t lev.]. 

3. -Lra éjjelre; peste noapte ; bis in/für die 
Nacht. 1676j1681 Nappalis szükséges a P(rae)-
sidiarius i t t fen lételek (így!), ( Porkoláb, vagi 
Frej t hire nélkül neis mérészellyenek ide s tova 
sétálni:) legh inkább â ki azok (na) k liirek nélkül 
etzakara kin maradna, a Nemetek kőzött obser-
vál tatot t regula szerint büntettessék [Vh; VhU 
663 a vh-i német őrség szolgálati ut.]. 1752 En 
holnap ha élék etzakára igyekszem V. Kamarásra 
mennyek [Mocs K ; Ks 83]. 1758 : Éjszakára 
minden falunak 3 tizre kell szakadni [HSzj tized 
al.]. XVIII. sz. v. T. Gyujto ur maraszt 
éngèm éjtszakára, s . jo szivei meg maradtam 
[GyL]. 1770 a Birák hire nélkűlt Embereknek 
tsak egy éczakárais . . . maradásra szállást adni 
senki se merészeilyen [Szentiván Hsz; HSzjP]. 
1812 elmentem le a Fás Kertbe a Faragokhoz 
. . . hogy vágassak elegendő F á t éjtszakára [Héder-
fá ja K K ; IB]. 1827 : miért halosztotta éttzakára 
[KLev.]. 1831 A Mészáros Czéhval . . . ugy ed-
gyeztem volt meg, hogy a mely iga vono Marhákat 
a Mészárosak ejtzakara a Gujába ki haj ta tnak, 
az essék meg estvéli harangazás előtt [Dés; DLT 
332. 2]. 

éjszakai 1. éjjel történő/történt, éjjeli; de noap-
te, care se întîmplă/s-a înt împlat noaptea; nächt-
lich. 1831 : azon éjtzakai dolgakrol, és Lovas 
Emberekről nem is beszélhettem [Dés; DLt 332. 
15]. 

Szk : ~ vigyázás éjjeli őrködés. 1610: egieb 
oly gonozsagokat en nem la t tam, mert azlczakay 
velek valo vigiazast en el vn t am es en le fekeottem 
[Dés; DLt 321]. 

2. éjjel tevékenykedő/dolgozó; care e de ser-
viciu noaptea/de noapte ; Nacht-, in der Nacht 
tatig. Szk : ~ őriző éjjeli strázsa. 1766 : az emii-
te t t napon esendő Országos Sokadalom ezen Váro-
sunkban lévén, a ' szokás szerént, a Circumspectus 
idegyült örmények meg fogadtak volt Szekelly 
Jánost Etzakai Őrzőnek [Szüágycseh; BfR 104/2]. 

3. éjjel használatos, éj jel i ; de noapte, folosit(ă) 
noaptea; Nacht-, in der Nacht gebräuchlich. 
Szk : ~ fazék éjjeli (edény). 1793 : egy etzakai 
fazék [TL Conscr.] ~ lámpás. 1768 Vajagos 
Etzakai Lámpás 1 [Mezősztgyörgy K ; Ks 23. 
XXIIb] . 

éjszakánként éj jelenként; noaptea, ín timpul 
nop ţü ; nachts. 1731 : kézen szokta(na)k hágatni 

az drágább menlovakkal, az közönséges menlova-
ka t penig szabadon bocsátván bé az több ménes 
közzé, ejczakánként az akolb(a) s rendre változ-
ta tván őket [ JHb lovászmest. ut.] . 1780 : Cserei 
le vetkeztetvén estve a Groffot Ő bé fogat ta az eő 
Nga lovait s a Mátkájához szánkáztanak Sok 
izben éjtzakánként, bort, s eledelt bőven tévén 
a Szánba [Bethlen SzD; BK]. 1825: A ' Rabok 
számára gyertya is kelene egy kevés östvénként, 
éjtzakánként [Árapaták Hsz; BLt 11. I I ] . 

éjszakázás 1. éjjelezés, virrasztás; vegherea ín 
timpul nopţii ; Nächtigung, Nachtwache. 1836: 
a ' félelem, rettegés, tűnődés, és éjszakázás miat t 
nagyon bádgyadva vagyok [Kv; Pk 7 Pákei 
Krisztina férjéhez]. 

2. éjszakai mulatozás ; chefuire noc turnă ; Nacht-
zecherei/kneiperei. 1840 i t t már bŏ j tönis egész 
víradtig follynak az éjtzakázások tivornyázá-
sok [Dés; DLt], 

éjszakázik 1. vhol (el) tölti az é jszakát ; a petrece 
noaptea undeva, a mînea peste noap te ; die Nacht 
verbringen, übernachten. 7849; én . . azon puszta 
szobába a Vendler házánál éjszakásztam [Kv; 
Végr. Vall. 42]. 

2. mulatozással tölti az éjszakát; a chefui, a-şi 
petrece nopţüe ín chefuri/chefuind; die Nacht 
durchzechnen. 1767 mi dolog az hogj annji t 
ettzakáznak es nappal alusznak [Abosfva K K ; 
Ks 4]. 7778 énis már jokor, le fekszem jokor fel 
kellek mások pedig bőven et tzakáznak [Dédács 
H ; Ks 96 Gyulay Ferenc lev.]. 

3. éj jelezik, virraszt; a veghea/priveghea; die 
Nächte durchwachen, sich überwachen. 1853 
én bezzeg szigorgok busulok eleget . . mert egy 
xrom a sints, sokat éjtszakázok a ' Lelkem Anyám 
mellett [Kv; Pk 6. — ÄO1V. krajcárom]. 

ejszen talán, úgylehet; poate (că), posibil (că); 
vielleicht, es ist möglich. 1697 ha en mütoságos 
ur(am) megh nem büntetem volna az vármegye 
Tisztei az negyven forintot ejszen megh vőtték 
volna ra j t a a [Szüágycseh; BK. Kümives Gergely 
Bethlen Gergelyhez. — aTi. a vétkes jobbágyon]. 

ejt 1. hullat ; a scăpa, a lăsa să cadă ; fallen 
lassen. 1592: Az kuchis az Araniasban eite a ' 
Swweget hog' ki fogak a t tam teòlle f 0 d 3. 
[Kv; Szám. 5/XIV. 137]. XVIII. eleje: Az 
lovat hoszszu kötéllel urokkal kel ki fogni ă Me-
nesbűl, és az kötelet bal felől kell ejteni, őt t vagy 
ha t ember fogja, kivŭl fordulva ă kötél végét 
[ JHb 17/10 lótart. ut.]. 1820 : a ' Néhai Bárónét 
betegségébe legyezvén, mint Léányka el szunyo-
dott, 's a ' Legyezőt a ' Báronéra e j te t te [Várfva 
TA; J H b F. 48 Biró Zsigmond (49) hütes ass. 
vall.]. 

2. szitál; a cerne; sieben. 1697 : Egy kőből 
zabnak is mivel jol meg száraztyák kemenczeben 
s, ugy őrlik meg aprón csak egy véka korpáját 
ejtik mert 30.30 czipot hogy sŭkere nincsen belőle 
nem süthetnének ha tŏb korpát vennének k i 
[Máramarossziget; Törzs]. 
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3. leterít; a trinti la pămînt; niederschlagen, 
umlegen. Szk : földre ~ földre terít, leterít/üt. 
7585: elegghe huzak, vonak es rangatak egy mast 
de Nem lathatam ky eytette a ' felperest a ' feoldre 
lata(m) hogy Adig Nyeowekednek eg massal hogy 
a' felperes a feoldeon vala miatta [Kv; T J k IV/1. 
484], 1603 : Jeowe el I teob tarsavai egywtt az 
meg Neuezett hazamra megh foga hazamban 
az feoldre eytte tazigala azwal Nem elegedek az 
erezbennes az feoldre yttetth hogy kecher az 
feodre eyttett azoner küen küen feoldre esesnek 
terhen waghion [UszT 12/51]. 1638 Istuan Deák 
Ura(m) . . . azonba(n) verni kezde, czapdosta val-
tigh, kapót az vsteokebe(n), de hogj kopasz vala 
nem foghatta megh az vstöket . . az feöldreis 
ejte ketszeris [Mv; MvLt 291. 130a]. 1639 az 
legenj . . . mindgjart ot belem kapa, . . . engem 
ketszeris az feöldre eite s az Aszonj nepek vontak 
el rólam [Mv; i.h. 184a]. 1644: Haydu Marton(n) 

Megh foga az kezet az gjermeknek s elegge 
vere egj faual oth, de feoldre Ne(m) Eyteotte 
[Mv; i.h. 431a]. 1647: az Inctus . . . potentia 
median(te) rám jeŏt vert, taglót, az feoldre ejtet 
[Kv; TJk VIII/4. 226]. 

4. ju t ta t ; a face să ajungă; jn, etw. irgendwohin 
bringen. 1562 Akkoron szakada az ország kétfelé, 
mert némely tarta vala János királlyal, némely 
Ferdinandussal mindez napiglan mely pártolás 
teljességgel a török kézbe ejté az országot [ETA 
I, 12 BS]. 1579 ;. Megh ertettek eo kegmek Az 
Zeochy Imrehne Jelenteszet az haz felòl kit Akarna 
Nemes Ember kezebe eoròk Arrw keppe(n) eyteny 
[Kv; TanJk V/3. 199b]. 1593 : egy Boldisar neuw 
Molnár legeni vala kire volt gianosagunk, hogi 
eo aggia es ejti az buzat vizhordonak, de eggiket 
sem kaphattuk meg raita [Kv; T J k V/l . 326]. 
1638 ide jüue hozzam Szabó Sámuel s bort adek 
innia s ki ueöm beleöle hogy az apia akar 
pénzt adni rea®, s idegen kezben akarja ejteni s 
azért nem adgja [Mv; MvLt 291. 140a. - aA 
zálogos szőlő kiváltására]. 1723 Luka Vaszüyra 

kardott rántott le akarta vagdalni s hogy 
arra nem mehetet, ugyan Csak módot kereset a 
rá való Tolvaj kiáltásra, mellyel a Tisztek keziben 
is ejtette, s kezeségek alat van mais a tisztek (ne) k 
Nemasagi ur(am) miatt [Hodák MT; VGy. Pre-
kup Juon (26) jb vall.]. 

5. hagy; a lăsa (ürme); hinterlassen. 1773: 
meg három Esztendeig élt, de azért nem holt meg, 
hanem inkább a süly miatt, melly a Nyakában 
vólt és rut forradásokatis ejtett vólt ra j ta [M. 
léta TA; JHb II/3]. 

6. mond; a spune, a scăpa vorba; sagen, hören 
lassen. 1735 : hallottam osztán hogj az hollomezei 
Nemes ember, aszt mondotta de bizony ide adod 
Huncz futt , amaz ismét viszsza, de bizony nem 
adom Huncz futt , de ne(m) tudom bizonnyal 
inellyik ejtette élsŏb(en) az huncz fu t szót [Gáncs/ 
Csicsógyörgyfva SzD; TK1]. 1748 olly kedvetlen 
szókot . . . ejtett és szóllott . . . , mellyeket Kgld 
edjŭ t t is, másuttis spárgáit, és hirdetett [Told. 
20a]. 

ejt 

7. véghez visz, folytat; a produce/executa ; 
verüben, vollbringen. 1765: a Legények . . . o t t 
az Uttzában ejtven Puskázásokat azokrol is ma-
gam is intettem őket hogy mit lövöldöznek [F. 
gerend TA; KS I. Somlyai de Fogaras (40) nb 
vall.]. 

<> Szk : adósságba ~ i magát adósságba veri 
magát. 1669/1672: mivel Fabjan Benedek ur(am) 
Sok adossagokban ejtvén magát . . . , Kére mi 
előttünk Fabján Benedek ur(am), Jenei Miklós 
uramtol . . nyolcz száz Magyar forintokat [Gyf; 
J H b XXIX/48]. 1712: veszedelmes, kétcséges 
kimenetelú fogságban lévén Testvér Atyámfia, 
Jósika Imreh Ur(am) eŏ kgme, keserúlvén úgyét 
. . . kelletett fel mennem, az Felséges Béczi Udvar-
hoz Az holottis . . . szabadulását ki munkálódván, 
az mely költségekben adósságokban, magamat 
kételenitettem ejteni, nem hogy annyi esztendők-
től fogva igyekezte volna Complánálni, sót 
már most némely részit velem, más részit, más 
szolgáival, kéván, s munkálódik meg fizettetni 
[JHb XLVIII br. Jósika István kezével] 
bosszút ~ bosszút áll. 1768 a’ jámbor, Ember-
séges Emberbeis mindjárt belé kŏtŏlŏznek 
mégis támadják s verik, ha kire meg haragusznak 
azokkon kárt vagj boszszut ejtnek [Nyárádkará-
csonfva MT; Told. 3a] fakciót ~ ? kb. mes-
terkedik, fondorkodik, praktikái. 1776 : A Cir-
cumstantiákbol ugy tapasztaltuk, hogy nem más„ 
hanem Csizi Hadnagy ejtett minden factiokat 
[Szentdemeter U ; GyL br. Ludovicus Révai (40) 
vall.] futóba ~ megfutamít. 1655 : De urunk 
azt eszébe vévén, hamarsággal lóra ülvén, valami 
részét hadainak seregbe rendelé, és reája megyen 
bátorsággal és az ellenséget futóba ejti, a lövő-
szerszámot elnyeri -- melyet mind ki sem lőhetett 
az ellenség, melyet aztán setétülésig vágtak és 
kergettek [ETA I, 159 NSz] girán ~ egy 
gira/forint bírság fizetésére kötelez. 1593 : vala-
mi tilalomért engemet fel zolita azt mo(n)da 
tüalmat teot az eo Jobbagia ellen Theoreok Pal 
ellen, kire ra is hitta(m) az király birak eleybe(n) 
Azért engemet Girarais keres vala az hiűatalert 
. . . Az teorwenis azt Itele hogy megh kell bizo-
nitani ha gira(n) akar engemet ejteny [UszT] 
•fc halálos sebbe ~ halálosan megsebesít. 1764: 
már az edgjik leste . . . , az főidre orozva le ŭ tet te , 
azútán meg kealtván az többinek, hogj elejtette 
. . . , bé mentek, és réá rohonván ujjalag addig 
vertek, mig az udvaran halálos sebben ejtet ték, 
mely miat consequenter meg is holt [Torda; 
T J k V. 239] -X* hamis hitbe ~ i magát hamis 
esküvés bűnébe esik. 1670 : Ebeni Judit Aszszony 
Confirmalta hogy többszőr meg nem esküszik, 
mely (ne) k ha eő kglme nem áll; különben, hamis 
hűtben fogna eo kglme magát ejteni, [SzJk 108} 

hibát ~ hibát követ el. 1804 írtam déákul 
az examentre egy hibát ejtetem benne [Dés; 
Ks 87 Kornis Mihály naplója 34] kárba ~ 
megkárosít. 1573 : Palochy haragzik volt es fen-
negette erte hogi karba eyty myert ky Nem atta® 
[Kv; T J k III/3. 84. — aA Palochy ingóságairól 
írt regestumot]. 1589 k. : vgy czielekedgiek Boros 

4 6 — Erdélyi magyar szótörténeti tár II. 
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Antal hogy jo legie(n), minket karba(n) ne eyczie(n) 
[UszT]. 7598 : Ez Palastos Jstwanra regteol 
fogwa bozonkodnak, mert hallotta(m) az zolgai-
tol hogi ha megh kaphattiak bizony karba eytik 
[Kv; T J k V/l. 181]. 7693 ; egykor halla(m) hogy 
monda Ferencz István Gelérd Jstvának miért 
akarsz engem kárba ejteni hamis béstyé lélék 
kurva fia [Szentegyházasoláhfalu U ; Törzs. János 
András (30) nb vall.] Jb kárt ~ kárt okoz vkinek. 
7629 ; hiua fel Aszonyom hogy megh mutassa 

michyoda kart akartak eytenj raita [Kv; 
T J k 22]. 1768 ha kire meg haragusznak azok-
kon kárt vagj boszszut ejtnek [Nyárádkarácsonfva 
MT; Told. 3a] költségbe ~ költséget okoz. 
7 742 ; ha az Ispotály szénáját ő kglme el nem sin-
kopálta volna, nem kellett volna az Ispotályt 
kölcségben ejteni [Kv; Aggm. C. 12 Gábor Ferenc 
(34) Maroskocsárdról® való kocsis vall. — aSzé-
kelykocsárd TA] Jb költségbe magát költségbe 
veri magát. 7697 ; mindenféle elésnek felét min-
den hellyekrŏl administrállyák az Statiokba(n), 
hogy megh fogjatkozvá(n) az Statiobeli vitezek 
ne kételenittessenek executiora ki menni, kivált-
képpen az bort ne késleltessék, mert ŭdŏ után 
bé sem veszik, és nagy kŏltséghbe(n) ejti magát 
az szegenysegh [Kv; Törzs] Jb lopásokba ~i 
magát lopásba keveredik. 1752: Egy Déváról 
fugiált Béres . holmi Lopasokban ejtette oda 
ala magát ha ollyas nagy Patratuma lészen, 
erdeme szerént büntethessék; ha pediglen ártat-
lan szenved, dimitáltathassék [Nsz; Ks 78. XIX. 
24 gr. Haller János lev.] Jb (mással való) közö-
sülésbe ~ i magát paráználkodás bűnébe esik. 
1679 magat paraznasagb(an) es massal valo 
kőzősűlésb(en) ejtette volna [Dés; Jk] Jb nótába 
~ hűtlenségi perbe kever, rég nótáztat. 7670/ 
1631 : engem senki notaban nem eytet, nem Conuin-
calt, sem Aggraualt, nem sententiazot [Gerend 
H ; J H b XXXIX/12] nyavalyába ~i magát 
bajba keveredik. 7596 ; vtanna(m) ieóúe nagj 
Peter, Jeótebe k j ragada az eggik rakonchat, s 
hogy ez eókret el terítem vala eleimbe álla, s 
monda ally el, merth ugj hagitlak hogy zernyw 
halált holz en el hagiam ozton nem akara(m) 
magam nyaúaliaba ejteny [UszT 11/34] Jb nyo-
mot 1606: hozza(m) ieőue be égik ki medese-
rineka monda magat, az Varalliak szauaual megh 
beszelle az dolgot hogi el loptak juhokat es az 
mw Juhaink niomaba eytettek az niomat [UszT 
20/227. — aMedesér U] Jb örökös jobbágyságba 

magát örökös jobbágyságra adja/kötelezi ma-
gát. 1731 két izben valtotta volna meg Felvinczi 
János Vram Juon Juonuczot az akasztó fától, 
es ezen ketszeri meg váltásáért ejtette volna magat 
s posteritását ŏrŏkŏs képpen valo jobbágyságban 
[Csapó K K ; Berz. 12. 95. 51] paráznaságba 
~ paráznaság bűnébe kever. 1711 : (Erzsók) férfi 
irtozatos utalatos eszközt csinált maganak, s 
aval az Aszszonyi allatokkal ektelenul elt, 
meg hazasodot az termeszet elle(n), felesegeit 
paraznasagban ejtette, kik kŏzzŭl az elsővel hét 
vagj nyjolcz esztendeig fertelmeskedet [Kv; T J k 
XV/1. 68] Jb paráznaságba ~í magát paráznaság 
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bűnébe esik. 1591 Hlona, Pathkos János fele-
segea, enis zolok . . . mierth hogy en Jámbor 
wagiok eö enghemeth igy hagioth el, maghath 
ygy megh ferteztette, paraznasagban ejtette ma-
ghath [UszT. — aÉrtsd: mondja]. 1672: Soos 
István Absolvaltatik matkajatul Bartha Anna-
tol mivel paraznasagban ejtette magat Bartha 
Anna [SzJk 120]. 7680; Causa Földvariensis.4 Sŭ tŏ 
Mathias Procuratoranak vaUja Siro Andrást fe-
lesege Veres Borka ellen Mert el hagyta, akkor 
vissza hoztak, az uta(n) esmeg el szŏkŏt, magat 
nyüva(n) valo paraznasagba(n) eyte [SzJk 146— 
1. — aMelegföldvár SzD] Jb porció alá ~ adó-
zás/szolgáltatás alá kerít. 7 778/ 7779 ; az embe-
reim kőzzűl némellyek az Udvar után járandó 
allodialis szánto Földeimből, es kaszaloimbol 
sokat magok(na)k el foglaltanak, és talám biro-
dalmok ál(ta)l portio alá ejtették, hogy azok el 
ne nyomulyanak az Árendátor Inquiraltasson, és 
valakiknél Udvari Földet . . . Taxa nélkül lenni 
tanál, azokat végye viszsza [Kv; Ks 65. 44. 13] 
Jb stikket ~ ? kellemetlenséget okoz. 1806 : mikor 
szedette Agg Iosef f Ur a' szöllöt miért nem kiáltott 
Tolvajt, 's miért nem köttette meg: mellyre azt felel-
te volna a’ Professor Ur, hogy nem akartam ollyan 
Stikket ejteni rajtak [DLev. 4. XXXVII I ] sze-
rencsétlenséget ~ bajt/szerencsétlenséget okoz vki-
nek, bajba/szerencsétlenségbe sodor vkit. 1603: 
Noha penigh ez alat Raduly vaida ellensegkep-
pe(n) reánk ieouen, my raitunk zerencsietlen-
segett eitett, de azertt Istennek kegielmes-
segebeol annira marattunk hogy sem eo teolle 
sem nagiob ereotwl tartasunk ninchen [Ks 
38. 1/8. — Az erdélyi rendek Kornis Boldizsár-
hoz és Zsigmondhoz] Jb szuszpicióba magát 
gyanúba keveredik. 1693: a Férfi egy Angalit 
nevü asszonnyal valo társalkodása miatt magát 
suspitiob(a) ejtette [SzJk 273] Jb teherbe ~ meg-
terhesít. 1597: Czizar Peterne rút hireket bezellet 
Veres Pal feleol mert azt mongia wolt egizer hogi 
ameli zolgalo veres palnal lakot azt terehbe eitette 
[Kv; TJk VI/1. 70]. 1855 az emiitett i f jú legény 
ily Ígéretek s csábitások között erőszakoson terhbe 
ejtette a' leányt [Uzon Hsz; Kp V. 404] ter-
hen ~ bírságol, bírság fizetésére kötelez. 1590: 
ott Mihalj Kouach fel Alla falu kepeben . . , ott 
Azt monda hogy te az zekre ne(m) mehettel volna 
panazlany, merth ennek ez ket falúnak vegezese 
vagio(n) hogy az Birak az hat eskettek elòtt 
legie(n) teorweny Effeli (I) dologba(n), Miért hogy 
ezt hatra hattad meltatla(n) panaszon vagj, Enge-
met terhen eytenek Az panazerth [UszT] Jb 
terhet ~ terhet ró vkire/vmire. 1578 ertyk Aztis 
menye sok hywatalt hoznak Byro vramra es 
tanachyara Az futót vagy zóket Jobbágyok felól 
Akaryak penig effelet el tawoztatny eo kegmek, 
hogy terhet ne eychienek Es hozzanak az varasra, 
wegeztek hogy mykor affele zóket Jobb agy ide 
Jeo vagy varasba vagy hostatba is be zal Az 
tyzedes tartozzék mingyart capitannyanak meg 
mondany az Capitan penig Byro vramnak tegie 
hyrre [Kv; TanJk V/3. 175b] ütést ~ ütést 
mér vkire, megüt vkit. 1740 : az I az kapun által 
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tsapván in fratris sui defensam ejtette az űtest 
Kováts Samun, mely nem szánszandékos véreng-
zésnek hanem defensanak ítéltetvén, . . . absol-
valtatik az I. [Torda; T J k I. 181] vért ~ 
(véres) sebet ejt vkin. 7625 annak felette hogy 
vert es eytet raytam es Nagy szoual kiáltotta hogy 
megh őll azért halai akarasnak terhen vagio(n) 
[UszT 150] -K* veszedelembe magát veszede-
lembe sodródik. 1678—1683: vadnak, s, volna-
nok erre sok példáink, kik, megh unván az Is(te)n-
telen Feiedelmek Guberniumiat, nem akartak, 
alazatossagol . . . viselni . . . megh magokot nagiob 
vezedelemben eitetek [Ks. Kornis György kezével], 

ejtel I. 1. kupa; cupă (unitate de măsură pen-
tru capacitate); der achte Teü eines alţęn sieben-
biirgischen Eimers als Maß fiir Körnerfrüchte, 
od. Flüssigkeiten. 7676 Eget borokról való Admi-
nistratio . . . Edgyik atalagban volt ket vider hat 
ejtel 2.16. Masikban volt ket vider negyed fel 
ejtel . Harmadikban volt egy veder eőt ejtel 

Negyedikben egy vider egy ejtel . . . Egy 
Csobolyoban Mehser eget bor hatod-fel ejtel [UtI]. 
7687 Az három Sátoros Innepeken tartozik 
mindenik falu, külön, külön, három három negj-
venes bort ki árulni esztendőt által. Ha penig 
bort közikben nem adnak száraz korcsomaval 
tartoz(na)k; ülyenkor minden kupáért vagi ejtel-
jert per den. 2 szoktak fizetni [Erdőhátság H ; 
VhU 198], 7764 ; árult bort es egetbort — ejte-
lével es fertállyával [Makfva MT; DLev. 5]. 

A címszóbeli ŭrmértćk-egység űrtartalma kb. másfél liter 
(ĘtSz: 1,41 liter), azaz az erdélyi kupáéval kb. azonos nagyságú 
volt. Alább 2. jel. al. 1681-ben egy erdôhátsági (H) forrás, 
1742-ben pedig egy fogarasföldi vallomás-tevő az ejteles mérő-
edényt határozottan a kupával azonosítja. De 1. alább ejtel-
kupa al. 

2. egykupás mérték/mérőedény; cupă (vas cu 
eare se măsoară); Achtel (das Hohlmaß selbst, mit 
dein gemessen wird). 1574 : az zorgossag keozzwl ky 
leo volt az chaplar . hogi teob Borért Menyen Az 
Nep tolyong volt. Es az gĕrgy deakne leányát vgi 
tazittiak hogi eleybe eszik az chaplarnak, Az 
azonnal vgy vthy az feyehez az eytelt hogi az 
vere leh fwtamyk az feyereol [Kv; T J k III/3. 
333], 1584 Mynden wasarok Napian az wasar-
biraknak zorgalmatos gongiok legien minden fele 
Mertekre, Eytelre, fontra, singhre, vekara [Kv; 
KvLt Vegyes III. 6 PolgK]. 1588 mensura Eytel 
Claudiopolitana [Bács; GyU 8]. 1589 k. vgi 
hallottam hogi egi eytelben 100 forinth vagion 
ne olvassatok chiak meryetek megh [Szu; UszT]. 
1591 Mikoron en az Quarta borát arulta(m) 
tudom azt hogi Eottues ferencz quartassagaban 
árultam ki nëha ket vagy három bortis egi mas 
vtan azon czeger alat Az ejteleketis az vtan 
Igazgattak megh [Kv; TJk V/l. 66]. 1595 
ŏkmek egez Tanaczúl czinaltattak ohnbol egy 
eyttelt és fel eyttelt, az Wasar Birak kezekben, 
adúan, miért hogy az War megye Ispánok, innét 
varnak Eyttelt, vekat, innét vittekis az vjdekre, 
lön nagy panaz hogy nem eggyeznenek az Eytelek, 
Es azért £zinaltata ö kmek: Kanna gyarto Mat-

tyassal . . . f 1 d 40 [Kv; Szám. 6/XVIIa. 120 
ifj. Heltai Gáspár sp kezével], 1742 : parancsolt 
hogj az kupátis hozzam eŏ kegjelme eleib(e), 
akkor látván az kupát melljet eo kegjelme béllyeg-
zett meg Groff Uram béllyegzö vasával, akkor azt 
mondgja hogj az nem az Uraság Ejtele hogj mérek 
azzal korcsomárolni [Dumbráva F ; Bet. 6]. 1745: 
őka I(ste)n és Haza Tőrvényivei és Lelki isméret-
telis semmit nem gondolván, Kortsomárosságbeli 
functióban lévén hamis ejtelt tartanak, vagy ha 
igazatis nem igazán mérik vagy méretik à bort 
és sert, sőt szolgálo jóknak instructiojában adgyak 
hogy teli ne töltsék az ejtelt, és ha nem tselekszi 
el tsapjak érette [Torda; TJk II. 59 — 60. — aTi. 
az alperesek]. 

A fennebb 1588-ból és 1595-ből idézett adalékokból látha-
tóan a kolozsvári ejtel a XVI. század végén már a város keres-
kedelmi vonzókōrében közelebbi-távolabbi vidékek szabvány-
mértékegysége lehetett. 

3. egy kupányi mennyiség; de o cupă; ein 
Achtel fassend/voll. 1570 Az zalat sernek Arrat 
Mikeppen Rendeltek volt Eytelet egi penzre, 
Mostanis Azt akaryak hogi kyleomben Ne legien 
[Kv; TanJk V/3. 11b]. 1582 : Weottem három 
pinzes bort 23. Eytelt d. 69 Negy penzes bort 
12 Eytelt d. 48 [Kv; Szám. 3/V. 4 M. Lederer 
sp kezével]. 1585: 1 Aprillis Attanak Gialŭban 
három Quarta bortt, meljnek eitelet Árultak ki 
kett kett d. Az Arra az min vettwk f. 24 [Kv; 
i.h. 3/XVI. 29]. 1588: Tanachy es Byro vram 
Akaratyabol vottŭnk wolt 7 hordo Borokat 
Borbara Azzontol . . . veottunk 78 vedrest Eytel-
let p(ro) 6 d tezen f. 37 d 44 [Kv; i.h. 4/III. 39]. 
1589 : Also fylen egy Altalag bor volt merwe az 
Akoual 52 veder zallot ky Belőle 3 weder, es 5 
weder Seprő Marat 44 weder Atta eyttelet p(ro) 
4 d. [Kv; i.h. 4/XII. 4 - 6 ] . 1590: Bálint deák-
tól 33 eytel mezeta eytelle pro 22 d. [Kv; i.h. 
4/XXI. 40. - aÉrtsd: vettem]. 1594 : a ' Sernek 
eytelet senky ket pénznél fellieb Ne Adgia [Kv; 
TanJk 1/1. 232]. 1699: Fa Acz Urayinék El 
végezvén az munkátt, áldamásban edgy veder 
bort, justas 8 - / / 12 ejteljt [BLt 7]. 1702 Bort 
minden ember ád egy egy désát, melyben vagyon 
tizen egy ejtel, ha bort ne(m) ád den. 30 [O.valkó 
Sz; SzVJk 44]. 1726 : cum Den 3 árultassák ejtelit 
[Dés; Jk]. 1734: A Deesi jo eget bornak ejtelit 
tartoznak eö kglmek be venni Cum Dnr 48 [Dés; 
Jk]. 1740 Ezen a főidőn az eget bornak ej telet 
60 penzen alol nem adgják [A. árpás F ; TK1 
Mohai Mózes gr. Teleki Ádámhoz]. 

II. Jelzői és állítmányi haszn-ban 1. (vhány) 
kupa/kupányi; de cupă/cupe ; ein Achtel (fas-
send/voll). 1573 egy vasarnap ferkel Myklos 
liazanal voltak korchoman . . . Az Bor ely fogy, 
Mond eo neky Zabo gaspar Iere vele,(!) kerekes 
Ianoshoz talam meg penzemert ad egy Eytel 
bort [Kv; TJk III/3. 303-4] . 1579 : karazt 
vòttem p(ro) d. 7 es 3 eytel bort ky tezen d. 16 
[Kv; Szám. 1/XVIII. 13]. 1582 : Az Vonás Iga-
zyto Vraiymra walo keolchyegh . . . Weottem az 
Wraim zamara keet Eytel Chykot d. 64 K e t 
Eytel Eczeteth d. 8 . . . Negy Eytel wrmeos 
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Bort d. 16 [Kv; i.h. 3/V. 4]. 7590 Kyuldot 
Byro vram Az dobroczeny Byraknak Ayandekot 
Egy Barant. 4 eytel bort f - d 32 [Kv; i.h. 
4/XXI. 23], 7593 ; eszemben veom azt az bor 
hozást, . . megh meretem az bort, hat az 9 pénz 
arra, ne(m) leon Jo Egy Eytel [UszT]. 7594 ; 
17 die May . . . wachiorara . . . Barani aprolekot 
f - d 3 . 4 Eittel Mysertt f - d 40 [Kv; 
Szám. 6/VIII. 74]. 1596 Benedekfi Jánost be 
hyuak a' zobaba Aszoniomis be mene pechenyet 
seóttete, enni ada Benedekfi János vra(m)nak 
mys eònk úelle negy eytel bort iuank megh, annak 
megh ada az arat [UszT 11/54 „Gregorius Istvanfi 
de Kaidich falua" jb vall.]. 1648 : Kelemen Janos-
nit öt eytel bort [Usz; Pf]. 1662 ugyan akkor 
magunkis ittunk két eitel bort megh f — d 24 
[Kv; SzCLev.]. 1683 k. Az Papok dezmalasok-
b(an) ott kell lenniek az két mesterek (ne) k az 
penna bort ugy vehetik el magok (na) k, melly 
penna bor ket ket ejtel minden embertől a' ki 
dezmat ad [Somlyó Sz; SzVJk 65]. 7732 : hajos-
nenak ket ejtel bor árrát vittem meg [Türe K ; 
Told. 21]. 7733 ; Caracai számára . . . fizettem 9 
ejtel borért 9 sustákot [Kvh; Bogáts 7]. 1743 
vettem négy ejtel fagyat H.f. 1 [Szászerked K ; 
LLt]. 1750 Két ejtel va j [Marossztkirály AF; 
Told. 3] | 4 őkrőm levén, ketteit viszsza bocsá-
tot tá Pap Mihály egy elytel painkaért [Szüágy-
ság; Told. 3]. 1774 : Pénteken Paraszt ebédkor 
fözettettünk még nékiek másfél ejtel köles kását 
olajjal [Kvh; HSzjP]. 

2. ~ énként ejtel-számra ; pe cupe ; achtelweise. 
1631 senki keŏzwleŏk az ser latok hirek s enge-
delmeknelkwl egy pénz arrátis se kulseŏ, sem penigh 
it levő ember (ne) k semmi szin es praetextus alat, 
se ejtelenkent se uedrenkent sem penigh hordon-
kent ne mereszellie(n) adni [Kv; PolgK 142]. 

ejteles 1. (vhány) ejtelnyi/kupányi űrtartalmú, 
(vhány) kupás; de . cupă/cupe; (ein) Achtel 
(fassend, voll). 1588 On Zerzam Egy harmadfel 
ejteles Kanna Egy het Eyteles Három Eytelesek 
Ket kanna drettalosok Negy fel Eytelesek [Kv; 
KvLt Inv. 1/2. 18]. 1604: Vagion egy eoregh 
ohn kanna mellyen vas karika vagion eot eyteles 
[Kv; RDL I. 77]. 1612 Egy három ejteles ohn 
kanna, . . . Egy fel Eyteles kanna [Kv; PLPr 
1612-15. 1/3]. 1627 Egi ha t t eyteles fa palaszk 
f - d 25 [Kv; i.h. 131]. 1629: Egy Eyteles 
palaszk nyom bwueon l ib r : 5 [Kv; i.h. 132], 
1658 : vagio(n) egy eyteles sima kanna ket gomb 
az fedele(n) [Kv; SzCLev.]. 1681 Eczetes korso 

circiter haro(m) 3 ejteljes Nro 8 [Vh; VhU 
528]. 1723 k. Egy ejteles ón kanna [Hagymás-
bodoni (MT) ekl. könyve]. 1738: a földön egy 
Bődőlő 7 ejteles [M.bikal K ; Mohai lev.]. 1744 
Zöld mázas korso numero kettő, három ejteles 
[HSzj mázas-korsó al.]. 1762: az I Simo 
Peter Vr(na)k ablakat ki rontván egy ejteles 
üveg eget bort el lopott [Torda; T J k V. 122]. 

2. egyejteles/kupás; de o cupă; ein Achtel 
(fassend, voll, groß). 1585 Vagyon eg' Eoregh 
on kanna vagion (l) keth on kannak Eytelessek 

[Kv; Szám. 3/XIX. 5]. 1596 Fazakas Boldi-
sartol veottem ejteles es fel ejteles meliben vaiat 
zwrtem, chuprokat | Hat sima eyteles kannak. 
Megh negy eyteles kanna wiselt [Kv; i.h. 6/XXIX. 
124, RDL I. 65]. 1598 : Gerendj Istuannak hattam 
egj Ejteles ezwst kannat [Gerend TA; Törzs. 
Gerendj Pál végr.]. 1601 Fa palazkok eggyk 
ejteles [Kv; Aggm. A. 41]. 1625 : Wagyon eiteles 
Kanna, melynek eggyike fedeletlen No: 4 [Kv ; 
RDL I. 126]. 1647 : Ket Eiteles kannak, az égik 
Czifrasz [Kv; i.h. 134]. 1723: Más . . . pintze tok, 
Porumbáki üvegekkel, hattal, ej telesekkel [Koronka 
MT; Told. 29/2]. 1733 Nagjobb, és kissebb on 
fedelű czapás bokálly 2. Virágos szoros szaju 
fedeles bokálly 1. Kis Kanna forma bokálly 1 . . . 
Kék Virágos ejteles bokálly 1 [Marossztkirály 
AF; i.h. 2]. 1753 Ejteles bokaly no 1 Fel ejteles 
bokaly no 7 [Buza SzD; LLt]. 

? ejtel-kupa ' ?' 1629 egj mereo uider egj 
ejtel kupa [Szentdemeter U ; LLt]. 

Az ejtel 1. jegyzetében kifejtettek tekintetbe vételével a 
XVII. sz-i régiségben, úgy látszik, váltakozva használt, azonos 
űrmértékre vonatkozó két űrmértéknévnek (ejtel, kupa) i t t 
— az egyszeri előfordulásból következtetve — allralmí össze-
kapcsolásáról van szó. 

ejtelnyi vhány ejtelre/kupára való; de . . . 
cupă/cupe; ein, einige Áchtel (fassend, groß). 
1708: egy fedeletlen vasas küs pincze tokban 
sendely szeg, elegyesleg három ejtelnyi [HSzj 
zsindely szeg al.]. 

ejtel-számra ejtelben, kupában; ín cupe; ach-
telweise. 1652 Az Borbolis dezmat ad<na>k, ha 
tiz Vederre nem telik Ejtel szamra veszik ki az 
dezmat [Türe K ; GyU 97]. 

A bizonytalan fogalmazás alkalmasint így értendő: Ha 
nincs tíz veder bor, és nem tudnak egy egész vedret venni déz-
mában, a megfelelő ejtelszámban veszik meg a tizedet. 

éjten-éjszaka kb. az éjszaka kellős közepén, 
sötét éjszaka, rég éjnek évadán; la miezul nopţn, 
ín adîncul nopţü; mitten in der Nacht. 1585 ' 
Thury János vallia hogy égkor Nem vala 
hon Az Azzony vra, Etten (I) eczaka elegh tan-
cholast hallót Megh Ablakatis egkort mind be 
vagdalták vala [Kv; T J k IV/1. 491]. 

ejtés ju t ta tás; lăsarea să treacă/să ajungă; 
Bringen. 1659 (A fejedelem) megesküdt azon, 
az ország határit el nem idegeníti, mégis mostan 
annak idegen nemzet kezében ejtésével ijesztgeti 
az országot [EOE II, 212 Barcsay Ákos Lázár 
Györgyhöz], 1739 Szabó Mihálly Vr(am) . . . egy 
darab szőlejé(ne)k az el mult napokb(an) idegen 
kézre valo ejtése, és el adása [Torda; T J k I. 153]. 

Szk s földre ~ földre terítés, leterítés/ütés. 1599 : 
mikor raita(m) chelekedett factumi feleól bizonitok 
Akkor zitkay feleollis bizonitok es Azt mondo(m) 
hogy dyomo(n) vagio(n) erette, es az ketzeri 
feòldre eytesertis kylen kylen 24 ghiran feòldre 
eytesnek terhen vago(n). Jtillje megh a’ teóruenj 
[UszT 14/36]. 7606; az felperes . . . egj nehani 



725 ék 

uersen zidott bestie lelek kuruanak, fijaual 
ketten . ott niomottak az foldon mint zerettek, 
Jsten otalmaza megh teollek, az sok iambor altal 
hogy megh nem eőlenek azt mondom az zito-
kert nieluen uagion, az földre ejtesnek terhen 
24 gliiran [i.h. 20/275], 1644 eotetis elegge zida 
Haydu Marto(n) feoldre Eyteset en ne(m) latta(m) 
(Mv; MvLt 291. 431a] költségbe ~ költségbe 
keverés/verés. 1745 Incze Klára . . . Ns Húnyad 
vár(me)gyébenis az afféle tselekedetiért Sokáig 
raboskodván aggratialtatott; de ugyan tsak, nem 
supersedealván afféle tsalárdságát, hazudozását 
másoknak meg rontását s káros költségben való 
ejtését continualta [Torda; TJk II. 87] terűbe 
~ teherbe ejtés, megterhesítés. 1849 : látva Kele-
men Béni általa lett terűbe ejtésemet, azonnal 
számomra égy az udvarhazhoz (!) közzelébe ugyan 
ahoz tartózó alkalmatossagokba behelyhezteiett 
[Kv; Végr. Vall. 95]. 

ejtet. Szk : stikket ~ rossz tréfát követtet el; 
a face o glumă proastă; ein dummes Stück verüben. 
1765 Féltvén a' börit Károllyi igen nagyon tar-
t a t t attól hogy elmenő Uttyában az Ászszony 
vagy el fogattya vagy kéményén meg veretteti 
vagy valahol valami véletlen Stikket ejtet raj ta 
[F.gerend TA; Ks „Ioan. Somlyai de Fogaras" 
<40) ns vall.]. 

ejtett 1. elkövetett; săvîrşit, f ăcuţ ; verübt. 
1830 Továbbá valamint hogy az executoroknak 
az executio folyamattyában ejtet t hibáik csak 
reportatio uttyán orvosoltathatnak meg ugy a ' 
hibás betsűt ejtett betsűsők ellen is a ' meg sér-
tett Fél panaszos fel adására . . . a’ concernens 
Tisztviselők procedálni köteleztetnek [Kv; Borb. 
I I gub.]. 

2. esett; făcut, cauzat; angetan, gemacht, 
versetzt. 1765 annyi verések voltanak egész tes-
tin, hogy a miat is meg kelletett volna halnia 
ergo nem lehett simpliciter a fejin való sebnek 
adscribalni halálat, . . . mert azon kivŭlis meg volt 
verettetve ă fejin ejtett seben kivŭlis [Torda; 
TJk V. 255]. 

3. ? megesett, bekövetkezett; rezultat ; erfolgt, 
stattgefunden. 1785 ennek az Urburának akár 
tudatlanságból, akár a fenn citált N. Aranyos 
Széki Diploma mellett ejtett álmadazásakbol . 
lett denegáltatásáért, és ebbéli engedetlenségekért, 
mint Urburát p(rae)stálni tartazo Jobbágyok meg 
büntettettek, és az Szolgálatra reducáltattakis 
[Torockó; Thor.]. 

ejthet 1. leteríthet/lőhet; a putea doborî/îm-
puşca; erlegen/strecken können. 1708 Az Puská-
sok nem ejthette(ne)k egj vad kecskénél és 
egy vad pavanal egyebet [Fog.; K J . Fogarasi 
János lev.]. 

2. halált ~ halált okozhat; a putea provoca 
moartea; verursachen. 1653: S mássutt azelőtt 
harmad nappal is reánk ütöttek vala, de ot t nem 
ejthetének halált, hanem az ökrökben kapának 

tízet, és oda lőn [ETA I. 138 NSz]. 

3. módját ~í szerét teheti, sort keríthet r á ; 
a putea, a-i fi cu putinţă; dazu kommen können. 
1701 : ha modgját elythettem magam be migyek 
[Ks 96 ifj. Cegei Vass György Kemény Katához]. 
1823 Nms Csernátoni Sámuel Uram akár 
holis ha módját ejtheti meg szorittya a Fejér-
népet, és erőszakot tészen rajtok [Radnótfája 
MT; TLt Praes. ir. 65/827]. 

éjtszaka 1. éjszaka 

éj-urak 1. éji 

ejurál 1. esküvel állít; a susţine sub jurămînt; 
eidlich behaupten. 1740 Szabó György exa-
mináltatván ejuralta hogy ezen Kapitany(na)k 
functioja alat égy Pénztis nem adot [Torda; 
TJk], 

2. elesküszik vmit, vmit esküvel magáénak 
bizonyít; a dovedi prin jurămînt că este al/a lui ; 
mit Schwur als Eigentum erklären/nennen. 1766: 
A lovat declarallya oly jegyűnek lenni, hogy a ' 
jobb füle van meg hasitva, s az szeme alatt szŭ-
mŏlts van, az első Szuvatyos Levélb(en) pedig a 
bal füle irattatik jegyesnek lenni azon lónak a 
mellyet az Atol ejuraltanak, s a füle alat fejer 
jegyűnek irják [Torda; TJk V. 301]. 1775 egy 
Egér Szőrű Lovára ra tanálván Hents 
Mihálynál, s annak modgya Szerént Lovát eju-
rálván Lova kezibe adatot [H; Ks 114 Vegyes ir.]. 

3. ~ja magát esküvel menti magát a gyanú 
alól; a se dezvinovăţi prin jurămînt de o suspi-
ciune/bănuială; sich mit Schwur von Verdacht 
frei machen. 1762: Az Instansok mind ketten 
ejurállyák magokot, meg eskűvén arról, hogj ŏk 
semmit nem láttanak az admonita Aniska ellen 

és igy az fogságbol ki botsattatik, ellenben 
Köteles Aniska eŏkeme is magat az gjanu. 
alol hitelesen ki mentse, és ellene való suspiciot 
tolláljon (!), kűlemben magára marad az motsok, 
a ' mellett pedig Hadnagyunk eŏkegjelme ab offo 
prosequalja [Torda; TJk V. 128]. 

ejuráltatik elesküdtetik, esküvel az esküt-tevőé-
nek bizonyíttatik; a dovedi prin jurămînt că 
aparţine celui care a depus jurămîntul; eidlich 
als Eigentum behauptet/erklärt werden. 1777 : 
Mura Salamon . . két vásárlót őkrit a Dévai 
Sokadalomba hajtván lopotnak találtatot s azért 
ejuráltatván az őkőr a károsnak adat ta tot t | 
a ' Sza(va)tyos Levélben az említtet kancza Rusz 
Petrucz kézinél találtatott ejur áltat ott, s fogsá-
gotis Szenvedett erette [H; Ks 114 Vegyes ir.]. 

ék1 pană, ic; Keü. 1797 : Követ faragó vésőkre, 
és ikekre adatott 9 l /2 a [Déva; Ks 96. — •Pánt-
vas]. 1838-1845 Ik, íkel, íkez, íkszeg — ék, 
ékel, ékez, ékszeg. Keü, keüen, Spaltkeü. Erdély 
sok vidékén [MNyTK 107]. 

ék1 dísz; podoabă; Schmuck. 1849: Maczek 
Floriánné mutatta a' Krizsán Mária által ez előtt 
használt fehér kalapot, mely kalap minden ék 
nélkül volt [Kv; Végr. Vall. 89]. 




